Inštalačná príručka
Interná jednotka

NIBE RMU S40

N

KITCHE

22.3°
r
Outdoo

-5.6°
ary

12:45

UN

IHB SK 2220-2
M12958

u
05 Jan

Dôležitá informácia
Bezpečnostné informácie

Značenie

Táto príručka opisuje inštalačné a servisné postupy, ktoré
musia vykonávať odborníci.

Vysvetlenie symbolov, ktoré sa môžu nachádzať na
výrobnom štítku/och.

Táto príručka musí zostať u zákazníka.

Toto zariadenie môžu používať deti vo
veku od 8 rokov a viac a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak
im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny
týkajúce sa používania zariadenia
bezpečným spôsobom a pochopili
nebezpečenstvá s tým spojené. Deti sa
nesmú hrať so zariadením. Čistenie a
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Toto je originálna príručka. Nesmie byť
preložená bez súhlasu NIBE.
Výrobca si vyhradzuje právo k
technickým zmenám a k zmenám
vzhľadu.
©NIBE 2022.

Prečítajte si inštalačnú príručku.
Symbol zariadenia s triedou ochrany III.

Obnova
Prenechajte likvidáciu obalu inštalatérovi, ktorý
zariadenie nainštaloval, alebo na špeciálnej
odvozovej stanici.
Nevyhadzujte použité výrobky do bežného
komunálneho odpadu. Musí byť zlikvidovaný v špeciálnej
odpadovej stanici alebo prostredníctvom predajcu, ktorý
poskytuje tento druh služby.
Nesprávna likvidácia výrobku používateľom vedie k správnym
sankciám v súlade s platnými právnymi predpismi.

Otvorený zdrojový kód
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia
s otvoreným zdrojovým kódom. Ďalšie informácie a prístup
k zdrojovému kódu získate na lokalite opensource.nibe.eu.

Symboly
Vysvetlenie symbolov, ktoré sa môžu nachádzať v tejto
príručke.

UPOZORNENIE
Tento symbol označuje nebezpečenstvo pre osobu
alebo stroj.

Pozor
Tento symbol označuje dôležité informácie o tom,
čo by ste mali brať do úvahy pri inštalácii alebo
údržbe systému.

TIP
Tento symbol označuje tipy, ktoré vám uľahčia
používanie výrobku.

Všeobecné
NIBE týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia
EA001-A-XXX zodpovedá smernici 2014/53/EU. Úplné znenie
vyhlásenia o zhode EÚ sa nachádza na nibe.eu.

NIBE RMU S40
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Všeobecné
Pomocou zariadenia RMU S40 môžete ovládať a monitorovať
NIBE tepelné čerpadlo/interiérový modul/ovládací modul
(hlavný produkt) z inej miestnosti v dome.

kompatibilné produkty
Hlavné produkty NIBE série S.*
*RMU S40 nie je kompatibilné so zariadením SMO S30.

Obsah
KITCHEN

Montáž
RMU S40 sa dá nainštalovať priamo na stenu alebo pomocou
priloženého zadného panela. Ak použijete priložený zadný
panel, RMU S40 môžete nainštalovať do štandardnej
pripájacej skrinky.
Ak chcete používať izbový snímač v zariadení RMU S40,
poloha jednotky je dôležitá, pozri časť Izbový snímač.
Použite všetky montážne body a nainštalujte modul vo
vzpriamenej polohe naplocho proti stene.Ponechajte
minimálne 100 mm voľného priestoru okolo modulu na
uľahčenie prístupu a vedenia káblov pri inštalácii a servise.

22.3°

Pozor

Outdoor

-5.6°
12:45

05 Jan

uary

Typ skrutky musí byť prispôsobený povrchu, na
ktorom sa vykonáva inštalácia.

UN

1 x RMU S40 so zadným panelom
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INŠTALÁCIA BEZ ZADNÉHO PANELA
1.

Vyskrutkujte 2 skrutky na vzdialenosť 32 mm.

2.

Zariadenie RMU S40 pripojte k hlavnému produktu, pozri
časť „Elektrické pripojenie“.

3.

