
Instalační příručka

LEK

NIBE FLM
Modul na odpadní vzduch

IHB CZ 1414-3
031527



LEK

LEKLEK



Obsah

21 Důležité informace
2Bezpečnostní informace

52 Dodání a manipulace
5Přeprava

5Montáž

5Dodané součásti

5Odstranění krytů

6
3 Konstrukce modulu na odpadní

vzduch

84 Připojení potrubí a větrání
8Všeobecné potrubní přípojky

8Rozměry a připojení

9Primární okruh

11Hadice na kondenzát

12Všeobecné připojení větrání

12Průtok větrání

12Seřizování větrání

13Alternativní instalace

145 Elektrické zapojení
14Všeobecné informace

14Připojení

196 Uvádění do provozu a seřizování
19Přípravy

19Plnění a odvzdušňování

20Spuštění a prohlídka

237 Servis
23Servisní úkony

248 Poruchy funkčnosti

24
Informační nabídka
(F1145/F1155/F1245/F1255/F1345)

24
Řešení alarmů
(F1145/F1155/F1245/F1255/F1345)

24Řešení problémů

269 Příslušenství

2710 Technické údaje
27Rozměry a připojení

28Technické specifikace

29Schéma elektrického zapojení

30Rejstřík

1Obsah |NIBE FLM



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

Tento spotřebič mohou používat děti
starší osmi let a osoby s omezenými fy-
zickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo s nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi za předpokla-
du, že mají zajištěn dohled nebo byly
poučeny o bezpečném používání spo-
třebiče a chápou související rizika. Děti
si nesmějí hrát se spotřebičem. Bez do-
zoru nesmějí provádět čištění ani uživa-
telskou údržbu.

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

©NIBE 2014.

Symboly

UPOZORNĚNÍ!

Tento symbol označuje nebezpečí pro stroj
nebo osobu.

POZOR!

Tento symbol označuje důležité informace o
tom, čemu byste měli věnovat pozornost při
údržbě své instalace.

TIP

Tento symbol označuje tipy, které vám usnadní
používání výrobku.

Značení
NIBE FLM je označen symbolem CE a splňuje podmínky
pro třídu krytí IP21.

Symbol CE znamená, že společnost NIBE zaručuje sou-
lad výrobku se všemi předpisy, které se na něj vztahují
na základě příslušných směrnic EU. Symbol CE je povin-
ný pro většinu výrobků prodávaných v EU bez ohledu
na to, kde se vyrábějí.

IP21 znamená, že je možné dotknout se výrobku rukou,
že jím nemohou proniknout předměty o průměru 12,5
mm nebo větším a že je chráněn před svisle padajícími
kapkami.

Sériové číslo
Sériové číslo najdete vlevo dole uvnitř předního krytu.

LEK

POZOR!

Při ohlašování závady vždy uvádějte sériové
číslo výrobku (14 číslic).

Informace o konkrétních zemích

Instalační příručka

Instalační příručka musí zůstat u zákazníka.

Pasivní chlazení
Pasivní chlazení vyžaduje minimální verzi softwaru
5539R5.
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Prohlídka instalace
Vyplňte stranu s datem instalace v uživatelské příručce.

Platné předpisy vyžadují prohlídku topného systému před uvedením do provozu. Tuto prohlídku musí provést osoba
s náležitou kvalifikací. Platné předpisy vyžadují prohlídku modulu na odpadní vzduch před uvedením do provozu.
Tuto prohlídku musí provést osoba s náležitou kvalifikací. Vyplňte stranu s datem instalace v uživatelské příručce.

DatumPodpisPoznámkyPopis✔

Větrání (str. 12)

Nastavení průtoku větrání

Solanka (str. 9)

Zpětný ventil

Naplnění systému

Odvzdušnění systému

Nemrznoucí směs

Expanzní nádoba

Filtr nečistot

Pojistný ventil

Uzavírací ventily

Nastavení oběhového čerpadla

Kontrola sifonu odvodu kondenzátu

Vyvažovací ventil

Elektroinstalace (str. 14)

Připojené napájení 230 V

Pojistky
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Kontaktní informace

KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 FlurlingenCH

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad JizerouCZ

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 VidebækDK

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
AIT France, 10 rue des Moines, 67000 HaguenauFR

Tel : 03 88 06 24 10 Fax : 03 88 06 90 15 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QGGB

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP OosterhoutNL

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 OsloNO

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKPL

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

V zemích neuvedených v tomto seznamu se obraťte na společnost Nibe Sweden nebo navštivte stránky www.nibe.eu,
kde získáte více informací.
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Přeprava
Modul na odpadní vzduch se musí přepravovat a skla-
dovat v suchém prostředí.

Montáž
NIBE FLM se instaluje na horní stranu tepelného čerpa-
dla země-voda, nebo volně stojí na konzolách. Do
konzol se může přenášet hluk z oběhového čerpadla
nebo ventilátoru.

