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Połączenie hybrydowe
Połączenie hybrydowe oznacza, że w tej samej instalacji
znajdują się gruntowe pompy ciepła i pompy ciepła powie-
trze/woda. To korzystne w przypadkach, gdzie na przykład
istnieje pompaciepła powietrze/woda i chcemy rozbudować
system, ale niemamożliwości wykonania dodatkowych od-
wiertów. Połączenie hybrydowe jest takżeużywanewsytu-
acji, kiedymamygruntowąpompęciepła z odzyskiemciepła
z powietrza wentylacyjnego i chcemy ją rozbudować
o pompę ciepła powietrze/woda. Połączenie hybrydowe nie
umożliwia chłodzenia, które jest dostępne tylkowprzypadku
połączenia kaskadowego. Patrz punkt „Połączenia hybrydo-
we” na stronie 5.

Podłączenie kaskadowe
Połączenie kaskadowe oznacza, że w tej samej instalacji
znajdują się różne modele gruntowych pomp ciepła. Patrz
punkt „Połączenia kaskadowe” na stronie 12.
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Połączenie z gruntowymi pompami ciepła i pompami ciepła
powietrze/woda w tej samej instalacji.

S1155/S1255 to urządzenie główne, które może sterować
maks. 8 innymi produktami zarówno z serii S, jak i z serii F.

Kompatybilne produkty
URZĄDZENIA GŁÓWNE (EB100)
Urządzenie główne to urządzenie, które steruje innymi
urządzeniami.

• S1155

• S1255

POMPY CIEPŁA (EB101-EB108)
Urządzenie głównemoże sterowaćnastępującymi pompami
ciepła.

• F1145

• F1245

• F1155

• F1255

• S1155

• S1255

• F1345

• F1355

• S2125

• F2040

• F2120

• F2300

• SPLIT AMS/HBS

UWAGA!

Podłączenie pompyciepła powietrze/wodawyma-
ga wyposażenia dodatkowego AXC 40.
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Opcje podłączenia
Urządzenie S1155/S1255 można zainstalować na wiele róż-
nych sposobów – niektóre z nich pokazano tutaj.

W przypadku dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę
można wykorzystać więcej niż jedną pompę ciepła do pro-
dukcji ciepłej wody.

UWAGA!

Aby zapewnić prawidłowy przepływ czynnika
obiegu dolnego źródła, pompy obiegu dolnego
źródła w różnych gruntowych pompach ciepła
musząbyć tej samejwielkości. Wprzeciwnym razie
należy zainstalować zewnętrzną pompę obiegu
dolnego źródła (EB10X-GP7) i bajpas przez zawór
zwrotny (RM1.2). Schemat pompy można znaleźć
w instrukcji instalatora do odpowiedniej gruntowej
pompy ciepła.

Dodatkowe informacje na temat opcji, patrz aktywne sche-
maty ODM M11625PL na stronie biawar.com.pl.

UWAGA!

To jest schemat ogólny. Rzeczywiste systemyna-
leży zaplanowaćzgodnie zobowiązującyminorma-
mi.

LEGENDA
Pompa ciepłaEB100

Moduł AXCAA25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilaniaBT25

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotuBT71

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczegoGP10

Zawór rozdzielający, ogrzewanie/ciepła wodaQN10

Pompa ciepłaEB101

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródłaGP7

Pompa ładującaGP12.1

Pompa ciepłaEB102

Pompa ładującaGP12.2

Różne

Zasobnik c.w.u.CP1

Zawór zwrotnyRM1

Zawór zwrotnyRM2

CIEPŁAWODA Z URZĄDZENIA GŁÓWNEGO
Ciepła woda jest produkowana przez urządzenie główne,
a wszystkie pompy ciepła uczestniczą w przygotowywaniu
ogrzewania. Pompy ładujące pomp ciepła powietrze/woda
wymagają wyposażenia dodatkowego AXC 40. Rysunek
przedstawia S1155 jako urządzenie główne.

-EB100

-BT25

-RM1

-CP1

-EB101

-EB102

-EB100

-GP12.2

-GP12.1

-EB100-AA25

-EB102

-EB101

-EB100

-BT71

-EB100

-GP10

CIEPŁAWODA Z POMPY CIEPŁA
POWIETRZE/WODA
Ciepła woda jest produkowana przez pompę ciepła powie-
trze/woda, a wszystkie pompy ciepła uczestniczą w ogrze-
waniu. Pompa ładująca pompy ciepła powietrze/woda i za-
wór przełączający wymagają wyposażenia dodatkowego
AXC 40.

-EB100

-BT25

-RM1

-CP1

-EB101

-EB100

-EB102

-AA25

-QN10

-EB101-GP7

-GP12.2

-EB102

-RM2 -EB100

-AA25 -EB100

-BT71

-EB100

-GP10

WAŻNE!