Zariadenie RMU S40 zaveste na skrutky.

NIBE RMU S40

INŠTALÁCIA SO ZADNÝM PANELOM
1.

Zadný panel priskrutkujte na stenu pomocou 2 skrutiek.

UN

2.

Zariadenie RMU S40 pripojte k hlavnému produktu, pozri
časť „Elektrické pripojenie“.

UN

3.

Nastavte sklon zobrazovacej jednotky a jednotku zaistite
dvoma príchytkami v spodnej časti zadného panela.

UN

4.

Zariadenie RMU S40 pevne zatlačte na vrchnú časť
zadného panela.

UN

NIBE RMU S40
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Dizajn izbovej jednotky
AA32

SF1

AA4

X1

X5

AA4

Zobrazovacia jednotka

AA32

Miesto pre pamäťovú kartu (micro SD)

X1

Svorkovnica, komunikácia a napätie

X5

Prívod energie, micro USB

SF1

Vypínač (spínač)

Označenia podľa štandardu EN 81346-2.
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NIBE RMU S40

Elektrické pripojenie

• Aby sa predišlo rušeniu, káble snímačov k externým
pripojeniam nesmú byť umiestnené v blízkosti
vysokonapäťových káblov.
• Minimálna plocha komunikačných káblov a káblov
snímačov na externé pripojenia musí byť 0,5 mm² až 50
m, napríklad EKKX, LiYY alebo ekvivalent.
• RMU S40 reštartuje sa po výpadku napájania.
Na hlavný produkt môžete pripojiť max. 32 bezdrôtových
jednotiek a 8 káblových zariadení RMU S40. Ak na hlavný
produkt pripojíte viac než tri káblové jednotky (z toho max.
dve zariadenia RMU S40), tieto vyžadujú externý prívod
energie.

Prívod energie
Zariadenie RMU S40 nie je napájané batériou. Na zaistenie
prívodu energie môžete použiť napájací adaptér USB (5 V)
a zapojiť ho do portu „Prívod energie, micro USB“ (X5).

Ak sa má pripojiť alebo je už nainštalovaných niekoľko kusov
príslušenstva, dosky sú zapojené sériovo.
Keďže môžu existovať rôzne pripojenia príslušenstva, vždy
by ste si mali prečítať pokyny v príručke k príslušenstvu,
ktoré sa má nainštalovať.
Tepelné
interiérový modul
Värmepump,čerpadlo,
inomhusmodul
AA2-X30
B

Pri inštalovaní zariadenia RMU S40 je nutné odpojiť
hlavný produkt od prívodu energie.

Svorkovnica v zariadení RMU S40 (AA4-X1) je pripojená na
svorkovnicu X30:1-4 na DPS (AA2) v tepelnom
čerpadle/interiérovom module.

A

Elektrická inštalácia a zapojenie káblov sa musia
vykonávať v súlade s národnými predpismi.

Tepelné čerpadlo/interiérový modul

+12V

Všetky elektrické pripojenia musí vykonávať
autorizovaný elektrikár.

PRIPOJENIE K HLAVNÉMU PRODUKTU

GND

UPOZORNENIE

1

2

3

4

RMUS40
S40
RMU
AA4-X1
4

Zariadenie RMU S40 môžete pripojiť k hlavnému produktu
na zaistenie napájania a komunikácie.

GND
B

2

A

1

+12V

RMUS40
S40
RMU
AA4-X1
4

Max. dĺžka kábla na pripojenie cez USB: 3 metre.

Káblové pripojenie

3

3

GND
B

2

A

1

+12V

RMUS40
S40
RMU
AA4-X1
4
3

GND
B

2

A

1

+12V

AA4-X5

USB
USB

NIBE RMU S40
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Riadiaci
Styrmodul modul
AA100-X9
7

+12V

8

A

9

B

10

GND

RMU
S40
RMU S40

Keďže môžu existovať rôzne pripojenia príslušenstva, vždy
by ste si mali prečítať pokyny v príručke k príslušenstvu,
ktoré sa má nainštalovať.
Zapojte +12 V napájací kábel z hlavného produktu do
zariadenia RMU S40. Zariadenie RMU S40 je potrebné pripájať
ako posledné v rámci komunikačnej slučky.
Hlavný
produkt
Värmepump/Inomhusmodul/Styrmodul

B

Keďže môžu existovať rôzne pripojenia príslušenstva, vždy
by ste si mali prečítať pokyny v príručke k príslušenstvu,
ktoré sa má nainštalovať.

