TEPELNÉ ČERPADLO NA
PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY
OE01-935-1312

Návod k instalaci a obsluze
NIBETM MT-WH 2029-F a
NIBETM MT-WH 2029-1FS

NIBETM MT-WH 2029-F
285 l, přídavné topné těleso 1,5 kW
Číslo výrobku NIBE: 084087

NIBETM MT-WH 2029-1FS
285 l, přídavné topné těleso 1,5 kW
včetně trubkového výměníku 0,8 m2
Číslo výrobku NIBE: 085001
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1 Přeprava
Ihned po dodání zkontrolujte tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody a ujistěte se, že je neporušené a nevykazuje známky
poškození. Není-li tomu tak, informujte o této skutečnosti neprodleně přepravní společnost. Není-li ujednáno jinak,
zodpovídá za přepravu příjemce.

1.1

Stav při dodání

Zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS je dodáváno bez potrubí pro odvod kondenzátu a bez pojistného ventilu na
vstupu studené vody.

1.2

Skladování

Zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS musí být skladováno a přepravováno ve vzpřímené poloze, v originálním obalu a nesmí
obsahovat vodu.
Zařízení lze přepravovat a skladovat při teplotách v rozmezí -10 °C až +50 °C.

1.3

Přeprava s použitím paletového vozíku

Aby bylo možné zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS přepravovat s použitím paletového vozíku, musí být postaveno na
odpovídající paletě. Zdvih jednotky provádějte vždy pomalu. Z důvodu vysoko umístěného těžiště musí být zařízení NIBE
MT-WH 2029-F/1FS během přepravy zajištěno proti překlopení.

1.4

Vyložení tepelného čerpadla

Aby se zamezilo poškození, musí být zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS vyloženo na rovný povrch.

1.5

Přeprava s použitím ručního vozíku (rudl)

Zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS lze přepravovat výhradně na odpovídající paletě. To platí i pro přepravu po schodech.
Rozměr přepravní palety je přibližně 70x76 cm včetně obalu. Zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS musí být na vozíku
zajištěno proti posunutí. Pro účely přepravy nelze používat vodní přípojky apod. Ujistěte se, že vozík nepoškozuje skříň ani
žádné přípojky.

1.6

Naklánění jednotky

Při ruční přepravě zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS na krátkou vzdálenost na konečnou pozici
lze jednotku opatrně naklonit až do úhlu 45°. V případě nutnosti překročit tento limit musí být
zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS ponecháno alespoň 1 hodinu před spuštěním v normální
vzpřímené poloze.

Jednotka nesmí být
přepravována ve voze (např.
nákladní vůz, dodávka nebo
kamion) ve vodorovné poloze.
Existuje velké riziko, že by došlo
k neopravitelnému poškození
zavěšení kondenzátoru a
kompresoru. Sledujte indikátory
naklonění.
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2 Rozměry
Rozměrový výkres NIBE MT-WH 2029-F/1FS
Všechny rozměry jsou v mm.

ŘEZ MM

1.

Přívod vzduchu  160 mm

2.

Výfuk vzduchu  160 mm

3.

Řídicí jednotka

4.

Odvod kondenzátu  19 mm

5.

Kompresor

6.

Expanzní ventil

7.

Pojistný ventil

8.

Nádoba 285 litrů

9.

Servisní příruba

10.

Elektrická topná jednotka 1,5 kW

11.

Anoda

12.

Vstup studené vody 3/4" BSPT
(ISO 7-1)

13.

Cirkulace teplé vody 3/4"
BSPT (ISO 7-1)

14.

Výstup teplé vody 3/4" BSPT
(ISO 7-1)

15.

Trubkový výměník, vstup 3/4"
BSPT (ISO 7-1, pouze typ 1FS)

16.

Trubkový výměník, výstup 3/4"
BSPT (ISO 7-1, pouze typ 1FS)

17.

Vysokotlaký presostat
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3 O výrobku
3.1

Všeobecné

Tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody bylo zkonstruováno a vyrobeno v souladu se všemi
příslušnými směrnicemi EU (viz také Prohlášení o shodě ES).

3.2

Rozsah dodávky



tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody s integrovanou řídicí jednotkou



návod k instalaci a obsluze včetně technických parametrů

3.3

Jakékoliv práce na jednotce smí
provádět výhradně personál

Popis výrobku

Zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS je tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody, připravené k instalaci.
Je tvořeno nádobou ohřívače, součástmi chladivového okruhu, okruhem vzduchotechniky a řídicím
panelem s řídicím a monitorovacím zařízením navrženými pro automatický provoz. Zařízení NIBE
MT-WH 2029-F/1FS využívá teplo přiváděného vzduchu pro výrobu teplé vody. V době špičky lze
dodávat přídavné teplo s použitím integrovaného elektrického topného tělesa o výkonu 1,5 kW.
V nádrži ohřívače je jímka na čidla, do níž lze umístit externí termostat nebo snímač (do průměru 6
mm) z externí řídicí jednotky.
Oblast použití a principy obsluhy tepelného čerpadla na ohřev teplé vody naleznete v této příručce.

3.4

Obsluha zatížení NIBE MT-WH 2029-F/1FS

Když je potřeba teplá voda, řídicí jednotka spustí kompresor. Kompresor pracuje, dokud voda ve vodní
nádrži nedosáhne nastavené teploty. Obvykle může zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS vyprodukovat
dostatek teplé vody pro pokrytí potřeb čtyřčlenné domácnosti bez nutnosti zapínat přídavné elektrické
topné těleso.
Pokud zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS nedokáže vyprodukovat dostatek teplé vody pro domácnost,
lze aktivovat elektrické topné těleso vestavěné v nádobě ohřívače. Tímto způsobem lze vyprodukovat
více teplé vody pro domácnost. Je možné nastavit teplotu, na kterou má elektrické topné těleso ohřát
vodu. Elektrické topné těleso by mělo být používáno pouze v případě potřeby, protože má mnohem vyšší
spotřebu elektrické energie než kompresor.

3.5

Technické parametry

Tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody NIBE MT-WH 2029-F/1FS
Průměr bez potrubní přípojky
Výška
Hmotnost bez vody, F/1FS
Elektrické přípojky
Jištění
Chladivo / množství
Třída ochrany
Vestavěné elektrické topné těleso

mm
mm
kg
V/Hz
A
-/kg
kW

 660
1837
120/126
230/50 (L1, N, G)
13
R134a
IP 21
1,5
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s odpovídající kvalifikací. Proveďte
veškerá bezpečnostní opatření pro
prevenci nehod.

3.6 Výkonové parametry
Výkon specifikovaný pro ohřev vody z 15 °C (studená voda) na 45 °C (voda pro domácnost) a teplotu vstupního vzduchu 15 °C:
Užitný tepelný výkon
Elektrický příkon
COP podle EN-16147, třída L

kW
kW
-

1,52
0,43
2,72

Výkon specifikovaný pro ohřev vody z 10°C (studená voda) na 52,5°C (voda pro domácnost) a teplotu vstupního vzduchu 7°C:
Užitný tepelný výkon
Elektrický příkon
COP podle EN-255-3

kW
kW
-

1,1
0,4
2,72

°C
°C
°C

35/-5
55
65

3.7 Provozní rozsah / limity
Max./min. teplota přiváděného vzduchu
Max. teplota vody (se zapnutým tepelným čerpadlem)
Max. teplota vody (se zapnutým tepelným čerpadlem a elektrickým topným tělesem)

3.8 Úroveň hluku
Měřicí bod
Objem vzduchu

1 metr od čelní strany jednotky
100%
L dB

63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
Součet
Vážený průměr (A-vážené)

58
53
54
47
44
46
35
30
L dB(A)
52

3.9 Nádoba na teplou vodu
Materiál
Anoda
Čistý objem

Speciální smaltovaná ocel
Hořčík
Litry
285

3.10 Průtok vzduchu
Průchod vzduchu (volný tok)
Doporučený max. tlakový pokles v externích potrubních rozvodech

m3/h
Pa

250
100
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3 O výrobku
3.11 Popis chladivového okruhu
Chladicí systém je optimalizován na získávání tepla z přiváděného vzduchu. Přes chladicí systém je získané teplo přeneseno do vody. Proces je
možný pouze s dodáním dodatečné externí energie do kompresoru (elektřina). Chladicí systém je uzavřený systém obsahující jako nosič energie
chladivo R134a bez obsahu HCFC.
Ve výparníku je teplo absorbováno ze vzduchu a přenášeno do chladiva při nízké teplotě odpařování. Chladivo v plynné formě je přiváděno do
kompresoru, kde získá vyšší tlak a teplotu a je přivedeno do kondenzátoru ovinutého okolo vodní nádrže. V kondenzátoru chladivo kondenzuje a
teplo absorbované ve výparníku plus část energie kompresoru jsou přeneseny do teplé vody pro domácnost. Nakonec je vysoký kondenzační tlak
přiškrcen na odpařovací tlak s použitím expanzního ventilu, jeho tlak i teplota se snižuje a chladivo může znovu absorbovat teplo z přiváděného
vzduchu ve výparníku.

