Návod k montáži
POOL40 - sada pro ohřev bazénu
k tepelným čerpadlům NIBE F1145/F1245/F1345

POOL 40 – návod k montáži

Všeobecně
POOL 40 je zařízení (sada), které umožňuje ohřev
bazénu tepelnými čerpadly F1145/F1245/F1345.
Pokud je zdrojem tepla F1345 určíte v řídícím systému
kolik kompresorových bloků bude ohřívat bazén.
Tepelné čerpadlo řídí pomocí této sady přepínací ventil
(QN19), oběhové čerpadlo bazénu (GP9) a oběhová
čerpadla dalších topných okruhů (GP10).
Během ohřevu bazénu cirkuluje topné medium mezi
TČ a bazénovým výměníkem pomocí oběhových
čerpadel vestavěných v TČ. Externí oběhové čerpadlo
(GP9 – většinou součást filtrace bazénu) cirkuluje
bazénovou vodu mezi bazénovým výměníkem a
bazénem. Externí oběhové čerpadlo (GP10) cirkuluje
otopnou vodu v topném systému a v případě potřeby
může být připojen doplňkový zdroj tepla, protože externí
čidlo teploty průtoku měří tepelný požadavek domu.
Regulace TČ řídí přes kartu sady POOL 40 přepínací
ventil (QN19), oběhové čerpadlo bazénu (GP9) a
oběhové čerpadlo (GP10).
V případě F1345 mohou být řízeny až 2 různé bazény, Rozmístění komponentů
každý systém může být připojen a řízen nezávisle – je
FA1
jistič
ale nutné instalovat 2 sady POOL 40.
Obsah dodávky
4x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x

stahovací kabelové pásky
pohon přepínacího ventilu
přepínací ventil
sada karty příslušenství
tepelně vodivá pasta
izolační páska
hliníková páska
teplotní čidla

X1

svorkovnice, zdroj el. napětí

AA5

karta příslušenství (interface)

AA5-X2

svorkovnice, čidla a externí blokování

AA5-X4

svorkovnice, komunikace

AA5-X9

svorkovnice, oběhová čerpadla,
přepínací ventil

AA5 – X10

svorkovnice, přepínací ventil

AAD-S2

DIP přepínač

AA5-F1

pojistka
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Připojení potrubí
Všeobecně
Pokud je k tepelnému čerpadlu F1145/1245/1345
připojeno ohřívání bazénu musí být topné okruhy
vybaveny externími oběhovými čerpadly. Během
natápění bazénu oběhové čerpadlo instalované v TČ
zajišťuje průtok bazénovým výměníkem. Externí
oběhové čerpadlo (GP10) udržuje průtok v topném
okruhu a teplotní čidlo (BT52) tak může měřit správnou
hodnotu teploty v topném okruhu.
Přepínací ventil
Nainstalujte přepínací ventil (QN19) tak, aby průtok z
tepelného čerpadla směřoval do vstupu AB, vstup A
směrem k bazénu a vstup B směrem k topnému
systému. Pokud je pohon ventilu v klidovém stavu, vstup
AB je otevřen směrem do vstupu B. V případě aktivace
signálu pohonu ventilu se ventil přepne tak, že vstup AB
se otevře směrem do vstupu A.

Teplotní čidla
 Teplotní čidlo (BT51) umístěte na
zpátečku z bazénu
 Teplotní čidlo topného okruhu (BT25)
umístěte na potrubí průtoku do topného
systému za oběhové čerpadlo (GP10)
Teplotní čidla vždy instalujte s nanesenou
teplovodivou pastou, přichyťte pomocí stahovací
pásky a přelepte hliníkovou páskou.
Nakonec celé spojení zaizolujte dodanou tepelně
izolační páskou.

Upozornění !
Čidla a komunikační kabely nesmí být
umístěny v blízkosti silových (napájecích)
vodičů.

Funkce
Ohřev bazénu je upřednostněn podle nastavení
v regulátoru tepelného čerpadla.
Pokud teplotní čidlo bazénu (BT51) není připojeno
není ohřev bazénu povolen.
Průtok topného media nastavte tak, aby teplotní rozdíl
na výměníku bazénu dosáhnul 10 – 15°C.
Nastavení proveďte v menu 5.1.11.
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Principielní schémata zapojení
Vysvětlivky:
BT1