Umístěte ho zadní stranou k obvodové zdi, v ideálním
případě do místnosti, ve které nezáleží na hlučnosti,
abyste vyloučili problémy. Není-li to možné, neumis-
ťujte ho ke stěně ložnice nebo jiné místnosti, v níž by
mohla hlučnost představovat problém.
Stěny místností citlivých na hluk by se měly opatřit
zvukovou izolací bez ohledu na umístění jednotky.
Potrubí veďte tak, aby nebylo připevněno k vnitřní
stěně ložnice nebo obývacího pokoje.

Instalační prostor
Před modulem na odpadní vzduch nechte 500 mm
volného místa. Po obou stranách musí být asi 50 mm
volného místa na otvírání bočních krytů. Během servisu
není nutné otvírat kryty, všechny servisní práce na NIBE
FLM lze provádět z přední strany.

500

10–25*

(50) (50)

* V závislosti na vedení přívodních kabelů a potrubí.

UPOZORNĚNÍ!

Ujistěte se, že nad modulem na odpadní
vzduch je dost místa (300 mm) na instalaci
větracích hadic.

Dodané součásti

LEK

Zpětný ventil Ø 32 mmVyvažovací ventil Ø 15 mm

LEK

2 šrouby (T25) pro instalaci
NIBE FLM na
F1145/F1155/F1245/F1255/F1345

Hadice na kondenzát Ø 20
mm

Umístění
Sáček s dodanými položkami je umístěn na horní straně
NIBE FLM.

Odstranění krytů
Přední kryt
1. Odstraňte servisní kryt tak, že ho vytáhnete přímo

ven.

LEK

Boční kryty
1. Odšroubujte šrouby na horním okraji
2. Zvedněte boční kryty nahoru a mírně vyklopte kryt

ven.
3. Montáž se provádí v opačném pořadí.

LEK
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Modul na odpadní vzduch
NIBE FLMAZ

Připojení
Připojení, vstup primárního okruhu, kompresní
kroužek Ø 15 mm

XL6

Připojení, výstup primárního okruhu, kompresní
kroužek Ø 15 mm

XL7

Připojení větrání, odpadní vzduch, Ø 160 mmXL31
Připojení větrání, odváděný vzduch, Ø 160 mmXL32
Výpust odkapávací mísyXL40

Součásti topení, větrání a klimatizace
Odvzdušňování primárního okruhuQM21
Oběhové čerpadloGP2
Tepelný výměníkEP16

Čidla atd.
Teplotní čidlo, odpadní vzduchBT20
Teplotní čidlo, odváděný vzduchBT21
Teplotní čidlo, vstup kolektoruBT26
Teplotní čidlo, výstup kolektoruBT27

Elektrické součásti
Doplňková kartaAA5
Dvoupolohový mikropřepínačAA5-S2
Spojovací deskaAA100
Přepínač, poloha 0 - 1, síťový vypínačSF1
Přepínač, poloha 0 - 1, oběhové čerpadloSF2
PotenciometrSF3
Kabel se zástrčkouW1
Řídicí kabelW6

Větrání
VentilátorGQ2
Vzduchový filtrHQ10

Různé
Typový štítekPF1

Umístění součástí je označeno podle normy IEC 81346-
1 a 81346-2.
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Všeobecné potrubní přípojky
Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými
normami a směrnicemi.

Nejnižší přípustná teplota na vstupu primárního okruhu
je -8 °C.

Potrubí a ostatní chladné povrchy musí být izolované
tepelnou kaučukovou izolací, aby se zabránilo konden-
zaci.

Významy symbolů

VýznamSymbol

Odvzdušňovací ventil

Uzavírací ventil

Zpětný ventil

Regulační ventil

Trojcestný přepínací ventil

Pojistný ventil

Teplotní čidlo

TlakoměrP

Oběhové čerpadlo

Filtr nečistot
Kompresor

Tepelný výměník

Rozměry a připojení

3
2

3
2
0

38

58

4
0
8

1
0
0

72
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Primární okruh
Přenos výkonu do primárního okruhu

0

0,5

1

1,5

2

100 150 200 250 300

Graf znázorňuje účinek přenosu výkonu z větracího
vzduchu do primárního okruhu a platí při teplotě
vzduchu +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Expanzní nádoba
Primární okruh musí být vybaven expanzní nádobou
na vyrovnání tlaku ((CM3)). Je-li již nainstalována vyrov-
návací nádoba ((CM2)), musí se nahradit. Primární
okruh musí být natlakován alespoň na 0,5 bar.

Expanzní nádoba na vyrovnání tlaku musí být dimenzo-
vána tak, jak je uvedeno v grafu, aby se předešlo pro-
vozním poruchám. Expanzní nádoba na vyrovnání tlaku
pokrývá rozsah teplot nemrznoucí kapaliny od -10 °C
do +20 °C při nastaveném tlaku 0,5 bar a otvíracím
tlaku pojistného ventilu 3 bar.

0

0 100 200 300

10

20

30

40

50

400 500 600 700 800 900 1000

Vyvažovací ventil
Primární okruh je vybaven vyvažovacím ventilem (RN1).
Ten je nutný k upravování průtoku nemrznoucí kapali-
ny.

