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Bezpečnostní
informace
Tato příručka popisuje instalační a servisní postupy,
které musí provádět odborníci.

Tato příručka musí zůstat u zákazníka.

Tento spotřebič mohou používat děti starší
8 let a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebomentálními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi za předpokladu, že mají zajištěn
dohled nebo byly poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a chápou související
rizika. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem.
Bez dozoru nesmějí provádět čištění ani
uživatelskou údržbu.

Výrobce si vyhrazuje právo k technickým
změnám a ke změnám vzhledu.

©NIBE 2019.

Symboly
UPOZORNĚNÍ!
Tento symbol označuje nebezpečí pro osobu
nebo stroj.

POZOR!
Tento symbol označuje důležité informace o
tom, co byste měli brát v úvahu při instalaci
nebo údržbě systému.

TIP
Tento symbol označuje tipy, které vám usnadní
používání výrobku.

Značení
Symbol CE je povinný pro většinu výrobků pro-
dávaných v EU bez ohledu na to, kde se vyrábějí.

CE

Klasifikace krytí elektrotechnického zařízení.IP21

Nebezpečí pro osobu nebo stroj.
!

Přečtěte si instalační příručku.
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Toto příslušenství obsahující samostatný elektrický řídicí
modul slouží k tomu, aby bylo možné připojit a ovládat
následující funkce příslušenství. Pro každou funkci je
nutný jeden AXC 40.

• přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem

• krokově řízený přídavný zdroj tepla

• ovládání oběhového čerpadla pro cirkulaci teplé vody

• ovládání čerpadla spodní vody

Obsah
Kabelové spony4 x
Pasta na topné trubky2 x
Izolační páska1 x
Modul AXC1 x
Hliníková páska2 x
Teplotní čidlo2 x

Kompatibilní výrobky
AXC 40 je vhodný pro následující hlavní výrobky:

• S1155

• S1255

• VVM S320

• VVM S325

Montáž
POZOR!
Typ šroubů musí být přizpůsoben povrchu, na
kterém se provádí instalace.

UN

Použijte všechny kotvicí body a nainstalujte modul ve
svislé poloze na stěnu tak, aby žádná část řídicího modu-
lu nevyčnívala za okraj stěny.

Kolem řídicíhomodulu nechte alespoň 100mm volného
místa, abyste usnadnili přístup a vedení kabelů během
instalace a servisu.

UPOZORNĚNÍ!
Instalace musí být provedena tak, aby vyhovo-
vala stupni krytí IP21.

5Kapitola 2 | Všeobecné informaceAXC 40
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Rozložení součástí,
modul AXC (AA25)

AA5-X4 AA5-S2

AA5-X2

AA5

AA25-X1

AA5-X9

AA25-FC1

ELEKTRICKÉ SOUČÁSTI
Doplňková kartaAA5

Dvoupolohový mikropřepínačAA5-S2
Svorkovnice, vstupyAA5-X2
Svorkovnice, komunikaceAA5-X4
Svorkovnice, výstupyAA5-X9

Miniaturní jističAA25-FC1
Svorkovnice, napájeníAA25-X1

Označeno podle normy EN 81346-2.

AXC 40Kapitola 2 | Všeobecné informace6



UPOZORNĚNÍ!
Veškeré elektrické zapojení musí provádět au-
torizovaný elektrikář.

Elektrická instalace a zapojování se musí prová-
dět v souladu s platnými předpisy.

Při instalaci AXC 40 musí být hlavní výrobek
odpojen od napájení.

• Kabely čidel pro externí příslušenství se nesmí pokládat
podél vysokonapěťových kabelů, aby se zabránilo ru-
šení.

• Komunikační kabely a kabely čidel pro externí příslu-
šenství musí mít minimální průřez 0,5 mm² a délku až
50 m, použijte například EKKX, LiYY nebo ekvivalentní
typ.

• AXC 40 musí být připojen přes odpojovač. Průřez ka-
belu musí být dimenzován na základě jmenovitého
proudu použitého jističe.

• V případech, že součást v elektroinstalační skříni má
samostatné napájení, označte příslušnou skříň varová-
ním o externím napětí.

• Po výpadku napájení se AXC 40 restartuje.

Na konci každé kapitoly popisující možnosti připojení
jsou schémata elektrického zapojení.

Kabelový zámek
K uvolňování a zajišťování kabelů ve svorkovnicích pou-
žívejte vhodný nástroj.
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Připojení komunikace
Toto příslušenství obsahuje doplňkovou kartu (AA5),
která se zapojuje přímo do vstupní desky hlavního výrob-
ku (svorkovnice AA2-X30).

První doplňková karta se připojuje přímo ke svorkovnici
hlavního výrobku AA2-X30. Následující karty se zapojují
do série s předchozí kartou.
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Svorkovnice (AA2-X30) na S1155 je svislá.

Připojení napájení
Připojte napájecí kabel ke svorkovnici AA25-X1, jak je
znázorněno na obrázku.

Utahovací moment: 0,5-0,6 Nm.
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Externt ProduktNamnAXC 40Externí
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Všeobecné informace
Tato funkce umožňuje podpořit vytápění vnějším přídav-
ným zdrojem tepla, např. elektrokotlem, kotlem na dřevo,
kotlem na pelety, olejovým kotlem, plynovým kotlem
nebo dálkovým vytápěním.

Tepelné čerpadlo/vnitřní modul ovládá směšovací ventil
(QN11) a oběhové čerpadlo (GP10) prostřednictvím
AXC 40. Jestliže není tepelné čerpadlo/vnitřní modul
schopen udržet správnou výstupní teplotu (BT25),
spustí se přídavný zdroj tepla. Když teplota z čidla kotle
(BT52) překročí nastavenou hodnotu, tepelné čerpadlo
vyšle signál do směšovacího ventilu (QN11), aby se
otevřel výstup z přídavného zdroje tepla. Směšovací
ventil (QN11) je regulován tak, aby skutečná výstupní
teplota odpovídala teoreticky vypočítané nastavené
hodnotě tepelného čerpadla. Až dostatečně klesne
spotřeba tepla a přídavný zdroj tepla již nebude zapotřebí,
směšovací ventil (QN11) se úplně uzavře.

Minimální doba provozu kotle je z výroby nastavena na
12 hodin.

Funkci smart energy source lze vybrat v případě, že
chcete provádět automatické upřednostňování mezi
činností tepelného čerpadla a přídavného zdroje tepla s
ohledem na nejlepší cenu nebo nejnižší dopad na životní
prostředí.

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

• S1155

• S1255

• VVM S320

• VVM S325

Potrubní přípojky
Externí oběhové čerpadlo (GP10) je umístěno za teplot-
ním čidlem (BT25) na výstupním potrubí do klimatizační-
ho systému.

SMĚŠOVACÍ VENTIL
Směšovací ventil (QN11) musí být umístěn za tepelným
čerpadlem na výstupním potrubí do klimatizačního sys-
tému podle přehledového schématu.

AB

B

A
• Připojte výstupní potrubí z tepelného
čerpadla k vnějšímu zdroji tepla tak,
že ho prostřednictvím rozdělovacího
kusu připojíte k portu B na směšova-
cím ventilu (zavírá se při snížení sig-
nálu).

• Připojte výstupní potrubí do klimatizačního systému
ze směšovacího ventilu ke společnému portu AB (vždy
otevřený).

• Připojte výstupní potrubí z vnějšího přídavného zdroje
tepla k portu A směšovacího ventilu (otvírá se při zvý-
šení signálu).
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TEPLOTNÍ ČIDLO
• Nainstalujte čidlo kotle (BT52) na vhodné místo ve
vnějším přídavném zdroji tepla.

• Na vnějším výstupním potrubí vedoucím k radiátorům
musí být nainstalováno čidlo výstupní teploty (BT25,
připojené k tepelnému čerpadlu/vnitřnímu modulu);
musí být umístěno za směšovacím ventilem (QN11).

LEK

LEK

E

Při instalaci teplotních čidel použijte kabelové spony
společně s tepelně vodivou pastou a hliníkovou páskou.
Potom je izolujte přiloženou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ!
Čidlo a komunikační kabely nesmí být uloženy
poblíž napájecích kabelů.

Přehledové schéma
Aktuální instalace se musí naplánovat podle platných
norem. Další systémové principy najdete na stránkách
nibe.cz.

VYSVĚTLENÍ
Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím
ventilem, kotel

EM1

AXC 40AA25
Čidlo kotleBT52
Vnější oběhové čerpadloGP10
Směšovací ventil, přídavné teploQN11
Tepelné čerpadloEB100
Externí čidlo výstupní teplotyBT25
Externí čidlo vratného potrubíBT71

Různé
Zpětný ventilRM5

-AA25-GP10

-EB100

-BT25

-RM5

-EB100

-EM1-QN11

-EM1-BT52

-EM1-AA25

-EM1

-EM1

-EB100-BT71

Elektrické zapojení
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si oddíl „Běžné elektrické zapojení“
s pokyny pro elektrické zapojení.

DESKA PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEHLED (AA5)
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PŘIPOJENÍ ČIDEL A EXTERNÍHOBLOKOVÁNÍ
Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

Čidlo kotle (BT52)
Připojte čidlo kotle ke svorkám AA5-X2:23-24.

Externí blokování (volitelné)
Ke svorkámAA5-X2:21-22 lze připojit externí spínač (NO)
pro blokování přídavného zdroje tepla. Tento spínač
musí být beznapěťový a jeho sepnutí bude mít za násle-
dek blokování.

AXC-kort

Externt

2423222120

AA5-X2

BT52
Externí blokováníExterní blokování

AXC 40
Externí

Externí čidlo výstupní teploty (BT25) / čidlo
vratného potrubí (BT71)
Čidla (BT25) a (BT71) musí být připojena k programova-
telným vstupům/výstupům hlavního výrobku.

Viz instalační příručka k hlavnímu výrobku.