Ak sa má pripojiť alebo je už nainštalovaných niekoľko kusov
príslušenstva, dosky sú zapojené sériovo.

A

Ak sa má pripojiť alebo je už nainštalovaných niekoľko kusov
príslušenstva, dosky sú zapojené sériovo.

PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA A ZARIADENIA
RMU S40

+12V

Svorkovnica v zariadení RMU S40 (AA4-X1) je pripojená na
svorkovnicu X9:7–10 na doske spojov (AA100) v ovládacom
module.

GND

Riadiaci modul

Príslušenstvo
Tillbehör

AA4-X1
4
3

GND
B

2

A

1

+12V

AA5-X1:3

AA5-X4

RMU
S40
RMU S40
AA4-X1
4
3

GND
B

2

A

1

+12V

1

A

2

B

3

GND

4

A

5

B

6

GND

7
8

RMU S40
RMU
S40

RMU
S40
RMU S40

AA4-X1

AA4-X1
4
3

GND
B

2

A

1

+12V

AA4-X5

USB
USB
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3

GND
B

2

A

1

+12V

Pozor
Vždy inštalujte +12V napájací kábel z hlavného
produktu do príslušenstva na pripojenie
k zariadeniu RMU S40.

NIBE RMU S40

Uvedenie do prevádzky
Izbový snímač

Klimatizačný systém a zóny

Izbová jednotka RMU S40 obsahuje izbový snímač, ktorý má
identickú funkciu ako izbový snímač (BT50) dodávaný spolu
s hlavným produktom.

Ak sa vyžadujú rôzne výstupné teploty pre rôzne časti
systému, napríklad, ak sa v nehnuteľnosti nachádza
podlahové vykurovanie aj radiátory, používa sa niekoľko
klimatizačných systémov.

Vďaka tomu je možné vybrať, ktorý izbový snímač bude
hlavný produkt používať na zobrazovanie a ovládanie teploty
v miestnosti, ak je táto funkcia k dispozícii.

Pozor

Klimatizačný systém možno rozdeliť na niekoľko zón, ku
ktorým je možné priradiť jeden alebo viac snímačov, prípadne
iné príslušenstvo. Zóna môže byť konkrétna miestnosť alebo
časť väčších pozemkov.

V ponuke hlavného produktu 1.3.3 – „Izbové
jednotky", môžete vybrať izbový snímač, ktorý
chcete použiť na inšpekčnú kontrolu.
Izbová jednotka plní štyri funkcie:
1.

Zobrazuje aktuálnu teplotu v miestnosti na displeji
tepelného čerpadla/interiérového modulu.

2.

Umožňuje meniť teplotu v miestnosti.

1

2

3

A
4

12
9

3
6

3.

Umožňuje meniť/stabilizovať teplotu v miestnosti.

4.

Umožňuje monitorovať a regulovať vlhkosť.

Izbovú jednotku nainštalujte do neutrálnej polohy na miesto,
na ktorom sa vyžaduje nastavená poloha. Vhodná poloha je
na voľnej vnútornej stene v hale pribl. 1,5 m nad podlahou.
Je dôležité, aby izbovej jednotke nič nebránilo v meraní
správnej izbovej teploty, napríklad umiestnenie vo výklenku,
medzi policami, za záclonou, nad zdrojom tepla alebo v jeho
blízkosti, v prievane z vchodových dverí alebo na priamom
slnečnom svetle.
Aktivácia ovládania izbovej jednotky sa vykonáva v ponuke
1.3.3 – „Izbové jednotky".

Pozor
Uzatvorené termostaty pre podlahové vykurovanie
a radiátory ovplyvňujú teplotu v interiéri.