3.11.1 Chladivový okruh - schéma
Kompresor

VT snímač
Výstup teplé vody

Snímač teploty
vody, horní (T7)

Solenoidový ventil
Výpa
rník

Ventilátor

Cirkulace teplé vody
Vstup trubkového výměníku (pouze
1FS)
Výstup trubkového výměníku (pouze
1FS)
Vstup studené vody

Snímač
teploty
Snímač teploty výparníku (T6)

vzduchu
(T5)

Snímač teploty vody, dolní (T8)
Termostatický expanzní ventil

3.12 Připojení k rozvodu vody
Rozvod vody musí být nainstalován v souladu s místními předpisy a standardy a musí splňovat platné normy a požadavky. Viz. také specifikace na
jiných místech této příručky. Musí být používána pouze pitná voda a musí být zajištěna kompatibilita materiálů celého systému.
Rozměry trubek pro instalaci na místě lze nadefinovat na základě dostupného tlaku vody a předpokládaného úbytku tlaku v potrubním systému.
Rozvod vody musí být navržen podle platných směrnic pro instalace pitné vody.
Nesprávné kombinace materiálu ve vodním okruhu mohou způsobit poškození následkem galvanické koroze. Je tedy potřeba dbát zvláštní opatrnosti
při používání galvanizovaných tvarovek (pozinkovaná ocel) a tvarovek obsahujících měď.
Stejně jako všechny přetlakové nádoby musí být i vodní nádrž tepelného čerpadla opatřena schváleným pojistným ventilem (nastavení tlaku v závislosti
na místních předpisech a směrnicích) a zpětným ventilem na přívodu studené vody. Přípojka studené vody musí provedena na vstup studené vody ¾"
ve spodní části nádoby. Max. pracovní tlak je 10 barů a max. teplota vody na vstupu je 65 °C.
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Do potrubního systému se nesmí dostat nečistota (v případě potřeby před připojením tepelného čerpadla trubky propláchněte)!
Pokud k tepelnému čerpadlu není připojeno potrubí cirkulace, musí být cirkulační přípojka odpovídajícím způsobem zazátkována!

3.12.1 Připojení k vodovodnímu řádu - schéma

Teplá voda

Cirkulace

1.

Uzavírací ventil

2.

Pojistný ventil

3.

Vypouštěcí ventil

4.

Zpětný ventil (splňující předpisy pro vytápěcí a potrubní systémy)

6

Cirkulační čerpadlo

7

Vodovodní připojení s otočnou maticí

8

Potrubní přípojky 3/4" BSPT (ISO 7-1)

9

Odkap pojistného ventilu

9

3 O výrobku
3.13 Elektrické schéma řídicí jednotky Optima 170

Magnetický ventil, odmrazování

Přívod 1x230V 50Hz
Jištění max. 13A
Elektrické topné těleso 1,5kW
Vysokotlaký presostat

Externí cirkulační čerpadlo, např.
solární cirkulační čerpadlo

Snímač nad výměníkem

Snímač na nádobě

Snímač v horní části nádoby

Připojení Datalog

Snímač ve spodní části nádoby

Speciální funkce
Připojení Datalog
Snímač start/stop nebo hygrostat

Pomocné relé

Musí mít uzemňovací přípojku
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3.14 Kapacita ventilátoru
Kapacita ventilátoru

3

Objem vzduchu m /h
Doporučuje se udržovat pokles externího tlaku pod hodnotou 100 Pa.
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4 Před instalací a spuštěním
4.1 Důležité bezpečnostní pokyny
Design a vývoj zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS byly provedeny za dodržení veškerých relevantních
směrnic EU.

4.1.1 Chladicí systém - bezpečnostní pokyny
Před zahájením oprav a servisních úkonů se musí technik s odpovídající kvalifikací ujistit, že bylo
vypuštěno chladivo na úroveň, při které lze práci bezpečně provést.
Při zásahu do chladicího okruhu tepelného čerpadla za účely servisu a oprav je potřeba dbát zvláštní
opatrnosti, aby nedošlo k požáru a to zejména při práci s otevřeným ohněm (pájení, svařování apod.).

4.1.2 Elektrický obvod - bezpečnostní pokyny
Při připojování zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS k napájení musejí být dodrženy předpisy a normy
příslušného státu. Musejí být dodrženy i případné další požadavky definované místním dodavatelem
energie. Jednotka tepelného čerpadla musí být připojena k napájení s použitím svorek L1, N, G a
s minimální vzdáleností kontaktů v jističi 3 mm.

4.1.3 Připojení vody - bezpečnostní pokyny
Musí být používána výhradně pitná voda. Během instalace je potřeba věnovat pozornost výběru materiálů
a je potřeba se ujistit, že zvolené materiály budou společně bez problémů fungovat v celém okruhu.
Zvláštní opatrnosti je potřeba dbát při používání galvanizovaných tvarovek a dílů s obsahem hliníku!
Musí být nainstalován bezpečnostní systém, který zamezí přetlaku v systému. Vždy používejte pojistný
ventil pro max. 10 barů a uzavírací ventil (splňující předpisy pro vytápěcí a potrubní systémy). Veškerá
potrubí musejí být provedena v souladu s předpisy pro vytápěcí a potrubní systémy.

4.1.4 Uživatelé
Zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s fyzickým omezením
nebo sníženými senzorickými či mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalosti.
Takové osoby smějí používat zařízení pouze pod dohledem, nebo pokud byli proškoleny na bezpečné
používání spotřebiče a chápou rizika spojená s jeho používáním.
Děti musejí být pod dohledem a musí být zajištěno, aby si nemohly se spotřebičem hrát. Je nepřípustné,
aby čištění a údržbu prováděly děti bez dohledu.
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Během provádění prací na
zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS
musí být bezpodmínečně odpojen
hlavní přívod napájení - vytažená
vidlice přívodu ze zásuvky!

5 Instalace
Tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody smí instalovat výhradně jen personál s odpovídajícím zaškolením a v souladu s místními stavebními
předpisy.

5.1 Umístění
Zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS lze instalovat výhradně v místnostech, kde nemrzne. Místo instalace musí splňovat následující kritéria:
 Teplota v místnosti v rozmezí 5 °C až +35 °C.
 Možnost odvodu kondenzátu do kanalizace včetně sifonu.
 Žádná nestandardní koncentrace prachu ve vzduchu.
 Pevný podklad (cca 500 kg / m2)
 Je nezbytné zajistit, aby byl kolem zařízení dostatek prostoru pro účely údržby a servisu. Doporučuje se ponechat kolem jednotky prostor
přibližně 0,5 m.

5.2 Postup instalace
Odstraňte z palety obal.
Odstraňte z palety přepravní tvarovky.
Přesuňte z palety zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS a ustavte jej na podlahu.
Pomocí patky proveďte vertikální nastavení zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS.

1. Odstraňované šrouby

3. Odstraňování šroubů.

2. Odstraňované šrouby.

(s šestihrannou hlavou).

Nevrtejte do zařízení NIBE MTWH2029-F/1FS žádné díry. Mohlo by dojít
k poškození trubkového kondenzátoru
navinutého okolo nádoby ohřívače.
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5 Instalace

4. Přesun jednotky z palety:
a: Opatrně v jednom směru táhněte jednotku.
b: Nakloňte jednotku na stejnou stranu spolu se dvěma prkny.