Niemożna użyć pompy ciepła powietrze/woda do
chłodzenia.
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Przyłącze elektryczne

WAŻNE!
Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać
wykonane przez uprawnionego elektryka.

Instalację elektryczną i okablowanie należywyko-
nać zgodnie z krajowymi przepisami.

W czasie montażu pompy ciepła należy odłączyć
od zasilania.

• Aby zapobiec zakłóceniom, nie należy układaćprzewodów
sygnałowychdo stykówzewnętrznychwpobliżu przewo-
dów wysokoprądowych.

• Minimalny przekrój poprzeczny kabli komunikacyjnych
i sygnałowych do styków zewnętrznychmusi wynosić od
0,5 mm² przy długości do 50 m, na przykład EKKX, LiYY
lub podobne.

• Wprzypadkach, gdzie jakiś elementw szafce elektrycznej
maoddzielne zasilanie, należyumieścić naniej ostrzeżenie
o zewnętrznym napięciu.

• System uruchamia się ponownie po awarii zasilania.

PODŁĄCZANIE KOMUNIKACJI

Podłączanie pomp ciepła
Podłączyćszeregowokable komunikacyjnemiędzypompami
ciepła.

Podłączenie pompy ciepła powietrze/wodawymagawypo-
sażenia dodatkowego AXC 40 (AA25).

AXC40obejmuje kartę rozszerzeń (AA5), którą podłącza się
bezpośrednio dopłyty głównej (zacisk AA2-X30) urządzenia
głównego.

Na przykładzie pokazano podłączenie pomp ciepła z serii S
i serii F.
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PODŁĄCZANIE CZUJNIKÓW

WAŻNE!
W przypadku połączenia kilku pomp ciepła, należy
zastosować zewnętrzny czujnik temperatury zasi-
lania (BT25) i zewnętrzny czujnik temperatury po-
wrotu (BT71).

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania
(EB100-BT25)
Czujnik podłącza sięwurządzeniu głównym. Sposób podłą-
czania podanow instrukcji instalatora urządzenia głównego.

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu
(EB100-BT71)
Czujnik podłącza sięwurządzeniu głównym. Sposób podłą-
czania podanow instrukcji instalatora urządzenia głównego.

ZEWNĘTRZNA POMPAOBIEGU DOLNEGO
ŹRÓDŁA (EB10X-GP7)
Pompęobiegowąpodłącza się dowyjścia AUXwurządzeniu
głównym lubwpodrzędnej gruntowej pompie ciepła. Sposób
podłączania podanow instrukcji instalatora danegoproduk-
tu.

ZEWNĘTRZNAPOMPACZYNNIKAGRZEWCZEGO
(EB10X-GP10)
Pompęobiegowąpodłącza się dowyjścia AUXwurządzeniu
głównym lub przez podrzędną gruntową pompę ciepła.
Sposób podłączania podanow instrukcji instalatora danego
produktu.

POMPA ŁADUJĄCA (AA25-GP12)
Podłączenie pompy ciepła powietrze/wodawymagawypo-
sażenia dodatkowego AXC 40 (AA25) dla pomp ładujących.
AXC40umożliwia sterowaniemaksymalnie dwiemapompa-
mi ładującymi.

Sposóbpodłączanianależy sprawdzićw instrukcji instalatora
wyposażenia dodatkowego.

ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY,
OGRZEWANIE/CIEPŁAWODA (AA25-QN10)
Wprzypadkupołączenia, gdziepompaciepłapowietrze/woda
produkuje ciepłąwodę,wymagane jestwyposażenie dodat-
kowe AXC 40 (AA25) dla zaworów przełączających. AXC 40
umożliwia sterowaniemaksymalnie dwomazaworami prze-
łączającymi. Sposóbpodłączanianależysprawdzićw instruk-
cji instalatora wyposażenia dodatkowego.

PORADA!

TensamAXC40(AA25)możnawykorzystaćzarów-
no do pompy ładującej (GP12), jak i zaworu przełą-
czającego (QN10).
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PRZEŁĄCZNIK DIP
Pompy ciepła powietrze/woda zarównow serii S, jak i serii F
są wyposażone w przełącznik DIP (S1) na płycie głównej
(AA2). W systemach wyposażonych w kilka pomp ciepła,
każda z nich musi mieć unikatowy adres, który ustawia się
za pomocą przełącznika DIP.

Ustawianie przełącznika DIP zostało opisane w instrukcji
instalatora do pompy ciepła powietrze/woda.

UWAGA!

Gruntowepompy ciepła niemają przełącznikaDIP.
Zamiast tego ustawienie wprowadza się w syste-
mie menu.

Ustawienia programu
Aktywację urządzenia S1155/S1255można wykonać za po-
mocą kreatora rozruchu lubbezpośredniowsystemiemenu.