Po připojení čidla je nutné vybrat správnou funkci pro
daný vstup/výstup v nabídce 7.4.

AXC 40Kapitola 4 | Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem10
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POZOR!
Reléové výstupy na desce příslušenství mohou
přenášet celkový max. proud 2 A (230 V).

PŘIPOJENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA (GP10)
.

Připojte oběhové čerpadlo (GP10) ke svorkám AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) a AA25-X1:3 (PE).

2
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PE

N

L

Externt Produktnamn

GP10 AA5-X9

AA25-X1

M 1

AA5-X9

AXC 40Externí

AA25-X1

GP10

PŘIPOJENÍ MOTORU SMĚŠOVACÍHO
VENTILU (QN11)
Připojte motor směšovacího ventilu (QN11) ke svorkám
AA5-X9:6 (230V, otevření), AA5-X9:5 (N) a AA5-X9:4
(230V, zavření).
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N N

Externt Produktnamn

QN11
AA5-X9

Stäng

Öppna
M 1

AA5-X9

AXC 40Externí

QN11

Otevřít

Zavřít

NN

Připojení motoru směšovacího ventilu 0-10 V
(QN11)
Připojte dvoužilový kabel typu LiKK, EKKX nebo ekviva-
lentního typu ke svorkám AA5-X2:5 (0-10 V) a AA5-X2:6
(GND).

654 7

AA5-X2

0
-1
0
V

G
N
D

AA5-X2

AXC 40

Externí

Směšovací ventil se zavírá při 0 V a otvírá se při 10 V.

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO RELÉ PRO
PŘÍDAVNÉ VYTÁPĚNÍ
Připojte pomocné relé na zapínání a vypínání přídavného
zdroje tepla ke svorkám AA5-X9:2 (230 V) a AA5-X9:3
(N).

AA5-X9

Externt Produktnamn
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Tillsats-

värme

Externt hjälprelä

A1 A2

AA5-X9

AXC 40Externí

Externí pomocné relé

Přídavný
zdroj tepla

DVOUPOLOHOVÝ MIKROPŘEPÍNAČ
Dvoupolohový mikropřepínač (S2) na doplňkové kartě
(AA5) musí být nastaven následovně.
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Nastavování programu
Nastavování programu AXC 40 lze provádět prostřednic-
tvím průvodce spouštěním, nebo přímo v systému nabí-
dek.

Průvodce spouštěním
Průvodce spouštěním se zobrazuje při prvním spuštění
po instalaci tepelného čerpadla, ale nachází se také v
nabídce 7.7.

SYSTÉM NABÍDEK
Pokud nenastavíte všechny parametry prostřednictvím
průvodce spouštěním nebo potřebujete některé nasta-
vení změnit, můžete využít systém nabídek.

Nabídka 7.2.1. - Přidat/odebrat příslušenství
Zde se určuje, jaké příslušenství ke kompatibilnímu vý-
robku je nainstalováno.

Chcete-li automaticky zjišťovat připojené příslušenství,
zvolte možnost „Hledat příslušenství“. Také je možné
vybrat příslušenství ručně ze seznamu.

Nabídka 7.2.3 - Přídavný zdroj tepla řízený
směšovacím ventilem (AXC)

upřednostn. příd. teplo

Rozsah nastavení: zapnuto/vypnuto

spustit příd. zdroj tepla

Rozsah nastavení: -2000 – -30 DM

minimální doba běhu

Rozsah nastavení: 0 – 48 h

min. tepl.

Rozsah nastavení: 5 – 90 °C

zesilovač směšov. ventilu

Rozsah nastavení: 0,1 –10,0

prodleva kroku směš. vent.

Rozsah nastavení: 10 – 300 s

Zde se nastavuje čas spuštění přídavného zdroje tepla,
minimální doba běhu a minimální teplota pro vnější pří-
davný zdroj tepla se směšovacím ventilem. Vnější přídav-
ný zdroj tepla se směšovacím ventilem je například kotel
na dřevo/olejový kotel/plynový kotel/kotel na pelety.

Můžete nastavit zesílení a čekací dobu směšovacího
ventilu.

Při volbě „upřednostn. příd. teplo“ se používá teplo z
externího přídavného zdroje tepla místo z tepelného
čerpadla. Směšovací ventil je regulován, dokud je k dis-
pozici teplo, jinak je uzavřený.

Popis funkce najdete v pokynech pro instalaci příslušen-
ství.

Nabídka 7.5.3 - Vynucené řízení

Zde můžete vynutit sepnutí různých součástí systému.
Nejdůležitější bezpečnostní funkce jsou však stále aktiv-
ní.

UPOZORNĚNÍ!
Vynucené řízení je určeno pouze pro účely ře-
šení problémů. Použití této funkce jakýmkoliv
jiným způsobem by mohlo vést k poškození
součástí klimatizačního systému.

Nabídka 4.6 - Smart Energy Source™

Smart energy source™

Volba: zapnuto/vypnuto

Způsob řízení

Volba: Cena / CO2

Pokud je aktivována funkce Smart Energy Source™,
AXC 40 upřednostňuje způsob/míru využívání jednotli-
vých připojených zdrojů energie. Zde můžete zvolit, zda
bude systém využívat ten zdroj energie, který je v daném
okamžiku nejlevnější, nebo ten, který je v daném okamži-
ku nejvíce neutrální z hlediska emisí oxidu uhličitého.

POZOR!
Viz také instalační příručka k hlavnímu výrobku.

AXC 40Kapitola 4 | Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem12
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Všeobecné informace
Tato funkce aktivuje vnější přídavný zdroj tepla, např.
elektrokotel, který podpoří vytápění.

Pomocí AXC 40 lze regulaci přídavného zdroje tepla
rozšířit o tři beznapěťová relé; pak budou k dispozici max.
3 lineární stupně nebo 7 binárních stupňů.

Průtok přídavným zdrojem tepla je zajišťován buď plnicím
čerpadlem (GP12), nebo vnějším oběhovým čerpadlem
(GP10).

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

• S1155

• S1255

• VVM S320

• VVM S325

Potrubní přípojky
Externí oběhové čerpadlo (GP10) je umístěno za teplot-
ním čidlem (BT25) na výstupním potrubí do klimatizační-
ho systému.

Pokud průtok klimatizačního systému překročí maximální
doporučený průtok pro elektrokotel, musí se nainstalovat
obtok, aby elektrokotlem procházel pouze částečný
průtok.

TEPLOTNÍ ČIDLO
• Na vnějším výstupním potrubí vedoucím k radiátorům
musí být nainstalováno čidlo výstupní teploty (BT25,
připojené k tepelnému čerpadlu/vnitřnímu modulu);
musí být umístěno za přídavným zdrojem tepla.

LEK

LEK

E

Při instalaci teplotních čidel použijte kabelové spony
společně s tepelně vodivou pastou a hliníkovou páskou.
Potom je izolujte přiloženou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ!
Čidlo a komunikační kabely nesmí být uloženy
poblíž napájecích kabelů.

AXC 40Kapitola 5 | Krokově řízený přídavný zdroj tepla14
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Přehledové schéma
Aktuální instalace se musí naplánovat podle platných
norem. Další systémové principy najdete na stránkách
nibe.cz.

VYSVĚTLENÍ
Krokově řízený elektrokotelEB1
AXC 40AA25
Oběhové čerpadlo, topné médium, vnějšíGP10
Tepelné čerpadloEB100
Externí čidlo výstupní teplotyBT25
Externí čidlo vratného potrubíBT71

Různé
Uzavírací ventilQM42-43
Vyvažovací ventilRN11
Zpětný ventilRM21

-EB1-GP10
-EB100-BT25

-EB100

-RN11

-QM42

-QM43 -RM21

-EB1-AA25

-EB1

-EB1

-EB100-BT71
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Elektrické zapojení
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si oddíl „Běžné elektrické zapojení“
s pokyny pro elektrické zapojení.

DESKA PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEHLED (AA5)

O
N 1

2
3

4
5

6

1

2

3

4

5

6

7
8

-X9

-X2

2420 21 22 2315 16 17 18 1910

11

12 13 145 6 7 8 91

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9
2 3 4

-X8

-S2

-X4

-X10

-X1
N

L

PE

PE

AA5-S2AA5-X2AA5-X9

PŘIPOJENÍ ČIDEL A EXTERNÍHOBLOKOVÁNÍ
Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

Externí blokování (volitelné)
Kontakt (NO) na blokování přídavného zdroje tepla lze
připojit ke svorkám AA5-X2:23-24. Po sepnutí kontaktu
se přídavný zdroj tepla zablokuje.

AXC-kort

Externt

2423222120

AA5-X2

AXC 40

Externí

Externí čidlo výstupní teploty (BT25) / čidlo
vratného potrubí (BT71)
Čidla (BT25) a (BT71) musí být připojena k programova-
telným vstupům/výstupům hlavního výrobku.

Viz instalační příručka k hlavnímu výrobku.

Po připojení čidla je nutné vybrat správnou funkci pro
daný vstup/výstup v nabídce 7.4.

POZOR!
Reléové výstupy na desce příslušenství mohou
přenášet celkový max. proud 2 A (230 V).

PŘIPOJENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA (GP10)
Připojte oběhové čerpadlo (GP10) ke svorkám AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) a AA25-X1:3 (PE).

.

2

1

6

7

8

9

PE

N

L

Externt Produktnamn

GP10 AA5-X9

AA25-X1

M 1

AA5-X9

AXC 40Externí

AA25-X1

GP10

PŘIPOJENÍ RELÉ

Připojení dalšího stupně
Připojit stupeň 1 ke svorkám AA5-X9:1 a 2.

Připojit stupeň 2 ke svorkám AA5-X9:3 a 4.

Připojit stupeň 3 ke svorkám AA5-X9:5 a 6.