Nastavenia v hlavnom produkte

B

Tento príklad znázorňuje nehnuteľnosť s dvoma
klimatizačnými systémami. Klimatizačný systém „A“ je
systém radiátorov s troma zónami. Ovládaný radiátorový
ventil umožňuje individuálnu reguláciu teploty v zónach 1,
2 a 3.
Klimatizačný systém „B“ je systém podlahového vykurovania
s jednou zónou, ktorá je regulačnou zónou.

ZOSILŇOVAČ RPP 10
V prípade slabého komunikačného signálu medzi hlavným
produktom a príslušenstvom v zóne možno bude potrebné
nainštalovať zosilňovač (RPP 10) na zosilňovanie signálu
medzi zónami.

1

Základné nastavenia každého zariadenia RMU S40 upravujte
v hlavnom produkte. V záujme uľahčenia identifikácie
miestnosti, v ktorej sa nachádza zariadenie RMU S40, môžete
dať každej miestnosti jedinečný názov.

2

3

1

2

3

Pozor
Softvér hlavného produktu musí byť aktualizovaný
na najnovšiu verziu.

NIBE RMU S40

Hlavný produkt

Zosilňovač

Kapitola 5 | Uvedenie do prevádzky
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Bezdrôtové pripojenie
1.

Prejdite do hlavného produktu, vyberte ponuku 5.4 –
„Pripojiť bezdrôtové jednotky“ a postupujte podľa
sprievodcu. V tejto časti prideľte každému zariadeniu
RMU S40 jedinečný názov.

TIP
V ponuke 2 – „Pripojenia“ môžete spustiť
sprievodcu kedykoľvek v neskoršom termíne.
2.

Vyberte bezdrôtové pripojenie na svojom RMU S40.

3.

Počkajte na správu „Connection succeeded“ (Pripojenie
úspešné).

4.

Vykonajte nastavenia zariadenia RMU S40 v ponuke
hlavného produktu 1.3.3 – „Izbové jednotky“.

Pozor
Pozri inštalačnú príručku k hlavnému produktu.

Káblové pripojenie
Aby ste mohli zariadeniu RMU S40 prideliť jedinečný názov
v hlavnom produkte, najskôr mu musíte priradiť adresu vo
forme čísla (1 – 8):
1.

Vyberte adresu pre zariadenie RMU S40 priradením
jedinečného čísla (1 – 8) v ponuke 2 – „Pripojenia“.

2.

Prejdite do hlavného produktu, vyberte ponuku 7.2.1 –
„Pridať/odstrániť príslušenstvo“ a aktivujte možnosť
RMU S40 alebo stlačte tlačidlo „Vyhľadať príslušenstvo“.

3.

Vyberte káblové pripojenie v zariadení RMU S40.

4.

Vyberte adresu (1 – 8) pre zariadenie RMU S40.
V prípade chyby komunikácie medzi zariadením RMU S40
a hlavným produktom vás systém požiada o kontrolu
a prípadne aj úpravu vybratej adresy.

5.

Vykonajte nastavenia zariadenia RMU S40 v ponuke
hlavného produktu 1.3.3 – „Izbové jednotky“.

Pozor
Pozri inštalačnú príručku k hlavnému produktu.
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NIBE RMU S40

Ovládanie - Úvod
Zobrazovacia jednotka
Miesto pre pamäťovú kartu
Displej

Navigácia
RMU S40 má dotykovú obrazovku, na ktorej jednoducho
navigujete stláčaním a potiahnutím prsta.

VÝBER
Väčšina možností a funkcií sa aktivuje ľahkým
stlačením displeja prstom.
KITCHE

N

22.3°
PREHLIADANIE

Outdoor

-5.6°
12:45

UN

05 Jan

uary

Kontrolka stavu

Vypínač

KONTROLKA STAVU

Bodky na spodnom okraji signalizujú, že je k
dispozícii viac strán.
Potiahnutím prstom doprava alebo doľava
môžete prehľadávať jednotlivé strany.

POSÚVANIE
Ak má ponuka niekoľko podponúk, ďalšie
informácie môžete zobraziť potiahnutím prstom
nahor alebo nadol.

