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1. INFORMACE O TEPELNÉM ČERPADLE
1.1.

Popis

Informace o produktu:
NIBE LW SE-F je moderní tepelné čerpadlo, které nabízí efektivní možnost minimalizovat potřebu energie pro
vytápění a tím snižuje množství emisí CO2. Díky integrovanému elektrokotli, oběhovému čerpadlu a regulátoru
zajistí spolehlivý a hospodárný provoz. Energie se získává prostřednictvím výparníku, který odebírá teplo
okolnímu vzduchu. Teplota vzduchu se v průběhu topné sezóny pohybuje většinou mezi -5°C až +5°C. V tomto
rozsahu má tepelné čerpadlo vzduch – voda velkou účinnost. Ale i ve velmi chladných dnech (až -20°C)
poskytuje dostatek tepla. V tomto období může k tepelnému čerpadlu připnout krátce elektrokotel.
Elektrokotel 3/6/9 kW může být připínán automaticky nebo ručně (např. při poruše).

Mimořádná účinnost tepelného čerpadla NIBE LWSE-F:
 optimální účinnost díky zabudovanému elektronickému expanznímu ventilu
 regulace šetřící energii pro topení i ohřev teplé vody

Vlastnosti tepelného čerpadla:
NIBE LW SE-F patří ke generaci nových tepelných čerpadel, která pracují hospodárně a šetrně k životnímu
prostředí díky technologii elektronicky řízeného expanzního ventilu. Může být připojeno do systému s
nízkoteplotním podlahovým nebo stěnovým vytápěním, ale ani radiátory nejsou problémem. Řídící systém je
schopen ovládat přípravu teplé vody, 2 směšované okruhy, přídavný zdroj tepla jako např. plynový kotel nebo
solární ohřev.
Další možnosti jsou:

ohřev bazénu tepelným čerpadlem


regulace více topných okruhů



regulace kaskády



atd...
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1.2.

Funkce tepelného čerpadla

Funkci tepelného čerpadla lze rozdělit do čtyř částí
(1)
(2)

(3)

(4)

Chladivo použité v okruhu tepelného čerpadla je látkou, která se vypařuje při velmi nízkých teplotách.
Teplo obsažené ve vzduchu přivede chladivo k varu.
Páry které vznikají varem chladiva jsou odsávány kompresorem a následně v kompresoru stlačovány.
Tím se zvětšuje nejen tlak, ale i teplota stlačených par. Tímto postupem je přeměněna kapalina (před
výparníkem) o nízké teplotě do plynného stavu o vysoké teplotě.
Potom jsou páry vedeny dále do výměníku tepla (kondenzátoru), kde dojde k předání tepla do vody z
topného systému, která se s horkými parami chladiva setkává právě v kondenzátoru. Při tomto předání tepla
dojde k ochlazení par a jejich přeměně zpět do kapalného stavu.
Expanzní ventil snižuje tlak kapaliny vstupující do výparníku a tím zajišťuje, že chladivo může být znovu
přivedeno k varu ve výparníku při nízkých teplotách. Současně ventil dávkuje chladivo do výparníku tak,
aby se celá dávka ve výparníku vypařila.

Tento proces (body 1-4) se neustále opakuje. V normálním provozním režimu vyžaduje systém elektrickou
energii pouze pro provoz kompresoru, ventilátoru a oběhového čerpadla.
Při tomto procesu získal topný systém nebo ohřev teplé vody velkou část potřebné energie ze vzduchu. Jak
účinný tento proces je, se u tepelných čerpadel vyjadřuje tzv. topným faktorem COP. Jeho hodnota vyjadřuje
jak velké množství tepla lze získat v poměru k přivedené elektrické energii.
*) Teplota varu různých kapalin není stejná. Tlak prostředí má na teplotu varu také vliv. Voda se vaří při teplotě
100°C. Při polovičním tlaku vzduchu v místnosti však bude teplota varu jen 80°C. Tento princip je využíván v
technologii tepelných čerpadel.
Poznámka:
Všechny látky s teplotou nad –273°C obsahují teplo, které může být získáno.
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1.3.

Komponenty

Připojení
výparníku

Pojišťovací ventil s
manometrem

Výstup 1“
s uzavíracím ventilem

Hlavní vypínač pod
krytem

Vstup vratné vody 1“
s filtrem

Touch screen
displej

Oběhové čerpadlo s
velkou účinností
Elektronicky řízený
expanzní ventil pro
ještě vyšší účinnost
(až +10%)

Elektrokotel

Softstarter kompresoru

Kombinovaný
presostat

Filtrdehydrátor a
průhledítko

4-cestný ventil

Pružné připojovací
hadice

Kompresor typu
Scroll

Deskový výměník

Sběrač chladiva
Odlučovač kapalného
chladiva
Vypouštěcí ventil

7
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2. UŽIVATEL
2.1.

Regulátor – struktura menu

2.1.1.

Hlavní menu

Stav

TO1 teplota výstupu

Stav

TUV1 teplota TUV

Stav

Tepelné čerpadlo-stav

Stav

Venkovní teplota

Stav

Datum a čas

Obecně
Menu Topení, Teplá voda, Tepelné čerpadlo, Informace a Příslušenství obsahují další
podmenu. Možnosti nastavení se zobrazují zeleně a provozní stavy jsou zobrazeny
barvou oranžovou.

Možnosti nastavení

Provozní stavy
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2.1.2. Topení
Zavřít okno
Podmenu

Volba topného okruhu
Název topného okruhu
Prostorová teplota

Zpět

Požadovaná teplota
Topení

Nastavení

Název topného okruhu
Topení
Prostorová teplota normální
Prostorová teplota útlum
Party funkce
Chlazení
Stav topení
Stav chlazení
Prostorová teplota
Teplota výstupu aktuální
Teplota výstupu požadovaná

Servis

Pouze technik

Týdenní program
Dovolená

Počet dnů v režimu útlumu
Zbývající čas v režimu útlumu
Útlum – požadovaná hodnota
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Nastavení

Týdenní program

Topení

Zavřít okno
Volba dne v týdnu

Zde může být topení aktivováno nebo deaktivováno.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Zobrazení dne v týdnu, který
je upravován

Zap / Vyp
Zap

Název topného okruhu
Nastavení času útlumu
Zpět

Prostorová teplota normální
Nastavení požadované normální prostorové teploty.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

0 - 40°C.
22°C

Prostorová teplota útlum
Nastavení požadované útlumové prostorové teploty.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

0 - 40°C
20°C

Když je zapnuta Party funkce dojde k deaktivaci
útlumu.
Zap / Vyp
Vyp

Chlazení*
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Vlevo nahoře je zobrazen název topného okruhu. Pro
volbu jiného topného okruhu jděte do menu Topení a
zvolte požadovaný topný okruh. (viz strana 10).
Pro nastavení času útlumu klikněte na hodnotu a
pomocí tlačítek “+” a “-“ nastavte požadovaný čas.
Rozsah nastavení: 00:00 - 23:59

Party funkce

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

V podmenu Týdenní program mohou být nastaveny
časy pro útlum.

Dovolená
Počet dnů v útlumu:
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Zap / Vyp
Vyp

0 - 120 dnů
0 dnů

Zbývající čas v režimu útlumu
Zobrazuje počet zbývajících hodin.
Útlum-požadovaná hodnota
Nastavení požadované teploty útlumu.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

*POZOR: Chlazení může být aktivováno poze v případě jsou-li
splněny technické požadavky.(viz strana 34)
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2.1.3.

Teplá voda
Zavřít okno
Podmenu

TUV-volba okruhu
TUV-název okruhu
TUV-aktuální teplota

Zpět

TUV-požadovaná teplota
Teplá voda

Nastavení

TUV aktivace
TUV stav
Teplota komfort
Teplota útlumová
Teplota
Požadovaná teplota
Útlum
Cirkulační čerpadlo
Legionela - teplota ohřevu
Legionela – jednorázový ohřev
Perioda ohřevu
Čas aktivace

Servis

Pouze technik

Týdenní program
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Nastavení
TUV aktivace

Čas aktivace

Vypnutí / zapnutí ohřevu TUV.

Nastavení času aktivace ohřevu proti Legionele.

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Zap / Vyp
Zap

0 - 23 (hod)
3 (hod)

Teplota komfort
Nastavení komfortní teploty TUV.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

0 - 55°C.
50°C

Týdenní program

Teplota útlum

Zavřít okno
Volba dne v týdnu

Nastavení útlumové teploty TUV.

Zobrazení dne v týdnu, který
je upravován

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

0 - 55°C
45°C

TUV – název okruhu
Nastavení času útlumu
Zpět

Legionela – teplota ohřevu
Teplota ohřevu proti bakterii Legionela.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

0 - 70°C
65°C

Legionela – jednorázový ohřev
Aktivace jednorázového ohřevu proti bakterii
Legionela.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Zap / Vyp
Vyp

V podmenu Týdenní program mohou být nastaveny
časy pro útlum.
Vlevo nahoře je zobrazen název okruhu TUV. Pro
volbu jiného okruhu TUV jděte do menu Teplá voda a
zvolte požadovaný okruh (viz. strana 12).
Pro nastavení času útlumu klikněte na hodnotu a
pomocí tlačítek “+” a “-“ nastavte požadovaný čas.
.

Legionela – perioda ohřevu
Interval mezi dvěma ohřevy proti bakterii Legionela.
Pokud je nastaveno “0” je ohřev neaktivní.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

0 - 14 (dnů)
0
(dnů)
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2.1.4.