Standardní připojení potrubí (chladicímédi-
um)

P

CM3

GP2

GQ2

QM21

RN1

Plnicí
přípojka

UPOZORNĚNÍ!

Při instalaci a po určité době provozu bude
možná nutné odvzdušnění. Odvzdušňujte přes
odvzdušňovací ventil (QM21). Při odvzdušňo-
vání se musí přepínač oběhového čerpadla
(SF2) přepnout do polohy ”0”.

9Kapitola 4 | Připojení potrubí a větráníNIBE FLM



Tento způsob vedení potrubí se vztahuje na
pasivní chlazení
Modul FLM lze nainstalovat ve směru průtoku za tepel-
ným čerpadlem v primárním okruhu, kde lze upřednost-
nit pasivní chlazení.

P

CM3

GP2

GQ2

QM21

RN1

Plnicí
přípojka

BP6
FL3

RM1

TlakoměrBP6

Expanzní nádoba na vyrovnání tlaku (podle
doporučení)

CM3

Pojistný ventil, strana kolektoruFL3

Oběhové čerpadlo, primární okruh 1GP2

Ventilátor odpadního vzduchuGQ2

Filtr nečistotHQ2

Odvzdušňování, primární okruhQM21

Zpětný ventil (součást NIBE FLM)RM1

Vyvažovací ventil (součást NIBE FLM)RN1

Připojení k F1145/F1155/F1245/F1255
1. Odstraňte přední kryt tepelného čerpadla.
2. Odstraňte horní panel tepelného čerpadla (je při-

pevněn 6 šrouby).
3. Shora nainstalujte NIBE FLM a spusťte ho na místo.
4. Připevněte NIBE FLM 2 dodanými šrouby.
5. Připojte potrubí primárního okruhu a větrací potru-

bí.
6. Vraťte přední kryt zpět na tepelné čerpadlo.

NIBE FLM lze také volně nainstalovat na konzoly.

LEK

LEK

NIBE FLMKapitola 4 | Připojení potrubí a větrání10



Připojení k dalšímu tepelnému čerpadlu
1. Nainstalujte NIBE FLM na konzoly.
2. Připojte potrubí primárního okruhu a větrací potru-

bí.

LEK

LEK

Hadice na kondenzát
1. Připojte hadici na kondenzát k výpusti odkapávací

mísy (XL40).
2. Vytvarujte hadici do sifonu (viz obrázek). Pokud je

NIBE FLM připojen k F1245/F1255, v izolaci tepel-
ného čerpadla je místo na hadici a sifon.

3. Zaveďte hadici do podlahové výpusti nebo podob-
ného odvodu.

4. Doplňte vodu do sifonu na hadici odvodu konden-
zátu z NIBE FLM.

Ujistěte se, že konec hadice vede nad hladinu vody v
podlahové výpusti. Hadice musí být snadno přístupná
pro budoucí čištění.

LEK
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Všeobecné připojení větrání
Instalace větrání se musí provést v souladu s platnými
normami a směrnicemi.

Doporučuje se nainstalovat do vedení tlumič, aby se
zabránilo přenosu hluku z ventilátoru do ventilačních
zařízení. Je to důležité zejména v případě, že ventilační
zařízení jsou v ložnicích.

K propojení se musí použít pružné hadice, jejichž insta-
lace musí umožňovat snadnou výměnu. Potrubí na
odváděný vzduch musí být po celé délce vybaveno di-
fúzní izolací (PE30). Ujistěte se, že izolace proti konden-
zaci je izolovaná na všech spojkách a/nebo přívodních
vsuvkách, tlumičích, střešních krytech a podobných
prvcích. Musí se přijmout opatření na prohlídku a čištění
potrubí. Ujistěte se, že nikde nedochází k zúžení průře-
zu ve formě promáčknutí, úzkých ohybů atd., jinak by
se snížil výkon větrání. Systém vzduchového potrubí
musí mít minimální třídu vzduchotěsnosti B.

Potrubí na odpadní vzduch/kuchyňský ven-
tilátor
Potrubí na odpadní vzduch (kuchyňský ventilátor) se
nesmí připojovat k NIBE FLM.

Musí se dodržet vzdálenost mezi kuchyňským ventilá-
torem a ventilem odpadního vzduchu, aby se předešlo
vnikání pachů z vaření do NIBE FLM. Tato vzdálenost
nesmí být kratší než 1,5 m, ale v různých instalacích se
může lišit.

Při vaření vždy používejte kuchyňský ventilátor.

UPOZORNĚNÍ!

Potrubí ve zděném komínu s několika tahy se
nesmí používat pro odváděný vzduch.

2
7
5

451

158

1
9
5

Ø160

LEK

Průtok větrání
Zapojte NIBE FLM tak, aby všechen odpadní vzduch
vyjma vzduchu v potrubí na odpadní vzduch (z kuchyň-
ského ventilátoru) procházel kolem tepelného výmění-
ku (EP16) v modulu na odpadní vzduch. Nejnižší průtok
větrání podle platných norem je 0,35 l/s na m² obytné
plochy. Aby se dosáhlo optimální účinnosti modulu na
odpadní vzduch, průtok větrání by neměl být menší
než 31 l/s (110 m³/h).