1

2

3

4

5

6

7

AA5-X9

Externt Produktnamn

Steg 1

Steg 2

Steg 3

A2 A1

A2 A1

A2 A1

AA5-X9

AXC 40Externí

Stupeň 1

Stupeň 3

Stupeň 2

Připojení řídicího signálu 0-10 V
Připojte dvoužilový kabel typu LiKK, EKKX nebo ekviva-
lentního typu ke svorkám AA5-X2:5 (0-10 V) a AA5-X2:6
(GND).

654 7

AA5-X2

0
-1
0
V

G
N
D

AA5-X2

AXC 40

Externí

0 V = 0 stupňů a 10 V =max. počet nastavených stupňů.

DVOUPOLOHOVÝ MIKROPŘEPÍNAČ
Dvoupolohový mikropřepínač (S2) na doplňkové kartě
(AA5) musí být nastaven následovně.

AXC 40Kapitola 5 | Krokově řízený přídavný zdroj tepla16
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8 Nastavování programu
Nastavování programu AXC 40 lze provádět prostřednic-
tvím průvodce spouštěním, nebo přímo v systému nabí-
dek.

PRŮVODCE SPOUŠTĚNÍM
Průvodce spouštěním se zobrazuje při prvním spuštění
po instalaci tepelného čerpadla, ale nachází se také v
nabídce 7.7.

SYSTÉM NABÍDEK
Pokud nenastavíte všechny parametry prostřednictvím
průvodce spouštěním nebo potřebujete některé nasta-
vení změnit, můžete využít systém nabídek.

Nabídka 7.2.1. - Přidat/odebrat příslušenství
Zde se určuje, jaké příslušenství ke kompatibilnímu vý-
robku je nainstalováno.

Chcete-li automaticky zjišťovat připojené příslušenství,
zvolte možnost „Hledat příslušenství“. Také je možné
vybrat příslušenství ručně ze seznamu.

Nabídka 7.2.6 - Krokově řízený přídavný zdroj
tepla (AXC)

spustit jiný elektrokotel

Rozsah nastavení: -2000 – -30 DM

rozdíl mezi dalšími stupni

Rozsah nastavení: 0 – 1 000 SM

max. krok

Rozsah nastavení
(binární krokování vypnuto): 0 – 3

Rozsah nastavení
(binární krokování zapnuto): 0 – 7

binární krokování

Rozsah nastavení: zapnuto/vypnuto

Zde se nastavuje krokově řízený elektrokotel. Příkladem
krokově řízeného elektrokotle je vnější elektrokotel.

Jemožné nastavit napříkladmaximální počet přípustných
stupňů a zda se má použít binární krokování, když je
třeba spustit elektrokotel.

Při deaktivaci (vypnutí) binárního krokování označuje na-
stavení lineární krokování.

Popis funkce najdete v pokynech pro instalaci příslušen-
ství.

Nabídka 7.5.3 - Vynucené řízení
Zde můžete vynutit sepnutí různých součástí systému.
Nejdůležitější bezpečnostní funkce jsou však stále aktiv-
ní.

17Kapitola 5 | Krokově řízený přídavný zdroj teplaAXC 40



UPOZORNĚNÍ!
Vynucené řízení je určeno pouze pro účely ře-
šení problémů. Použití této funkce jakýmkoliv
jiným způsobem by mohlo vést k poškození
součástí klimatizačního systému.

POZOR!
Viz také instalační příručka k hlavnímu výrobku.

AXC 40Kapitola 5 | Krokově řízený přídavný zdroj tepla18



Schéma elektrického zapojení
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Všeobecné informace
Tato funkce umožňuje ovládat přídavný zdroj tepla v ná-
drži, směšovací ventil a oběh teplé vody.

PŘÍDAVNÝ ZDROJ TEPLA V NÁDRŽI
Pokud je v ohřívači nainstalováno topné těleso, lze ho
nastavit tak, aby mohlo ohřívat teplou vodu ve stejném
okamžiku, kdy tepelné čerpadlo upřednostňuje vytápění.

SMĚŠOVACÍ VENTIL
Teplotní čidlo měří teplotu na výstupu teplé vody do
rozvodu teplé užitkové vody a nastavuje směšovací
ventil ohřívače vody, dokud nebude dosaženo nastavené
teploty.

OBĚH TEPLÉ VODY (VVC)
Jedno čerpadlo lze řídit tak, aby během volitelných inter-
valů zajišťovalo cirkulaci teplé vody.

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

• S1155

• S1255

• VVM S320

• VVM S325

Potrubní přípojky
SMĚŠOVACÍ VENTIL
Směšovací ventil (FQ3) musí být umístěn na výstupním
potrubí teplé vody z ohřívače podle přehledového sché-
matu.

AB

A

B
• Připojte vstupující studenou vodu
prostřednictvím rozdělovacího kusu
k portu B na směšovacím ventilu
(zavírá se signálem).

• Připojte smíchanou vodu proudící ze
směšovacího ventilu do rozvodu s teplou užitkovou
vodou ke společnému portu AB (vždy otevřený).

• Připojte výstupní teplou vodu proudící z ohřívače vody
do směšovacího ventilu k portu A (otvírá se signálem).

TEPLOTNÍ ČIDLO
• Čidlo teploty výstupní teplé vody (BT70) se instaluje
co nejblíže směšovacímu ventilu (FQ3).

LEK

LEK

E

Při instalaci teplotních čidel použijte kabelové spony
společně s tepelně vodivou pastou a hliníkovou páskou.
Potom je izolujte přiloženou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ!
Čidlo a komunikační kabely nesmí být uloženy
poblíž napájecích kabelů.
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Přehledové schéma
VYSVĚTLENÍ
Aktuální instalace se musí naplánovat podle platných
norem. Další systémové principy najdete na stránkách
nibe.cz.

Dostatek teplé vodyQZ1
AXC 40AA25
Oběhové čerpadlo pro teplou voduGP11
Směšovací ventil, teplá vodaFQ3
Vyvažovací ventilRN1
Zpětný ventilRM1
Čidlo výstupního potrubíBT70
Čidlo vratného potrubí, teplá vodaBT82
Teplotní čidlo, ohřívač teplé vodyBT83
Ohřívač vodyCP1
Přídavný ohřívač vodyCP2
Tepelné čerpadloEB100
Teplotní čidlo, teplá vodaBT6
Teplotní čidlo, teplá voda, horníBT7

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA S PŘÍDAVNÝM
OHŘÍVAČEMVODY,OKRUHEMTEPLÉ VODY
A ELEKTRONICKÝM SMĚŠOVACÍM
VENTILEM

-CP2

-CP1

-EB100

-QZ1-AA25

-QZ1-BT70-QZ1-FQ3

-QZ1-GP11-QZ1-RM1

-QZ1

-QZ1-RN1

-QZ1-BT83

-BT82

-EB100-BT7

-EB100-BT6

Elektrické zapojení
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si oddíl „Běžné elektrické zapojení“
s pokyny pro elektrické zapojení.

DESKA PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEHLED (AA5)

Deska příslušenství, přehled (AA5)
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8

9
2 3 4

-X8

-S2

-X4

-X10

-X1
N

L

PE

PE

AA5-S2AA5-X2AA5-X9

PŘIPOJOVÁNÍ ČIDEL
Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

Čidlo teplé vody, výstupní potrubí (BT70)
Připojte čidlo teplé vody ke svorkám AA5-X2:23-24.

Teplotní čidlo, komfortní teplá voda, vratné
potrubí (BT82)
Připojte teplotní čidlo ke svorkám AA5-X2:17-18.

Teplotní čidlo, ohřívač teplé vody (BT83)
Připojte teplotní čidlo ke svorkám AA5-X2:19-20.

23 2422212019181716

AXC-kort

Externt

BT82 BT83 BT70

AA5-X2AA5-X2

AXC 40

Externí

BT82 BT83 BT70

POZOR!
Reléové výstupy na desce příslušenství mohou
přenášet celkový max. proud 2 A (230 V).
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PŘIPOJENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA PRO
TEPLOU VODU (GP11)
Připojte oběhové čerpadlo (GP11) ke svorkám AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) a X1:.

2

1

6

7

8

9

PE

N

L

Externt Produktnamn

GP10 AA5-X9

AA25-X1

M 1

AA5-X9

AXC 40Externí

AA25-X1

GP11

PŘIPOJENÍ SMĚŠOVACÍHO VENTILU (FQ3)
Připojte motor směšovacího ventilu (FQ3) ke svorkám
AA5-X9:6 (230V, otevření), AA5-X9:5 (N) a AA5-X9:4
(230V, zavření).

3

4

5

6

7

Stäng

N

Öppna

AA5-X9

Externt Produktnamn

FQ3

M 1

AA5-X9

AXC 40Externí

FQ3

Otevřít

Zavřít

N

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO RELÉ PRO
PŘÍDAVNÝ ZDROJ TEPLA V NÁDRŽI
Připojte pomocné relé na zapínání a vypínání přídavného
zdroje tepla ke svorkám AA5-X9:1 (N) a AA5-X9:2 (230
V).

AA5-X9

Externt Produktnamn

L

N

3

2

1

4

Externt hjälprelä

A2 A1

Extra

varmvatten

AA5-X9

AXC 40Externí

Externí pomocné relé

Extra
teplá voda

PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍHO SIGNÁLU 0-10 V
Připojte dvoužilový kabel typu LiKK, EKKX nebo ekviva-
lentní typ ke svorkám AA5-X2:5 (0-10 V) a AA5-X2:6
(GND).

654 7

AA5-X2

0
-1
0
V

G
N
D

AA5-X2

AXC 40

Externí

DVOUPOLOHOVÝ MIKROPŘEPÍNAČ
Dvoupolohový mikropřepínač (S2) na doplňkové kartě
(AA5) musí být nastaven následovně.

3
2

1

O
N

4
7

6
5

8
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Nastavování programu
Nastavování programu AXC 40 lze provádět prostřednic-
tvím průvodce spouštěním, nebo přímo v systému nabí-
dek.