Tepelné čerpadlo
Zavřít okno
Podmenu
Zpět

Tepelné čerpadlo

Obecné

Tepelné čerpadlo - aktivace
Tepelné čerpadlo - stav
Topení - pracovní mód
Stav stupeň 1 – tepelné čerpadlo
Stav stupeň 2
Stav stupeň 3
Stav stupeň 4
Stav stupeň 5 – bivalentní zdroj
Odtávání ručně

Servis

Pouze technik

Měřič vyrobeného tepla

Celkové množství tepla
Aktuální výkon
Teplá voda 1
Teplá voda 2
Topení do 30°C
Topení 30 - 40°C
Topení nad 40°C
Bazén
Aktivní chlazení
Roční množství vyrobeného tepla
Vynulování ročního množství tepla

Provozní hodiny

Stupeň 1 – tepelné čerpadlo
Počet startů stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3
Stupeň 4
Stupeň 5 – bivalentní zdroj
Teplá voda 1
Teplá voda 2
Topení do 30°C
Topení 30 - 40°C
Topení nad 40°C
Bazén
Ohřev vany kondenzátu
Aktivní chlazení
Externí počítadlo
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Obecně

Měřič tepla

Tepelné čerpadlo - aktivace

Vynulování ročního množství vyrobeného tepla

Aktivace / deaktivace tepelného čerpadla.

Nastavení měřiče vyrobeného tepla na nulovou
hodnotu.

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Aktivováno / Deaktivováno
Aktivováno

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Normal / Reset
Normal

Topení - pracovní mód
Pracovní mód topení.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Auto / Normální / Útlum /
Léto / Standby
Auto

Odtávání ručně
Aktivace jednorázového odtávání výparníku.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Zap / Vyp
Vyp

Provozní stavy:

Ruční provoz.............................. Žádná funkce na displeji
Kompresor alarm ........................Viz. protokol alarmu (v případě potřeby je v provozu bivalentní zdroj)
Kompresor náhrada................... Dočasné vypnutí kompresoru (vysoká teplota výtlaku) bivalentní zdroj aktivní.
Zpoždění startu aktivní ..............Časová prodleva před startem kompresoru
Odtávání aktivní......................... .Probíhá odtávání výparníku
Zpoždění oběh. čerpadla........... .Časová prodleva před startem oběhového čerpadla
Blokováno venk. teplotou
Tepelné čerpadlo zablokováno venkovní teplotou
Externí blokování ....................... Tepelné čerpadlo zablokováno externím signálem
Překročení teploty ...................... Překročena maximální teplota tepelného čerpadla
Stupeň 1 odpojen ...................... Stupeň 1 potlačen
Externí spuštění
................ Tepelné čerpadlo spuštěno externím signálem
Protimrazová ochrana................ Tepelné čerpadlo v provozu, aby se zabránilo poškození mrazem
Chlazení aktivní .......................... Tepelné čerpadlo v režimu chlazení
Ohřev TUV1 ZAP ......................... Ohřev okruhu TUV 1 v provozu
Ohřev TUV2 ZAP ......................... Ohřev okruhu TUV 2 v provozu
Ohřev TUV1+2 ZAP ..................... Ohřev okruhu TUV1 a 2 v provozu
Topení TOx ZAP ...........................Probíhá ohřev topného okruhu 1,2,3,4,5 nebo 6
Ohřev bazénu ZAP .......................Ohřev bazénu v provozu
Standby – kompresor VYP......... Pohotovostní režim - tepelné čerpadlo vypnuto
Kompresor VYP ...........................Kompresor vypnut (není požadavek na provoz)
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2.1.5.

Informace
Zavřít okno
Podmenu
Zpět

Informace

Topení stav

Provozní režim
Tepelné čerpadlo-stav

Verze

Flash
Aplikace
mControl Kernel

Zobrazení

Teploty

Interval pro průměrování

Protokol poruch
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Topení stav
Provozní režim
Nastavení provozního režimu topení
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Auto / Normalní / Útlum / Léto / Pohotovost. režim
Auto

Teploty
Informace o teplotách měřených regulátorem
Interval pro průměrování
Nastavení intervalu pro průměrování venkovní teploty.
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

0 - 24 (hod)
15
(hod)

Protokol poruch
Zavřít okno
Volba poruchy
Spuštění nebo reset
Datum, čas
Typ poruchy
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2.1.6. Příslušenství
Zavřít okno
Podmenu
Zpět
Příslušenství

Solární okruh 1

Solár

Stav 1
Teplota kolektoru 1
Zásobník 1 nahoře
Zásobník 1 dole
Vypínací teplota 1

Technik
Solární okruh 2

Pouze technik
Stav 2
Teplota kolektoru 2
Zásobník 2 nahoře
Zásobník 2 dole
Vypínací teplota 2

Solární okruh 3

Stav 3
Teplota kolektoru 3
Zásobník 3 nahoře
Zásobník 3 dole
Vypínací teplota 3

Servis

Pouze technik

Čas

Den
Měsíc
Rok
Hodiny
Minuty

Bazén – nastavení

Nastavení

Bazén - provoz
Stav
Stav týdenní program
Protimrazová ochrana - stav
Aktuální teplota
Požadovaná teplota
Teplota útlumu

Technik
Týdenní program
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Solár

Bazén - nastavení

Solární okruh 1

Nastavení

Vypínací teplota 1

Bazén - provoz

Nastavení vypínací teploty solárního zásobníku

Funkce bazénu může být zapnuta nebo vypnuta

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

0 - 80°C
65°C

Zap / Vyp
Vyp

Požadovaná teplota

Solární okruh 2

Nastavení požadované teploty bazénu.

Vypínací teplota 2

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Nastavení vypínací teploty solárního zásobníku

Teplota útlumu

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Nastavení útlumové teploty bazénu.

0 - 80°C
65°C

Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

10 - 35°C
26°C

10 - 35°C
23°C

Solární okruh 3
Vypínací teplota 3

Týdenní program

Nastavení vypínací teploty solárního zásobníku
Rozsah nastavení:
Nastavení z výroby:

Zavřít okno
Volba dne

0 - 80°C
65°C

Zobrazení dne v týdnu, který
je upravován
Nastavení času útlumu
Zpět

Čas
Nastavení času
Den / Měsíc / Rok / Hodiny / Minuty
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2.2.

Natápění

2.2.1. Vysoušení stavby

Upozornění pro majitele
Stavba je považována za suchou pokud po dokončení uplynulo jedno letní období.
Při vysoké vlhkosti stavby např. při dokončení v zimním období doporučujeme zvýšit množství dodávaného
tepla přidáním dalších zdrojů tepla např. elektrických topných těles.
Vysoká vlhkost podstatně snižuje izolační schopnosti hydrofilních materiálů a tepelná ztráta budovy
může být až dvojnásobná.
K vysušení 1 kg vody suchým vzduchem je zapotřebí asi 10 kW/h tepla.
Pokud je stavba poprvá natápěna v chladném počasí, pak nemusí být zdroj tepla schopen dodat
dostatečné množství energie a to i přesto, že je správně dimenzován.

První natopení:
V zimním období může trvat týdny než se vychlazená budova a všechny stavební materiály ohřejí tak, aby v
místnosti byla požadovaná teplota 20°C.
Aby nebylo tepelné čerpadlo zbytečně namáháno doporučujeme současné použití dalších zdrojů tepla jako
např. zmíněných elektrických topných těles.
Vysoušení stavby pomocí tepelného čerpadla a případného dalšího zdroje tepla způsobí v první
topné sezóně podstatně vyšší provozní náklady.

Pozor – zbytková vhlkost
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2.3.

Poruchy / Poruchová hlášení

2.3.1.

Provozní potíže

Pomocí následující tabulky můžete být v některých případech schopni odstranit provozní potíže sami.
Projev

Příčina

Opatření

Tepelné čerpadlo neběží

HDO blokování

Počkat na odblokování (obvykle max.
1 hodinu)

Provozní hlášení: Tarif (HDO) aktivní

Nízká teplota TUV nebo žádný
ohřev TUV

Porucha v jištění.

Zkontrolujte jistič, případně znovu
zapněte. Pokud dojde opět k
vypnutí zavolejte elektrikáře.

Spustil proudový chránič

Zapněte znovu proudový chránič,
pokud dojde opět ke spuštění zavolejte
elektrikáře

Nevytváří teplo – Ohřev TUV

Počkejte

Poruchové hlášení

Zkontrolujte protokol poruch

Nízká nastavená teplota TUV

Změňte nastavení

Kompresor ani elektrokotel nejsou v
provozu

Zkontrolujte jističe. případně
zavolejte technika.

Přepínací ventil nefunguje

Ručně přepnout, při poruše
ventil vyměnit

Jednorázová velká spotřeba TUV

Počkejte na dohřátí TUV

Trvale vysoká velká spotřeba TUV

Při velkém odběru TUV nechte
instalovat větší zásobník TUV.

Malý objem TUV

Nízká pokojová teplota
Kompresor ani elektrokotel nefunguje

Zkontrolujte jističe. Případně
zavolejte technika.

Čidlo teploty TUV nesprávně umístěno,
Čidlo umístit do jímky
Tepelné čerpadlo ohřívá často TUV.
Kompresor nepracuje z důvodu
špatného nastavení topné křivky

Zkontrolujte, případně upravte
nastavení topné křivky

Tepelné čerpadlo v režimu útlumu

Mód topení nastavit na Auto

Vysoká pokojová teplota

Špatné nastavení topné křivky

Změnit nastavení

Kompresor pracuje v krátkých
intervalech

Zkontrolovat průtok vody tepelným
čerpadlem
Pokud se tento stav oběvuje při
ohřevu TUV
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Oběhové čerpadlo nastavit na nejvyšší
ryhlost, případně vyměnit.
Zkontrolovat přepínací ventil a
teplosměnnou plochu bojleru
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2.3.2. Seznam poruch
Zobrazení na displeji

Možná příčina

Vysoká teplota výtlaku komp.