Ujistěte se, že nejsou ucpané větrací otvory. Pokud je
modul na odpadní vzduch připojen k
F1145/F1155/F1245/F1255, nastavte výkon větrání v
systému nabídek tepelného čerpadla (v nabídce 5.1.5).
Jinak se výkon větrání nastavuje potenciometrem (AA5-
SF3).

Seřizování větrání
Aby se dosáhlo potřebné výměny vzduchu v každé
místnosti v domě, musí se správně umístit a seřídit zaří-
zení na odpadní vzduch a seřídit ventilátor v modulu
na odpadní vzduch.

Bezprostředně po instalaci seřiďte větrání tak, aby od-
povídalo projektované hodnotě pro dům.

Nesprávná instalace větrání by mohla vést k omezení
účinnosti instalace, čímž by se snížila hospodárnost
provozu, a mohla by způsobit poškození domu vlivem
vlhkosti.

NIBE FLMKapitola 4 | Připojení potrubí a větrání12



Alternativní instalace
Standardní instalace
Standardní instalace, ve které je větrací vzduch veden
do modulu FLM a potom se vypouští z domu.

Pasivní chlazení
Větrání přebírá externí ventilátor a vzduch je bez reku-
perace odváděn mimo dům.

Modul FLM zároveň zajišťuje cirkulaci vzduchu z hlavní-
ho ventilu odpadního vzduchu, který je umístěn napří-
klad v hale, do ostatních místností vyžadujících chlazení,
obvykle do dvou nebo tří ložnic.

Pasivní chlazení vyžaduje pokojová čidla v místnostech,
které mají být ochlazovány.

UPOZORNĚNÍ!

Potrubí na přiváděný vzduch pro pasivní chla-
zení musí být po celé délce izolováno materiá-
lem na ochranu proti rozptylu (PE30).

13Kapitola 4 | Připojení potrubí a větráníNIBE FLM



Všeobecné informace
Veškeré elektrické vybavení je zapojeno od výrobce.

Před zkouškou izolace vedení v domě odpojte NIBE
FLM.
Schéma zapojení modulu na odpadní vzduch najdete
na str. 29.
Signální kabely pro externí příslušenství nesmí vést
blízko napájecích kabelů.
Pokud se poškodí napájecí kabel, může ho vyměnit
pouze společnost NIBE, její servisní zastoupení nebo
jiná autorizovaná osoba, aby se předešlo riziku úrazu
a poškození.

UPOZORNĚNÍ!

Elektrická instalace a servis se musí provádět
pod dozorem kvalifikovaného elektrikáře.
Elektrická instalace a zapojování se musí pro-
vádět v souladu s platnými předpisy.

Připojení
Připojení k
F1145/F1155/F1245/F1255/F1345

Připojení napájení k NIBE FLM č. 1

V případě, že je NIBE FLM nainstalován společně s
F1145/F1155/F1245/F1255/F1345, je možné připojit
napájení pro NIBE FLM č. 1 na svorkovnici v tepelném
čerpadle. V takovém případě odstraňte zástrčku na
spojovacím kabelu (W1) a potom připojte kabel ke
svorkovnici (AA2) základní desky X1:4-6 v
F1145/1155/F1245/1255 nebo ke svorkám X2:6-9 a
X2:11 v F1345.

F1145/F1155/F1245/F1255

X1:4 Žlutozelený

X1:5 Modrý

X1:6 Hnědý

F1345

X2:6 nebo X2:7 Hnědý

X2:8 nebo X2:9 Modrý

X2:11 Žlutozelený

1 2 3 4 5 6

F1145

NIBE FLM

1
2
3
4
5
6

F1245NIBE FLM

6 7 8 9 10 11

L
E
K
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Připojení napájení k NIBE FLM č. 2-4

NIBE FLM č. 2-4 se zapojí do uzemněné jednofázové
zásuvky nebo k pevnému přívodu. V pevných instalacích
musí být před NIBE FLM zapojen odpojovač se vzdále-
ností kontaktů alespoň 3 mm.

Připojení komunikace k NIBE FLM č. 1

F1145/F1155/F1245/F1255: Řídicí kabel (W6) s konek-
torem XJ6 se zapojí k přípojce X6 na základní desce
(AA2).

F1345: Řídicí kabel (W6) s konektorem XJ6 se zapojí k
přípojce X1 na desce displeje (AA4).

F1145NIBE FLM

XJ6 X6

F1245

NIBE FLM

XJ6

X6

F1354

NIBE FLM

XJ6

X1

L
E
K

Dvoupolohový mikropřepínač (AA5-S2) musí být nasta-
ven následovně.

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

LEK
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Připojení komunikace k NIBE FLM č. 2-4

NIBE FLM č. 2 se připojí přímo k tepelnému čerpadlu
na vstupní desce (svorkovnice AA3-X4) v
F1145/F1155/F1245/F1255 nebo na svorku X6 v F1345.