PRŮVODCE SPOUŠTĚNÍM
Průvodce spouštěním se zobrazuje při prvním spuštění
po instalaci tepelného čerpadla, ale nachází se také v
nabídce 7.7.

SYSTÉM NABÍDEK
Pokud nenastavíte všechny parametry prostřednictvím
průvodce spouštěním nebo potřebujete některé nasta-
vení změnit, můžete využít systém nabídek.

Nabídka 7.2.1. - Přidat/odebrat příslušenství
Zde se určuje, jaké příslušenství ke kompatibilnímu vý-
robku je nainstalováno.

Chcete-li automaticky zjišťovat připojené příslušenství,
zvolte možnost „Hledat příslušenství“. Také je možné
vybrat příslušenství ručně ze seznamu.

Nabídka 2.5 - Cirkulace teplé vody

Doba běhu

Rozsah nastavení: 1 – 60 min

Doba nečinnosti

Rozsah nastavení: 0 – 60 min

Zde nastavte cirkulaci teplé vody až pro tři intervaly
denně. V nastavených intervalech poběží oběhové čer-
padlo pro teplou vodu podle výše nastavených hodnot.

„Doba provozu“ určuje, jak dlouho poběží oběhové čer-
padlo pro teplou vodu na jedno spuštění.

„Doba nečinnosti“ určuje, jak dlouho bude oběhové
čerpadlo pro teplou vodu stát mezi jednotlivými spuště-
ními.

UPOZORNĚNÍ!
Cirkulace teplé vody se aktivuje v nabídce 7.4
„Programové vstupy a výstupy“ nebo 7.2.8
„Komfortní teplá voda“.

Nabídka 7.2.8 - Komfortní teplá voda (AXC)

aktivuje se vest. el. kotel

Rozsah nastavení: zapnuto/vypnuto

aktiv. vest. el. kotle při vytáp.

Rozsah nastavení: zapnuto/vypnuto

aktivuje se směšov. ventil

Rozsah nastavení: zapnuto/vypnuto

výstupní teplá voda

Rozsah nastavení: 40 - 65 °C

zesilovač směšov. ventilu

Rozsah nastavení: 0,1 – 10,0

prodleva kroku směš. vent.

Rozsah nastavení: 10 – 300 s

Zde se nastavuje režim teplé vody.

Popis funkce najdete v pokynech pro instalaci příslušen-
ství.

aktivuje se vest. el. kotel: Zde se aktivuje elektrické tě-
leso, pokud je nainstalováno v ohřívači vody.

aktiv. vest. el. kotle při vytáp.: Zde nastavte, zda bude
moci topné těleso v ohřívači (vyžaduje aktivaci výše
uvedené volby) ohřívat teplou vodu, pokud kompresory
v tepelném čerpadle upřednostňují vytápění.

aktivuje se směšov. ventil: Aktivováno v případě, že je
nainstalován směšovací ventil a má být řízen z AXC 40.
Když je aktivována tatomožnost, můžete nastavit výstup-
ní teplotu teplé vody, zesílení a čekací dobu směšovacího
ventilu.

výstupní teplá voda: Zde můžete nastavit teplotu, při
které má směšovací ventil omezovat teplou vodu z
ohřívače vody.

Nabídka 7.5.3 - Vynucené řízení
Zde můžete vynutit sepnutí různých součástí systému.
Nejdůležitější bezpečnostní funkce jsou však stále aktiv-
ní.

UPOZORNĚNÍ!
Vynucené řízení je určeno pouze pro účely ře-
šení problémů. Použití této funkce jakýmkoliv
jiným způsobem by mohlo vést k poškození
součástí klimatizačního systému.

POZOR!
Viz také instalační příručka k hlavnímu výrobku.
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Schéma elektrického zapojení
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Všeobecné informace
Pomocí AXC 40 lze k tepelnému čerpadlu připojit čerpa-
dlo spodní vody, pokud se programově ovládaný výstup
(AUX) používá k nějakému jinému účelu.

Toto zapojení umožňuje využívat spodní vodu jako zdroj
tepla. Spodní voda se čerpá nahoru do vloženého tepel-
ného výměníku. Vložený tepelný výměník slouží k
ochraně výměníku tepelného čerpadla před nečistotami
a zamrznutím. Voda se vypouští do zakopané filtrační
jednotky nebo do hloubkového vrtu.

Čerpadlo spodní vody běží současně s čerpadlem primár-
ního okruhu.

Od verze softwaru 8233R2 lze čerpadlo spodní vody
ovládat analogovým řídicím signálem o velikosti 0-10 V.

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

• S1155

• S1255

Potrubní přípojky
TEPLOTNÍ ČIDLO
• Teplotní čidlo výstupního potrubí primárního okruhu
(BT57) je nainstalováno na výstupním potrubí do klima-
tizačního systému.

• Teplotní čidlo vratného potrubí primárního okruhu
(BT58) je nainstalováno na vratném potrubí do klimati-
začního systému.

LEK

LEK

E

Při instalaci teplotních čidel použijte kabelové spony
společně s tepelně vodivou pastou a hliníkovou páskou.
Potom je izolujte přiloženou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ!
Čidlo a komunikační kabely nesmí být uloženy
poblíž napájecích kabelů.

Přehledové schéma
Aktuální instalace se musí naplánovat podle platných
norem. Další systémové principy najdete na stránkách
nibe.cz.

VYSVĚTLENÍ
Systém voda-vodaEP12
AXC 40AA25
Tepelný výměník, spodní vodaEP4
Filtr nečistotHQ40
Čerpadlo spodní vodyGP3
Tepelné čerpadloEB100
Čidlo primárního okruhu, výstupní potrubíBT57
Čidlo primárního okruhu, vratné potrubíBT58

-EP12-GP3

-EP12-HQ40

-EP12-EP4-EP12-AA25

-EP12

-EB100
-BT57

-BT58
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Elektrické zapojení
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si oddíl „Běžné elektrické zapojení“
s pokyny pro elektrické zapojení.

DESKA PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEHLED (AA5)
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-X8

-S2

-X4

-X10

-X1
N

L

PE

PE

AA5-S2AA5-X2AA5-X9

POZOR!
Reléové výstupy na desce příslušenství mohou
přenášet celkový max. proud 2 A (230 V).

Pomocné relé (HR10) vyžaduje vyšší proud než
2 A (230 V).

PŘIPOJENÍ ČIDEL A EXTERNÍHOBLOKOVÁNÍ
Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

Čidla primárního okruhu (BT57) a (BT58)
Lze připojit obě čidla (BT57 a BT58), aby bylo možné
zobrazovat teploty na straně spodní vody. V nabídce
7.2.20 lze aktivovat alarm pro blokování kompresoru v
případě, že teplota spodní vody na výstupu (BT58) tepel-
ného výměníku klesne pod nastavenou hodnotu. Když
teplota na (BT58) vzroste o dva stupně nad nastavenou
hodnotu, blokování se automaticky zastaví. Ve výchozím
nastavení je tento alarm deaktivován.

Připojte (BT57) ke svorkám AA5-X2:17-18 na doplňkové
kartě AXC 40.

Připojte (BT58) ke svorkám AA5-X2:19-20 na doplňkové
kartě AXC 40.

Externí blokování
Spínač (NO) na blokování čerpadla spodní vody lze připo-
jit ke svorkám AA5-X2:21-22. Po sepnutí spínače se za-
blokuje čerpadlo spodní vody.

2322212019181716

AXC-kort

Externt

BT57 BT58

extern

blockering

AA5-X2AA5-X2

BT57

Externí
blokování

AXC 40

Externí

BT58

PŘIPOJENÍ ČERPADLA SPODNÍ VODY (GP3)
Připojte čerpadlo spodní vody (GP3) ke svorkám AA5-
X9:8 (230 V), AA5-X9:7 (N) a AA25-X1:3 (PE).

2

1

6

7

8

9

PE

N

L

Externt Produktnamn

GP10 AA5-X9

AA25-X1

M 1

AA5-X9

AXC 40Externí

AA25-X1

GP3

Připojení řídicího signálu 0-10 V pro čerpadlo
spodní vody (GP3)
Připojte dvoužilový kabel typu LiKK, EKKX nebo ekviva-
lentního typu ke svorkám AA5-X2:5 (0-10 V) a AA5-X2:6
(GND).

654 7

AA5-X2

0
-1
0
V

G
N
D

AA5-X2

AXC 40

Externí

DVOUPOLOHOVÝ MIKROPŘEPÍNAČ
Dvoupolohový mikropřepínač (S2) na doplňkové kartě
(AA5) musí být nastaven následovně.

3
2

1

O
N

4
7

6
5

8
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Nastavování programu
Nastavování programu AXC 40 lze provádět prostřednic-
tvím průvodce spouštěním, nebo přímo v systému nabí-
dek.

PRŮVODCE SPOUŠTĚNÍM
Průvodce spouštěním se zobrazuje při prvním spuštění
po instalaci tepelného čerpadla, ale nachází se také v
nabídce 7.7.

SYSTÉM NABÍDEK
Pokud nenastavíte všechny parametry prostřednictvím
průvodce spouštěním nebo potřebujete některé nasta-
vení změnit, můžete využít systém nabídek.

Nabídka 7.2.1. - Přidat/odebrat příslušenství
Zde se určuje, jaké příslušenství ke kompatibilnímu vý-
robku je nainstalováno.

Chcete-li automaticky zjišťovat připojené příslušenství,
zvolte možnost „Hledat příslušenství“. Také je možné
vybrat příslušenství ručně ze seznamu.

Nabídka 7.2.20 - Čerpadlo spodní vody (AXC)

Zvolte: „Alarm při min. tepl.“ ano/ne.

Zvolte: „Min. tepl. spodní voda“, nastavení z výroby:
3 °C

Zvolte: „čerp. sp. vody s reg. otáč.“ ano/ne.

„ruční rychlost“ ano/ne.

„ruční rychlost“, nastavení z výroby 75 %.

„min. rychlost“, nastavení z výroby 30 %.