Příliš vysoká teplota výstupu, porucha v chladícím okruhu

Max teplota výparníku (MOP)

Kompresor neběží – kontrola jištění, kontrola
stavu softstarteru (LED indikace)

Vysoký tlak kompresoru

Příliš vysoká teplota výstupu, neběží oběhové čerpadlo, průtok
blokován (zkontrolovat filtr a uzavírací ventily)

Nízký tlak kompresoru

Únik chladiva, zamrznutí výparníku, porucha v chladícím okruhu

Motorová ochrana kompresoru

Přetížení kompresoru z důvodu vysokých výstupních teplot,
sled fází / výpadek fáze, porucha kompresoru

Čidlo venkovní teploty

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

TČ – teplota průtoku

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Topení – teplota vypnutí/zapnutí

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

TČ – teplota zpátečky

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Zdroj tepla - stupeň 2-5

Externí poruchový vstup

TV- teplota zapnutí / vypnutí

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo TV 1-2 horní / spodní část

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Zdroj chladu – teplota vypnutí / zapnutí

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Topný okruh 1-6 teplota výstupu /
vratná teplota/ pokojová teplota

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo teploty nasávaného vzduchu

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo vypařovací teploty

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo teploty výparníku

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo teploty sání kompresoru

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo teploty výtlaku kompresoru

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo teploty kondenzátoru

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Solar 1-3: čidlo teploty kolektoru

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Solar 1-3: čidlo zásobníku vrchní / spodní

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo teploty bazénu

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Bazén čidlo zap / vyp teploty

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

Čidlo teploty kompresoru

Porucha čidla, špatné připojení, čidlo vůbec nebo špatně definováno

IO7 karta 1-6 - porucha

Porucha rozšiřujícího modulu, špatné připojení, vůbec nebo
špatně definováno

Protizámrzná ochrana kondenzátoru

Příliš nízká teplota vody při odtávání nebo chlazení, příliš malý
průtok

Bezpečnostní řetězec

Tepelné přetížení ventilátoru nebo havarijní termostat elektrokotle

Displej IO 6 – chyba komunikace

Chyba komunikace mezi displejem a regulátorem
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3. INSTALATÉR
3.1.

Popis

Tepelná čerpadla typu LWSE-F jsou tzv. split provedení pro montáž tepelného čerpadla uvnitř objektu a
montáž výparníku ve venkovním prostředí. Systém LWSE-F odebírá teplo venkovnímu vzduchu pomocí
speciálně vyvinutého výparníku s tichými ventilátory. LW SE-F pracuje normálně v monovalentním režimu až
do projektantem definované venkovní teploty např. -7°C, kdy může podle podmínek dojít k připínání
bivalentního zdroje jako je např. elektrokotel, plynový kotel apod. Kromě toho může být tepelné čerpadlo
LWSE-F kombinováno s dalšími zdroji tepla jako je např. solární ohřev nebo kotel na tuhá paliva.

LWSE-F
Výparník LWSE-F 14,18 ,24
Pokud je tepelné čerpadlo správně nainstalováno, pracuje plně automaticky bez potřeby obsluhy.
Sofistikovaný systém řízení se pomocí ekvitermní regulace stará o hospodárný provoz a správnou pokojovou
teplotu.
Nedodržení podmínek pro instalaci nebo změny provedené v zapojení tepelného čerpadla či výparníku mohou
vést až ke ztrátě záruky. Pokud není zaručena správná funkce může dojít k poškození zařízení případně ke
škodám na životním prostředí.

3.2.

Dodávka

Tepelné čerpadlo typu LWSE-F je připraveno k propojení, je kompletně sestaveno a vybaveno elektrickou
instalací. Je baleno na paletách v ochranné fólii a tak dodáno instalační firmě. Výparník musí být s tepelným
čerpadlem propojen osobou s odpovídající odbornou kvalifikací pro práci s chladícím zařízením.

Poškození při dodávce hlaste prosím ihned při převzetí !
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3.3.

Místo instalace

3.3.1. Umístění: vnitřní část
Umístění vnitřní části je možné ve všech suchých prostorech kde není nebezpečí
zamrznutí. Jako sousední místnosti by neměly být ložnice nebo jiné prostory citlivé na
hluk. Vnitřní díl instalujte na vodorovném povrchu. Plocha místnosti by měla být
minimálně 4m² a při instalaci dalšího příslušenství jako je např. akumulační nádoba by
technická místnost měla mít rozlohu alespoň 6m². Upozornění: příliš velké prostory
mohou působit jako rezonátor a zvýšit tak hladinu hluku. V případě instalace v místnosti
bez oken by mělo být zajištěno dostatečné větrání.
Minimální odstupy:

2 0cm

Vnitřní část umístěte tak, aby byla možná obsluha a případný servis zařízení. Minimální
odstupy dodržte podle níže připojeného obrázku.

50cm

7 0cm

50cm
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3.3.2.

Umístění: venkovní část

Vzdálenost mezi tepelným čerpadlem a výparníkem by měla být co nejkratší a neměla by překročit 10 m.
Žádná dodatečná ochrana proti vlivům počasí není nutná. Dále by měl být vyřešen odvod kondenzátu
vznikajícího při odtávání výparníku. Je možné použít vanu pro kondenzát s topným kabelem (na zvláštní
objednávku) nebo vybudovat drenáž v místech pod výparníkem. Minimální vzdálenost od stěny objektu by měla
být 1 m, aby bylo zaručeno, že vychlazený vzduch se nebude vracet zpět do výparníku.

Umístění výparníku LWSE-F (08, 10, 12)

Umístění výparníku LWSE-F (14, 18, 24)

25

NIBE LWSE-F

3.3.3. Podstavec (sokl) pod výparník
V závislosti na místních podmínkách a požadavcích se může použít varianta 1-3. V žádném případě nesmí být
výparník instalován přímo na trávníku.

Výparník (08, 10, 12) - Varianta 1

Výparník (14, 18, 24)
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Výparník (08, 10, 12) - Varianta 2

Výparník (14, 18, 24)

Výparník (08, 10, 12) - Varianta 3

Výparník (14, 18, 24)
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3.4.

Rozměry a připojení

3.4.1. Vnitřní díl
izu n g sre g le r
BarevnýH etouch
screen
displej

HHlavní
a u p tschvypínač
a lte r E in /Apod
u s (g rü
n)
krytem

1470

KRegulátor
o n tro llla m p e

Chladící okruh výstup
e l. připojení

Chladící okruh vstup
Pojišťovací ventil

Topení – výstup topné vody

550

Topení – vstup topné vody

6 00
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3.4.2.

Venkovní část

LWSE-F : 08 / 10 / 12

LWSE-F : 14 / 18 / 24
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3.5.

Propojení

3.5.1. Všeobecně
Vzdálenost mezi tepelným čerpadlem a výparníkem by měla být co nejkratší a neměla by překročit
10 m. Žádná dodatečná ochrana výparníku proti vlivům počasí není nutná. Pro bezpečný odvod
kondenzátu musí být zajištěno, že se nikde nebude nekontrolovaně tvořit námraza. Propojovací
vedení by mělo být uloženo v ochranné trubce. Nepoužívat oblouky s malým poloměrem (max.
30°).
Propojení tepelného čerpadla a výparníku se provádí měděným chladírenským potrubím (není
totožné s mědí pro topenářské účely, je vyčištěno a odmaštěno) v rozměrech podle tabulky níže. V
sacím potrubí by mělo být použito co nejméně kolen a spojek aby byl zajištěn co nejmenší odpor
proudění plynů. Rozměry v tabulce jsou platné až do maximální vzdálenosti 10m.
Po provedení připojení se provede zkouška těsnosti. Systém se naplní dusíken na tlak 10 bar a tlak
se znovu přezkouší po 60 minutách.
Potrubí chladícího okruhu se izoluje vhodným materiálen např. izolací Armaflex s minimální sílou
stěny 9 mm. Izolace zabraňuje srážení vzdušné vlhkosti. Ve venkovním prostředí musí být použita
izolace odolná UV záření.
Prostupy stěnou musí být provedeny tak, aby byly vodotěsné. Potrubí by mělo být vedeno pod
mírným sklonem od stěny, aby bylo zajištěno, že žádný kondenzát nebude stékat k průchodu ve
zdi.

NIBE LWSE-F
08

10

12

14

18

24

30(2x14)

36(2x18)

2x22
2x15

2x28
2x15

Vnitřní díl
Připojení potrubí:

sací potrubí
kapalinové potrubí

mm

Rozměry jednotky:

H/Š/V

mm

1x22
1x12

1x22
1x15

1x28
1x15

550/600/1500

2x(550/600/1500)

Venkovní část (výparník)
Připojení potrubí:

sací potrubí
kapalinové potrubí

mm

1x22
1x12

2x22
1x15

4x22
2x15

Rozměry jednotky:

H/Š/V

mm

956/1106/1235

956/2006/1268

956/2006/1268
každý výparník

Spojovací vedení
Chlaďařská měď max.
10m

sací potrubí
kapalinové potrubí

mm

1x22
1x12

30

1x22
1x15

2x22
1x15

2x22
2x15

4x22
2x15
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Potrubí chladícího okruhu

3.5.2.

Propojení obou dílů musí být provedeno maximálně pečlivě a podle platných norem.

Potrubí pro LWSE-F 08 / 10

Propojit potrubím Ø 12 a 22 mm.
Připojení vnitřní díl:
1x sací potrubí:
1x kapalinové potrubí:

22 12
12

12

Ø22
Ø12

Připojení venkovní část:
1x sací potrubí:
Ø22
1x kapalinové potrubí:
Ø12

22

22

Propojovací potrubí max. 10 m:
1x sací potrubí
Ø22
1x kapalinové potrubí
Ø12

Potrubí pro LWSE-F 12

Propojit potrubím Ø12 a 22 mm.
U připojení kapalinového potrubí na
výparníku Ø15 použít redukci (Ø12/15).
Připojení vnitřní díl:
1x sací potrubí:
Ø22
1x kapalinové potrubí:
Ø15

22 15

Připojení venkovní část:
1x sací potrubí:
Ø22
1x kapalinové potrubí:
Ø12

15
12
22

22

Propojovací potrubí max. 10 m:
1x sací potrubí:
Ø22
1x kapalinové potrubí:
Ø15
Redukce:
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Potrubí pro LWSE-F 14

Propojit potrubím Ø15 a 22 mm.
Sací potrubí výparníku připojit pomocí Ykusu Ø22.