NIBE FLM č. 3 se připojí ke svorkovnici na doplňkové
kartě (AA5-X4) v NIBE FLM č. 2.

NIBE FLM č. 4 se připojí podobně jako NIBE FLM č. 3.

Použijte kabel LiYY, EKKX nebo podobný typ.

1

2

3

4

5

6

7

8

AA5-X4

15

A

B

GND

A

B

GND

A

B

GND

A

B

GND

A

B

GND

14

13

AA3-X4

1

2

3

4

5

6

7

8

AA5-X4

X6

1 2 3 4

A

B

GND

1

2

3

4

5

6

7

8

15

14

13

1

2

3

4

5

6

7

8

O
N1

2
3

4
5

6
7

8

-X9

-X2

24 20212223 1516171819 1011121314 56789 1

1

N

L

PE

PE

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9
234

-X8

-X4

-X10

-X1

LEK

O
N1

2
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-X9

-X2

24 20212223 1516171819 1011121314 56789 1

1

N

L

PE

PE

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9
234

-X8

-X4

-X10

-X1

NIBE FLM 2-4 lze připojit podobným způsobem k jiné-
mu dříve nainstalovanému příslušenství a jeho doplň-
kové kartě.

Dvoupolohový mikropřepínač (AA5-S2) musí být nasta-
ven následovně.

LEK

O
N 1

2
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7
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NIBE FLM č. 3

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

NIBE FLM č. 2

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

NIBE FLM č. 4

NIBE FLMKapitola 5 | Elektrické zapojení16



Připojení k dalšímu tepelnému čerpadlu
V případě, že je NIBE FLM nainstalován s dalším tepel-
ným čerpadlem, zapojte modul na odpadní vzduch do
uzemněné jednofázové zásuvky nebo k pevnému pří-
vodu. V pevných instalacích musí být před NIBE FLM
zapojen odpojovač se vzdáleností kontaktů alespoň 3
mm.

V instalacích s dalším tepelným čerpadlem nezapojujte
řídicí kabel (W6).

Dvoupolohový mikropřepínač (AA5-S2) musí být nasta-
ven následovně.

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

LEK

Připojení doplňků

Připojení dalšího pokojového čidla pro pasivní
chlazení

Čidlo pokojové teploty má až tři funkce:
1. Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu na displeji

tepelného čerpadla.
2. Umožňuje měnit pokojovou teplotu ve °C.
3. Umožňuje měnit/stabilizovat pokojovou teplotu.

Nainstalujte čidlo do neutrální polohy na místo, kde
má být nastavená teplota. Nainstalujte ho do výšky 1,5
m nad podlahou. Je důležité zajistit, aby nedocházelo
k měření nesprávné teploty, proto neumisťujte čidlo
například do výklenku, mezi police, za závěs, nad zdroj
tepla nebo do jeho blízkosti, do průvanu z venkovních
dveří nebo na přímé sluneční světlo. Problémy mohou
působit také zavřené termostaty radiátorů.

Připojte pokojové čidlo ke svorkám X6:3 a X6:4 na
vstupní desce (AA3).

Chcete-li používat čidlo ke změnám pokojové teploty
ve °C, musíte ho aktivovat v nabídce.

Pokud se čidlo používá v místnosti s podlahovým vytá-
pěním, mělo by sloužit pouze k signalizaci, nikoliv k
regulaci pokojové teploty.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

F1245

RG05AA3-X6

POZOR!

Změny teploty v budově potřebují čas. Napří-
klad krátké časové intervaly v kombinaci s
podlahovým vytápěním nepřinesou znatelný
rozdíl pokojové teploty.
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Připojení potrubního ventilátoru a klapky

Připojte motor ke svorkám AA5-X9:4 (signál), AA5-X9:3
(N) a AA5-X10:2 (230 V). Přípojky na AA5-X10 a PE jsou
obsazené a musí se spojit nějakým typem svorky.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PE

PE

AA5-X10

AA5-X9

Externí AA5
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Přípravy
1. Zkontrolujte, zda je přepínač (SF1) v

F1145/F1155/F1245/F1255/F1345 v poloze „O“.
2. Zkontrolujte, zda jsou plnicí ventily úplně zavřené

(viz obrázek níže).

Plnění a odvzdušňování
POZOR!

Nedostatečné odvzdušnění může poškodit
vnitřní součásti NIBE FLM.

Plnění a odvzdušňování primárního okruhu

UPOZORNĚNÍ!

Nedostatečné odvzdušnění může způsobit
poškození čerpadla primárního okruhu.

Při plnění primárního okruhu smíchejte vodu s nemrz-
noucí směsí v otevřené nádobě. Směs musí být chráně-
na před mrazem až do -15 °C. Nemrznoucí kapalina se
plní připojením plnicího čerpadla.
1. Zkontrolujte, zda je vyrovnávací nádoba (CM2)

nahrazena expanzní nádobou (CM3).
2. Zkontrolujte primární okruh tlakovou zkouškou.
3. Připojte k plnicí přípojce systému primárního

okruhu plnicí čerpadlo a zpětné potrubí, jak je
znázorněno na obrázku.