WAŻNE!

Wszystkie urządzenia muszą mieć najnowszą
wersję oprogramowania.

SYSTEMMENUGRUNTOWYCH POMPCIEPŁA
W SERII S
Jeśli w kreatorze rozruchu nie wprowadzono wszystkich
ustawień lub jeśli zachodzi konieczność zmiany dowolnych
ustawień, można to zrobić w systemie menu.

Menu 7.3 - Instalacja zbiorcza
W tych podmenu wprowadza się ustawienia pomp ciepła
połączonych z urządzeniem S1155/S1255.

Menu 7.3.1 - Konfiguruj

Instalacja zbiorcza
Opcje: Wł./Wył.

Ustawienia systemowe
Opcje: Urządzenie główne / Pompa ciepła 1 – 8

Instalacja zbiorcza: Tutaj określa się, czy urządzenie
S1155/S1255 jest częścią kaskady PC (jedna instalacja z kil-
koma podłączonymi pompami ciepła).

Ustawienia systemowe: Tutaj określa się, czy S1155/S1255
jest urządzeniem głównym w kaskadzie PC. W systemach
z tylko jednąpompąciepła S1155/S1255będzie urządzeniem
głównym. Jeśli w instalacji jest inne urządzenie główne,
należy wprowadzić identyfikator, który będzie przypisany
do urządzenia S1155/S1255.

Wyszukaj zainstal. pompy ciepła: Tutaj można wyszukiwać,
włączać i wyłączać podłączone pompy ciepła.

UWAGA!

W kaskadach PC każda gruntowa pompa ciepła
musimieć niepowtarzalny identyfikator. Wprowa-
dza się go dla każdej pompy ciepła połączonej
z urządzeniem S1155/S1255.

Menu 7.3.2 - Zainstalowane pompy ciepła
Tutajwybiera się ustawienia dla każdej pompy ciepła powie-
trze/woda.

Menu 7.3.3 - Nazwy pomp ciepła
Tutaj można nadać nazwy pompom ciepła połączonym
z urządzeniem S1155/S1255.
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Menu 7.1.2.2 - Pr. pompy czyn. grzew. GP1

Ogrzewanie

Auto
Zakres ustawień: wł./wył.

Prędk. w tr. ręcznym
Zakres ustawień: 1 - 100 %

Min. dopuszczalna prędkość
Zakres ustawień: 1 - 50%

Maks. dopuszczalna prędkość
Zakres ustawień: 50 - 100%

Pręd. w tr. oczek.
Zakres ustawień: 1 - 100%

Ciepła woda

Auto
Zakres ustawień: wł./wył.

Prędk. w tr. ręcznym
Zakres ustawień: 1 - 100 %

Tutaj ustawia się prędkość pompy czynnika grzewczego
w bieżącym trybie pracy, na przykład podczas ogrzewania
lub produkcji ciepłej wody. To, które tryby pracy można
zmienić, zależy od podłączonych akcesoriów.

Ogrzewanie
Auto: Tutaj ustawia się, czy pompa czynnika grzewczego
ma być regulowana automatycznie czy ręcznie.

Prędk. w tr. ręcznym:Jeśli wybrano ręczną regulację pompy
czynnika grzewczego, tutaj ustawia się żądaną prędkość
pompy.

Min. dopuszczalna prędkość: Tutajmożna ograniczyć pręd-
kość pompy, aby pompa czynnika grzewczego nie mogła
pracować z prędkością niższą od wartości zadanej w trybie
auto.

Maks. dopuszczalna prędkość: Tutaj można ograniczyć
prędkośćpompy, abypompaczynnikagrzewczegoniemogła
pracować z prędkością wyższą od wartości zadanej.

Pręd. w tr. oczek.: Tutaj ustawia się prędkość pompy czynni-
ka grzewczego dla trybu gotowości. Tryb gotowości ma
miejsce, kiedy ogrzewanie jest dozwolone, ale nie ma zapo-
trzebowania na pracę sprężarki lub elektrycznego podgrze-
wacza pomocniczego.

Ciepła woda
Auto: Tutaj ustawia się, czy pompa czynnika grzewczego
ma być regulowana automatycznie czy ręcznie w trybie
c.w.u.

Prędk. w tr. ręcznym: Jeśli wybrano ręczną regulację pomp
czynnika grzewczego, tutaj ustawia się żądaną prędkość
pompy w trybie c.w.u.

Menu 7.1.2.3 - Tryb pracy pompy zasil.

Tryb pracy pompy ładującej
Opcje: Auto, przerywana

Auto: Pompa ładująca działa odpowiednio do bieżącego
trybu pracy.