22
15

15

Připojení vnitřní díl:
1x sací potrubí:
Ø22
1x kapalinové potrubí:
Ø15

15
22

22

Připojení venkovní část:
2x sací potrubí:
Ø22
1x kapalinové potrubí:
Ø15
Propojovací potrubí max. 10 m:
1x sací potrubí
Ø22
1x kapalinové potrubí Ø15
1x Y-kus:

Ø22/22/22

Potrubí pro LWSE-F 18 / 24

Propojit potrubím Ø15 a 22 mm. Sací
potrubí je vedeno dvakrát.
Pro připojení sacího potrubí na vnitřní díl
použít Y-kus 2x Ø22- 1x Ø28.

28

Připojení vnitřní díl:
1x sací potrubí:
1x kapalinové potrubí:

Ø28
Ø15

Připojení venkovní část:
2x sací potrubí:
Ø22
1x kapalinové potrubí:
Ø15

15
22

15

15
22

Propojovací potrubí max. 10 m:
2x sací potrubí:
Ø22
1x kapalinové potrubí:
Ø15
1xY-kus:

32
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3.6.

Charakteristiky oběhových čerpadel

Topný systém může být k tepelnému čerpadlu připojen napřímo. Flexibilní hadice jsou již vestavěny.
Dimenzování potrubí je závislé na konkrétním systému vytápění.
Charakteristiky oběhových čerpadel použitých v modelech LWSE-F jsou následující:
Úsporná čerpadla A-třídy PARA 25/1-7 (LW S8-10) a PARA 25/1-8 (LW S12-18) .

Úsporná čerpadla A-třídy Magna 25-100
→ od března 2012
(LWSE 14 - 24) .

LWSEF

jmenovitý
průtok
[m³/h]

vnější
dispoziční
tlak [kPa]

8

1,44

52

10

1,6

47

12

1,9

64

14

2,4

49

18

2,9

30

24

3,7

16

Úsporná čerpadla A-třídy UPM2 25 - 75 180
→ od března 2012
(LWSE 08 - 12) .

UPOZORNĚNÍ:
Při návrhu rozdělovacího systému (potrubí, rozdělovače, podlahové topení, radiátory, armatury atd.) je
nutné zajistit, aby maximální tlaková ztráta (viz. tabulka) nebyla překročena. Jinak je nutná instalace
vyrovnávacího zásobníku (akumulační nádoby).

UPOZORNĚNÍ:
Vyrovnávací zásobník (akumulační nádoba) je nutný pro typy LWSE 18,24,30,36. U menších tepelných
čerpadel je nutný pokud jsou v topném systému instalovány radiátory, zónové ventily, termostatické ventily
apod. Dále při velké tlakové ztrátě a malém množství vody v topném systému nebo když je ΔT 5°C
překročena o více jak 10%.
Na nejvyšším místě topného systému musí být instalován odvzdušňovací ventil.
Při montáži zajistěte, aby se do potrubí nedostaly žádné cizí přeměty a nečistoty.
Před napuštěním systému se doporučuje celý topný systém řádně propláchnout.
Nainstalujte uzavírací ventily pro usnadnění budoucího servisu zařízení.
Na vstupní a výstupní potrubí nainstalujte teploměry a manometr aby mohl být provoz topného systému
snadno kontrolován.
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3.7.

Chlazení

Tepelné čerpadlo typu LWSE-F nabízí možnost provozu chlazení. Aby mohl být provoz
chlazení aktivován musí být splněny následující podmínky:



Všechny komponenty rozvodu chladící vody (akumulační nádoba, potrubí) musí být
izolovány.



Vratná teplota vody tepelného čerpadla nesmí být nižší než 15°C jinak dojde k aktivaci
protimrazové ochrany kondenzátoru.



Výstupní teplota musí být nejméně 16°C jinak může dojít ke kondenzaci vody v
topném systému.



Pro zajištění bezproblémového provozu chlazení musí být systém předem pro tento účel
navržen.



Zprovoznění režimu chlazení musí provést technik.

UPOZORNĚNÍ: Provoz chlazení nesmí být aktivován pokud nejsou splněny všechny
podmínky pro bezproblémový provoz.
Pokud neboudou dodrženy všechny podmínky můžeto to vést k poškození topného systému.
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3.8.

Schémata hydraulických zapojení

Podlahové vytápěníní bez vyrovnávacího zásobníku, ohřev TUV, solár
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Podlahové vytápění s akumulační nádobou, ohřev TUV
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Podlahové vytápění a radiátory s akumulační nádobou, ohřev TUV, kotel na tuhá paliva
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4.

ELEKTRIKÁŘ

4.1.

Elektrické připojení

Práce na elektrickém připojení musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a pouze osobami s
příslušnou kvalifikací !

UPOZORNĚNÍ:
V žádném případě nesmí být uveden do chodu kompresor bez propojení s venkovní
jednotkou a naplnění chladivem.
Nikdy neměnit směr otáčení kompresoru !
ZKONTROLOVAT SLED FÁZÍ !
Doporučené hodnoty jističů jsou součástí tohoto návodu.
Platné schéma zapojení a propojovací schéma je přibaleno u každého čerpadla.
Použít 5-ti žilový hlavní přívod. Průřez hlavního přívodu zvolit podle příkonu tepelného čerpadla.
Tento údaj naleznete na konci návodu v tabulce technických dat.

Jištění

musí být provedeno v souladu s technickými normami. Doporučuje se použít 3-pólových
automatických jističů.
Řídící systém může být napájen odděleně jednofázovým napětím 230V. Pozn. v ČR a SR se
většinou nepoužívá, slouží pro napájení regulace v době vysokého tarifu v zemích kde se přerušuje
hlavní přívod. Svorky L, N pro samostatný napájecí přívod regulátoru se spojí se svorkami L1, N
hlavního přívodu.

Vedení čidel teploty

by nemělo být v souběhu s žádným silovým vedením.

Čidlo venkovní teploty

by mělo být montováno ve výšce asi 2,5 m na severozápadní straně
budovy. Čidlo venkovní teploty nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření a větru.

Prostorový přístroj

je příslušenstvím dodávaným na zvláštní objednávku. Má být montován
na místech kde nemůže být ovlivněn jinými zdroji tepla. Neměl by být montován na obvodových
stěnách budovy.
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Vnitřní zapojení tepelného čerpadla – elektrické schéma
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Externí připojení
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4.3.

Připojení HDO

Tepelné čerpadlo je možné vypínat v době vysokého tarifu (HDO). K tomuto účelu je zabudováno relé
REL1. Jsou možná dva způsoby zapojení. V podmínkách ČR a SR se používá zapojení 2.
Zapojení 1
V tomto zapojení je tepelné čerpadlo LWSE-F dodáváno k zákazníkovi. V podmínkách ČR a SR
se nepoužívá, je nutné přepojení podle schématu 2.
Tepelné čerpadlo má dva přívody, jeden hlavní silový přívod 3x400 V a jeden přívod 230 V pro napájení
regulátoru. Toto napětí (230 V) je stálé a není přerušováno signálem HDO.
Při vysokém tarifu je odpojen silový přívod. Relé tarifu (REL1) je zapojeno podle obrázku 1. Cívka relé
je připojena k hlavnímu přívodu. Pokud dojde k přerušení hlavního přívodu, rozepne relé REL1 a dojde
k zablokování provozu tepelného čerpadla. Na displeji se zobrazí “Tarif (HDO) aktivní”.
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Zapojení 2
Tepelné čerpadlo má jeden společný přívod 3x400 V, svorky pro samostatné napájení regulátoru jsou
propojeny s hlavním přívodem viz schéma 2.
Při vysokém tarifu je distribuován pouze signál, je použito další externí relé, které je ovládáno signálem
HDO, relé REL1 je zapojeno podle obrázku 2. Relé REL1 vestavěné v tepelném čerpadle je spínáno
přes spínací kontakt (NO) externího relé. V případě absence signálu HDO (vysoký tarif) dojde k
rozepnutí kontaktů externího relé a tím k rozepnutí relé REL1 vestavěného v tepelném čerpadle a
zablokování provozu tepelného čerpadla, elektrokotle případně obou zdrojů. Na displeji se zobrazí
“Tarif (HDO) aktivní”.

Postup při úpravě zapojení:
-

Svorky L, N pro samostatné napájení regulátoru propojit se svorkami L1, N hlavního přívodu viz.
schéma zapojení 2.
Odpojit drát ze svorky A1 relé REL1. Konec drátu vhodným způsobem ukončit tak, aby nemohlo
dojít ke zkratu. Např. zašroubováním konce vodiče do svorkovnice (čokolády).
Natáhnout dvoužilový kabel mezi tepelným čerpadlem a externím relé.
Vodiče kabelu připojit ke spínacímu (NO) kontaktu externího relé, které je ovládáno signálem
HDO.
V tepelném čerpadle vodiče kabelu připojit na svorku 52 a svorku REL1/A1.