4. Zavřete trojcestný ventil v plnicí přípojce (příslušen-
ství).

5. Otevřete ventily na plnicí přípojce.
6. Spusťte plnicí čerpadlo.
7. Plňte systém, dokud kapalina neteče bez příměsi

vzduchu do zpětného potrubí.
8. Odvzdušněte primární okruh odvzdušňovacím

ventilem (QM21) na NIBE FLM.
9. Zavřete ventily na plnicí přípojce.
10. Otevřete trojcestný ventil v plnicí přípojce.

P

CM3

GP2

GQ2

QM21

RN1

Plnicí
přípojka

BP6
FL3

RM1

UPOZORNĚNÍ!

Při instalaci a po určité době provozu bude
možná nutné odvzdušnění. Odvzdušňujte přes
odvzdušňovací ventil (QM21). Při odvzdušňo-
vání se musí přepínač oběhového čerpadla
(SF2) přepnout do polohy ”0”.
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Spuštění a prohlídka

Spouštění s
F1145/F1155/F1245/F1255/F1345

1. Přepněte síťový vypínač (SF1) a přepínač oběhové-
ho čerpadla (SF2) na NIBE FLM do polohy "1".

2. Zkontrolujte, zda běží ventilátor (GQ2) a oběhové
čerpadlo (GP2).

3. Přepněte přepínač tepelného čerpadla (SF1) do
polohy „ “.

4. Řiďte se pokyny v průvodci spouštěním na displeji
tepelného čerpadla. Pokud se po zapnutí tepelného
čerpadla nespustí průvodce spouštěním, spusťte
ho ručně v nabídce 5.7.

Spouštění pouze s větráním

V případech, kdy má NIBE FLM běžet pouze s větráním,
např. než bude primární okruh připraven k připojení.
V tomto režimu musí být oběhové čerpadlo vypnuté.
1. Postupujte podle bodů 1-4 v oddílu „Spouštění s

F1145/F1155/F1245/F1255/F1345“, ale nechte
přepínač oběhového čerpadla (SF2) v poloze "0".

2. Až bude připojen primární okruh, přepínač oběho-
vého čerpadla (SF2) se přepne do polohy "1".

Uvádění do provozu s
F1145/F1155/F1245/F1255/F1345

Při prvním spuštění tepelného čerpadla se spustí prů-
vodce spouštěním. Pokyny v průvodci spouštěním urču-
jí, co je třeba provést při prvním spuštění, a zároveň vás
provedou základním nastavením tepelného čerpadla.

Průvodce spouštěním zaručuje správné spuštění a nelze
ho přeskočit. Později lze průvodce spouštěním spustit
z nabídky 5.7.

Průtok nemrznoucí kapaliny skrz NIBE FLM je regulován
oběhovým čerpadlem (GP2) a vyvažovacím ventilem
(RN1), takže rozdíl teplot na vstupu a výstupu primární-
ho okruhu NIBE FLM bude 2–4 stupně. Teplota se měří
externím zkušebním zařízením.

Seřizování se provádí za běhu tepelného čerpadla.
Rozdíl teplot platí při pokojové teplotě 20 °C a teplotě
primárního okruhu 0 °C.

Průtok nemrznoucí kapaliny skrz NIBE FLM bude od 0,1
l/s (360 l/h) do 0,15 l/s (540 l/h) při výše uvedených
teplotních rozdílech, záleží na průtoku větrání.

Když je tepelné čerpadlo zastavené, vnitřní oběhové
čerpadlo v NIBE FLM vytváří průtok 0,085 l/s (306 l/h)
až 0,125 l/s (450 l/h) ve vratném potrubí do kolektoru.
Tyto hodnoty se vztahují na tepelné čerpadlo s přibliž-
ným jmenovitým výkonem 4 kW. V případě 15kW te-
pelného čerpadla je odpovídající průtok od 0,09 l/s
(324 l/h) do 0,14 l/s (504 l/h).

POZOR!

Dokud je průvodce spouštěním aktivní, nespus-
tí se automaticky žádná funkce instalace.

Tento průvodce se zobrazí při každém spuštění
instalace, dokud ho na poslední straně nezru-
šíte.
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Spouštění s dalším tepelným čerpadlem

1. Přepněte síťový vypínač (SF1) a přepínač oběhové-
ho čerpadla (SF2) do polohy "0".

2. Přepněte síťový vypínač (SF1) a přepínač oběhové-
ho čerpadla (SF2) na NIBE FLM do polohy "1".

3. Zkontrolujte, zda běží ventilátor (GQ2) a oběhové
čerpadlo (GP2).

4. Bude-li třeba, nastavte rychlost ventilátoru poten-
ciometrem (SF3).

5. Spusťte tepelné čerpadlo.

Spouštění pouze s větráním

V případech, kdy má NIBE FLM běžet pouze s větráním,
např. než bude primární okruh připraven k připojení.
V tomto režimu musí být oběhové čerpadlo vypnuté.
1. Postupujte podle bodů 1-6 v oddílu „Spouštění s

dalším tepelným čerpadlem“, ale nechte přepínač
oběhového čerpadla (SF2) v poloze "0".