Przerywana: Pompa ładującauruchamia się 20sekundprzed
uruchomieniemsprężarki i wyłącza 20 sekund po jej zatrzy-
maniu.

Menu 7.1.2.4 - Prędkość pompy zasilającej

Ogrzewanie

Auto
Zakres ustawień: wł./wył.

Prędk. w tr. ręcznym
Zakres ustawień: 1 - 100 %

Min. dopuszczalna prędkość
Zakres ustawień: 1 – 50%

Maks. dopuszczalna prędkość
Zakres ustawień: 80 – 100%

Pręd. w tr. oczek.
Zakres ustawień: 1 – 100%

Ciepła woda

Auto
Zakres ustawień: wł./wył.

Prędk. w tr. ręcznym
Zakres ustawień: 1 - 100 %

Tutaj ustawia się prędkość pompy ładującej w bieżącym
trybie pracy, na przykład podczas ogrzewania lub produkcji
ciepłej wody. To, które tryby pracy można zmienić, zależy
od podłączonych akcesoriów.

Ogrzewanie
Auto: Tutaj ustawia się, czy pompa ładującama być regulo-
wana automatycznie czy ręcznie. W celu zapewnienia opty-
malnego działania należy wybrać opcję „Auto”.

Prędkośćw trybie ręcznym:Jeśliwybrano ręcznesterowanie
pompą ładującą, tutaj ustawia się żądaną prędkość pompy.
(Ustawienia sądostępnewedług zapotrzebowania ogrzewa-
nia/basenu/c.w.u.).

Min. dopuszczalna prędkość: Tutajmożna ograniczyć pręd-
kość pompy, aby pompa ładująca nie mogła pracować
zprędkościąniższąodwartości zadanej podczasogrzewania.

Maks. dopuszczalna prędkość: Tutaj można ograniczyć
prędkość pompy, aby pompa ładująca nie mogła pracować
z prędkościąwyższą odwartości zadanej podczas ogrzewa-
nia.
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Prędkość w trybie gotowości: Tutaj ustawia się prędkość
pompy ładującej w trybie gotowości. Tryb gotowości ma
miejsce, kiedy ogrzewanie jest dozwolone, ale nie ma zapo-
trzebowania na pracę sprężarki lub elektrycznego podgrze-
wacza pomocniczego.

Ciepła woda
Auto: Tutaj ustawia się, czy pompa ładującama być regulo-
wana automatycznie czy ręcznie. W celu zapewnienia opty-
malnego działania należy wybrać opcję „Auto”.

Prędkośćw trybie ręcznym:Jeśliwybrano ręcznesterowanie
pompą ładującą, tutaj ustawia się żądaną prędkość pompy.
(Ustawienia sądostępnewedług zapotrzebowania ogrzewa-
nia/basenu/c.w.u.).

Menu 7.1.10.3 - Ustawienia stopniominut

Wartość bieżąca
Zakres ustawień: -3 000 – 100 GM

Ogrzewanie, auto
Opcje ustawień: Wł./Wył.

Włącz sprężarkę
Zakres ustawień: -1 000 – (-30) SM

Wzgl. wart. SMwł. podgrz. pom.
Zakres ustawień: 100 – 2 000 GM

Czasmiędzy stopn. podgrz. pom.
Zakres ustawień: 10 – 1 000 GM

Czas dowł. nast. spręż.
Zakres ustawień: 10 – 2 000 GM

SM = stopniominuty

Stopniominuty są jednostkąmiarybieżącegozapotrzebowa-
nia naogrzewaniewbudynku i określająmomentwłączenia/
wyłączenia sprężarki lub podgrzewacza pomocniczego.

UWAGA!

Wyższa wartość dla „Włącz sprężarkę” spowoduje
częstsze uruchamianie sprężarki, zwiększając tym
samym jej zużycie. Zbyt niskawartośćmoże skut-
kować niestabilnością temperatur pomieszczenia.

Menu 7.3.4 - Podłączanie
Tutaj można ustawić schemat podłączenia instalacji, jeśli
chodzi o ogrzewanie budynku, a także ewentualnewyposa-
żenie dodatkowe.

PORADA!

Przykładowepodłączeniamożnaznaleźćnastronie
biawar.com.pl.

To menu zawiera pamięć podłączeń, dzięki czemu układ
sterowania pamięta, jak określony zawór rozdzielający jest
podłączony i automatyczniewprowadzaprawidłowepodłą-
czenie przy kolejnym użyciu tego samego zaworu.

Miejsce

Ramka zaznaczenia
Urządzenie główne/pompa ciepła

Dostępne elementy

Pompa ciepła 1

Urządzenie główne/pompa ciepła: Tutaj wybiera się pompę
ciepła, dla którejma zostaćwprowadzoneustawienie podłą-
czenia (jeśli w systemie jest jedna pompa ciepła, zostanie
wyświetlone tylko urządzenie główne).