7. Odstranění prvního prkna (lze jej uvolnit po naklonění výrobku na jednu
stranu).

5. Plynulé stahování:

8. Odstranění druhého prkna (lze jej uvolnit po naklonění výrobku na druhou

c: Přidržujte jednotku nakloněnou a odstraňte spodní část palety. Dvě prkna
zůstávají neustále pod jednotkou.

stranu).

6. Výrobek se nyní nachází na podlaze a je podložen dvěma prkny.

9. Paleta je pryč.
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5.3 Přípojky vody
Na zadní straně tepelného čerpadla se nacházejí následující připojovací místa:
3/4" vstup studené vody
Zařízení NIBE MT-WH
2029-F/1FS smí být spuštěno
pouze
s nádrží
naplněnou
vodou!

3/4" cirkulace teplé vody
3/4" výstup teplé vody
Odvod kondenzátu  19 mm, vnější
Maximální pracovní tlak je 10 barů a maximální pracovní teplota je 65 °C. Do potrubí se nesmějí dostat nečistoty. Po
instalaci vnějších potrubí v případě potřeby před napojením tepelného čerpadla na přípravu teplé vody propláchněte.
Pokud není cirkulace vody potřeba, ujistěte se, že je cirkulační vstup řádně utěsněn!

Pro vodovodní přípojky je doporučeno používat pružné trubky ¾" pro prevenci přenosu případných rušivých vibrací.
Při instalaci trubek se ujistěte, že nedochází k nadměrnému namáhání potrubních přípojek. Pro uvolnění momentových
Na odvod kondenzátu je
nutné nainstalovat sifon. Pokud
nebude sifon nainstalován, je
možné, že dojde k znehodnocení
vody nebo poškození zařízení
NIBE
MT-WH
2029-F/1FS.
Nesprávná instalace sifonu na
odvodu kondenzátu je důvodem
pro ztrátu záruky.

sil na potrubní přípojky používejte hasák!

5.4 Rozmístění potrubních přípojek
Výstup teplé vody se nachází na nádobě nahoře (3/4" BSPT/ISO 7-1).
Pokud je jednotka používána v kombinaci s cirkulací přívodu teplé vody, používá se vstup cirkulace pro návrat teplé
vody (3/4" BSPT/ISO 7-1).
Přívod studené vody se nachází na nádobě dole (3/4" BSPT/ISO 7-1).

5.5 Připojení odtoku kondenzátu
Když je zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS v chodu, tvoří se kondenzát, který musí být vypouštěn do odpadu trubkou
pro odvod kondenzátu, přípojka s vnějším  19 mm. Množství kondenzátu závisí na vlhkosti vzduchu dodávaného do
zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS. Větev pro odvod kondenzátu musí být opatřena vzduchotěsným sifonem se
svodem do odpadu. V sifonu musí být sloupec stojaté vody o výšce min. 60 mm.

Výstup teplé vody a odvod
kondenzátu

Cirkulace

Vstup trubkový výměník (pouze typ1FS)

Výstup trubkový výměník (pouze typ 1FS)

Odtok kondenzátu,
přípojka  19 mm

Vstup studené vody
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Odlučovač vody min.
60 mm stojaté vody

5 Instalace
5.6 Sání a výfuk vzduchu
Ujistěte se, že je okolo zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS dostatek prostoru.
Přiváděný vzduch nesmí být znečištěn agresivními složkami (čpavek, síra, chlór apod.), protože
by mohlo dojít k poškození součástí jednotky tepelného čerpadla. Vzduch také nesmí obsahovat
prach ani jiné částice.
Vstupní a výstupní vedení musí být vyrobeno z neohebných hladkých trubek, aby byla zajištěna
minimalizace poklesu tlaku. Při dimenzování rozvodů nezapomeňte zohlednit pracovní tlak
ventilátoru a pokles tlaku v rozvodu (viz technické parametry). Vstup i výstup vzduchu tepelného
čerpadla mají  160 mm.
Doporučuje se nainstalovat do blízkosti tepelného čerpadla vzduchové rozvody vodorovně nebo
mírně vyspádované směrem od vstupu a výstupu vzduchu, aby se zamezilo vniknutí
zkondenzované vody z rozvodu do tepelného čerpadla.
Pokud jsou rozvody vzduchu mimo budovu, je potřeba nainstalovat nízkoodporovou zpětnou
klapku, aby bylo zajištěno, že se do místnosti nebude dostávat studený vzduch v zimním období,

Před
odstraněním
horního krytu jednotky musí být
zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS
vždy odpojeno od napájení!
Pokud je jednotka odpojena od
napájení, počkejte, dokud se
ventilátor nezastaví, a teprve
potom lze demontovat kryt!

když tepelné čerpadlo nepracuje.

Všechny vzduchové rozvody musejí být po nainstalování zaizolovány, aby byty tepelné ztráty a
úroveň hluku drženy na minimální hladině. Provedení zaizolování je nezbytné pro zajištění
ochrany proti vnější kondenzaci na studeném výstupním vedení.
Pro usnadnění budoucího servisu se doporučuje namontovat mezi rozvod vzduchu a vstup
vzduchu do tepelného čerpadla ohebnou přípojku.
Také se doporučuje nainstalovat mezi jednotku tepelného čerpadla a ventilační systém tlumicí
vložky, aby se zamezilo potenciálnímu přenosu hluku z jednotky do ventilačního systému.

5.7 Připojení topné spirály NIBE MT-WH 2029-1FS
Zařízení NIBE MT-WH 2029-1FS zahrnuje přídavný výměník tepla (spirála potrubí s plochou 0,8
m2, zvenku smaltovaná). Potrubní přípojky 3/4" BSPT/ISO 7-1. Do jímky termostatu lze umístit i
snímač pro regulaci externího zdroje, např. kotel na LTO, kotel na dřevo apod. Max. průměr čidla
je 6 mm.
Do potrubí se nesmějí dostat nečistoty. Po instalaci vnějších rozvodů potrubí v případě potřeby
před napojením zařízení propláchněte.
Při instalaci trubek se ujistěte, že nedochází k nadměrnému namáhání potrubních přípojek. Pro
uvolnění momentových sil na potrubní přípojky používejte hasák!
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Nevyvrtejte do tvarovek
jednotky a krytů žádné díry.
Mohlo
by
dojít
k neopravitelnému poškození
výrobku.

6 Uvedení do provozu
6.1 Test těsnosti
Po instalaci je nezbytné, aby celá vodovodní instalace těsnila. Proto se provádí tlaková zkouška. Zkontrolujte také, že hladina v sifonu na hadici/trubce pro odvod
kondenzátu dosahuje výšky min. 60 mm a průtok do odpadu není ničím blokovaný.

6.2 Uvedení do provozu – okruh instalace vody
Naplňte nádobu tepelného čerpadla vstupem pro studenou vodu. Odvzdušněte nádobu otevřením jednoho z kohoutů pro teplou vodu nacházejících se v nejvyšším
místě a počkejte, dokud se na kohoutu nepřestane vzduch vyskytovat.

6.3 Uvedení do provozu – okruh rozvodu vzduchu
Ujistěte se, že jsou vstupy a výstupy vzduchu volné a připravené k použití.

6.4 Uvedení do provozu – elektroinstalace
Zapněte napájení jednotky. Na počítadle se objeví čísla 1 až 9, pak se objeví na 3 sekundy model řídicí jednotky (170) a následně se na 3 sekundy zobrazí verze
software. Potom se zobrazí teplota v horní části vodní nádrže a jednotka zahájí provoz.
Zařízení NIBE MT-WH 2029-F/1FS je nyní připraveno k provozu.
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7 Obsluha a ovládání
7.1 Řídicí panel Optima 170
Tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody NIBE MT-WH 2029-F/1FS je dodáváno s řídicí jednotkou Optima 170 s výrobním nastavením,
takže je tepelné čerpadlo připraveno k provozu bez nutnosti dalšího nastavování.
Výrobní nastavení je výchozí nastavení, které je potřeba upravit podle provozních potřeb a požadavků uživatele tak, aby bylo dosaženo
optimálního výkonu a využití systému.