2. Až bude připojen primární okruh, přepínač oběho-
vého čerpadla (SF2) se přepne do polohy "1".

Spouštění s dalším tepelným čerpadlem

Spusťte čerpadlo primárního okruhu v tepelném čerpa-
dle (viz příručka k tepelnému čerpadlu).

Průtok nemrznoucí kapaliny skrz NIBE FLM je regulován
oběhovým čerpadlem (GP2) a vyvažovacím ventilem
(RN1), takže rozdíl teplot na vstupu a výstupu primární-
ho okruhu NIBE FLM bude 2–4 stupně. Teplota se měří
externím zkušebním zařízením.

Seřizování se provádí za běhu tepelného čerpadla.
Rozdíl teplot platí při pokojové teplotě 20 °C a teplotě
primárního okruhu 0 °C.

Průtok nemrznoucí kapaliny skrz NIBE FLM bude od 0,1
l/s (360 l/h) do 0,15 l/s (540 l/h) při výše uvedených
teplotních rozdílech, záleží na průtoku větrání.

Když je tepelné čerpadlo zastavené, vnitřní oběhové
čerpadlo v NIBE FLM vytváří průtok 0,085 l/s (306 l/h)
až 0,125 l/s (450 l/h) ve vratném potrubí do kolektoru.
Tyto hodnoty se vztahují na tepelné čerpadlo s přibliž-
ným jmenovitým výkonem 4 kW. V případě 15kW te-
pelného čerpadla je odpovídající průtok od 0,09 l/s
(324 l/h) do 0,14 l/s (504 l/h).

Nastavení větrání
Musí se nastavit podle platných norem. Pokud je NIBE
FLM připojen k F1145/F1155/F1245/F1255/F1345,
proveďte nastavení v nabídce 5.1.5. Jinak se větrání
nastavuje potenciometrem (AA5-SF3).

Je důležité objednat a provést seřízení větrání, i když
bylo hrubě nastaveno při instalaci.

UPOZORNĚNÍ!

Objednejte seřízení větrání, abyste dokončili
nastavování.
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Nastavení rychlosti čerpadla
Rychlost oběhového čerpadla (GP2) se nastavuje přepí-
načem (GP2-SF4) na čerpadle tak, aby se dosáhlo pro-
jektovaného průtoku pro dům.

LEK
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Servisní úkony
Roztáčení oběhového čerpadla

1. Vypněte NIBE FLM přepnutím přepínače ((SF1)) do
polohy „0“.

2. Otevřete servisní kryt.
3. Odstraňte ventilátor.
4. Šroubovákem povolte odvzdušňovací šroub (QM5).

Podržte kolem břitu šroubováku hadr, protože
může vytéci trochu vody.

5. Vložte šroubovák a otočte motor čerpadla.
6. Zašroubujte odvzdušňovací šroub (QM5).
7. Spusťte NIBE FLM přepnutím přepínače (SF1) do

polohy „1“ a zkontrolujte, zda běží oběhové čerpa-
dlo.

Obvykle je jednodušší spouštět oběhové čerpadlo za
běhu NIBE FLM s přepínačem (SF1) v poloze „ 1“. Když
se oběhové čerpadlo roztáčí za běhu NIBE FLM, buďte
připraveni na to, že při spuštění čerpadla sebou šroubo-
vák trhne.

Luftningsskruv
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Pokud není NIBE FLM nainstalován společně s
F1145/F1155/F1245/F1255/F1345, přejděte přímo na
oddíl Řešení problémů.

Tepelné čerpadlo F1145/F1155/F1245/F1255/F1345
většinou zaznamená narušení provozu (které může
vést k poruše funkčnosti) a signalizuje ho aktivací alar-
mů a zobrazením pokynů pro nápravu na displeji.

Informační nabídka
(F1145/F1155/F1245/F1255/F1345)
Všechny naměřené hodnoty z tepelného čerpadla se
shromažďují v nabídce 3.1 v systému nabídek tepelného
čerpadla. Když si projdete hodnoty v této nabídce,
často si můžete usnadnit hledání příčin závad.

Řešení alarmů
(F1145/F1155/F1245/F1255/F1345)

V případě alarmu došlo k nějaké závadě, která je signa-
lizována změnou barvy stavového indikátoru z nepře-
rušované zelené na nepřerušovanou červenou. Navíc
se v informačním okénku zobrazí poplašný zvon.