Miejsce na podłączanie: Rysunek przedstawia podłączanie
systemu.

Sprężarka: Tutaj można wybrać, czy sprężarka w pompie
ciepła jest zablokowana (ustawienie fabryczne), sterowana
zewnętrznie przez dostępne wejście czy standardowe (na
przykład, podłączona do ładowania c.w.u. i ogrzewania c.o.).

Ramka zaznaczenia: Naciśnij ramkę zaznaczenia, którą
chcesz zmienić. Wybierz jeden z dostępnych elementów.

OpisSymbol

Zablokowany

Sprężarka (standardowa)

Sprężarka (sterowana zewnętrznie)

Sprężarka (zablokowana)

Zawór trójdrogowy

Oznaczenianad zaworemprzełączającymwskazu-
ją, gdzie jest podłączony elektrycznie (EB100 =
Urządzenie główne, EB101 = Pompa ciepła 1 itd.).

Ładowanie c.w.u.

WkaskadziePC: ciepławoda zapomocąurządzenia
głównego i/lub ciepła woda z kilku różnych pomp
ciepła jednocześnie.

Ładowanie c.w.u. za pomocą podrzędnej pompy
ciepła w kaskadzie PC.

Basen 1
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OpisSymbol

Basen 2

Ogrzewanie (ogrzewanie budynku, obejmuje
wszystkie dodatkowe systemy grzewcze)

Menu 7.1.10.1 - Praca priorytetowa

Tryb auto
Opcje ustawień: Wł./Wył.

Min.
Zakres ustawień: 0 – 180 minut

„Praca priorytetowa” zwykle ustawia się w „Auto”, ale prio-
rytet można również ustawić ręcznie. Należy wybrać, jak
długo instalacjapowinnapracowaćzkażdymzapotrzebowa-
niem, jeśliwystąpi kilka zapotrzebowańwtymsamymczasie.

Jeśli jest tylko jedno zapotrzebowanie, instalacja pracuje
tylko z tym jednym zapotrzebowaniem.

Wybór wartości 0 minut oznacza, że dane zapotrzebowanie
nie jest priorytetowe i zostanie włączone dopiero, kiedy nie
będzie innego zapotrzebowania.

Praca
priorytetowa

Ciepła woda

Ogrzewanie

Basen 1

Basen 2

Chłodzenie

Basen 1

Min.

Menu 7.1.10.4 - Prior. sprężarka

Auto
Zakres ustawień: wł./wył.

Data
Zakres ustawień: 0 – 30 dni

Temperatura zewnętrzna
Zakres ustawień: -50 – 50°C

Auto: Tutaj ustawia się, czy priorytet ma być regulowany
automatycznie czy ręcznie.

Data:Tutaj ustawia się datywłączenia iwyłączenia prioryte-
tu.

Temperatura zewnętrzna: Tutaj ustawia się temperaturę
zewnętrzną, przy której powietrze zewnętrznemapriorytet.

UWAGA!

Patrz także Instrukcja instalatora do urządzenia
głównego.

SYSTEMMENUGRUNTOWYCH POMPCIEPŁA
W SERII F
Aby ustawić protokół dla serii S, należy przejść do menu
5.2.1 – „tryb gł./podrz.” w gruntowej pompie ciepła w serii F.

UWAGA!

W systemach wyposażonych w kilka pomp ciepła,
każda z nichmusimieć niepowtarzalny identyfika-
tor. Innymi słowy, tylko jedna pompa ciepła może
być „główna” i tylko jedna może być „podrzędna
5”.

UWAGA!

Po ustawieniu protokołu dla gruntowej pompy
ciepław serii S, pompa ciepław serii Fmusi zostać
uruchomiona ponownie.
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Połączenie z kilkoma różnymi modelami gruntowych pomp
ciepła.

S1155/S1255 lub F1355 to urządzenie główne, które może
sterować maks. 8 innymi gruntowymi pompami ciepła.

S1155/S1255 może sterować zarówno produktami z serii S,
jak i z serii F, natomiast F1355 może sterować tylko
F1345/F1355.

Kompatybilne produkty
URZĄDZENIA GŁÓWNE (EB100)
Urządzenie główne to urządzenie, które steruje innymi
urządzeniami.

• S1155

• S1255

• F13551

1 F1355 może sterować tylko F1345/F1355.

POMPY CIEPŁA (EB101-EB108)
S1155/S1255możesterowaćnastępującymipompamiciepła.

• F1145

• F1245

• F1155

• F1255

• S1155

• S1255

• F1345

• F1355
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Opcje podłączenia
Urządzenie S1155/S1255 można zainstalować na wiele róż-
nych sposobów – niektóre z nich pokazano tutaj.