7.2 Provoz
Po stisknutí níže uvedené klávesy/kombinace kláves se zobrazí hodnota příslušné položky menu.
Chcete-li hodnotu změnit, podržte příslušnou klávesu/kombinaci kláves a upravte hodnotu pomocí kláves se šipkami.

7.3 Hlavní menu
P1: Režim
Stiskněte a podržte klávesu „Režim“. Pak lze nastavení změnit pomocí kláves se šipkami. Tato klávesa umožňuje přepínání mezi
funkcemi: Pohotovostní režim, automatický provoz, nepřetržitý provoz a nepřetržitý provoz řízený časovačem (režim 0, 1, 2, 3).

Režim 0: Tepelné čerpadlo je vypnuté a aktivní je pouze řídicí jednotka. Je-li potřeba teplo, tepelné čerpadlo se nespouští.
Režim 1: Ventilátor běží pouze tehdy, pokud je ohřívána teplá voda pro domácnost. V položce E25 menu lze nastavit požadované
otáčky ventilátoru v rozmezí 0-100 %.

Režim 2: Ventilátor běží, i když kompresor nepracuje. Tato funkce se nazývá: Nepřetržitá ventilace.
V položce menu E25 lze nastavit požadované otáčky ventilátoru v rozmezí 0-100 %.

Režim 3: Před návratem k normálnímu provozu ventilátor pracuje po nastavený časový interval, i když kompresor neběží.
V položce menu E25 lze nastavit požadované otáčky ventilátoru v rozmezí 0-100 %. V položce menu E17 vyberte, zda bude aktivní „režim
3“ až do další manuální změny (E17 = 0) nebo zda má být „režim 3“ aktivní po definovaný časový interval (E17=1 a E18: 0-10 hodin) a pak
se vrátí do „režimu 1“.
Možnosti: 0-3
Výrobní nastavení: 1
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P2: Řízení elektrického topného tělesa
Stiskněte a podržte klávesu „Topné těleso“. Pak lze nastavení změnit pomocí kláves se šipkami.
Tepelné čerpadlo je dodáváno s elektrickým topným tělesem, které zajišťuje ohřev vody pro domácnost. Při venkovních teplotách pod 0 °C
může být výhodné používat jako doplňkové zařízení pro ohřev vody přídavné elektrické topné těleso.
1 = topné těleso pracuje v případě potřeby (viz nastavovací bod P5).
0 = topné těleso nepracuje ani v případě potřeby.
Možnosti: 0-1
Výrobní nastavení: 0

P3: Provozní termostat
Stiskněte a podržte klávesu „Provozní termostat“. Pak lze nastavení změnit pomocí kláves se šipkami.
Voda pro domácnost je ohřívána tepelným čerpadlem. Kompresor se spustí, pokud teplota T8 (nádrž na teplou vodu, spodní část) klesne o
5 °C pod hodnotu nastavovacího bodu P3. Jakmile teplota opět stoupne na hodnotu nastavovacího bodu P3, kompresor se zase vypne.
Možnosti: 0-55 °C
Výrobní nastavení: 52 °C

P4: Zastavit odmrazování
Stiskněte a podržte současně klávesy „Režim“ a „Provozní termostat“. Pak lze nastavení změnit pomocí kláves se šipkami.
Odmrazovací cyklus se normálně zastaví, jakmile výparník dosáhne teploty 10 °C. Za určitých okolností může být potřeba toto nastavení
teploty změnit.
Možnosti: 0-25 °C
Výrobní nastavení: 10 °C

P5: Elektrické topné těleso
Stiskněte a podržte současně klávesy „Topné těleso“ a „Provozní termostat“. Pak lze nastavení změnit pomocí kláves se šipkami.
Elektrické topné těleso ohřívá jen horní polovinu nádoby na vodu, zatímco tepelné čerpadlo pokračuje v ohřevu spodní částí vodní nádrže.
Elektrické topné těleso se aktivuje, pokud teplota T7 (nádrž na teplou vodu, horní část) klesne o 5 °C pod hodnotu nastavovacího bodu P5.
Jakmile teplota opět stoupne na hodnotu nastavovacího bodu P5, elektrické topné těleso se vypne.
Možnosti: 0-65 °C
Výrobní nastavení: 50 °C
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7 Obsluha a ovládání
7.3.1 Zobrazení displeje (hlavní menu)
Po stisknutí kláves se šipkami se na displeji zobrazují různé teploty. Stiskněte, kolikrát je potřeba pro zobrazení požadované hodnoty
teploty na čidle. Teplota se zobrazí přibližně za 3 sekundy. Příslušná teplota se zobrazuje přibližně 30 sekund a pak se displej vrátí zpět
k normálnímu zobrazení. Normální zobrazení je nastavení pro položku menu E49 (prázdný displej, teplota vody T7 nebo hodiny).
Lze zobrazit následující hodnoty:
T5: Před výparníkem
T6: Výparník
T7: Nádoba ohřívače, horní část
T8: Nádoba ohřívače, spodní část
T9: Doplňkový snímač (lze použít např. jako snímač teploty solárního kolektoru)
CL: Aktuální čas z integrovaných hodin.
T4 Vstup „Externí start/stop“ (nelze použít pro zobrazení teploty). Pokud dojde ke zkratování vstupu T10, tepelné čerpadlo přejde do
nuceného provozu.

7.4 Servisní menu
7.4.1 Změna nastavení v servisním menu
Servisní menu otevřete současným stisknutím šipek nahoru a dolů přibližně na 10 sekund. Na displeji se nyní zobrazuje první položka
servisního menu E0. Pokud není při zobrazení servisního menu přibližně 15 sekund aktivována žádná klávesa, servisní menu se
automaticky vypne a řídicí jednotka se vrátí do hlavního menu.
Požadovanou položku menu E# lze zobrazit posouváním nahoru a dolů pomocí kláves se šipkami. Hodnota položky menu se obrazí po
stisknutí klávesy „Provozní termostat ( ).).
Chcete-li hodnotu změnit, podržte klávesu „Provozní termostat“ a upravte hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů. Jakmile je dosaženo
požadované hodnoty, pusťte klávesu „Provozní termostat“ a vraťte se k položce menu E#.

7.4.2 Položky servisního menu
E0: Výrobní nastavení
Pokud jsou parametry řídicí jednotky upraveny tak, že systém nepracuje standardním způsobem a není možné najít příčinu, postupujte
následovně:
1.

Zapište všechny parametry do tabulky „Tabulka nastavení parametrů“ (str.27).

2.

Změňte parametr v menu E0 na hodnotu 1 a počkejte, dokud se řídicí jednotka nevrátí k výrobnímu nastavení.

3.

V tuto chvíli byly všechny parametry vráceny zpět na výrobní nastavení.

4.

Nyní můžete začít od začátku a nastavovací body lze upravit.

Možnosti: 0-1
Výrobní nastavení: 0
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E2: Parametr pro teplotu T9
Na tomto místě lze nastavit teplotu, kterou lze používat ve spojení s položkou menu E19 a snímačem teploty T9. Jde o samostatný
snímač, který není součástí standardní dodávky. Bližší popis naleznete v položkách E19=2, 4 nebo 5.
Možnosti: 0-30°C
Výrobní nastavení: 21°C

E8: Funkce ochrany proti legionele
Pokud je parametr nastaven na hodnotu 1, bude voda jednou týdně ohřáta pomocí elektrického ponorného ohřívače na teplotu 65°C za
účelem vydezinfikování nádrže. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 0, funkce ochrany proti legionele je vypnuta.
Možnosti: 0-1
Výrobní nastavení: 0

E9: Provoz ve studeném prostředí ZAP/VYP
Hodnota 0: Pokud je teplota přiváděného vzduchu (T5) nižší než hodnota nastavená v položce menu E10, kompresor se vypne a
v případě požadavku na ohřev vody dojde k aktivaci elektrického topného tělesa (P5 a snímač teploty T7). Kompresor se znovu spustí,
pokud se teplota přiváděného vzduchu (T5) udrží 30 minut nad hodnotu nastavenou v rámci položky menu E10.
Hodnota 1: Pokud je teplota přiváděného vzduchu (T5) nižší než hodnota nastavená v položce menu E10, kompresor se nevypne, ale
v případě požadavku na ohřev vody dojde k aktivaci elektrického topného tělesa (P5 a snímač teploty T7).
Možnosti: 0-1
Výrobní nastavení: 0