Kontrolka stavu zobrazuje aktuálny prevádzkový stav. Táto
kontrolka:
• počas bežnej prevádzky nesvieti.
• svieti červene v prípade spustenia poplachu.

ZMENA NASTAVENIA

Ak je kontrolka stavu červená, na displeji sa zobrazia
informácie a návrhy vhodných opatrení.

Ak ide o nastavenie zapnutia/vypnutia, zmení sa ihneď po
jeho stlačení.

VYPÍNAČ
Vypínač (SF1) plní dve funkcie:
• spustenie

Stlačte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Obývacia izba

Kuchyňa

• vypnutie
Spustenie: spínač posuňte nahor.
Vypnutie: Spínač posuňte nadol.

Ak existuje niekoľko možných hodnôt, objaví sa otočné
koliesko, na ktorom potiahnutím nahor alebo nadol vyhľadáte
požadovanú hodnotu.

DISPLEJ

Kuchyňa

Pokyny, nastavenia a prevádzkové informácie sa zobrazujú
na displeji.

MIESTO PRE PAMÄŤOVÚ KARTU
Na ľavej strane izbovej jednotky sa nachádza miesto pre
pamäťovú kartu (micro SD).

TIP
Zariadenie RMU S40 sa aktualizuje automaticky
z hlavného produktu, keď je k dispozícii nový
softvér.
Stlačením ikony
ikony

NIBE RMU S40

uložte vykonané zmeny alebo stlačením

vykonajte zrušenie.

Kapitola 6 | Ovládanie - Úvod
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PONUKA NÁPOVEDY
V niektorých ponukách sa zobrazuje symbol, ktorý
informuje o tom, že je k dispozícii ďalšia pomoc.
Stlačením symbolu otvorte text pomocníka.

VYKUROVANIE

Štruktúra ponuky
Doska

Klimatický systém 1

Na zobrazenie celého textu môže byť potrebné potiahnuť
prstom.

Domovské obrazovky
INFORMAČNÉ STRÁNKY
Zobrazené informácie závisia od toho, ktorý produkt máte
a ktoré príslušenstvo je k produktu pripojené.
Symbol ponuky
Aktuálna teplota

TEPLÁ VODA

Nastavená teplota
Aktívne

Slúži na nastavenie teploty

Aktivovali ste dočasné zvýšenie
teploty teplej vody. Vypne sa

Stlačením karty upravíte požadovanú hodnotu. Na niektorých
funkčných stránkach môžete zobraziť ďalšie karty
potiahnutím prstom nahor alebo nadol.

automaticky po dosiahnutí
maximálnej teploty.

Štruktúra ponuky
V štruktúre ponuky nájdete všetky ponuky a môžete vykonať
pokročilejšie nastavenia.
Kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo „X“ pre návrat na úvodnú
obrazovku.

FUNKČNÉ STRÁNKY
Na funkčných stránkach môžete zobraziť informácie o
aktuálnom stave a ľahko vykonať najbežnejšie nastavenia.
Zobrazené funkčné stránky závisia od produktu, ktorý máte,
a od príslušenstva, ktoré je k produktu pripojené.
VYKUROVANIE

VYKUROVANIE

Klimatický systém 1

TEPLÁ VODA

Zóna 1

Viac teplej vody

Potiahnutím prstom doprava alebo doľava môžete
prehľadávať jednotlivé funkčné stránky.
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NIBE RMU S40

Vytvorenie profilov v hlavnom menu
výrobku 4.3 – Profily
V hlavnom menu výrobku 4.3 možnosť vytvoriť profily a zvoliť
zóny a funkcie, ku ktorým budú mať dané profily prístup.
Profilom môže byť, napríklad, byt so svojím vlastným
príslušenstvom.
Zóny musíte vytvoriť vopred. Viac informácií o klimatických
systémoch a zónach nájdete v Inštalačnej príručke hlavného
produktu.
1.

Vytvorte a pomenujte profil (až osem profilov).

2.

Vyberte jednu alebo viac zón. Aby ste mohli váš RMU S40
pripojiť k profilu, musí sa nachádzať v jednej z vami
zvolených zón.