W przypadku dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę
można wykorzystać więcej niż jedną pompę ciepła do pro-
dukcji ciepłej wody.

UWAGA!

Aby zapewnić prawidłowy przepływ czynnika
obiegu dolnego źródła, pompy obiegu dolnego
źródła w różnych gruntowych pompach ciepła
musząbyć tej samejwielkości. Wprzeciwnym razie
należy zainstalować zewnętrzną pompę obiegu
dolnego źródła (EB10X-GP7) i bajpas przez zawór
zwrotny (RM1.2). Schemat pompy można znaleźć
w instrukcji instalatora do odpowiedniej gruntowej
pompy ciepła.

Dodatkowe informacje na temat opcji, patrz aktywne sche-
maty ODM M11625PL na stronie biawar.com.pl.

UWAGA!

To jest schemat ogólny. Rzeczywiste systemyna-
leży zaplanowaćzgodnie zobowiązującyminorma-
mi.

LEGENDA
Pompa ciepłaEB100

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilaniaBT25

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotuBT71

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródłaGP7

Pompa ciepłaEB101-EB102

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczegoGP10

Chłodzenie aktywne/pasywneEQ1

Moduł AXCAA25

Manometr, czynnik obiegu dolnego źródłaBP6

Czujnik czynnika obiegu dolnego źródła, zasilanieBT57

Czujnik temperatury na zasilaniu, chłodzenieBT64

Czujnik temperatury, rurociąg zasilający za zrzu-
tem ciepła

BT75

Naczynie przeponowe, czynnik obiegu dolnego
źródła

CM3

Zbiornik buforowyCP10.2

Wymiennik ciepłaEP6

Zawór bezpieczeństwa, czynnik obiegu dolnego
źródła

FL3

Pompa obiegowaGP10

Pompa obiegowa do zrzutu ciepłaGP14

Zawór przełączający, ogrzewanie/chłodzenieQN12

Zawór trójdrogowy chłodzeniaQN18

Zawór trójdrogowy, zrzut ciepłaQN36

Zawór zwrotnyRM1-RM2

Różne

Zasobnik c.w.u.CP1

Zbiornik buforowyCP10.1

Zawór zwrotnyRM1

Zawór zwrotnyRM2
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CIEPŁAWODA Z URZĄDZENIA GŁÓWNEGO
Ciepła woda jest produkowana przez urządzenie główne,
a wszystkie pompy ciepła uczestniczą w przygotowywaniu
ogrzewania. Rysunek przedstawia S1155 jako urządzenie
główne.

-EB100

-BT25

-EB100

-BT71

-RM1

-CP1

-EB101

-EB102

-EB100

-EB100-GP7

-RM2

-EB101

-GP10

CHŁODZENIE
Chłodzenie może być realizowane tylko przez gruntowe
pompy ciepła.

-EQ1-BT57
-EQ1-QN18

-EQ1-QN12

-EQ1-AA25

-EQ1

-EQ1

-RM1

-CP10.2

-BT64

-RM2

-EB100-GP7

-EB101

-EB102

-EB100

-EQ1

-BT75

-CP10.1

-EQ1-EP6

-EQ1-QN36-EQ1-GP10

-EQ1

-EQ1-GP14

-EQ1-CM3

-EQ1-BP6

-EQ1-FL3

P

-EQ1-RM2

-EB101

-GP10

-EB100

-BT25

-EB100

-BT71

Przyłącze elektryczne

WAŻNE!
Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać
wykonane przez uprawnionego elektryka.

Instalację elektryczną i okablowanie należywyko-
nać zgodnie z krajowymi przepisami.

W czasie montażu pompy ciepła należy odłączyć
od zasilania.

• Aby zapobiec zakłóceniom, nie należy układaćprzewodów
sygnałowychdo stykówzewnętrznychwpobliżu przewo-
dów wysokoprądowych.

• Minimalny przekrój poprzeczny kabli komunikacyjnych
i sygnałowych do styków zewnętrznychmusi wynosić od
0,5 mm² przy długości do 50 m, na przykład EKKX, LiYY
lub podobne.

• Wprzypadkach, gdzie jakiś elementw szafce elektrycznej
maoddzielne zasilanie, należyumieścić naniej ostrzeżenie
o zewnętrznym napięciu.

• System uruchamia się ponownie po awarii zasilania.

PODŁĄCZANIE KOMUNIKACJI

Podłączanie gruntowych pomp ciepła
Podłączyćszeregowokable komunikacyjnemiędzypompami
ciepła.

Na przykładzie pokazano podłączenie pomp ciepła z serii S
i serii F.