E10: Provoz při nízkých venkovních teplotách
Zde se nastavuje teplota určující, kdy dojde k odstavení kompresoru a zapnutí elektrického topného tělesa. Viz položka menu E9.
Možnosti: -5-10 °C
Výrobní nastavení: 0 °C

E13: Teplota podlahového topení
Zde je možné nastavit teplotu, kterou lze používat ve spojení s položkou menu E19=2, tzn. jde o teplotu, při které dochází ke spuštění
oběhového čerpadla pro podlahové topení. Pokud je teplota T8 (vodní nádrž, spodní část) nižší než hodnota nastavená v položce menu
E13, oběhové čerpadlo se zastaví.
Možnosti: 20-50 °C
Výrobní nastavení: 35 °C
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7 Obsluha a ovládání
E15: Hygrostat / vypnutí systému
Hodnota 0: Řídicí jednotka přepne na režim 3 otáček ventilátoru, pokud dojde ke zkratování vstupu T10 (Externí start/stop). Jakmile je
vstup T10 opět přerušen, řídicí jednotka se vrátí zpět do režimu, který byl aktivní před zkratováním.
Tuto funkci může využívat externí hygrostat, který v případě vysoké vlhkosti vstupního vzduchu může přepnout systém do režimu 3.
Hodnota 1: Řídicí jednotka přepne na režim 0 otáček ventilátoru (vypnutí systému), pokud dojde ke zkratování vstupu T10 (Externí
start/stop). Jakmile je vstup T10 opět přerušen, řídicí jednotka se vrátí zpět do režimu, který byl aktivní před zkratováním.
Možnosti: 0-1
Výrobní nastavení: 0

E16: Minimální průtok vzduchu
Tato hodnota určuje minimální průtok vzduchu, který by měl ventilátor poskytovat během provozu. Pozor! Pokud by pro tento parametr
byla nastavena příliš vysoká hodnota, může dojít k přetížení chladicího systému a následnému alarmu vysokotlakého spínače. Tato
hodnota by neměla být volena vyšší, než je nezbytné pro zajištění minimálního průtoku vzduchu přes výparník.
Možnosti: 0-100 %
Výrobní nastavení: 15 %

E17: Nucený provoz ZAP
Pokud je vstup P1 nastaven na režim 3, může se stát, že po určitém počtu hodin nastaveném v rámci položky menu E18 dojde
k automatickému přepnutí systému do režimu 1.
Hodnota 0: Systém běží v režimu 3 P1, dokud nedojde k manuálnímu přepnutí na jiný krok.
Hodnota 1: Po uplynutí počtu hodin nastaveného v položce menu E18 se systém vrátí do režimu 1.
Možnosti: 0-1
Výrobní nastavení: 0

E18: Počet hodin
Nastavení počtu hodin na nepřetržitý chod při režimu 3 otáček ventilátoru před automatickým přepnutím zpět do režimu 2.
Tuto možnost používá položka menu E17=1.
Možnosti: 1-10 hodin
Výrobní nastavení: 3

E19: Speciální funkce
Tato funkce řídí relé R9: Solární kolektor, doplňkové zdroje tepla, pokles tepla nebo regulace klapky vzduchotechniky.
Možnosti: 0-1
Výrobní nastavení: 0
Hodnota 0: Tato funkce je deaktivována a relé je vypnuto.
Hodnota 1 (speciální funkce trubkového výměníku tepla v NIBE MT-WH 2029-1FS): Funkce solárního kolektoru, která aktivuje externí
solární oběhové čerpadlo (relé R9). Pokud je teplota T8 (nádoba ohřívače, spodní část) nižší než hodnota nastavená v položce menu
E46 (max. teplota v nádobě ohřívače), aktivuje se funkce solárního oběhového čerpadla.
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Solární oběhové čerpadlo bude v provozu, dokud bude teplota T9 (solární kolektor) vyšší než teplota T8 (nádoba ohřívače, spodní část)
+ položka menu E20 (hystereze solárního kolektoru). Jakmile teplota T9 (solární kolektor) klesne pod hodnotu teploty T8 (nádoba
ohřívače, spodní část), oběhové čerpadlo se zase vypne. To vše probíhá nezávisle na chodu tepelného čerpadla.
Hodnota 2 (speciální funkce trubkového výměníku tepla v NIBE MT-WH 2029-1FS): Funkce podlahového topení, která aktivuje externí
oběhové čerpadlo (relé R9). Pokud je teplota T8 (nádoba ohřívače, spodní část) vyšší než nastavení položky menu E13 (teplota
podlahového topení), aktivuje se funkce podlahového topení. Jakmile teplota T9 (externí snímač) klesne pod hodnotu nastavení
v položce menu E2, čerpadlo se spustí. Čerpadlo (relé R9) se zase vypne, jakmile teplota T9 (externí snímač) přesáhne hodnotu
nastavenou v položce menu E2. To vše probíhá nezávisle na chodu tepelného čerpadla.
Hodnota 3 (speciální funkce trubkového výměníku tepla v NIBE MT-WH 2029-1FS): Funkce solárního kolektoru, která aktivuje solární
čerpadlo (relé R9). Funkce solárního kolektoru má obecnou bezpečnostní pojistku, která umí vypnout solární čerpadlo.
Pokud je teplota T9 (solární kolektor) vyšší než 89 °C, čerpadlo je vypnuté. Čerpadlo se opět spustí, jakmile teplota (T9) (solární
kolektor) klesne pod hodnotu 87 °C. Pokud je teplota T8 (nádoba ohřívače, spodní část) nižší než hodnota nastavená v položce menu
E46 (max. teplota, nádoba ohřívače), aktivuje se funkce solárního čerpadla.
Solární čerpadlo bude v chodu, dokud bude teplota T9 (solární kolektor) vyšší než teplota T8 (nádoba ohřívače, spodní část) + položka
menu E20 (hystereze solárního kolektoru).
Jakmile teplota T9 (solární kolektor) klesne pod hodnotu teploty T8 (nádoba ohřívače, spodní část), čerpadlo (relé R9) se zase vypne.
Pokud je čerpadlo (relé R9) aktivováno, tepelné čerpadlo a elektrické topné těleso se vypíná. Po deaktivování čerpadla (relé R9) se po
15 minutách stane následující:


Pokud je teplota T5 (před výparníkem) vyšší než 5,5 °C, aktivuje se tepelné čerpadlo.



Pokud je teplota T5 (před výparníkem) nižší než 4,5 °C, aktivuje se elektrické topné těleso.

Hodnota 4: Funkce chlazení, která aktivuje trojcestnou klapku, která nasměruje studený výstupní vzduch do místnosti, která vyžaduje
chlazení. Tato funkce je řízena nastavením teploty v položce menu E2 a snímačem T9:


Pokud je teplota T9 vyšší než hodnota nastavená v položce menu E2, zapne se relé R9.



Pokud je teplota T9 nižší než hodnota nastavená v položce menu E2, relé R9 se vypne. To vše probíhá nezávisle na chodu
tepelného čerpadla.

Hodnota 5: Funkce chlazení, která aktivuje trojcestnou klapku, která nasměruje studený výstupní vzduch do místnosti, která vyžaduje
chlazení. Tato funkce je řízena hodnotou teploty nastavenou v položce menu E2 a snímačem T9, ale pracuje opačně než položka E19 = 4:


Pokud je teplota T9 vyšší než hodnota nastavená v položce menu E2, relé R9 se vypne.



Pokud je teplota T9 nižší než hodnota nastavená v položce menu E2, relé R9 se zapne. To vše probíhá nezávisle na chodu
tepelného čerpadla.
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Hodnota 6: Relé R9 je zapnuté, pokud kompresor běží a vypnuté, pokud kompresor neběží. To vše probíhá nezávisle na chodu tepelného čerpadla.
Možnosti: 0-6
Výrobní nastavení: 0

E20: Hystereze solárního kolektoru
Na tomto místě lze nastavit, o kolik má být vyšší teplota v solárním kolektoru (T9) vzhledem k teplotě v nádobě ohřívače (T8), než se zapne solární
čerpadlo. Viz položka menu E19.
Možnosti: 1-5 °C
Výrobní nastavení: 5 °C

E21: Nastavovací bod TX
Aby se zamezilo vyšším provozním tlakům v chladicím systému, je nezbytné snížit na poslední část topného cyklu výkon systému. Na tomto místě
se nastavuje teplota vody, při které bude zahájeno snižování.
Možnosti: 0-55 °C.
Výrobní nastavení: 45 °C.