3.

Pridajte funkcie, ku ktorým bude mať prístup profil.

Príklady funkcií:
• alarm
• dom/mimo
• chladenie
• bazén
• FV panel
• teplá voda
• ventilácia
• vykurovanie
Na displeji RMU S40 sa potom zobrazí profil, ku ktorému
bude zariadenie patriť.

Pozor
RMU S40 Pripojené k profilu bude zablokované a
bude zobrazovať iba informácie súvisiace so
zvoleným profilom.

NIBE RMU S40
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Ovládanie - menu
Domovské obrazovky
Pozor
Dostupné ponuky a možnosti ovládania sa dajú
ovládať prostredníctvom profilov, pozri časť
„Vytvorenie profilov v hlavnom menu výrobku 4.3
– Profily“.

VYKUROVANIE A CHLADENIE
V tejto ponuke môžete vykonávať nastavenia teploty pre
inštaláciu.
Ak má klimatizačný systém v dome niekoľko zón vykurovania
alebo chladenia, na displeji sa zobrazuje funkčná stránka
pre každú zónu.

Nastavenie teploty (bez aktivovania
regulačného izbového snímača):
Rozsah nastavenia: -10 – 10
Na displeji sa zobrazuje nastavená hodnota pre
vykurovanie/chladenie (posun krivky). Ak chcete zvýšiť alebo
znížiť vnútornú teplotu, zvýšte alebo znížte hodnotu na
displeji.
Počet krokov, o ktorý sa hodnota musí zmeniť, aby sa
dosiahla zmena vnútornej teploty o jeden stupeň, závisí od
klimatizačného systému. Jeden krok je zvyčajne dostatočný,
avšak v niektorých prípadoch môže byť potrebných niekoľko
krokov.
Ak je v klimatizačnom systéme viac zón, ktoré nemajú
aktivované izbové snímače, budú mať rovnaký posun krivky.

Pozor
Zvýšenie teploty v miestnosti môže byť spomalené
pomocou termostatov pre radiátory alebo
podlahového vykurovania. Úplne otvorte
termostaty, s výnimkou miestností, kde je potrebná
chladnejšia teplota, napr. spálne.

TIP
Ak je izbová teplota neustále príliš nízka/vysoká,
zvýšte/znížte hodnotu v ponuke 1.1.1 o jeden krok.
Ak pri zmene vonkajšej teploty dochádza k zmene
izbovej teploty, zvýšte/znížte strmosť krivky
v ponuke 1.30.1 o jeden krok.
Pred nastavením nového nastavenia počkajte 24
hodín, aby teplota v miestnosti bola stabilizovaná.

TEPLÁ VODA
Ak sa dočasne zvýšila požiadavka na prípravu teplej vody,
táto ponuka sa môže použiť na výber zvýšenia teploty teplej
vody na voliteľný čas.
V ponuke hlavného produktu 2.1 môžete vybrať aj možnosť
„Viac teplej vody“.

VENTILÁCIA
Vetranie v ubytovacích priestoroch sa môže dočasne zvýšiť
alebo znížiť.
Čas návratu ventilátora môžete v prípade potreby zmeniť
v ponuke hlavného produktu 1.2.5 – „Čas návratu
ventilátora“.

Nastavenie požadovanej hodnoty. Nová hodnota sa
zobrazuje na pravej strane symbolu na domovskej obrazovke
chladenia.

BAZÉN

Nastavenie teploty (s aktivovaním
regulačného izbového snímača):

FV PANEL

Vykurovanie
Rozsah nastavenia: 5 – 30 °C

Chladenie
Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C
Hodnota na displeji sa zobrazí ako teplota v °C, ak je zóna
riadená izbovým snímačom.

Pozor
Pomalý klimatizačný systém, ako napríklad
podlahové vykurovanie, nemusí byť vhodný na
riadenie pomocou izbových snímačov.

14
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Tu môžete zmeniť teplotu vody v bazéne alebo
aktivovať/deaktivovať vykurovanie.
Môžete si pozrieť hodnotu energie, ktorú aktuálne poskytujú
solárne panely.
Zároveň si môžete pozrieť, koľko energie vyrobili solárne
panely počas aktuálneho kalendárneho mesiaca.