3 4 51 2 63 4 51 2 62 3 41

B A

G
N
D

+
12
V

EB100-AA2-X30 EB101-AA101-X10

BA

G
N
D BA

G
N
D

EB102-AA101-X10

A AB

G
N
D B

G
N
D

S1155/S1255 F1345 F1345
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PODŁĄCZANIE CZUJNIKÓW

WAŻNE!
W przypadku połączenia kilku pomp ciepła, należy
zastosować zewnętrzny czujnik temperatury zasi-
lania (BT25) i zewnętrzny czujnik temperatury po-
wrotu (BT71).

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania
(EB100-BT25)
Czujnik podłącza sięwurządzeniu głównym. Sposób podłą-
czania podanow instrukcji instalatora urządzenia głównego.

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu
(EB100-BT71)
Czujnik podłącza sięwurządzeniu głównym. Sposób podłą-
czania podanow instrukcji instalatora urządzenia głównego.

ZEWNĘTRZNA POMPAOBIEGU DOLNEGO
ŹRÓDŁA (EB10X-GP7)
Pompęobiegowąpodłącza się dowyjścia AUXwurządzeniu
głównym lubwpodrzędnej gruntowej pompie ciepła. Sposób
podłączania podanow instrukcji instalatora danegoproduk-
tu.

ZEWNĘTRZNAPOMPACZYNNIKAGRZEWCZEGO
(EB10X-GP10)
Pompęobiegowąpodłącza się dowyjścia AUXwurządzeniu
głównym lub przez podrzędną gruntową pompę ciepła.
Sposób podłączania podanow instrukcji instalatora danego
produktu.

ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY,
OGRZEWANIE/CIEPŁAWODA (EB100-QN10)
Wprzypadkupołączenia, gdzieF1345/F1355produkujeciepłą
wodę, wymagany jest zewnętrzny zawór przełączający
ogrzewania/ciepłej wody (QN10).

Sposób podłączania podano w instrukcji instalatora do
F1345/F1355.

Ustawienia programu
Aktywację urządzenia S1155/S1255można wykonać za po-
mocą kreatora rozruchu lubbezpośredniowsystemiemenu.

Urządzeniegłównemusimiećnajnowsząwersję oprogramo-
wania.

UWAGA!
System menu w F1355 różni się od systemu menu

w S1155/S1255. Informacje na temat instalacji, gdzie

F1355 jest urządzeniemgłównym, 1zawiera jego instruk-

cja instalatora.

1 F1355 może sterować tylko F1345/F1355.

SYSTEMMENUGRUNTOWYCH POMPCIEPŁA
W SERII S
Jeśli w kreatorze rozruchu nie wprowadzono wszystkich
ustawień lub jeśli zachodzi konieczność zmiany dowolnych
ustawień, można to zrobić w systemie menu.

Menu 7.3 - Instalacja zbiorcza
W tych podmenu wprowadza się ustawienia pomp ciepła
połączonych z urządzeniem S1155/S1255.

Menu 7.3.1 - Konfiguruj

Instalacja zbiorcza
Opcje: Wł./Wył.

Ustawienia systemowe
Opcje: Urządzenie główne / Pompa ciepła 1 – 8

Instalacja zbiorcza: Tutaj określa się, czy urządzenie
S1155/S1255 jest częścią kaskady PC (jedna instalacja z kil-
koma podłączonymi pompami ciepła).

Ustawienia systemowe: Tutaj określa się, czy S1155/S1255
jest urządzeniem głównym w kaskadzie PC. W systemach
z tylko jednąpompąciepła S1155/S1255będzie urządzeniem
głównym. Jeśli w instalacji jest inne urządzenie główne,
należy wprowadzić identyfikator, który będzie przypisany
do urządzenia S1155/S1255.

Wyszukaj zainstal. pompy ciepła: Tutaj można wyszukiwać,
włączać i wyłączać podłączone pompy ciepła.

UWAGA!

W kaskadach PC każda gruntowa pompa ciepła
musimieć niepowtarzalny identyfikator. Wprowa-
dza się go dla każdej pompy ciepła połączonej
z urządzeniem S1155/S1255.

Menu 7.3.3 - Nazwy pomp ciepła
Tutaj można nadać nazwy pompom ciepła połączonym
z urządzeniem S1155/S1255.
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Menu 7.1.10.3 - Ustawienia stopniominut

Wartość bieżąca
Zakres ustawień: -3 000 – 100 GM

Ogrzewanie, auto
Opcje ustawień: Wł./Wył.

Włącz sprężarkę
Zakres ustawień: -1 000 – (-30) SM

Wzgl. wart. SMwł. podgrz. pom.
Zakres ustawień: 100 – 2 000 GM

Czasmiędzy stopn. podgrz. pom.
Zakres ustawień: 10 – 1 000 GM

Czas dowł. nast. spręż.
Zakres ustawień: 10 – 2 000 GM

SM = stopniominuty

Stopniominuty są jednostkąmiarybieżącegozapotrzebowa-
nia naogrzewaniewbudynku i określająmomentwłączenia/
wyłączenia sprężarki lub podgrzewacza pomocniczego.