Zde se upravují parametry jako aktivace/deaktivace
alarmu, min. teplota a rychlosti.

Nabídka 7.5.3 - Vynucené řízení
Zde můžete vynutit sepnutí různých součástí systému.
Nejdůležitější bezpečnostní funkce jsou však stále aktiv-
ní.

UPOZORNĚNÍ!
Vynucené řízení je určeno pouze pro účely ře-
šení problémů. Použití této funkce jakýmkoliv
jiným způsobem by mohlo vést k poškození
součástí klimatizačního systému.

POZOR!
Viz také instalační příručka k hlavnímu výrobku.
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Schéma elektrického zapojení
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Technické specifikace
Modul AXC

Údaje o napájení
230 V~, 50 HzJmenovité napětí

IP 21Třída krytí
4kWJmenovitá hodnota rázového napětí
2Elektromagnetické znečištění
10AMin. jmenovitý proud pojistky

Připojení doplňků
8Max. počet čidel

Různé
Typ 1Pracovní režim podle EN 60 730

-25 – 70°CRozsah provozních teplot
5 – 35°COkolní teplota
1, 24Cykly programu, hodiny

1, 2, 5, 7Cykly programu, dny
1min.Rozlišení programu

175 x 250 x 100mmRozměry D x Š x V
1,47kgHmotnost

AXC 40

067 060Č. dílu

29Kapitola 8 | Technické údajeAXC 40
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Bezpečnostní
informace
Tato příručka popisuje instalační a servisní postupy,
které musí provádět odborníci.

Tato příručka musí zůstat u zákazníka.

Tento spotřebič mohou používat děti starší
8 let a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebomentálními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi za předpokladu, že mají zajištěn
dohled nebo byly poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a chápou související
rizika. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem.
Bez dozoru nesmějí provádět čištění ani
uživatelskou údržbu.

Výrobce si vyhrazuje právo k technickým
změnám a ke změnám vzhledu.

©NIBE 2019.

Symboly
UPOZORNĚNÍ!
Tento symbol označuje nebezpečí pro osobu
nebo stroj.

POZOR!
Tento symbol označuje důležité informace o
tom, co byste měli brát v úvahu při instalaci
nebo údržbě systému.

TIP
Tento symbol označuje tipy, které vám usnadní
používání výrobku.

Značení
Symbol CE je povinný pro většinu výrobků pro-
dávaných v EU bez ohledu na to, kde se vyrábějí.

CE

Klasifikace krytí elektrotechnického zařízení.IP21

Nebezpečí pro osobu nebo stroj.
!

Přečtěte si instalační příručku.
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Toto příslušenství obsahující samostatný elektrický řídicí
modul slouží k tomu, aby bylo možné připojit a ovládat
následující funkce příslušenství. Pro každou funkci je
nutný jeden AXC 40.

• přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem

• krokově řízený přídavný zdroj tepla

• ovládání oběhového čerpadla pro cirkulaci teplé vody

• ovládání čerpadla spodní vody

Obsah
Kabelové spony4 x
Pasta na topné trubky2 x
Izolační páska1 x
Modul AXC1 x
Hliníková páska2 x
Teplotní čidlo2 x

Kompatibilní výrobky
AXC 40 je vhodný pro následující hlavní výrobky:

•• VVM 310F1145

• •F1155 VVM 320

•• VVM 325F1245

• •F1255 VVM 500

• VVM 225

Montáž
POZOR!
Typ šroubů musí být přizpůsoben povrchu, na
kterém se provádí instalace.

UN

Použijte všechny kotvicí body a nainstalujte modul ve
svislé poloze na stěnu tak, aby žádná část řídicího modu-
lu nevyčnívala za okraj stěny.

Kolem řídicíhomodulu nechte alespoň 100mm volného
místa, abyste usnadnili přístup a vedení kabelů během
instalace a servisu.

UPOZORNĚNÍ!
Instalace musí být provedena tak, aby vyhovo-
vala stupni krytí IP21.

AXC 40Kapitola 2 | Všeobecné informace32

Všeobecné informace



Rozložení součástí,
modul AXC (AA25)

AA5-X4 AA5-S2

AA5-X2

AA5

AA25-X1

AA5-X9

AA25-FC1

ELEKTRICKÉ SOUČÁSTI
Doplňková kartaAA5

Dvoupolohový mikropřepínačAA5-S2
Svorkovnice, vstupyAA5-X2
Svorkovnice, komunikaceAA5-X4
Svorkovnice, výstupyAA5-X9

Miniaturní jističAA25-FC1
Svorkovnice, napájeníAA25-X1

Označeno podle normy EN 81346-2.
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UPOZORNĚNÍ!
Veškeré elektrické zapojení musí provádět au-
torizovaný elektrikář.

Elektrická instalace a zapojování se musí prová-
dět v souladu s platnými předpisy.

Při instalaci AXC 40 musí být hlavní výrobek
odpojen od napájení.

• Kabely čidel pro externí příslušenství se nesmí pokládat
podél vysokonapěťových kabelů, aby se zabránilo ru-
šení.

• Komunikační kabely a kabely čidel pro externí příslu-
šenství musí mít minimální průřez 0,5 mm² a délku až
50 m, použijte například EKKX, LiYY nebo ekvivalentní
typ.

• AXC 40 musí být připojen přes odpojovač. Průřez ka-
belu musí být dimenzován na základě jmenovitého
proudu použitého jističe.

• V případech, že součást v elektroinstalační skříni má
samostatné napájení, označte příslušnou skříň varová-
ním o externím napětí.

• Po výpadku napájení se AXC 40 restartuje.

Na konci každé kapitoly popisující možnosti připojení
jsou schémata elektrického zapojení.

Kabelový zámek
K uvolňování a zajišťování kabelů ve svorkovnicích pou-
žívejte vhodný nástroj.
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Připojení komunikace
Toto příslušenství obsahuje doplňkovou kartu (AA5),
která musí být zapojena přímo do vstupní desky kompa-
tibilního výrobku (svorkovnice AA3-X4).

První doplňková karta musí být připojena přímo ke svor-
kovnici kompatibilního výrobku a následující karty se
musí zapojovat do série s předchozí kartou.
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VVM 225/310/320/325/500

AA3-X4

F1145/F1155

Připojení napájení
Připojte napájecí kabel ke svorkovnici X1 , jak je znázor-
něno na obrázku.

Utahovací moment: 0,5-0,6 Nm.

X1

N

L

1

2

ExterntProduktNamnAXC 40 Externí
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Všeobecné informace
Tato funkce umožňuje podpořit vytápění vnějším přídav-
ným zdrojem tepla, např. elektrokotlem, kotlem na dřevo,
kotlem na pelety, olejovým kotlem, plynovým kotlem
nebo dálkovým vytápěním.

Tepelné čerpadlo/vnitřní modul ovládá směšovací ventil
(QN11) a oběhové čerpadlo (GP10) prostřednictvím
AXC 40. Jestliže není tepelné čerpadlo/vnitřní modul
schopen udržet správnou výstupní teplotu (BT25),
spustí se přídavný zdroj tepla. Když teplota z čidla kotle
(BT52) překročí nastavenou hodnotu, tepelné čerpadlo
vyšle signál do směšovacího ventilu (QN11), aby se
otevřel výstup z přídavného zdroje tepla. Směšovací
ventil (QN11) je regulován tak, aby skutečná výstupní
teplota odpovídala teoreticky vypočítané nastavené
hodnotě tepelného čerpadla. Až dostatečně klesne
spotřeba tepla a přídavný zdroj tepla již nebude zapotřebí,
směšovací ventil (QN11) se úplně uzavře.

Minimální doba provozu kotle je z výroby nastavena na
12 hodin.

Funkci smart energy source lze vybrat v případě, že
chcete provádět automatické upřednostňování mezi
činností tepelného čerpadla a přídavného zdroje tepla s
ohledem na nejlepší cenu nebo nejnižší dopad na životní
prostředí.

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

• VVM 325

• VVM 500

• F1145

• F1155

• F1245

• F1255

• VVM 225

• VVM 310

• VVM 320

Potrubní přípojky
Externí oběhové čerpadlo (GP10) je umístěno za teplot-
ním čidlem (BT25) na výstupním potrubí do klimatizační-
ho systému.

SMĚŠOVACÍ VENTIL
Směšovací ventil (QN11) musí být umístěn za tepelným
čerpadlem na výstupním potrubí do klimatizačního sys-
tému podle přehledového schématu.

AB

B

A
• Připojte výstupní potrubí z tepelného
čerpadla k vnějšímu zdroji tepla tak,
že ho prostřednictvím rozdělovacího
kusu připojíte k portu B na směšova-
cím ventilu (zavírá se při snížení sig-
nálu).

• Připojte výstupní potrubí do klimatizačního systému
ze směšovacího ventilu ke společnému portu AB (vždy
otevřený).

• Připojte výstupní potrubí z vnějšího přídavného zdroje
tepla k portu A směšovacího ventilu (otvírá se při zvý-
šení signálu).
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TEPLOTNÍ ČIDLO
• Nainstalujte čidlo kotle (BT52) na vhodné místo ve
vnějším přídavném zdroji tepla.

• Na vnějším výstupním potrubí vedoucím k radiátorům
musí být nainstalováno čidlo výstupní teploty (BT25,
připojené k tepelnému čerpadlu/vnitřnímu modulu);
musí být umístěno za směšovacím ventilem (QN11).

LEK

LEK

E

Při instalaci teplotních čidel použijte kabelové spony
společně s tepelně vodivou pastou a hliníkovou páskou.
Potom je izolujte přiloženou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ!
Čidlo a komunikační kabely nesmí být uloženy
poblíž napájecích kabelů.

Přehledové schéma
Aktuální instalace se musí naplánovat podle platných
norem. Další systémové principy najdete na stránkách
nibe.cz.