DOMA/NEPRÍTOMNOSŤ
Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať funkciu „Režim
v neprítomnosti“.
Funkcia sa aktivuje, ak pri odchode z domu vyberiete
možnosť „Neprítomnosť“. Deaktiváciu vykonáte výberom
možnosti „Doma“. Nastavenia funkcie „Režim
v neprítomnosti“ sa vykonávajú v ponuke hlavného produktu
4.5 „Režim v neprítomnosti“.

NIBE RMU S40

Ponuka 1 – nočný režim
NOČNÝ REŽIM
Nastavenie: zapnuté/vypnuté

NAPLÁNOVAŤ NOČNÝ REŽIM
Nastavenie: 00.00 – 23.59
Nočný režim môžete aktivovať tu.
Nočný režim aktivujte pre tú časť dňa, počas ktorej chcete
vypnúť podsvietenie.

Ponuka 2 – Pripojenia
Vyberte bezdrôtové alebo káblové pripojenie.

Pozor
Môžete vybrať možnosť riadenia hlavného produktu
v závislosti od relatívnej hmotnosti (RV) vzduchu,
ktorú meria zariadenie RMU S40. Túto voľbu
aktivujte v ponuke 7.1.6.4 – „Regulácia vlhkosti“
hlavného produktu.
Môžete tiež vybrať možnosť riadenia hlavného
produktu v závislosti od relatívnej vlhkosti (RV) vo
vzduchu počas chladiacej prevádzky. (Ak máte
nainštalované a aktivované chladenie.) Túto voľbu
aktivujte v ponuke 7.1.7.2 – „Regulácia vlhkosti“
hlavného produktu. Vyberte možnosť „Limit RV
pri chladení“.

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE
Vyberte bezdrôtové pripojenie.
Prejdite do hlavného produktu a vyberte ponuku 5.4 –
„Pripojiť bezdrôtové jednotky“.

KÁBLOVÉ PRIPOJENIE
Vyberte komunikačnú adresu pre zariadenie RMU S40
priradením jedinečného čísla v tejto ponuke.
Nastavenie: 1 – 8

Ponuka 4 – Licencie
Tu nájdete licencie k otvorenému zdrojovému kódu.

Ponuka 5 – Kalibrácia snímača
Tu môžete nastaviť hodnotu teplotného snímača. Nastavená
hodnota sa pridá, alebo sa odvodí od aktuálnej nameranej
hodnoty snímača.
Nastavenie: -5,0 – 5,0 (Predvoľba 0)

Ponuka 7 – Zobraziť zóny
Tu môžete vybrať zóny vykurovania a chladenia, ktoré chcete
zobraziť v zariadení RMU S40.
Môžete vybrať zobrazovanie maximálne desiatich zón.

Ponuka 8 – Nastavenie z výroby
Obnovenie nastavení z výroby.

Ponuka 9 – Informácie
V tejto časti sa zobrazujú informácie o produkte
a nainštalovanej verzii softvéru.

NIBE RMU S40
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Poruchy funkčnosti
Vo väčšine prípadov, RMU S40 zaznamená poruchu (porucha
môže viesť k narušeniu komfortu) a na displeji sa zobrazia
alarmy a pokyny na ich opravu.

Bezdrôtové pripojenie
Vykurovanie

Alarm
Nižšie nájdete stručný opis
alarmu, ako aj navrhované
činnosti.

Zobraziť viac informácií

ALARM
V prípade alarmu s červeným svetelným
indikátorom stavu sa vyskytla porucha.
Displej zobrazuje informáciu o tom, o aký
typ alarmu ide, a umožňuje resetovať
alarm.
V mnohých prípadoch stačí vybrať
položku „Resetovať alarm“, aby sa
systém vrátil do normálnej prevádzky.

CHYBA KOMUNIKÁCIE
Zariadenie RMU S40 stratilo kontakt s hlavným produktom.