UWAGA!

Wyższa wartość dla „Włącz sprężarkę” spowoduje
częstsze uruchamianie sprężarki, zwiększając tym
samym jej zużycie. Zbyt niskawartośćmoże skut-
kować niestabilnością temperatur pomieszczenia.

Menu 7.3.4 - Podłączanie
Tutaj można ustawić schemat podłączenia instalacji, jeśli
chodzi o ogrzewanie budynku, a także ewentualnewyposa-
żenie dodatkowe.

PORADA!

Przykładowepodłączeniamożnaznaleźćnastronie
biawar.com.pl.

To menu zawiera pamięć podłączeń, dzięki czemu układ
sterowania pamięta, jak określony zawór rozdzielający jest
podłączony i automatyczniewprowadzaprawidłowepodłą-
czenie przy kolejnym użyciu tego samego zaworu.

Miejsce

Ramka zaznaczenia
Urządzenie główne/pompa ciepła

Dostępne elementy

Pompa ciepła 1

Urządzenie główne/pompa ciepła: Tutaj wybiera się pompę
ciepła, dla którejma zostaćwprowadzoneustawienie podłą-
czenia (jeśli w systemie jest jedna pompa ciepła, zostanie
wyświetlone tylko urządzenie główne).

Miejsce na podłączanie: Rysunek przedstawia podłączanie
systemu.

Sprężarka: Tutaj można wybrać, czy sprężarka w pompie
ciepła jest zablokowana (ustawienie fabryczne), sterowana
zewnętrznie przez dostępne wejście czy standardowe (na
przykład, podłączona do ładowania c.w.u. i ogrzewania c.o.).

Ramka zaznaczenia: Naciśnij ramkę zaznaczenia, którą
chcesz zmienić. Wybierz jeden z dostępnych elementów.

OpisSymbol

Zablokowany

Sprężarka (standardowa)

Sprężarka (sterowana zewnętrznie)

Sprężarka (zablokowana)

Zawór trójdrogowy

Oznaczenianad zaworemprzełączającymwskazu-
ją, gdzie jest podłączony elektrycznie (EB100 =
Urządzenie główne, EB101 = Pompa ciepła 1 itd.).

Ładowanie c.w.u.

WkaskadziePC: ciepławoda zapomocąurządzenia
głównego i/lub ciepła woda z kilku różnych pomp
ciepła jednocześnie.

Ładowanie c.w.u. za pomocą podrzędnej pompy
ciepła w kaskadzie PC.

Basen 1

Basen 2

Ogrzewanie (ogrzewanie budynku, obejmuje
wszystkie dodatkowe systemy grzewcze)

Menu 7.1.10.1 - Praca priorytetowa

Tryb auto
Opcje ustawień: Wł./Wył.

Min.
Zakres ustawień: 0 – 180 minut
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„Praca priorytetowa” zwykle ustawia się w „Auto”, ale prio-
rytet można również ustawić ręcznie. Należy wybrać, jak
długo instalacjapowinnapracowaćzkażdymzapotrzebowa-
niem, jeśliwystąpi kilka zapotrzebowańwtymsamymczasie.

Jeśli jest tylko jedno zapotrzebowanie, instalacja pracuje
tylko z tym jednym zapotrzebowaniem.

Wybór wartości 0 minut oznacza, że dane zapotrzebowanie
nie jest priorytetowe i zostanie włączone dopiero, kiedy nie
będzie innego zapotrzebowania.

Praca
priorytetowa

Ciepła woda

Ogrzewanie

Basen 1

Basen 2

Chłodzenie

Basen 1

Min.

UWAGA!

Patrz także Instrukcja instalatora do urządzenia
głównego.

SYSTEMMENUGRUNTOWYCH POMPCIEPŁA
W SERII F
Aby ustawić protokół dla serii S, należy przejść do menu
5.2.1 – „tryb gł./podrz.” w gruntowej pompie ciepła w serii F.

UWAGA!

W systemach wyposażonych w kilka pomp ciepła,
każda z nichmusimieć niepowtarzalny identyfika-
tor. Innymi słowy, tylko jedna pompa ciepła może
być „główna” i tylko jedna może być „podrzędna
5”.

UWAGA!

Po ustawieniu protokołu dla gruntowej pompy
ciepław serii S, pompa ciepław serii Fmusi zostać
uruchomiona ponownie.
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Informacje kontaktowe

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

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
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)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

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

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 288 85 55
info@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
NIBEWärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

W przypadku krajów nie wymienionych na tej liście, należy kontaktować się z firmą NIBE Sweden lub odwiedzić stronę
nibe.eu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

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
https://www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch
https://www.nibe.eu
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