VYSVĚTLENÍ
Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím
ventilem, kotel

EM1

AXC 40AA25
Čidlo kotleBT52
Vnější oběhové čerpadloGP10
Směšovací ventil, přídavné teploQN11
Tepelné čerpadloEB100
Externí čidlo výstupní teplotyBT25
Externí čidlo vratného potrubíBT71

Různé
Zpětný ventilRM5

-AA25-GP10

-EB100

-BT25

-RM5

-EB100

-EM1-QN11

-EM1-BT52

-EM1-AA25

-EM1

-EM1

-EB100-BT71

Elektrické zapojení
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si oddíl „Běžné elektrické zapojení“
s pokyny pro elektrické zapojení.

DESKA PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEHLED (AA5)

O
N 1

2
3

4
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6

1

2

3

4

5

6

7
8

-X9

-X2

2420 21 22 2315 16 17 18 1910

11

12 13 145 6 7 8 91

1

1
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3

4

5

6

7

8

9
2 3 4

-X8

-S2

-X4

-X10

-X1
N

L

PE

PE

AA5-S2AA5-X2AA5-X9

PŘIPOJENÍ ČIDEL A EXTERNÍHOBLOKOVÁNÍ
Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

Čidlo kotle (BT52)
Připojte čidlo kotle ke svorkám AA5-X2:23-24.

Externí blokování (volitelné)
Ke svorkámAA5-X2:21-22 lze připojit externí spínač (NO)
pro blokování přídavného zdroje tepla. Tento spínač
musí být beznapěťový a jeho sepnutí bude mít za násle-
dek blokování.

2021222324

Externt

AXCkort

BT52

AXC 40
Externí

Externí blokování

AA5-X2

Externí čidlo výstupní teploty (BT25) / čidlo
vratného potrubí (BT71)
Čidla (BT25) a (BT71) musí být připojena k programova-
telným vstupům/výstupům hlavního výrobku.

Viz instalační příručka k hlavnímu výrobku.

Po připojení čidla je nutné vybrat správnou funkci pro
daný vstup/výstup v nabídce 5.4.
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POZOR!
Reléové výstupy na desce příslušenství mohou
přenášet celkový max. proud 2 A (230 V).

PŘIPOJENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA (GP10)
Připojte oběhové čerpadlo (GP10) ke svorkám AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) a X1:3 (PE).

L

N

PE

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AXC 40 Externí

GP10

AA5-X9

X1

PŘIPOJENÍ MOTORU SMĚŠOVACÍHO
VENTILU (QN11)
Připojte motor směšovacího ventilu (QN11) ke svorkám
AA5-X9:6 (230V, otevření), AA5-X9:5 (N) a AA5-X9:4
(230V, zavření).

AXC 40 Externí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AA5-X9

QN11

Otevřít SH +

N
SH -Zavřít

Připojení motoru směšovacího ventilu 0-10 V
(QN11)
Připojte dvoužilový kabel typu LiKK, EKKX nebo ekviva-
lentního typu ke svorkám AA5-X2:5 (0-10 V) a AA5-X2:6
(GND).

3456789

Externt

AXCkort

G
N
D

0
-1
0
V

AXC 40

AA5-X2

Externí

Směšovací ventil se zavírá při 0 V a otvírá se při 10 V.

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO RELÉ PRO
PŘÍDAVNÉ VYTÁPĚNÍ
Připojte pomocné relé na zapínání a vypínání přídavného
zdroje tepla ke svorkám AA5-X9:2 (230 V) a AA5-X9:3
(N).

1

2

3

4

L

N

A1 A2

External auxiliary relay

Additional

Heating

AXC 40 Externí

Přídavný
zdroj tepla

AA5-X9

Externí pomocné relé
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DVOUPOLOHOVÝ MIKROPŘEPÍNAČ
Dvoupolohový mikropřepínač (S2) na doplňkové kartě
(AA5) musí být nastaven následovně.

O
N1

2
3

4
5

6
7

8
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Nastavování programu
Nastavování programu AXC 40 lze provádět prostřednic-
tvím průvodce spouštěním, nebo přímo v systému nabí-
dek.

Průvodce spouštěním
Průvodce spouštěním se zobrazuje při prvním spuštění
po instalaci tepelného čerpadla, ale nachází se také v
nabídce 5.7.

SYSTÉM NABÍDEK
Pokud nenastavíte všechny parametry prostřednictvím
průvodce spouštěním nebo potřebujete některé nasta-
vení změnit, můžete využít systém nabídek.

Nabídka 5.2.4 - příslušenství
Aktivace/deaktivace příslušenství.

Zvolte: „elektrok. řízený směš. vent.“.

Nabídka 5.3.2 - elektrok. řízený směš. vent.
Zde můžete nastavovat následující parametry:

• aktivace upřednostňované funkce přídavného zdroje
tepla

• minimální doba provozu

• minimální teplota kotle, při které začne směšovací
ventil provádět regulaci

• zesílení směšovacího ventilu

• čekací doba směšovacího ventilu

POZOR!
Možnost „spustit příd. zdroj tepla“ v nabídkách
5.3.6 (externí) a 4.9.3 (interní) je z výroby nasta-
vena na 400SM. Pokud se používají obě mož-
nosti přídavného zdroje tepla a chcete spouštět
jeden dříve než druhý, je třeba změnit rozdíl ve
spouštění v jedné z nabídek.

Nabídka 5.6 - vynucené řízení
Vynucené řízení různých součástí v tepelném čerpadle
a rovněž v různém příslušenství, které lze připojit.

EM1-AA5-K1: Aktivace relé pro dodatečné vytápění.

EM1-AA5-K2: Signál (sepnuto) do směšovacího ventilu
(QN11).

EM1-AA5-K3: Signál (rozpojeno) do směšovacího ventilu
(QN11).

EM1-AA5-K4: Aktivace oběhového čerpadla (GP10).

Nabídka 4.1.8 - smart energy source™
(volitelná)
Tato funkce upřednostňuje způsob/míru využívání jednot-
livých připojených zdrojů energie. Zde můžete zvolit, zda
bude systém využívat zdroj energie, který je v daném

okamžiku nejlevnější. Také můžete zvolit, zda bude
systém využívat zdroj energie, který má v daném oka-
mžiku nejvíce neutrální uhlíkové emise. Chcete-li
upřednostnit přídavný zdroj tepla, nastavte hodnoty na
0.

POZOR!
Viz také instalační příručka k hlavnímu výrobku.
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Schéma elektrického zapojení
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Všeobecné informace
Tato funkce aktivuje vnější přídavný zdroj tepla, např.
elektrokotel, který podpoří vytápění.

Pomocí AXC 40 lze regulaci přídavného zdroje tepla
rozšířit o tři beznapěťová relé; pak budou k dispozici max.
3 lineární stupně nebo 7 binárních stupňů.

Průtok přídavným zdrojem tepla je zajišťován buď plnicím
čerpadlem (GP12), nebo vnějším oběhovým čerpadlem
(GP10).

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

•• VVM 325F1145

• F1155

• F1245

• F1255

• VVM 225

• VVM 320

Potrubní přípojky
Externí oběhové čerpadlo (GP10) je umístěno za teplot-
ním čidlem (BT25) na výstupním potrubí do klimatizační-
ho systému.

Pokud průtok klimatizačního systému překročí maximální
doporučený průtok pro elektrokotel, musí se nainstalovat
obtok, aby elektrokotlem procházel pouze částečný
průtok.

TEPLOTNÍ ČIDLO
• Na vnějším výstupním potrubí vedoucím k radiátorům
musí být nainstalováno čidlo výstupní teploty (BT25,
připojené k tepelnému čerpadlu/vnitřnímu modulu);
musí být umístěno za přídavným zdrojem tepla.

LEK

LEK

E

Při instalaci teplotních čidel použijte kabelové spony
společně s tepelně vodivou pastou a hliníkovou páskou.
Potom je izolujte přiloženou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ!
Čidlo a komunikační kabely nesmí být uloženy
poblíž napájecích kabelů.

AXC 40Kapitola 5 | Krokově řízený přídavný zdroj tepla42
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Přehledové schéma
Aktuální instalace se musí naplánovat podle platných
norem. Další systémové principy najdete na stránkách
nibe.cz.

VYSVĚTLENÍ
Krokově řízený elektrokotelEB1
AXC 40AA25
Oběhové čerpadlo, topné médium, vnějšíGP10
Tepelné čerpadloEB100
Externí čidlo výstupní teplotyBT25
Externí čidlo vratného potrubíBT71

Různé
Uzavírací ventilQM42-43
Vyvažovací ventilRN11
Zpětný ventilRM21

-EB1-GP10
-EB100-BT25

-EB100

-RN11

-QM42

-QM43 -RM21

-EB1-AA25

-EB1

-EB1

-EB100-BT71
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Elektrické zapojení
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si oddíl „Běžné elektrické zapojení“
s pokyny pro elektrické zapojení.

DESKA PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEHLED (AA5)

O
N 1
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2 3 4

-X8

-S2

-X4

-X10

-X1
N

L

PE

PE

AA5-S2AA5-X2AA5-X9

PŘIPOJENÍ ČIDEL A EXTERNÍHOBLOKOVÁNÍ
Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

Externí blokování (volitelné)
Kontakt (NO) na blokování přídavného zdroje tepla lze
připojit ke svorkám AA5-X2:23-24. Po sepnutí kontaktu
se přídavný zdroj tepla zablokuje.

2021222324

Externt

AXCkortAXC 40
Externí

Externí blokování

AA5-X2

Externí čidlo výstupní teploty (BT25) / čidlo
vratného potrubí (BT71)
Čidla (BT25) a (BT71) musí být připojena k programova-
telným vstupům/výstupům hlavního výrobku.

Viz instalační příručka k hlavnímu výrobku.

Po připojení čidla je nutné vybrat správnou funkci pro
daný vstup/výstup v nabídce 5.4.

POZOR!
Reléové výstupy na desce příslušenství mohou
přenášet celkový max. proud 2 A (230 V).

PŘIPOJENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA (GP10)

Připojte oběhové čerpadlo (GP10) ke svorkám AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) a X1:3 (PE).

L

N

PE

3

2

1

1

2
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7
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9

AXC 40 Externí

GP10

AA5-X9

X1

PŘIPOJENÍ RELÉ

Připojení dalšího stupně
Připojit stupeň 1 ke svorkám AA5-X9:1 a 2.

Připojit stupeň 2 ke svorkám AA5-X9:3 a 4.

Připojit stupeň 3 ke svorkám AA5-X9:5 a 6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A1 A2

A1 A2

A1 A2

STEG 1

STEG 2

STEG 3

AXC 40 Externí

Krok 3

Krok 2

Krok 1

AA5-X9

Připojení řídicího signálu 0-10 V
Připojte dvoužilový kabel typu LiKK, EKKX nebo ekviva-
lentního typu ke svorkám AA5-X2:5 (0-10 V) a AA5-X2:6
(GND).

3456789

Externt

AXCkort

G
N
D

0
-1
0
V

AXC 40

AA5-X2

Externí

0 V = 0 stupňů a 10 V =max. počet nastavených stupňů.

DVOUPOLOHOVÝ MIKROPŘEPÍNAČ
Dvoupolohový mikropřepínač (S2) na doplňkové kartě
(AA5) musí být nastaven následovně.
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Nastavování programu
Nastavování programu AXC 40 lze provádět prostřednic-
tvím průvodce spouštěním, nebo přímo v systému nabí-
dek.

PRŮVODCE SPOUŠTĚNÍM
Průvodce spouštěním se zobrazuje při prvním spuštění
po instalaci tepelného čerpadla, ale nachází se také v
nabídce 5.7 .

SYSTÉM NABÍDEK
Pokud nenastavíte všechny parametry prostřednictvím
průvodce spouštěním nebo potřebujete některé nasta-
vení změnit, můžete využít systém nabídek.

Nabídka 5.2 - nastavení systému
Aktivace/deaktivace příslušenství.

Zvolte: „krokově řízený elektrokotel“.

Nabídka 5.3.6 - krokově řízený elektrokotel
Zde můžete nastavovat následující parametry:

• Zvolte, kdy se má spouštět přídavný zdroj tepla.

• Nastavte maximální přípustný počet dalších stupňů.

• Pokud se má použít binární krokování.

POZOR!
Možnost „spustit příd. zdroj tepla“ v nabídkách
5.3.6 (externí) a 4.9.3 (interní) je z výroby nasta-
vena na 400SM. Pokud se používají obě mož-
nosti přídavného zdroje tepla a chcete mít více
stupňů, je třeba změnit rozdíl ve spouštění v
jedné z nabídek.

Nabídka 5.6 - vynucené řízení
Vynucené řízení různých součástí v tepelném čerpadle
a rovněž v různém příslušenství, které lze připojit.

EB1-AA5-K1: Aktivace dalšího stupně 1.

EB1-AA5-K2: Aktivace dalšího stupně 2.

EB1-AA5-K3: Aktivace dalšího stupně 3.

EB1-AA5-K4: Aktivace oběhového čerpadla (GP10).

POZOR!
Viz také instalační příručka k hlavnímu výrobku.
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Schéma elektrického zapojení
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Všeobecné informace
Tato funkce umožňuje ovládat přídavný zdroj tepla v ná-
drži, směšovací ventil a oběh teplé vody.

PŘÍDAVNÝ ZDROJ TEPLA V NÁDRŽI
Pokud je v ohřívači nainstalováno topné těleso, lze ho
nastavit tak, aby mohlo ohřívat teplou vodu ve stejném
okamžiku, kdy tepelné čerpadlo upřednostňuje vytápění.

SMĚŠOVACÍ VENTIL
Teplotní čidlo měří teplotu na výstupu teplé vody do
rozvodu teplé užitkové vody a nastavuje směšovací
ventil ohřívače vody, dokud nebude dosaženo nastavené
teploty.

OBĚH TEPLÉ VODY (VVC)
Jedno čerpadlo lze řídit tak, aby během volitelných inter-
valů zajišťovalo cirkulaci teplé vody.

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

•• VVM 325F1145

• •F1155 VVM 500

• F1245

• F1255

• VVM 225

• VVM 310

• VVM 320

Potrubní přípojky
SMĚŠOVACÍ VENTIL
Směšovací ventil (FQ3) musí být umístěn na výstupním
potrubí teplé vody z ohřívače podle přehledového sché-
matu.

AB

A

B
• Připojte vstupující studenou vodu
prostřednictvím rozdělovacího kusu
k portu B na směšovacím ventilu
(zavírá se signálem).

• Připojte smíchanou vodu proudící ze
směšovacího ventilu do rozvodu s teplou užitkovou
vodou ke společnému portu AB (vždy otevřený).

• Připojte výstupní teplou vodu proudící z ohřívače vody
do směšovacího ventilu k portu A (otvírá se signálem).

TEPLOTNÍ ČIDLO
• Čidlo teploty výstupní teplé vody (BT70) se instaluje
co nejblíže směšovacímu ventilu (FQ3).

LEK

LEK

E

Při instalaci teplotních čidel použijte kabelové spony
společně s tepelně vodivou pastou a hliníkovou páskou.
Potom je izolujte přiloženou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ!
Čidlo a komunikační kabely nesmí být uloženy
poblíž napájecích kabelů.
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Přehledové schéma
VYSVĚTLENÍ
Aktuální instalace se musí naplánovat podle platných
norem. Další systémové principy najdete na stránkách
nibe.cz.

Dostatek teplé vodyQZ1
AXC 40AA25
Oběhové čerpadlo pro teplou voduGP11
Směšovací ventil, teplá vodaFQ3
Vyvažovací ventilRN1
Zpětný ventilRM1
Čidlo výstupního potrubíBT70
Čidlo vratného potrubí, teplá vodaBT82
Teplotní čidlo, ohřívač teplé vodyBT83
Ohřívač vodyCP1
Přídavný ohřívač vodyCP2
Tepelné čerpadloEB100
Teplotní čidlo, teplá vodaBT6
Teplotní čidlo, teplá voda, horníBT7

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA S PŘÍDAVNÝM
OHŘÍVAČEMVODY,OKRUHEMTEPLÉ VODY
A ELEKTRONICKÝM SMĚŠOVACÍM
VENTILEM

-CP2

-CP1

-EB100

-QZ1-AA25

-QZ1-BT70-QZ1-FQ3

-QZ1-GP11-QZ1-RM1

-QZ1

-QZ1-RN1

-QZ1-BT83

-BT82

-EB100-BT7

-EB100-BT6

Elektrické zapojení
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si oddíl „Běžné elektrické zapojení“
s pokyny pro elektrické zapojení.

DESKA PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEHLED (AA5)

Deska příslušenství, přehled (AA5)
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-S2

-X4

-X10

-X1
N

L

PE

PE

AA5-S2AA5-X2AA5-X9

PŘIPOJOVÁNÍ ČIDEL
Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

Čidlo teplé vody, výstupní potrubí (BT70)
Připojte čidlo teplé vody ke svorkám AA5-X2:23-24.

Teplotní čidlo, komfortní teplá voda, vratné
potrubí (BT82)
Připojte teplotní čidlo ke svorkám AA5-X2:17-18.

Teplotní čidlo, ohřívač teplé vody (BT83)
Připojte teplotní čidlo ke svorkám AA5-X2:19-20.

2021222324 1516171819

Externt

AXCkort

BT83

AA5-X2

Externí

AXC 40

BT82BT70

POZOR!
Reléové výstupy na desce příslušenství mohou
přenášet celkový max. proud 2 A (230 V).
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PŘIPOJENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA PRO
TEPLOU VODU (GP11)
Připojte oběhové čerpadlo (GP11) ke svorkám AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) a X1:3 (PE).
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N

PE

3
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1

1
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7

8

9

AXC 40 Externí

GP11

AA5-X9

X1

PŘIPOJENÍ SMĚŠOVACÍHO VENTILU (FQ3)
Připojte motor směšovacího ventilu (FQ3) ke svorkám
AA5-X9:6 (230V, otevření), AA5-X9:5 (N) a AA5-X9:4
(230V, zavření).

1

2

3

4
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6

7

8

9

AXC 40 Externí

FQ3

N

Zavřít

Otevřít

AA5-X9

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO RELÉ PRO
PŘÍDAVNÝ ZDROJ TEPLA V NÁDRŽI
Připojte pomocné relé na zapínání a vypínání přídavného
zdroje tepla ke svorkám AA5-X9:1 (N) a AA5-X9:2 (230
V).

1

2

3

4

L

N

A2 A1

External auxiliary relay

Additional

Hot water

AA5-X9

AXC 40 Externí

Externí pomocné relé

Extra teplá voda

PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍHO SIGNÁLU 0-10 V
Připojte dvoužilový kabel typu LiKK, EKKX nebo ekviva-
lentní typ ke svorkám AA5-X2:5 (0-10 V) a AA5-X2:6
(GND).

3456789

Externt

AXCkort

G
N
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0
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AXC 40

AA5-X2

Externí

DVOUPOLOHOVÝ MIKROPŘEPÍNAČ
Dvoupolohový mikropřepínač (S2) na doplňkové kartě
(AA5) musí být nastaven následovně.
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4
5

6
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8
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Nastavování programu
Nastavování programu AXC 40 lze provádět prostřednic-
tvím průvodce spouštěním, nebo přímo v systému nabí-
dek.

PRŮVODCE SPOUŠTĚNÍM
Průvodce spouštěním se zobrazuje při prvním spuštění
po instalaci tepelného čerpadla, ale nachází se také v
nabídce 5.7.

SYSTÉM NABÍDEK
Pokud nenastavíte všechny parametry prostřednictvím
průvodce spouštěním nebo potřebujete některé nasta-
vení změnit, můžete využít systém nabídek.

Nabídka 5.2.4 - příslušenství
Aktivace/deaktivace příslušenství.