E23: Tmop
Tato hodnota určuje maximální přípustnou teplotu výparníku. Toto nastavení zabraňuje přehřívání chladicího systému při vysokých okolních
teplotách.
Možnosti: 0-30 °C
Výrobní nastavení: 25 °C

E25: Režim otáček ventilátoru 1 + 2
Pokud je požadována zvýšená ventilace po delší dobu, lze zvolit režim 2 (P1). Ventilátor bude pracovat, dokud nedojde k přepnutí na jiný režim.
Zadejte otáčky, se kterými bude ventilátor pracovat při zvolení režimu 2. Mějte na paměti, že tato funkce také omezuje maximální otáčky v režimu 1.
Možnosti: 0-100 %
Výrobní nastavení: 100 %

E26: Režim otáček ventilátoru 3
Zadejte otáčky, se kterými bude ventilátor pracovat při zvolení režimu 3 (P1). Tato možnost se volí, pokud je požadována zvýšená ventilace po
omezený časový interval. Mějte na paměti, že tato funkce také omezuje maximální otáčky.
Možnosti: 0-100 %
Výrobní nastavení: 100 %
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E45: dT vzduch
Na tomto místě se nastavuje nejnižší požadované zchlazení vzduchu, je-li vybrán ohřev vody. Řídicí jednotka reguluje otáčky ventilátoru tak, aby byl vzduch
chlazen na přesnou teplotu, která byla zvolena. Je-li to nezbytné z technických důvodů, může řídicí jednotka chladit na hodnotu nižší než je zvolená teplota.
Chcete-li vyšší otáčky ventilátoru, lze teplotu chlazení snížit. Pamatujte, že příliš malý rozdíl (delta) v nastavených teplotách bude nutit ventilátor, aby pracoval
rychleji, to bude mít za následek vyšší spotřebu energie.
Možnosti: 1-15 °C
Výrobní nastavení: 3 °C

E46: Maximální teplota v nádobě ohřívače
Aby se zamezilo příliš vysokým teplotám vody v nádobě ohřívače, pokud je tato připojena k solárnímu kolektoru nebo jinému zdroji tepla, lze nastavit max.
přípustnou teplotu ve spodní části nádoby ohřívače (T8).
Toto nastavení používá položka menu E19.
Možnosti: 40-70 °C
Výrobní nastavení: 60 °C

E49: Spořič obrazovky
Na tomto místě můžete nastavit spořič obrazovky:
1: Prázdný displej. Bliká kontrolka na znamení, že je systém připojen k napájení.
2: Zobrazuje se teplota vody T7 (nádoba ohřívače, horní část).
3: Zobrazuje se čas.
Možnosti: 1-3
Výrobní nastavení: 2

E50: Čas na vnitřních hodinách – hodiny
Na tomto místě se nastavují hodiny pro vnitřní hodiny.
Možnosti: 0-23
Výrobní nastavení: 0

E51: Čas na vnitřních hodinách – minuty
Na tomto místě se nastavují minuty pro vnitřní hodiny.
Možnosti: 0-59
Výrobní nastavení: 0

E52: Interval s nízkým tarifem ZAP/VYP
Hodnota 0 (VYP): Elektrické topné těleso a tepelné čerpadlo budou pracovat podle potřeby a předvoleb.
Hodnota 1 (ZAP): Elektrické topné těleso a tepelné čerpadlo budou pracovat pouze v definovaných časových intervalech se spouštěním podle nastavení v položce
menu E53 a ukončením podle nastavení v položce menu E54.
Možnosti: 0-1
Výrobní nastavení: 0
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E53: Interval s nízkým tarifem, čas zahájení
Na tomto místě se nastavuje čas zahájení intervalu s nízkým tarifem.
Možnosti: 0-23
Výrobní nastavení: 0

E54: Interval s nízkým tarifem, čas ukončení (0-23)
Na tomto místě se nastavuje čas ukončení intervalu s nízkým tarifem.
Možnosti: 0-23
Výrobní nastavení: 1

E60: Rozdíl teplot mezi parametry T5 a T6
Pokud je po jedné hodině se zapnutým kompresorem teplota T6 (výparník) vyšší než teplota T5 (před výparníkem) + hodnota nastavená
v položce menu E60, kompresor se vypne. Na displeji se objeví hlášení „Er06“.
Jde o provozní bezpečnostní funkci, která indikuje, že tepelné čerpadlo nepracuje správně a může mít nedostatek chladiva.
Jednotku je třeba vypnout a chybu resetovat.
Možnosti: 0-10 °C
Výrobní nastavení: 2 °C
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7.5 Tabulka nastavení parametrů
Výrobní nastavení Datum:
E0: Výrobní nastavení

0

E2: Nastavovací bod pro teplotu T9

21

E8: Funkce ochrany proti legionele

0

E9: Provoz ve studeném prostředí ZAP/VYP

0

E10: Provoz při nízkých okolních teplotách

0

E13: Teplota podlahového topení

35

E15: Hygrostat / vypnutí systému

0

E16: Minimální průtok vzduchu

15

E17: Nucený provoz ZAP

0

E18: Počet hodin

3

E19: Speciální funkce

0

E20: Hystereze solárního kolektoru

5

E21: Nastavovací bod TX

45

E23: Tmop

25

E25: Režim otáček ventilátoru 1 + 2

100

E26: Režim otáček ventilátoru 3

100

E45: dT vzduch

3

E46: Maximální teplota v nádobě ohřívače

60

E49: Spořič obrazovky

2

E50: Čas na vnitřních hodinách – hodiny

0

E51: Čas na vnitřních hodinách – minuty

0

E52: Interval s nízkým tarifem ZAP/VYP

0

E53: Interval s nízkým tarifem, čas zahájení

1

E54: Interval s nízkým tarifem, čas ukončení

6

E60: Rozdíl teplot mezi parametry T5 a T6

2
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Datum:
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7.6 Tabulka odmrazování
T5 před výparníkem °C
15
13
11
9
7
5
4
3
1
0
-2
-5
-7
-9
-11
-13
-15
-17
-18
-20

T6 výparníku °C
-3
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-13
-13
-15
-16
-18
-20
-21
-22

Funkce odmrazování pracuje podle tabulky odmrazování uvedené výše. Pokud se teplota T5 (před výparníkem) rovná teplotě v tabulce, pak bude
zahájeno odmrazování, jakmile příslušná teplota T6 (výparník) klesne pod hodnotu uvedenou v tabulce. Např. pokud je T5 3 °C, bude odmrazování
zahájeno, jakmile bude teplota T6 rovna nebo nižší než -6 °C. Je-li funkce odmrazování aktivní, aktivuje se relé R4 (odmrazování) a ventilátor se
vypne. Funkce odmrazování může běžet nepřetržitě na maximum až 30 minut. Funkce odmrazování pak musí být dalších 60 deaktivována, než
bude možné ji spustit znovu.
Funkce odmrazování bude okamžitě ukončena, pokud teplota T6 (ve výparníku) přesáhne hodnotu nastavenou v parametru P4.
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7.7 Funkční popis
Rozmístění snímačů znárodňuje vývojový diagram v sekci „O výrobku“. Reléové výstupy/svorky a jiné výstupy pro provoz ventilátoru a ovládací
funkce pak naleznete v elektrickém schématu.

7.7.1 Řízení tepelného čerpadla na ohřev teplé vody pomocí řídicí jednotky Optima 170
Tepelné čerpadlo na ohřev teplé vody je komplexní jednotka s nádobou na ohřev teplé vody o obsahu 285 litrů, ventilátorem, tepelným čerpadlem
a plnou automatizací chodu. Jednotka slouží výlučně pro ohřev vody v domácnosti v rámci nastavených teplotních limitů. Model NIBE MT-WH
2029-1FS obsahuje doplňkovou funkci napájení malé jednotky pro vytápění podlahy nebo alternativní tepelný vstup.