Nastavení blokování signálem HDO v regulátoru
V základním nastavení je při vysokém tarifu blokován kompresor i elektrokotel. Pokud je blokování
kompresoru při vysokém tarifu nežádoucí, je nutné následující nastavení:
Menu Tepelné čerpadlo/Technik/Stupně tepelného čerpadla/Stupeň 1-TČ/Všeobecně
HDO vypnutí
VYP
Menu Tepelné čerpadlo/Technik/Stupně tepelného čerpadla/Stupeň 5-biv. zdroj/Všeobecně
HDO vypnutí
ZAP

Pokud by bylo nutné blokovat při vysokém tarifu pouze kompresor (např. když je jako bivalentní zdroj
použit plynový kotel) je nutné následující nastavení:
Menu Tepelné čerpadlo/Technik/Stupně tepelného čerpadla/Stupeň 1-TČ/Všeobecně
HDO vypnutí
ZAP
Menu Tepelné čerpadlo/Technik/Stupně tepelného čerpadla/Stupeň 5-biv. zdroj/Všeobecně
HDO vypnutí
VYP

Schéma zapojení na následující straně.
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5. SERVISNÍ TECHNIK
5.1.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu si prosím přečtěte návod.

Před uvedením do provozu musí být splněno následující:
1.
2.
3.
4.

Topný systém je naplněn a odvzdušněn
Pokojová teplota je nejméně 16-18°C. (Předehřát jiným zdrojem)
Teplota vratné vody z topení je vyšší než 16°C. (Předehřát elektrokotlem)
Je připojen hlavní přívod a všechna potřebná čidla teploty, případně další prvky

Uvedení do provozu a naplnění chladivem musí být provedeno osobou s
odpovídající kvalifikací.
Plnění chladiva:
Zařízení se plní kapalným chladivem R407c ventilem na výtlačné straně kompresoru při zastaveném
kompresoru. Konečné doplnění chladivem se provádí za provozu kompresoru ventilem na sací straně
kompresoru.
Množství chladiva je uvedeno v technických údajích.
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5.2.

Nastavení prováděná v servisní úrovni

5.2.1

Topení

Menu: Topení / Servis (nutný servisní kód)

1.) Topení

2.) Natápěcí program

3.) Chlazení

1.) Topení:
Teplota výstupu při A 20°*
Výpočtová teplota*
Referenční teplota*
Převýšení topné křivky %*

20
-16
35
10

Teplota výstupu při venkvní teplotě 20°C*
Venkovní teplota pro referenční teplotu topné vody*
Teplota výstupu pro výpočtovou teplotu (-16°C)*
Změna tvaru topné křivky*

Max. teplota topného okruhu
Min. teplota topného okruhu
Navýšení teploty zdroje
Topný limit

50
10
0
4

Maximální teplota výstupu
Minimální teplota výstupu (protizámrzná teplota)
Navýšení požadované teploty zdroje tepla
Přepnutí do letního provozu, diference k teplotě prostoru

Prostorové čidlo
Vliv prostoru - topení
Vliv termostatu - topení
Vliv prostoru - posun

VYP
70
0
Stav

Aktivace / deaktivace čidla prostoru
Vliv čidla prostoru na tepelné čerpadlo [%]
Vliv prostorového termostatu na tepelné čerpadlo [°C]
Posun požadovaných teplot prostoru vlivem čidla/termostatu

Spínání OČ při topném limitu
Počáteční teplota spínání OČ
Spínání OČ – čas cyklu

0
5
40

Čerpadlo vypnutí

Stav

při 0 %: žádné spínání
Venkovní teplota při které se aktivuje spínání oběh. čerpadla
Spínání oběhového čerpadla redukuje dobu jeho běhu při
vysokých venkovních teplotách
ukazuje dobu vypnutí oběhového čerpadla v procentech.

Směšovač – doba přeběhu
Externí spuštění topení

60
Neaktivní

Doba přeběhu směšovače do krajní polohy
Zapnutí topení externím kontaktem

35°C

Referenční teplota

28°C

Převýšení topné křivky
Teplota výstupu při A20°C

20°C

Teplota výstupu

*Popis topné křivky:

Výpočtová teplota
20°C

0°C

Venkovní teplota
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2.) Vysoušecí program:

Topný okruh
Vysoušecí program - aktivace
Zbývajicí doba
Max. teplota

Stav
VYP
Stav
35

6 dnů z 20°C na max. požadovanou teplotu
3 dny udržování max požadované teploty
6 dnů z max. požadované teploty na 20°C
Maximální teplota výstupu pro vysoušení

Aktuální požadovaná teplota
Aktuální doba běhu

Stav
0

Požadovaná teplota výstupu
Čas může být znovu upraven

Teplota výstupu při A 20°C*
Teplota výstupu při A 40°C*
Mez chlazení
Vliv prostoru - chlazení

15
22
5
100

Požadovaná teplota výstupu při venkovní teplotě 20°C
Požadovaná teplota výstupu při venkovní teplotě 40°C
Diference k požadované teplotě prostoru
Vliv čidla prostoru na tepelné čerpadlo [%]

Vliv termostatu - chlazení
Externí spuštění chlazení
Minimální teplota výstupu*

0
Neaktivní
16

Vliv prostorového termostatu na tepelné čerpadlo
Externí kontakt může spustit provoz chlazení
Nastavení minimální teploty výstupu

3.) Chlazení:

20°C

Teplota výstupu při A 40°C

15°C

Teplota výstupu

*Popis křivky chlazení:

Teplota výstupu při A 20°C

40°C

20°C

Venkovní teplota

*UPOZORNĚNÍ: Teplota výstupu musí být minimálně 16°C jinak může hrozit nebezpečí
tvoření kondenzátu na částech topného systému!
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5.2.2

Ohřev TUV

Menu: Topení / Servis (nutný servisní kód)

1.) Ohřev TUV

1.) Ohřev TUV

Převýšení teploty zdroje
Max. teplota TUV
Max. teplota - Legionella ohřev
Min. teplota TUV

15
55
70
10

Teplota o kterou bude navýšena výstupní teplota zdroje
Maximální teplota ohřevu TUV
Maximální teplota ohřevu proti bakterii Legionella
Protizámrzná teplota, aktivní při venkovní teplotě pod 2°C

TUV ochrana proti mrazu
Spínací diference
Vypínací diference
Cirkulace–časový program.*

Stav
-2
1

VYP - ZAP
Zapíná, když poklesne nastavená teplota TUV o tuto hodnotu.
Vypíná, když je nastavená teplota převýšena o tuto hodnotu

Externí spuštění

Neaktivní

Ohřev může být spuštěn sepnutím externího kontaktu

*Popis: Cirkulace – časový program
Zavřít okno
Volba dne v týdnu
Den v týdnu, který je právě upravován
TUV – číslo okruhu
Nastavení času pro cirkulaci
Zpět

Poznámka: Pro ovládání cirkulačního čerpadla je nutný rozšiřující modul IO7 (Artikel-Nr.: 171097)
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5.3.

Nastavení typu aplikace

5.3.1. Přímý topný okruh
Obr. 1

Topný systém s přímým okruhem bez akumulační nádoby:
Specifikace nastavení parametrů
pro přímý topný okruh bez
akumulační nádoby (viz. obr.
3).

Obr. 3

V menu Příslušenství/Servis/Relé a čidla/Čidla/Přiřazení čidel/
(viz. obr. 1) se nastaví následující parametry:

a-f

g

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Topení – zapínací teplota:
Topení – vypínací teplota:
Chlazení – zapínací teplota:
Chlazení – vypínací teplota :
Topný okruh 1 - výstup:
Topný okruh 1 – vratná :

<Čidlo 13>
<Čidlo 13>
<Čidlo 13>
<Čidlo 13>
<Čidlo 12>
<Čidlo 13>

V menu Příslušenství/Servis/Relé a čidla/Relé/Přiřazení relé/
(viz. obr. 1) se nastaví následující parametry:
g)Topný okruh 1 - čerpadlo:

<Relé 8>

V menu Tepelné čerpadlo/Technik/ Tepelné čerpadlo/Obecně/
(viz. obr. 2) se nastaví následující parametry:
h)

Min. výkon čerpadla - Topení

<Min. výkon>

Obr. 2
a
b

g

c

d

e
f

h
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5.3.2.

Přímý topný okruh s akumulační nádobou

Obr. 1
Přímý topný okruh s akumulační nádobou:
Specifikace parametrů pro přímý topný okruh s akumulační nádobou:

V menu Příslušenství/Servis/Relé a čidla/Čidla/Přiřazení čidel/
(viz. obr. 1) se nastaví následující parametry:
Obr. 2

a-e

f
a)
b)
c)
d)
e)

Topení – spínací teplota:
Topení – vypínací teplota:
Chlazení – spínací teplota:
Chlazení – vypínací teplota:
Topný okruh 1 - výstup:

<Čidlo 5>
<Čidlo 5>
<Čidlo 5>
<Čidlo 5>
<Čidlo 5>

V menu Příslušentsví/Servis/Relé a čidla/Relé/Přiřazení relé/
(viz. obr. 1) se nastaví následující parametry:
f)

a
b

Topný okruh 1 - čerpadlo:

f

c

d

e
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5.3.3. Směšovaný okruh s akumulační nádobou
Obr. 1
Směšovaný okruh s akumulační nádobou:
Specifikace parametrů pro směšovaný okruh s akumulační
nádobou (viz. obr. 2).

Obr. 2

a-e

f-h

V menu Příslušenství/Servis/Relé a čidla/Čidla/Přiřazení čidel/
(viz. obr. 1) se nastaví následující parametry:
a)
b)
c)
d)
e)

Topení – zapínací teplota:
Topení – vypínací teplota:
Chlazení – zapínací teplota:
Chlazení – vypínací teplota:
Topný okruh 1 - výstup:

<Čidlo 5>
<Čidlo 5>
<Čidlo 5>
<Čidlo 5>
<Čidlo 6>

V menu Příslušentsví/Servis/Relé a čidla/Relé/Přiřazení relé/
(viz. obr. 1) se nastaví následující parametry:
f)
g)
h)
a
b

f

g
h
c

d

e

Topný okruh 1 - čerpadlo:
TO 1 – směšovač otevřít:
TO 1 - směšovač zavřít:

<Relé 9>
<Relé 10>
<Relé 11>
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Aktivace chlazení

5.3.4.