Zvolte: „dostatek teplé vody“.

Nabídka 2.9.2 - recirk. teplé vody
Zde můžete nastavit následující parametry cirkulace
teplé vody až pro tři intervaly za den:

• Jak dlouho musí běžet oběhové čerpadlo pro teplou
vodu na jedno spuštění.

• Jak dlouho musí oběhové čerpadlo pro teplou vodu
stát mezi jednotlivými spuštěními.

Nabídka 5.3.8 - dostatek teplé vody
Zde můžete nastavovat následující parametry:

• aktivuje se vest. el. kotel: Zde se aktivuje elektrické
těleso, pokud je nainstalováno v ohřívači vody.

• aktiv. vest. el. kotle při vytáp.: Zde nastavte, zda bude
moci topné těleso v ohřívači (vyžaduje aktivaci výše
uvedené volby) ohřívat teplou vodu, pokud kompresory
v tepelném čerpadle upřednostňují vytápění.

• aktivuje se směšov. ventil: Aktivujte v případě, že je
nainstalován směšovací ventil a má být řízen z tepel-
ného čerpadla. Když je aktivována tato možnost, mů-
žete nastavit výstupní teplotu teplé vody, zesílení a
čekací dobu směšovacího ventilu.

Nabídka 5.6 - vynucené řízení
Vynucené řízení různých součástí v tepelném čerpadle
a rovněž v různém příslušenství, které lze připojit.

QZ1-AA5-K1: Aktivace relé pro extra teplou vodu.

QZ1-AA5-K2: Signál (sepnuto) do směšovacího ventilu
(FQ3).

QZ1-AA5-K3: Signál (rozpojeno) do směšovacího ventilu
(FQ3).

QZ1-AA5-K4: Aktivace oběhového čerpadla (GP11).

POZOR!
Viz také instalační příručka k hlavnímu výrobku.
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Schéma elektrického zapojení

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 H
W

 C
OM

FO
RT

EL
SC

HE
M

A 
VV

-K
OM

FO
RT

05
10

46
7

51Kapitola 6 | Dostatek teplé vodyAXC 40



Všeobecné informace
Pomocí AXC 40 lze k tepelnému čerpadlu připojit čerpa-
dlo spodní vody, pokud se programově ovládaný výstup
(AUX) používá k nějakému jinému účelu.

Toto zapojení umožňuje využívat spodní vodu jako zdroj
tepla. Spodní voda se čerpá nahoru do vloženého tepel-
ného výměníku. Vložený tepelný výměník slouží k
ochraně výměníku tepelného čerpadla před nečistotami
a zamrznutím. Voda se vypouští do zakopané filtrační
jednotky nebo do hloubkového vrtu.

Čerpadlo spodní vody běží současně s čerpadlem primár-
ního okruhu.

Od verze softwaru 8233R2 lze čerpadlo spodní vody
ovládat analogovým řídicím signálem o velikosti 0-10 V.

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

• F1145

• F1155

• F1245

• F1255

Potrubní přípojky
TEPLOTNÍ ČIDLO
• Teplotní čidlo výstupního potrubí primárního okruhu
(BT57) je nainstalováno na výstupním potrubí do klima-
tizačního systému.

• Teplotní čidlo vratného potrubí primárního okruhu
(BT58) je nainstalováno na vratném potrubí do klimati-
začního systému.

LEK

LEK

E

Při instalaci teplotních čidel použijte kabelové spony
společně s tepelně vodivou pastou a hliníkovou páskou.
Potom je izolujte přiloženou izolační páskou.

UPOZORNĚNÍ!
Čidlo a komunikační kabely nesmí být uloženy
poblíž napájecích kabelů.

Přehledové schéma
Aktuální instalace se musí naplánovat podle platných
norem. Další systémové principy najdete na stránkách
nibe.cz.

VYSVĚTLENÍ
Systém voda-vodaEP12
AXC 40AA25
Tepelný výměník, spodní vodaEP4
Filtr nečistotHQ40
Čerpadlo spodní vodyGP3
Tepelné čerpadloEB100
Čidlo primárního okruhu, výstupní potrubíBT57
Čidlo primárního okruhu, vratné potrubíBT58

-EP12-GP3

-EP12-HQ40

-EP12-EP4-EP12-AA25

-EP12

-EB100
-BT57

-BT58
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Elektrické zapojení
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si oddíl „Běžné elektrické zapojení“
s pokyny pro elektrické zapojení.

DESKA PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEHLED (AA5)

O
N 1
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-X9

-X2
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8

9
2 3 4

-X8

-S2

-X4

-X10

-X1
N

L

PE

PE

AA5-S2AA5-X2AA5-X9

POZOR!
Reléové výstupy na desce příslušenství mohou
přenášet celkový max. proud 2 A (230 V).

Pomocné relé (HR10) vyžaduje vyšší proud než
2 A (230 V).

PŘIPOJENÍ ČIDEL A EXTERNÍHOBLOKOVÁNÍ
Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

Čidla primárního okruhu (BT57) a (BT58)

POZOR!
Aby bylo možné aktivovat alarm, v tepelném
čerpadle musí být nainstalován software
7740R2 nebo novější.

Lze připojit obě čidla (BT57 a BT58), aby bylo možné
zobrazovat teploty na straně spodní vody. V nabídce
5.3.23 lze aktivovat alarm pro blokování kompresoru v
případě, že teplota spodní vody na výstupu (BT58) tepel-
ného výměníku klesne pod nastavenou hodnotu. Když
teplota na (BT58) vzroste o dva stupně nad nastavenou
hodnotu, blokování se automaticky zastaví. Ve výchozím
nastavení je tento alarm deaktivován.

Připojte (BT57) ke svorkám AA5-X2:17-18 na doplňkové
kartě AXC 40.

Připojte (BT58) ke svorkám AA5-X2:19-20 na doplňkové
kartě AXC 40.

Externí blokování
Spínač (NO) na blokování čerpadla spodní vody lze připo-
jit ke svorkám AA5-X2:21-22. Po sepnutí spínače se za-
blokuje čerpadlo spodní vody.

2021222324 1516171819

Externt

AXCkort

AA5-X2

BT57BT58

Externí

AXC 40

Externí blokování

PŘIPOJENÍ ČERPADLA SPODNÍ VODY (GP3)
Připojte čerpadlo spodní vody (GP3) ke svorkám AA5-
X9:8 (230 V), AA5-X9:7 (N) a X1:3 (PE).

L

N

PE

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AXC 40 Externí

GP3

AA5-X9

X1

Připojení řídicího signálu 0-10 V pro čerpadlo
spodní vody (GP3)
Připojte dvoužilový kabel typu LiKK, EKKX nebo ekviva-
lentního typu ke svorkám AA5-X2:5 (0-10 V) a AA5-X2:6
(GND).
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AXC 40
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Externí
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DVOUPOLOHOVÝ MIKROPŘEPÍNAČ
Dvoupolohový mikropřepínač (S2) na doplňkové kartě
(AA5) musí být nastaven následovně.

O
N1

2
3

4
5

6
7

8

Nastavování programu
Nastavování programu AXC 40 lze provádět prostřednic-
tvím průvodce spouštěním, nebo přímo v systému nabí-
dek.

PRŮVODCE SPOUŠTĚNÍM
Průvodce spouštěním se zobrazuje při prvním spuštění
po instalaci tepelného čerpadla, ale nachází se také v
nabídce 5.7.

SYSTÉM NABÍDEK
Pokud nenastavíte všechny parametry prostřednictvím
průvodce spouštěním nebo potřebujete některé nasta-
vení změnit, můžete využít systém nabídek.

Nabídka 5.2 - nastavení systému
Aktivace/deaktivace příslušenství.

Zvolte: „čerpadlo spodní vody“.

Nabídka 5.3.23 - čerpadlo spodní vody
Zde se upravují parametry jako aktivace/deaktivace
alarmu, min. teplota a rychlosti.

Zvolte: „Alarm při min. tepl.“ ano/ne.

Zvolte: „Min. tepl. spodní voda“, nastavení z výroby:
3 °C

Zvolte: „čerp. sp. vody s reg. otáč.“ ano/ne.

„ruční rychlost“ ano/ne.

„ruční rychlost“, nastavení z výroby 75 %.

„min. rychlost“, nastavení z výroby 30 %.

Nabídka 5.6 - vynucené řízení
Vynucené řízení různých součástí v tepelném čerpadle
a rovněž v různém příslušenství, které lze připojit.

EP12-AA5-K1: Žádná funkce.

EP12-AA5-K2: Žádná funkce.

EP12-AA5-K3: Žádná funkce.

EP12-AA5-K4: Aktivace oběhového čerpadla (GP3).

POZOR!
Viz také instalační příručka k tepelnému čerpa-
dlu
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Schéma elektrického zapojení
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Technické specifikace
Modul AXC

Údaje o napájení
230 V~, 50 HzJmenovité napětí

IP 21Třída krytí
4kWJmenovitá hodnota rázového napětí
2Elektromagnetické znečištění
10AMin. jmenovitý proud pojistky

Připojení doplňků
8Max. počet čidel

Různé
Typ 1Pracovní režim podle EN 60 730

-25 – 70°CRozsah provozních teplot
5 – 35°COkolní teplota
1, 24Cykly programu, hodiny

1, 2, 5, 7Cykly programu, dny
1min.Rozlišení programu

175 x 250 x 100mmRozměry D x Š x V
1,47kgHmotnost

AXC 40

067 060Č. dílu
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Kontaktní informace

DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA

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

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

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

GERMANYFRANCEFINLAND

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

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

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

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN

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

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

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

SWEDENRUSSIAPOLAND

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

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

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

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

V zemích neuvedených v tomto seznamu se obraťte na společnost NIBE Sweden nebo navštivte stránky nibe.eu,
kde získáte více informací.

www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.knv.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
www.nibe.co.uk
www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch
www.nibe.eu
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