7.7.2 Výkonové údaje
Tepelné čerpadlo na ohřev teplé vody dokáže ohřát 367 litrů vody z 10 °C na 52,5 °C za 11,5 hodin při teplotě vzduchu na vstupu 7 °C. Doba
ohřevu se vždy odvíjí od teploty studené vody na vstupu do ohřívače vody, teploty extrahovaného vzduchu a aktuálním vypouštění teplé vody.
Pokud je potřeba více teplé vody, lze aktivovat elektrické topné těleso o výkonu 1,5 kW.
Tepelné čerpadlo na ohřev teplé vody spotřebovává jen přibližně 28 % elektrické energie v porovnání s běžnými elektrickými ohřívači vody.

7.7.3 Funkce tepelného čerpadla
Po odpuštění teplé vody spustí řídicí jednotka na krátkou chvíli kompresor. Kompresor běží, dokud celá nádoba ohřívače nedosáhne nastavené
teploty. Za normálních okolností je tepelné čerpadlo na ohřev teplé vody schopno vyprodukovat dostatek teplé vody na pokrytí spotřeby celé
rodiny běžné velikosti.

7.7.4 Ohřev vody
Při odpouštění teplé vody je do spodní části nádoby ohřívače přiváděna studená voda. Teplota ve spodní části nádoby ohřívače je monitorována
snímačem. Pokud teplota poklesne o 5°C pod nastavenou teplotu, spustí se kompresor a ventilátor žene vzduch skrz výparník. Když se voda
ohřeje na nastavenou teplotu, kompresor (a ventilátor) se opět vypnou.

7.7.5 Provoz ventilátoru
I když dojde k zastavení kompresoru, ventilátor stále běží pouze v režimu 2 nebo v režimu 3. Tyto funkce se používají, pokud je tepelné čerpadlo
na ohřev teplé vody používáno i pro ventilaci vzduchu např. z vlhkých místností v budově.
Dokud je vstup na T10 (Externí start/stop) zkratovaný, řídicí jednotka pracuje nuceně v režimu 3. Tuto vlastnost lze používat pro zajištění
doplňkové ventilace, například z koupelny během sprchování. Pokud vstup T10 již není zkratovaný, řídicí jednotka se vrátí zpět do režimu, který
byl aktivní před zkratováním.
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7.7.7 Přídavný topný výkon
Pokud nastane situace, kdy tepelné čerpadlo na ohřev teplé vody nedokáže poskytnout dostatek teplé
vody, lze aktivovat vestavěné elektrické topné těleso. V takovém případě lze za stejný časový interval ohřát
dvakrát více vody. Můžete nastavit teplotu, na kterou má elektrické topné těleso ohřát vodu.
V případě potřeby používejte výhradně elektrické topné těleso. Elektrické topné těleso spotřebovává
mnohem více energie než kompresor.
Elektrické topné těleso lze aktivovat manuálně z ovládacího panelu.

7.8 Bezpečnostní prvky
7.8.1 Vysokotlaký spínač
Aby bylo zajištěno, že kompresor nebude pracovat nad rámec provozních parametrů, je v systému
zabudován vysokotlaký spínač, který odpojí kompresor v případě, že tlak v chladicím okruhu vzroste na
příliš vysokou teplotu.

7.8.2 Bezpečnostní pojistky
V případě poruchy elektrického ponorného ohřívače vypnou bezpečnostní pojistky jednotku. Pokud dojde
k překročení nastavené hodnoty (80 °C), elektrické topné těleso bude odpojeno. Jakmile teplota klesne pod
hodnotu 80 °C, elektrické topné těleso se znovu aktivuje. Aby to bylo možné, musí být vypnuté napájení
jednotky a odmontovaný čelní panel. Pak lze stisknout resetovací tlačítko uprostřed jističů.
Kompresor je také opatřen chráničem tepelného okruhu, který zajistí jeho vypnutí v případě, že teplota
vystoupá příliš vysoko. Například pokud je kompresor připojen k napájení, ale není v chodu z důvodu
zablokování nebo nedostatečnému vyrovnání tlaku před spuštěním. Pokud chránič odpojí kompresor,
nechte jednotku před dalším spuštěním vychladnout. Pokud se problém přesto opakuje, kontaktujte
instalační firmu, nebo nejbližší servis.

7.9 Alarmy
7.9.1 Alarm vysokotlakého presostatu
Pokud dojde k odpojení vysokotlakého presostatu, objeví se na displeji chybové hlášení „PE“.
Po nalezení příčiny je potřeba systém na 10 sekund vypnout a pak znovu zapnout, aby se
vysokotlaký presostat znovu aktivoval. Chyba „PE“ zmizí z displeje.
Aby se zamezilo opakování chyby vysokotlakého presostatu, v případě potřeby snižte
nastavenou hodnotu teploty vody o 2-3°C.
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Před
prováděním
jakýchkoliv
oprav
odpojte
jednotku od napájení. Opravy
jednotky
a
reaktivaci
bezpečnostních jističů smí
provádět
pouze
personál
s odpovídajícím oprávněním.

8 Údržba
Aby bylo možné dosáhnout optimálního výkonu zařízení, dodržujte níže uvedené zásady.
Před otevřením jednotky vypněte napájení/ odpojte zásuvku a počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.
Několik dnů po počátečním nastavení a spuštění zkontrolujte, že vodovodní instalace nevykazuje netěsnosti a odvod
kondenzátu není ucpaný.

8.1 Požadavky na prostředí
V případě opravy nebo demontáže tepelného čerpadla na ohřev teplé vody dodržujte předpisy na ochranu životního
prostředí a zákonné požadavky týkající se recyklace a likvidace materiálu.

8.2 Chladicí systém a ventilátor
Servis primárně zahrnuje pravidelné čištění výparníku. Odstraňte horní kryt jednotky. Vyčistěte výparník a ventilátor
pomocí kartáče, případně kartáče na mytí lahví. Dejte pozor, abyste během tohoto procesu neodstranili protizávaží na
oběžném kole ventilátoru, protože by došlo k narušení rovnováhy ventilátoru a následně ke zvýšení hladiny hluku a
opotřebení ventilátoru.
Dodržujte místní předpisy pro případné pravidelné inspekce tepelného čerpadla kvalifikovaným personálem.
Riziko poranění o ostré
lišty ventilátoru. Lišty nesmějí
být poškozeny.

8.3 Kondenzace a vypouštění kondenzátu
Zároveň s čištěním a inspekcí ventilátoru je potřeba očistit také nečistoty z odkapní misky na odvod kondenzátu. Vylijte na
odkapní misku vodu a zkontrolujte, že nic nebrání jejímu odtoku. Není-li tomu tak, je potřeba odvod kondenzátu vyčistit.

8.4 Cirkulace vody a nádoba ohřívače
8.4.1 Pojistný ventil
Váš technik nainstaloval do blízkosti přípojky studené vody na tepelné čerpadlo na ohřev teplé vody pojistný ventil za
účelem ochrany nádoby ohřívače proti nadměrnému tlaku vlivem rozpínání vody během procesu ohřevu.
Zpětný tlakový ventil (zpětný ventil), který je nainstalován před pojistným ventilem na přívodu studené vody, zabraňuje
navracení teplé vody z nádoby ohřívače zpátky do potrubí na studenou vodu. Proto tlak v nádobě ohřívače stoupá
k maximální hodnotě nastavení pojistného ventilu a pojistný ventil se otevírá. Nadbytečná voda je vypuštěna. Pokud by se
pojistný ventil neotevřel, nádoba ohřívače by se mohla roztrhnout.
Pojistný ventil je potřeba několikrát ročně kontrolovat. Testuje se stisknutím páčky/ otočením rukojeti na pojistném ventilu
a zároveň se sleduje, že voda skutečně odtéká do kanalizace. Na poškození, vzniklá následkem použití vadného
pojistného ventilu, se nevztahuje záruka.
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8.4.2 Anoda
Pro účely zajištění ochrany smaltované nádrže na teplou vodu před korozí je za čelním panelem v horní polovině
vodní nádrže umístěna hořčíková anoda.
Anoda má v závislosti na kvalitě vody předpokládanou životnost přibližně 2-5 let.
Doporučuje se kontrolovat anodu každý rok. Postup:
 Zavřete přívod studené vody.
 Připojte hadici k vypouštěcímu ventilu tak, aby voda z vodní nádrže mohla odtéct do nejbližší vpusti.
 Otevřete kohout pro odtok teplé vody (aby se zamezilo vytváření podtlaku ve vodní nádrži).
 Pokud hladina vody v nádrži klesne pod anodu, lze tuto vyjmout pro účely inspekce.
Pokud je anoda zkorodovaná a má průměr přibližně 6-10 mm, je potřeba ji vyměnit.
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9 Demontáž/vyřazení z provozu
Je potřeba provést následující úkony.