Specifikace parametrů pro aktivaci chlazení.

FBH

Obr. 1

A uß enwa n d

A b s p e rr-

E -P a t ro n e

filte r

P2

Obr. 2

K N V P u ffe rs p e ic h e r

V menu Topení/Nastavení/Chlazení (viz. obr. 1)
nastavit následující parametry:
a)

Chlazení

<ZAP>

V menu Tepelné čerpadlo/Technik/Chlazení (viz. obr. 2)
nastavit následující parametry:
Aktivní chlazení

b)

a

<ZAP>

Výstupní teplota musí být nejméně 16°C
jinak hrozí nebezpečí kondenzace na
částech topného systému !

b
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5.4.

Nastavení spínání elektrokotle

(elektrokotel spíná společně s tepelným čerpadlem)
Aby spínal elektrokotel společně s tepelným čerpadlem i když
venkovní teplota ještě neklesla pod teplotu bivalence
(paralelní provoz tepelného čerpadla a elektrokotle) nastaví se
následující parametry:

Obr. 1

V menu Tepelné čerpadlo/Technik/Stupně TČ/ Stupeň
5/Kaskáda/ (viz. obr. 1) se nastaví následující parametry:
a)
b)
c)
d)

Bivalence–teplota
Zapínací diference:
Vypínací diference:
Zpoždění sepnutí:

<40°C>
<-2.0°C>
<+2.0°C>
<0 min>

Stupeň 5 = elektrokotel
Elektrokotel je nad teplotou bivalence blokován. Nastavením
vysoké teploty bivalence je jeho provoz povolen.
Tento druh provozu je potřebný v případě, kdy nestačí výkon
samotného tepelného čerpadla např. při vysoušení stavby v
zimních měsících.
Standardní nastavení:
a)
b)
c)
d)

Bivalence - teplota:
Zapínací diference:
Vypínací diference:
Zpoždění sepnutí:

<-10°C>
<-5.0°C>
<0.0°C>
<30 min>

c
d
a
b
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5.5.

Monovalentní provoz elektrokotle

(Kompresor blokován)
Pro provoz elektrokotle bez tepelného čerpadla musí být
nastaveny následující parametry:

Obr. 1

Menu Tepelné čerpadlo/Technik/Stupně TČ/Stupeň 1/Obecné/
(viz. obr. 1):
a)

Stupeň:

<Deaktivováno>

Menu Tepelné čerpadlo/Technik/Stupně TČ/Stupeň 5/Kaskáda/
(viz. obr. 1):
b)
c)
d)
e)

Bivalence - teplota:
Zapínací diference:
Vypínací diference:
Zpoždění sepnutí:

<40.0°C>
<-2.0°C>
<+2.0°C>
<0 min>

Standardní nastavení:
a)
B)
c)
d)
e)

a

Stupeň:
Bivalence - teplota:
Zapínací diference:
Vypínací diference:
Zpoždění sepnutí:

<ZAP/Interní
>
<-10.0°C>
<-5.0°C>
<0.0°C>
<30 min>

b-e

d
a

e
b
c
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5.6.

Komponenty tepelného čerpadla

Popis částí z kterých se skládá tepelné čerpadlo LWSE:
Skříň rám z ocelových profilů, proti korozi chráněno lakováním. Celá skříň je izolována
materiálem pohlcujícím hluk.
Výparník hliníkový lamelový výměník montovaný vodorovně pro zajištění nejlepších podmínek v
režimu topení i odtávání námrazy.
Elektronicky řízený expanzní ventil optimalizuje dávkování chladiva do výparníku a tím se stará o
nejvyšší možný topný faktor.
4-cestný přepínací ventil přepíná mezi normálním provozem a režimem odtávání výparníku.
Sběrač kapalného chladiva vyrovnává rozdíly v objemu chladiva způsobené velkým rozsahem pracovních
teplot.
Filtrdehydrátor ,zachytává případné nečistoty a vlhkost v okruhu
Ekologicky nezávadné chladivo R 407c
Vysokotlaký presostat:

zabraňuje přehřátí kompresoru a případné poruše, vypíná při tlaku asi
29 bar.

Nízkotlaký presostat:

zabraňuje kompresoru v běhu bez náplně chladiva a vypíná při tlaku asi
1,5 bar.

Softstarter:

omezuje náběhový proud při startu kompresoru.

Tepelná ochrana:

zabraňuje poškození vinutí motoru kompresoru, nastavení je mezi 3 - 16 A.

Pojišťovací ventil topení:

otevírá při překročení tlaku ( 3 bar) v topném systému

Manometr topení:

Ukazuje aktuální tlak v topném systému. Neměl by klesnout pod 1 bar.
Nastavení presostatu.
Nízkotlaký presostat nastaven na vypínací tlak 0 bar, spínací
hystereze 3 bar.
Vysokotlaký presostat nastaven na 29 bar. Při vypnutí je
resetován automaticky.
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Kompresor
Plně hermeticky uzavřený Scroll kompresor, speciálně konstruován pro
použití v tepelných čerpadlech a trvalé vysoké zatížení. Obsahuje několik
důležitých konstrukčních prvků pro ochranu v normálním provozu, ale i
prvky chránící proti přetížení. Izolace motoru odolává působení
chemických látek a je odolná proti vysokým teplotám. Má zabudovány
ochrany proti přetížení velkým proudem a proti vysokým teplotám.
Kompresor je chlazen procházejícími parami chladiva a nevyžaduje
dodatečné chlazení. V tepelném čerpadle je montován na gumových
blocích zabraňujících přenosu hluku a vibrací.
Speciální olej pro použití v kompresoru v chladících zařízeních.

Scroll kompresor

Kondenzátor
V tepelných čerpadlech typu LWSE-F je použit bohatě dimenzovaný deskový výměník z
nerezové oceli 14 571. Jednotlivé desky jsou spojeny speciální pájkou. Díky této
konstrukci odolává tlaku až 40 bar.
Regulátor s displejem Na přední stěně tepelného čerpadla je umístěn barevný touch screen displej.
Vypínač je umístěn pod kratem nad displejem

DODÁVKA
Tepelné čerpadlo s výparníkem typu LWSE-F je dodávano kompletně zapojené a připravené pro
montáž. Baleno je na paletách v ochranné fólii. Propojení a uvedení do provozu musí být
provedeno technikem s odpovídající kvalifikací !
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5.7.

Softstarter

Soft Starter SMC 3. Plynulý rozběh motoru zvyšováním napětí (soft start). Zajišťuje rozběh
motoru se záběrným momentem nastavitelným v rozsahu 15%, 25%, 35% nebo 65% záběrného
momentu a dobou rozběhu nastavitelnou do 2, 5, 10 ,15, 20, 25 nebo 30 sekund. (softstartéry
3…37A = pouze 2…15 sekund).
- Vlastní nadproudová elektronická ochrana motoru. Třída přetížení je nastavitelná na hodnoty
Off, 10, 15, 20. Nulování přetížení (Overload Reset) je nastavitelné na Ručně nebo Automaticky.
- Možnost detekce zkratu na tyristoru. Tato chyba indikuje chybu na některém výkonovém
tyristorovém modulu.
- Ztráta napájecího napětí/zátěže
- Chyba přehřátí. Přehřátí může poukazovat na nedostatečné větrání, vysokou okolní teplotu,
přetížení nebo nevhodné zatěžovací cykly.
- Vyvažování nesymetrie fází
- Detekce záměny fází

Reset tlačítko
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5.8.

Nastavení DIP přepínačů soft starteru

poloha DIP přepínačů
1= OFF
2= OFF → čas rozběhu 2 sec
3=OFF → mód softstarter aktivní
4= ON
5= ON → proudové omezení 450%

6= OFF
7= OFF → samovolný doběh
8= OFF
9 = OFF
10= OFF → funkce kickstart vypnuta

11= ON
12= OFF → nastavení třídy přetížení 10
13= OFF → reset: manuální
14= OFF → pomocný kontakt 13-14: funkce “normal”
15= ON → pomocný kontakt 2: funkce “dosaženy otáčky”
16= OFF → hlídání sledu fází zapnuto
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5.9.

Čidla teploty– hodnoty odporu

Venkovní teplota:
(KTY 81-110
1kΩ; při 25°C)

Montovat ve 2/3 výšky stěny, na severní nebo severozápadní stranu. Neumisťovat
nad okna. Chránit před přímým slunečním zářením. Musí být pevně přišroubováno.
Chránit před vlhkostí.
Měřící rozsah: -35...100°C

Čidlo do jímky:
(KTY 81-110
1kΩ; při 25°C)

Použití pro akumulační nádobu nebo zásobník TUV.
Montáž do jímky, minimální hloubka 51mm.
Měřící rozsah: -35..100°C

Příložné čidlo:
(KTY 81-110
1kΩ; při 25°C)

Pokud je použito jako čidlo teploty výstupu do směšovaného okruhu, montovat za
oběhové čerpadlo na výstupu do topného okruhu. Při montáži použít vázací pásky a
teplovodivou pastu. Montovat na čistou trubku.
Měřící rozsah: -35...100°C

Čidlo soláru:
(PT 1000Ω; při 0°C)

Pro měření teploty v solárním kolektoru.
Montáž do jímky v kolektoru, minimální hloubka 51mm.
Měřící rozsah: -50..180°C
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6. Příslušenství
6.1.

IO7 rozšiřující modul

6.1.1.