Teplotní čidlo, venkovní

EB100

Tepelné čerpadlo

BT2

Teplotní čidlo průtoku, extra topný okruh

CP1

Ohřívač teplé vody

BT3

Teplotní čidlo zpátečka, extra topný okruh

CM1

Expanzní nádoba

BT6

Teplotní čidlo, teplá voda

FL2

Pojišťovací ventil

BT25

Teplotní čidlo externí, průtok do top. systému

QM31,QM32 Uzavírací ventily

BT51

Teplotní čidlo, bazén

HQ1,HQ4

Filtry

BT71

Teplotní čidlo zpátečka

RN 60,63

Vyvažovací ventily

CL11

Bazénový systém

RM2

Zpětná klapka

QN19

Přepínací ventil, bazén

GP10

Oběhové čerpadlo, topný systém

AA5

Karta příslušenství AXC 40

EP21

Extra topný systém

GP9

Oběhové čerpadlo, bazén

GP20

Oběhové čerpadlo, extra top. systém

EP5

Výměník, bazén

QN11

Směšovací ventil, extra top. systém

Principielní zapojení F1145 se sadou POOL 40 a
dvěma topnými systémy
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Principielní zapojení F1245 se sadou POOL 40 a
dvěma topnými okruhy

Principielní zapojení F1345 se sadou POOL 40 a
dvěma topnými okruhy
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Principielní zapojení F1345 se dvěma sadami
POOL40
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Elektrické připojení
Upozornění !
Elektrické zapojení může provádět
pouze kvalifikovaný elektroinstalatér.
Elektrická instalace a kabeláž musí být
provedena podle příslušných předpisů a
norem.
Napájecí napětí tepelného čerpadla
F1145/F1245 musí být během instalace
POOL40 vypnuto!

Propojení komunikace
První karta příslušenství musí být připojena přímo
k tepelnému čerpadlu do svorkovnice AA3-X4
v případě F1145/F1245 nebo do svorkovnice X6 v
TČ F1345. V případě instalace několika karet
všechny následující karty musí být propojeny do
série vždy ke kartě předcházející.
Použijte stíněný kabel o průřezu vodičů min. 0,5mm²
(např. SYKFY 2x0,5mm²).

Elektrické obvodové schéma je uvedeno na konci
návodu.

Připojení elektrického zdroje
Připojte napájecí napětí do svorkovnice X1 podle níže
uvedeného obrázku
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Připojení čidel a externího blokování
Použijte kabel typu LiYY, SYKFY nebo podobný

Upozornění !
Výstupní relé na kartě příslušenství mohou
být zatížena max. proudem 2A (230V)

Čidlo bazénu (BT51)
Připojte čidlo bazénu do AA5-X2:23-24
Externí blokování (volitelné)
Beznapěťový kontakt k blokování ohřevu bazénu
může být připojen do AA5-X2:21-22.
Pokud je kontakt sepnutý, ohřev bazénu je
zablokovaný.

F1345
Připojte čidlo (BT25) do X6:15 a X6:GND

BT 51

Připojení teplotního čidla průtoku (BT25)
Připojte čidlo do AA3-X6:5-6 na vstupní kartě TČ
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Připojení oběhového čerpadla bazénu (GP9)
Připojte oběhové čerpadlo (GP9) do AA5-X9:8 (230V),
AA5-X9:7 (N) a X1:3 (PE)

Nastavení programu
Programové nastavení pro POOL 40 může být
provedeno přes průvodce spouštění nebo přímo
v menu.
Průvodce spouštěním
Průvodce spouštěním se objeví na displeji při prvním
zapnutí TČ po jeho instalaci. Průvodce lze také spustit
přímo v menu 5.7
Programové Menu
Pokud neprovedete všechna nastavení během
průvodce spouštěním nebo pokud potřebujete provést
změny nastavení tyto mohou být realizovány
v programovém menu.
Menu 5.2 – nastavení systému (platí pro F1145/1245)
Aktivace/deaktivace příslušenství

Připojení oběh. čerpadla, topný systém (GP10)
Pokud již topný systém není vybaven oběhovým
čerpadlem musí být připojeno dodatečné oběhové
čerpadlo ke kartě příslušenství
Připojte oběhové čerpadlo (GP10) do AA5-X9:2(230V),
AA5-X9:1(N) a X1:3 (PE)

Menu 5.2.4 – příslušenství (platí pro F1345)
Aktivace/deaktivace příslušenství
Menu 4.1.1. - bazén
Aktivace ohřevu bazénu a nastavení spouštěcí a
zastavovací teploty ohřevu bazénu
Menu 5.1.11. - rychlost čerpadla topného media
Nastavení otáček čerpadla při ohřevu bazénu
Prostudujte také Návod k instalaci F1145/F1245.

DIP přepínač
DIP přepínač na kartě příslušenství musí být nastaven
následovně
Připojení pohonu přepínacího ventilu (QN19)
Připojte pohon (QN19) do AA5-X9:6 (signál), AA5X9:5 (N) a AA5-X10:2 (230V)

Technická specifikace
Přepínací ventil (QN19)
Řídící napětí
230V 50Hz
Kvs hodnota
8,6
Připojení (průměr mm)
28
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Ohřev bazénu –
sada POOL40
el. schema zapojení
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