Odpojte jednotku od napájecí sítě, tj. odpojte elektrické kabely.



Zavřete přívod studené vody a připojte hadici k vypouštěcímu ventilu tak, aby voda z nádrže mohla
odtéct do nejbližší vpusti.



Odpojte vodovodní a topné přípojky.



Odstraňte vzduchové rozvody a zavřete všechny přívody a klapky extrahovaného vzduchu, aby se
v rozvodech netvořila kondenzace.

Jednotku je potřeba vyřadit z provozu maximálně ekologickým způsobem. Při likvidaci výrobku dodržujte místní a
obecní předpisy pro nakládání s odpadem.
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10 Řešení potíží
10.1 Tepelné čerpadlo neohřívá teplou vodu
Zkontrolujte následující skutečnosti:
 Je systém připojen k napájení?
 Je v zásuvce ve zdi proud?
 Došlo k vypnutí tepelného čerpadla vlivem snímače teploty T8?
 Je teplota vody >55 °C?
 Je otevřený přívod studené vody?
 Je volný přívod vzduchu?
 Je volná trasa pro odvádění vzduchu?
 Bylo prováděno pravidelné čištění výparníku, kondenzační podnos a ventilátoru postupem popsaným v části
věnované údržbě?
 Došlo k rozpojení některého z bezpečnostních prvků tepelného čerpadla/elektrického topného tělesa?
 Došlo k odpojení tepelného čerpadla vlivem externího zkratování svorek?
 Bylo otestováno obnovení výrobního nastavení (E0)?
Pokud nejde ani o jeden z výše uvedených problémů, kontaktuje prosím:
• v záruční lhůtě (0-2 roky):
společnost, od které byla jednotka zakoupena a která provedla instalaci.
• po záruční lhůtě (2 roky a déle):
společnost, od které byla jednotka zakoupena a která provedla instalaci, anebo servisního partnera společnosti
NIBE Energy Systems. Nezapomeňte uvést údaje z typového štítku (stříbrný štítek na jednotce).
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11 Záruční ustanovení
Vážený zákazníku,
společnost NIBE Energy Systems vyrábí a dodává kvalitní a pečlivě zkontrolované výrobky, jejichž instalace a servis
vyžaduje zvláštní oprávnění. Odpovědnost za dimenzování, dodávku, instalaci a uvedení do provozu nese
společnost, která provádí instalaci. V případě jakýchkoliv stížností v souvislosti s instalací, používáním a manipulací
tedy odkazujeme tedy na společnosti provádějící topenářské a instalatérské instalace v příslušné zemi, které mají
odpovídající oprávnění.
V případě zjištění materiálových nebo výrobnách vad platí několik ustanovení pro záruku a opravy. Tato jsou
uvedena níže.
Co je předmětem záruky:


Záruka se vztahuje na výrobky 24 měsíců od dokumentovaného data instalace nebo nákupu v rámci
kupní smlouvy.



Pokud je prováděna oprava na místě, výrobní závod dodá za předpokladu, že byla oprava předem
schválena, náhradní díly.



Výrobek musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět servis bez překážek. Pokud je výrobek umístěn
takovým způsobem, že je k němu obtížný přístup, odmítá společnost NIBE Energy Systems veškeré
závazky s ohledem na vícenáklady, které tak mohou vznikat.

Výše uvedená ustanovení platí POUZE pokud jsou splněny následující podmínky:


Společnost, která provedla instalaci, kontaktuje společnost NIBE Energy Systems nebo její partnery před
zahájením opravy nebo výměny a bylo dosaženo dohody ohledně rozsahu opravy.



Společnost, která provedla instalaci, při komunikaci se společností NIBE Energy Systems nebo jejím
partnerem uvede výrobní číslo.



Společnost, která provedla instalaci, zašle kopii faktury za nákup nebo instalaci a vadný díl pro
výměně/opravě společnosti NIBE Energy Systems nebo jejímu partnerovi.

Co NENÍ předmětem záruky:


Kompenzace za reklamace jiné než výše uvedené, nebo za škody vzniklé následkem závady výrobku.



Pokud byl výrobek zapojen za jiných podmínek (např. teplota, napětí nebo tlak) jiné než jsou uvedeny na
typovém štítku a v této příručce.



Poškození vlivem mrazu, blesku nebo chodem nasucho, případně poškození následkem vodního
kamene nebo nadměrného tlaku.



Pokud byly na výrobku provedeny opravy nebo jiné zásahy na rámec obecně uznávaných mezí.



Odlupování vodního kamene z tepelného výměníku a elektrického topného tělesa, protože vodní kámen
je často následkem nesprávného nastavení nebo používání výrobku.
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12 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě
Tímto na naši výhradní odpovědnost prohlašujeme, že výrobky



Domácí tepelné čerpadlo na teplou vodu MT-WH 2029 F, MT-WH 2029 1FS

na které se vztahuje toto prohlášení, splňují požadavky následujících směrnic EU:
Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS):
2011/65/EU Elektromagnetická kompatibilita (EMC):
2004/108/ES Označení CE: 93/68/EHS
Obalové materiály a odpad z balení: 94/62 ES
Elektrická zařízení zkonstruovaná pro používání v rámci určitých napěťových limitů (LVD): 2006/95/ES
Tlaková zařízení (PE): 97/23/ES *
* Na takováto tlaková zařízení se vztahuje článek 3 směrnice EU 97/23/ES. Jak je specifikováno v odstavci 3 tohoto článku, zařízení jsou
navrhována a vyráběna v souladu s uznávanými technickými postupy členských států tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání. Taková
tlaková zařízení nesmějí mít označení CE, jak je definováno v článku 15 směrnice EU 97/23/ES.

Byla ověřena shoda s následujícími standardy:
EN55014-1

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky... Část 1: Emise..

EN55014-2

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky... Část 2: Odolnost..

EN60335-1

Elektrické spotřebiče pro domácnosti a podobné použití - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN60335-2-21

Elektrické spotřebiče pro domácnosti a podobné použití ... Část 2-21: Zvláštní požadavky na skladování ohřívačů vody

EN60335-2-40

Elektrické spotřebiče pro domácnosti a podobné použití ... Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla ...

EN60730-1

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

EN62233

Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost ...

EN16147

Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení a požadavky na značení ...

EN255-3

Klimatizace... Část 3: Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

IS03743-1

Akustické požadavky - Určování hladiny zvukového výkonu a zvukové energie ..

Markaryd, 14. listopadu 2013

Peter Jocić
Produktový manažer

Kenneth Magnusson
Manažer kvality a ochrany životního prostředí
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13 Informace o výrobku a instalaci
Instalovaný model:

___________________________________________________

Sériové číslo:

______________________________________________________

Příslušenství:

______________________________________________________

Instalaci provedl(i)
Instalace potrubí
Datum:

_________________________________________________________

Společnost:
Jméno:

____________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________________

Telefonní číslo:

_____________________________________________________

Elektrické instalace
Datum:

_________________________________________________________

Společnost:
Jméno:

___________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________________

Telefonní číslo:

_____________________________________________________

Uvedení do provozu:
Datum:

_________________________________________________________

Společnost:
Jméno:

__________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________________

Telefonní číslo:

_____________________________________________________

37

OE01-935-1312 Příručka č. 714235999
NIBE AB Sweden
Hannabadsvagen 5 Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu
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