Popis

Sériově může regulátor LWSE-F ovládat:


2 směšované okruhy



Ohřev TUV včetně ohřevu proti bakterii Legionella



Natápění akumulační nadoby



Solár-ohřev TUV nebo natápění akumulační nádoby



Řízení kotle (pouze při 1-stupňovém tepelném čerpadle)

V případě, že tyto možnosti nestačí na splnění všech požadavků kladených na systém, musí
být použit rozšiřující modul IO7. Mohou být připojeny až 4 tyto rozšiřující moduly. Uvnitř
tepelného čerpadla může být umístěn pouze jeden, ostatní musí být instalovány externě. Je
možné dodat elektroinstalační krabici (Art.-Nr.: 171109), ve které mohou být umístěny 3
moduly. U této krabice je přiložen jeden komunikační kabel o délce 3 m k propojení
tepelného čerpadla a externě instalovaných modulů.
Modul IO7 může řídit:


Další směšované okruhy



Ohřev bazénu



Další okruh TUV



Další solární ohřev



Další stupně zdroje tepla



atd…
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Popis rozšiřujícího modulu IO7

Výstupy 230V
L

N

L

N L

T2

GND

Napájení 230V
N

L N

Relé 1
Relé 2
Relé 3

Propojky (jumpery) pro
nastavení funkce IO7

0-10V

GND

T3

GND

T1

GND

Připojení čidel
Důležité: Mohou být připojena pouze čidla
typu KTY81-110 !
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SLAVE

MC-Bus
SLAVE
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6.1.2.

Směšovač

Směšovaný okruh 3 ( IO7-1, Addr. 0)
Standardně je možné ovládat 2 směšované okruhy regulátorem tepelného čerpadla. V
případě potřeby dalších směšovaných okruhů je nutné použít rozšiřovací modul IO7.
Připojení podle následujícího obrázku:

61

NIBE LWSE-F

Směšovaný okruh 4 ( IO7-2, Addr. 1)
Pro čtvrtý směšovaný okruh zapojte rozšiřující modul IO7 podle následujícího obrázku:

Pro bezchybnou funkci modulu je nutná správná konfigurace propojek !
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6.1.3.

Bazén

Bazén ( IO7-3, Addr. 2)

Pro ohřev bazénu zapojte rozšiřující modul IO7 podle následujícího obrázku:

Pro bezchybnou funkci modulu je nutná správná konfigurace propojek !
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6.1.4. Solár
Doplňkový ohřev TUV ( IO7-4, Addr. 3)

Rozšiřujícím modulem IO7 je možné ovládat druhý okruh ohřevu TUV. Stejným modulem je
navíc možné ovládat i solární ohřev v tomto druhém zásobníku.
Připojení podle obrázku:

Pro bezchybnou funkci modulu je nutná správná konfigurace propojek !
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6.1.5.

Regulace kaskády

(IO7-5, Addr. 4)
Standardním regulátorem (IO6) tepelného čerpadla je možné řídit dva stupně zdroje tepla. V
případě potřeby je možné ovládat další tři stupně při použití rozšiřujícího modulu IO7 tzn.
celkově 5 stupňů.Připojení podle obrázku:
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6.1.6.

Rezerva (další funkce)

(IO7-6, Addr. 5)
V případě, že popsané možnosti nestačí, musí se připojit další (rezervní) modul IO7. K
dispozici jsou 3 releové výstupy a 3 vstupy pro čidla, případně kontakty.
Možná použití jsou:
Směšovaný okruh 5 nebo 6
Cirkulační čerpadlo TUV
Ohřev vany kondenzátu
a další...
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6.1.7

Konfigurace rozšiřujícího modulu

1. Hlavní menu / Příslušenství

2. Servis (nutný kód)

3. Relé a čidla

4. Objeví se upozornění !
5. V menu “Rozšiřující modul” je možné
moduly IO7 konfigurovat.
Je důležité nastavit správnou adresu pomocí
propojek (jumperů) na modulu IO7. Jinak
nebude systém schopen moduly rozpoznat.
Nastavení viz. strany 57-65.
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6.2.

Vana kondenzátu

6.2.1. Důležité informace
Při odtávání výparníku zkapává kondenzát pod výparník. V období kdy jsou venkovní teploty
pod bodem mrazu dochází k tvoření námrazy pod výparníkem a někdy i v okolí výparníku.
Pokud je tvoření námrazy nežádoucí je možné použít vanu kondenzátu. Kondenzát je potom
odveden odpadní trubkou mimo prostor výparníku. Při nízkých venkovních teplotách je navíc
povrch vany vyhříván topným kabelem.
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Montážní poloha vany
pod výparníkem !

Topný kabel je zaveden až do
nezámrzného prostředí !

Vana kondenzátu se instaluje pod výparníkem, musí být vyspádována a
přišroubována ke konzolám. Odpadní potrubí musí být zavedeno až do
nezámrzného prostředí. Topný kabel je taktéž protažen odpadem až do
nezámrzného prostředí. Odpadní potrubí musí být dostatečně izolováno.
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6.2.2. Montáž topného kabelu

Vana kondenzátu malá (LWSE-F 08-12)
Montáž konzolí

Topný kabel protáhnout
odpadním potrubím

Topný kabel
celková délka 14m
ca.7,5 cm
Topný kabel připojit do
svorkovnice výparníku a zkrátit
na potřebnou délku

Vana kondenzátu velká (LWSE-F 14-24)
Topný kabel protáhnout
odpadním potrubím

Montáž konzolí
2x vodící lišta

Topný kabel
celková délka 27 m

Topný kabel připojit do
svorkovnice výparníku a
zkrátit na potřebnou délku
ca.7,5 cm

Topný kabel upevňovat pomocí dodaných vodících lišt. Dodržovat odstup mezi jednotlivými
linkami 7,5 cm. Kabel připojit do svorkovnice výparníku. Zapojení podle schématu níže.
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230V
L N

IO7 rozšiřující modul

Außenwand

3 x 1 ,5

Aby mohl být modul IO7
správně nakonfigurován,
musí být propojky osazeny
podle obrázku.
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Jeden modul IO7 může být montován uvnitř
skříně tepelného čerpadla. Pokud už je
místo obsazeno je nutné použít externí
elektromontážní krabici. Na objednávku je
možné krabici dodat. (Artikel.Nr: 171109)
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w ir d n ic h tb e n ö tig t.(R e l1 = in te r n v e r k a b e lt)

Schéma připojení

R e g e lu n g in W P

6.3.3.

U G V e r d a m p fe r

(LWSE-F s vanou kondenzátu)

K le m m le is te a m
V e n tila to r
au ße n
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6.3.4. Konfigurace vany kondenzátu

1.) Příslušenství

4.) Relé

2.) Servis

5.) Přiřazení relé

3.) Relé a čidla

6.) Vana kondenzátu ohřev:
IO7 6 - Rel 1

4.) Rozšiřující modul

1.) Tepelné čerpadlo

5.) IO7-6 Addr.5:
ZAP

2.) Technik

1.) Příslušenství

3.) Tepelné čerpadlo

4.) Odtávání

2.) Servis

5.) Doba ohřevu vany
kondenzátu: 500s
3.) Relé a čidla
6.) Nasávaný vzduch
max. teplota: 2,0 °C
72

NIBE LWSE-F

Prostorové čidlo

6.3.

Prostorové čidlo měří teplotu v místnosti a podle rozdílu
mezi teplotou požadovanou a teplotou aktuální mění
posun topné křivky.
Je možné připojit maximálně jedno čidlo k jednomu
topnému okruhu.
Připojení prostorového čidla v tepelném čerpadle:
Připojit podle obrázku 1 na regulátor tepelného
čerpadla.

Artikel-Nr.: 171099

Obr. 1

S T E U E R E IN H E IT

Regulátor v tepelném čerpadle
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Aktivace prostorového čidla:

Obr. 1

Menu Příslušenství/Servis/Relé a čidla/Čidla/Přiřazení čidel/Topný
okruh 1 (viz. obr. 1):
a)

Topný okruh 1 – Prostorová teplota

<Čidlo 9>

Menu Topení/Servis/Topení (viz. obr. 2):

b)
c)

Prostorové čidlo
Vliv prostoru - topení

<Ano>
<70 %>

(Popis parametru Vliv prostoru - topení:)
Příklad 1: nastavená teplota = 20°C; teplota skutečná = 18°C; Vliv prostoru - topení =
100%
→Výstupní teplota bude zvýšena tak, jako kdyby byla nastavená prostorová teplota o
2°C vyšší.
Příklad 2: nastavená teplota = 22°C; teplota skutečná = 21°C; Vliv prostoru - topení
= 200%
→Výstupní teplota bude zvýšena tak, jako kdyby byla nastavená prostorová teplota
o 2°C vyšší.

Obr. 2

a

b
c
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Prostorový termostat

6.4.

Prostorový termostat slouží k nastavení požadované
prostorové teploty.
Je možné připojit maximálně jeden prostorový termostat
k jednomu topnému okruhu.
Připojení prostorového termostatu v tepelném čerpadle:
Připojit podle obr. 1 na regulátor v tepelném čerpadle.
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Aktivace prostorového termostatu:

Obr. 1

Menu Příslušenství/Servis/Relé a čidla/Digitální vstupy/ (viz.obr. 1):
a)

Prostorový termostat

<Čidlo 9>

Menu Topení/Servis/Topení (viz. obr 2):
b)

Vliv termostatu - topení

<-3°C>

(Popis parametru Vliv termostatu - topení:)
Pokud je dosažena požadovaná prostorová teplota termostat vypíná a znovu se zapne
až teplota poklesne o nastavenou hodnotu v parametru Vliv termostatu – topení.
Příklad: nastavená teplota = 20°C;
aktuální teplota = 20°C;
Vliv termostatu - topení = -3°C
→Prostorový termostat vypne a znovu zapne při poklesu prostorové teploty na 17°C.
Upozornění: Je nutné brát ohled na to, zda je použit spínací nebo rozpínací kontakt

Obr. 2

a
b
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Prostorové čidlo s nastavením teploty

6.5.