Správa alarmu
V prípade alarmu došlo k nejakej
poruche signalizovanej svetelným
indikátorom stavu, ktorý svieti
neprerušovane na červeno. Na displeji
sa zobrazí dialógové okno, ktoré
obsahuje informácie o alarme.

Riešenie problémov

• Skontrolujte, či vzdialenosť medzi hlavným produktom
a zariadením RMU S40 nie je príliš veľká.
• V prípade slabého komunikačného signálu medzi hlavným
produktom a príslušenstvom v zóne možno bude potrebné
nainštalovať zosilňovač (RPP 10) na zosilňovanie signálu
medzi zónami.

Káblové pripojenie
ALARM

12
Alarm

Resetovať alarm
Aktivovať pomocnú
prevádzku

Ak sa indikácia alarmu prestane zobrazovať, keď vyberiete
možnosť „Resetovať alarm“, došlo k náprave stavu, ktorý
viedol k alarmu. Ak sa alarm vyskytuje opakovane, príčina
problému pretrváva.
„Pomocná prevádzka“ je typ núdzového režimu. To znamená,
že inštalácia sa pokúša produkovať teplo a/alebo teplú vodu,
aj keď existuje nejaký problém. Mohlo by to znamenať, že
kompresor tepelného čerpadla nie je v prevádzke. V tomto
prípade elektrický prídavný zdroj tepla produkuje teplo
a/alebo teplú vodu.

• Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
zariadením RMU S40 a hlavným produktom.
• Skontrolujte, či sa zhodujú adresy nastavené v ponuke
„Inštalácia“ izbovej jednotky a ponuke 7.2.1 hlavného
produktu.

DISPLEJ JE VYPNUTÝ
Na displeji sa nezobrazujú žiadne informácie.
• Stlačením obrazovky skontrolujte, či nie je aktívny šetrič
obrazovky.
• Skontrolujte, či sa vypínač nachádza v polohe On (Zap.).
• Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
zariadením RMU S40 a hlavným produktom.
• Ak má zariadenie RMU S40 nastavený „Nočný režim“,
displej je vypnutý. (Pozri časť Ponuka 1 – nočný režim.)

Pozor
Ak chcete vybrať možnosť „Pomocná prevádzka“,
musí byť zvolená činnosť pri alarme v ponuke 7.1.8.1
– „Poplachové akcie“ hlavného produktu.

Pozor
Výber položky „Pomocná prevádzka“ nie je to isté
ako odstránenie problému, ktorý spôsobil alarm.
Stavová kontrolka bude preto naďalej svietiť
načerveno.
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24

15.5

Rozmery

88

21

26

14

70

56

83

88

70

ø 3.5

24

32

Zadný panel

Technické špecifikácie
RMU S40
Menovité napätie (z hlavného produktu)

12V DC 100mA

Menovité napätie (externý prívod energie)

24V AC 120mA

Menovité napätie (externé USB)

5V DC 250mA

Trieda krytia
Menovitá hodnota impulzného napätia

IP20
kV

Stupeň znečistenia

0,33
2

Bezdrôtové jednotky
2,405 – 2,480 GHz max. výkon

dbm

3,5

Prevádzkový rozsah – teplota

°C

5 – 55

Prevádzkový rozsah – vlhkosť

% RV

20 – 80

°C

5 – 50

Rôzne
Prevádzkový režim (EN60730)

Teplota okolia

Typ 1

Rozmery a hmotnosť
Zadný panel (šírka x výška x hĺbka)

mm

88 x 88 x 8

Rozmery panela displeja (šírka x výška x hĺbka)

mm

64 x 85 x 16

g

80

Hmotnosť
Údaje o položke
Obj. č.

NIBE RMU S40
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Kontaktné informácie

AUSTRIA

CZECH REPUBLIC

DENMARK

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

FINLAND

FRANCE

GERMANY

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

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 Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

GREAT BRITAIN

NETHERLANDS

NORWAY

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

POLAND

RUSSIA

SWEDEN

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

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

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

SWITZERLAND
NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch
V krajinách neuvedených v tomto zozname sa obráťte na spoločnosť NIBE Sweden alebo navštívte nibe.eu kde získate
viac informácií.
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