Alarm
V případě alarmu s červeným stavovým indikátorem
došlo k takové závadě, kterou tepelné čerpadlo nedo-
káže samo odstranit. Když otočíte ovladač a stisknete
tlačítko OK, na displeji uvidíte typ alarmu a můžete ho
resetovat. Také můžete nastavit tepelné čerpadlo na
režim podpory.

informace/rady Zde se můžete dočíst, co alarm zna-
mená, a získat rady, jak odstranit problém, který způso-
bil alarm.

reset alarmu Většinou stačí vybrat „reset alarmu“, aby
se odstranil problém, který způsobil alarm. Pokud se
po volbě „reset alarmu“ rozsvítí zelený indikátor, příčina
alarmu byla odstraněna. Pokud stále svítí červený indi-
kátor a na displeji je zobrazena nabídka „alarm“, příčina
alarmu přetrvává. Pokud alarm zmizí a potom se znovu
objeví, postupujte podle oddílu Řešení problémů (str.
24).

režim podpory ”režim podpory” je typ nouzového re-
žimu. To znamená, že tepelné čerpadlo vytváří teplo
a/nebo ohřívá teplou vodu, i když se u něho vyskytl
nějaký problém. Může to znamenat, že neběží kompre-
sor tepelného čerpadla. V takovém případě jsou vytá-
pění a/nebo ohřev teplé vody zajišťovány elektrokot-
lem.

Problémy s NIBE FLM neovlivňují provoz tepelného
čerpadla. Nemusíte vybírat „režim podpory“ v případě
problémů s NIBE FLM.

POZOR!

Volba „režim podpory“ neznamená totéž jako
odstranění problému, který způsobil alarm.
Proto bude stavový indikátor nadále svítit čer-
veně.

Řešení problémů
Pokud se závada nezobrazí na displeji nebo NIBE FLM
není připojen k F1145/F1155/F1245/F1255/F1345,
můžete použít následující tipy:

Základní úkony
Začněte kontrolou následujících možných příčin závady:

Běží tepelné čerpadlo, nebo je připojen napájecí ka-
bel k NIBE FLM.
Skupinové pojistky a hlavní jistič v domě.
Jistič uzemňovacího obvodu v budově.
Miniaturní jistič tepelného čerpadla (FA1).
Správně nastavený monitor zatížení (je-li nainstalo-
ván).

Nízké nebo nedostatečné větrání
Ventilace není seřízená.

Objednejte/proveďte seřízení ventilace.
Ucpaný filtr(HQ10) .

Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
Zablokované nebo příliš stažené zařízení na odpadní
vzduch.

Zkontrolujte a vyčistěte zařízení na odpadní vzduch.
Rychlost ventilátoru v omezeném režimu.

Pokud je NIBE FLM připojen k
F1145/F1155/F1245/F1255/F1345: Vstupte do
nabídky 1.2 a vyberte „normální".

Pokud je NIBE FLM připojen k jinému tepelnému
čerpadlu: Zkontrolujte potenciometr (SF3).

Aktivovaný externí spínač pro změnu rychlosti venti-
látoru.

Zkontrolujte všechny externí spínače.

Silná nebo narušená ventilace
Ventilace není seřízená.

Objednejte/proveďte seřízení ventilace.
Rychlost ventilátoru ve vynuceném režimu.

Pokud je NIBE FLM připojen k
F1145/F1155/F1245/F1255/F1345: Vstupte do
nabídky 1.2 a vyberte „normální".

Pokud je NIBE FLM připojen k jinému tepelnému
čerpadlu: Zkontrolujte potenciometr (SF3).

Aktivovaný externí spínač pro změnu rychlosti venti-
látoru.

Zkontrolujte všechny externí spínače.
Ucpaný filtr(HQ10) .

Vyčistěte nebo vyměňte filtr.

NIBE FLMKapitola 8 | Poruchy funkčnosti24

8 Poruchy funkčnosti



Bublavý zvuk
Nedostatek vody v sifonu odvodu kondenzátu.

Doplňte vodu do sifonu na hadici odvodu konden-
zátu z NIBE FLM.

Ucpaný odvod kondenzátu.
Zkontrolujte a upravte hadici na kondenzát.
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Konzoly
Nástěnná montáž jednotky na úpravu vzduchu NIBE
FLM

Č. dílu 067 083
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Rozměry a připojení
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Technické specifikace
Údaje o napájení

230 V NAC 50 HzVNapájecí napětí

75WMax. napájení pohonu, oběhové čerpadlo

175WNapájení pohonu, ventilátor

IP 21Třída krytí

Větrání

350m3/hMax. průtok vzduchu

Primární okruh

-8°CMinimální teplota na vstupu primárního okruhu

15°CMaximální doporučená teplota na vstupu primárního okruhu

30°CMaximální teplota na výstupu primárního okruhu

0,02/0,2MPa/barMin. tlak v primárním okruhu

0,3/3MPa/barMaximální tlak v primárním okruhu

Hladina akustického výkonu podle EN 12102

36-46dB(A)Hladina akustického výkonu (LW(A))1

Rozměry a hmotnost

600mmŠířka

556mmHloubka

396mmVýška

35kgHmotnost

067 011Č. dílu

1 Hodnota se mění podle charakteristiky zvoleného
výkonu ventilátoru.
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Schéma elektrického zapojení
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