Prostorové čidlo s nastavením teploty umožňuje provést
korekci požadované teploty v rozsahu +3°C / -3°C.
Změna nastavení ovlivňuje topnou křivku.
Je možné připojit maximálně jedno čidlo s nastavením
teploty k jednomu topnému okruhu.
Je možné připojit maximálně dvě čidla s nastavením
teploty.
Připojení čidla s nastavením teploty:
Připojit podle obr. 1 na regulátor v tepelném čerpadle.

Artikel-Nr.: 171101
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0
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Aktivace čidla s nastavením teploty:

Obr. 1

Menu Příslušenství/Servis/Relé a čidla/Čidla/Přiřazení čidel
(viz. obr. 1)
a)
b)

Topný okruh 1 – prostorová teplota:
Topný okruh 1 – dálkové nastavení:

<Čidlo 9>
<Čidlo 4>

Menu Topení/Topný okruh1/Servis/Topení/ (viz. obr. 2):
c)
d)

Prostorové čidlo:
Vliv prostoru:

<ZAP>
<70%>

(Popis parametru Vliv prostoru - topení:)
Příklad 1: nastavená teplota = 20°C; teplota skutečná = 18°C; Vliv prostoru - topení =
100%
→Výstupní teplota bude zvýšena tak, jako kdyby byla nastavená prostorová teplota o
2°C vyšší.
Příklad 2: nastavená teplota = 22°C; teplota skutečná = 21°C; Vliv prostoru - topení
= 200%
→Výstupní teplota bude zvýšena tak, jako kdyby byla nastavená prostorová teplota
o 2°C vyšší.

Obr. 2

a

c
d

b
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6.6.

Prostorový přístroj “komfort” s displejem
Prostorový přístroj “komfort” umožňuje dálkové ovládání
tepelného čerpadla se stejným systémem menu jako na
displeji zabudovaném v tepelném čerpadle.
Kromě toho je v tomto panelu vestavěno prostorové
čidlo.
Je možné instalovat maximálně jeden prostorový přístroj
“komfort”.
Připojení prostorového přístroje “komfort”:
Prostorový přístroj “komfort” připojit podle obrázku 1
komunikačním kabelem k regulátoru tepelného
čerpadla*.

Artikel-Nr.: 171096

Obr. 1
Přístroj “komfort”

IO6 (regulátor tepelného čerpadla)

*UPOZORNĚNÍ: Délka komunikačního
kabelu nesmí přesáhnout 15 m !
Použít pouze originální dodaný kabel !
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Aktivace prostorového přístroje “komfort”:

Obr. 1

Menu Příslušenství/Servis/Relé a čidla/Čidla/Přiřazení čidel
(viz. obr. 1):
a)

Topný okruh 1-prostorová teplota: <mControl1>

a
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6.7.

Dálková správa pomocí PC, sítě LAN nebo internetu

Aby mohlo být tepelné čerpadlo ovládáno počítačem připojeným přímým propojením s regulátorem tepelného čerpadla nebo přes síť LAN a
nebo přes internet, musí být provedeno následující nastavení.
Přístup přes router:
-

-

V prohlížeči (i-Explorer, Firefox, Chrome) musí být instalován Flash-Player.
Router musí být propojen síťovým kabelem s regulátorem tepelného čerpadla.
V regulátoru tepelného čerpadla v menu Příslušenství/Servis/Komunikace je nastavena IP adresa:
DHCP staticky
IP-adresa xxx.xxx.xxx. libovolně. První tři trojčíslí musí být shodná s IP adresou v síti, poslední trojčíslí musí být volná adresa v
síti (0-255 , 0 a 255 se nesmí použít)
PC nebo notebook musí mít přístup k síti. Většinou bývá IP-adresa přidělována automaticky.
Po zadání navolené IP adresy v prohlížeči je umožněn přístup k regulátoru.
Zadejte uživatelské jméno (xxxx) a heslo (xxxx).
Tepelné čerpadlo je obsluhováno pomocí stejného systému menu jako na displeji v předním panelu.

Přímé propojení s počítačem :
-

-

PC nebo notebook musí spojen síťovým kabelem s regulátorem tepelného čerpadla.
V PC nebo notebooku je nastavena libovolná statická IP-adresa.
V regulátoru tepelného čerpadla v menu Příslušenství/Servis/Komunikace je nastavena IP adresa.
DHCP staticky
IP-adresa xxx.xxx.xxx. libovolně. První tři trojčíslí musí být shodná s IP adresou v PC nebo notebooku, poslední trojčíslí
musí být od PC nebo notebooku odlišné.
Další nastavení jako v popisu výše.
Zadejte uživatelské jméno (xxxx) a heslo (xxxx).

Přístup přes internet:
-

Pokud je k dispozici DSL (ADSL) připojení a router s funkcí Port-forwarding je možné získat přístup k tepelnému
čerpadlu i přes síť internet.
Veškerá nastavení jsou stejná jako v případě připojení přes router.
Port 80 je adresa zařízení přidělená regulátoru tepelného čerpadla (TCP)
Port 3111 je adresa zařízení přidělená regulátoru tepelného čerpadla (TCP)
Regulátor tepelného čerpadla je nyní přístupný přes IP adresu přidělenou poskytovatelem připojení k internetu.
Pokud poskytovatel připojení IP adresu neustále mění (běžné ADSL připojení) může být využita služba DYNDNS.

Připojení na displeji tepelného čerpadla:

Síťový kabel připojit do konektoru podle obrázku
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7. TECHNICKÉ ÚDAJE

NIBE LWSE-F
A10/W35

A7/W35

A2/W35

A-7/W35
A35/W23 -18
Jmenovitý průtok
Vestavěný elektrokotel

Topný výkon
Elektrický příkon
COP*
Topný výkon
Elektrický příkon
COP*
Topný výkon
Elektrický příkon
COP*
Topný výkon
Elektrický příkon
COP*
Chladící výkon
při A2W 35
∆t=5K

Jištění

Kompresor a elektrokotel

Jištění

Kompresor bez
elektrokotle

Provozní proud
Rozběhový proud
Chladivo
R407c
Připojovací potrubí
chladící okruh max.10 m
Počet kompresorů
Počet ventilátorů
Vnitřní díl
Vnitřní díl
Připojovací potrubí topení
Připojovací potrubí - výparník
Venkovní díl
Venkovní díl - rozměry

při propojení 10 m
Sací
Kapalinové

RozměryH/Š/V
Hmotnost
Vnější závit
Sací
Kapalinové
Počet výparníků
Šířka
Hloubka
Výška

Upevnění k podstavci
Venkovní díl

Hmotnost

8

10

12

14

18

24

30(2x14)

36(2x18)

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
kW

12,4
2,3
5,4
11,3
2,2
5,1
9,3
2,2
4,3
7,8
2,2
3,6
6,8
1,44
9

13,6
2,6
5,3
12,9
2,6
5,0
10,7
2,6
4,2
8,8
2,5
3,5
7,6
1,6
9

15,6
3,2
4,9
14,6
3,2
4,6
12,3
3,1
4,0
9,8
3,0
3,3
8,9
1,9
9

20,7
4,2
5,0
20,0
4,3
4,7
16,6
4,1
4,1
13,7
4,1
3,4
12,5
2,4
9

22,5
4,7
4,8
22,4
4,9
4,6
19,5
4,9
4,0
14,5
4,4
3,2
14,3
2,9
9

31,0
6,7
4,7
30,3
6,8
4,5
24,7
6,4
3,9
19,9
6,2
3,2
18,8
3,7
9

41,5
8,3
5,0
40,1
8,6
4,7
33,2
8,1
4,1
27,4
8,2
3,4
25,1
4,8
-

45,0
9,5
4,8
44,7
9,8
4,6
39,0
9,9
4,0
29,1
8,8
3,2
28,6
5,7
-

A

C20

C25

C25

C32

C32

C32

-

-

A

C13

C13

C16

C16

C16

C20

2xC16

2xC16

A
A
kg
mm
ks
ks
mm
kg
1“
mm

6,8
8,2
10,1
11,8
16
20
2x11,8
2x16
30
36
45
53
72
90
2x53
2x72
7
7
6,5
9,9
9,9
9,9
2x9,9
2x9,9
1x22 mm 1x22 mm 1x22 mm 1x22 mm 2x22 mm 2x22 mm 2x22 mm 4x22 mm
1x12 mm 1x12 mm 1x15 mm 1x15 mm 1x15 mm 1x15 mm 2x15 mm 2x15 mm
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
4
4
550/600/1500
2x(550/600/1500)
160
165
170
175
180
200
2x175
2x180
2 x 1“
2 x 1“
2 x 1“
2 x 1“
2 x 1“
2 x 1“
4 x 1“
4 x 1“
22 / 12

22 / 12

22 / 15

22 / 15

28 / 15

ks

1 x jednoduchý

1 x dvojitý

mm
mm
mm

956
1106
1235

956
2006
1268

mm

878 x 1028

878x1928

kg

100

100
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100

180

180

28 / 15

180

2x 22/15

2x 22/15

2 x dvojitý
956
2006
1268
každý
878x1928
každý
2x180
2x180
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7.2.

Pracovní rozsah

Tepelné čerpadlo NIBE LWSE-F může pracovat až do venkovní teploty -20°C.
Při trvalém provozu s konstantní výstupní teplotou se doporučuje nastavit maximální
výstupní teplotu 50°C.
Při trvalém provozu s konstantní teplotou nesmí být překročena maximální teplota 55°C.
Maximální teploty jsou možné jen při ΔT 10K viz graf výše.
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7.3.

Poznámky

84

