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Instrukcja instalatora – RMU 40 
Informacje ogólne 
RMU 40 może sterować i monitorować pompę ciepła 
Nibe z innego pomieszczenia w domu. 
 
Zawartość 

 
1 x RMU 40 1 x Podstawka 

plastikowa 
2 x śruby 

 
Sposoby montażu 
RMU 40 można zamontować na kilka różnych 
sposobów, niektóre z nich są przedstawione poniżej. 
 

 

Czujnik pokojowy 
RMU 40 zawiera czujnik temperatury pokojowej 
mający takie same funkcje jak ten dostarczany z 
pompą ciepła (BT50). 
Umożliwia to wybranie czujnika temperatury 
pokojowej, którego pompa ciepła będzie używała do 
wyświetlania i sterowania temperaturą 
pomieszczenia. 
 
Czujnik temperatury pokojowej może mieć do trzech 
funkcji: 
1. Wyświetlanie aktualnej temperatury 

pomieszczenia na wyświetlaczu pompy ciepła. 
2. Możliwość zmiany temperatury pomieszczenia 

podawanej w °C. 
3. Możliwość zmieniania/stabilizowania 

temperatury pomieszczenia. 
Czujnik należy zamontować w neutralnym miejscu, 
gdzie wymagana jest nastawiona temperatura. 
Odpowiednim miejscem jest wolna ściana na 
korytarzu, około 1,5 nad podłogą. 
Bardzo ważne jest, żeby wykonywanie przez czujnik 
poprawnych pomiarów temperatury pomieszczenia 
nie było utrudniane przez to, że czujnik jest 
umieszczony na przykład we wnęce, między 
półkami, za zasłoną, nad lub blisko źródła ciepła, na 
przeciągu od drzwi zewnętrznych lub był wystawiony 
na bezpośrednie światło słoneczne. 
Termostaty kaloryferowe również mogą stwarzać 
problemy. 
Jeśli czujnik ma być używany do zmieniania 
temperatury pomieszczenia i/lub 
zmieniania/stabilizowania temperatury 
pomieszczenia to trzeba go aktywować w menu 
1.9.4 pompy ciepła. 
 

 
Ostrzeżenie 
Jeśli czujnik pokojowy jest używany w 
pomieszczeniu z ogrzewaniem 
podłogowym to powinien tylko 
wskazywać temperaturę a nie sterować 
temperaturą pomieszczenia. 
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Montowanie 
RMU 40 nie może być zamontowany bezpośrednio 
na ścianie, gdyż z tyłu wystaje listwa 
przyłączeniowa. 
RMU należy zamontować na zapasowej obudowie 
aparatu lub dostarczonej podstawce plastikowej. 
Jeśli zamontowany w RMU 40 czujnik temperatury 
pokojowej ma być używany to bardzo ważna jest 
lokalizacja regulatora pokojowego. Patrz rozdział 
„Czujnik pokojowy”. 
 
1. 

  
Otworzyć RMU 40 przez włożenie śrubokrętu w 
jeden z otworów o średnicy 4mm na krawędzi. 
Popchnąć śrubokręt żeby otworzyć zatrzask. 
Powtórzyć czynność dla pozostałych trzech 
zatrzasków. 
 
2. 

 
Bez podstawki plastikowej: Umieścić panel tylny 
przed obudową aparatu i przykręcić do ściany. 
Z podstawką plastikową: Przykręcić podstawkę 
plastikową do ściany. Następnie przykręcić tylny 
panel do podstawki plastikowej za pomocą 
dostarczonych dwóch śrub. 
 

 
 
Podłączyć zgodnie z rozdziałem „Podłączenia 
elektryczne”. 

4. 

 
Odchylić panel przedni o około 30° i założyć na dwa 
zatrzaski z boku. Następnie zamknąć obudowę 
regulatora i zatrzasnąć dwa zatrzaski z drugiej 
strony. 
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Podłączenia elektryczne 
 

 
UWAGA 
Wszystkie podłączenia elektryczne muszą 
być wykonane przez wykwalifikowanego 
elektryka. 
Instalacja elektryczna musi zostać 
wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Podczas instalowania RMU 40 pompy 
ciepła F1145/F1245/F750 nie mogą być 
podłączone do zasilania elektrycznego. 

 
Podłączanie komunikacji i zasilania 
elektrycznego 
Listwa zaciskowa w RMU 40 ma być podłączona do 
listwy zaciskowej X4:9-12 na karcie wejściowej 
(AA3) w pompie ciepła. 
Użyć kabli LiYY, EKKX lub podobnych.(EKKX – 
szwedzki standard kabli telefonicznych, jednożyłowy, 
niskonapięciowy kabel telefoniczny izolowany PCW) 
RMU 40 

Listwa zaciskowa 
 

 
 

 
GND - uziemienie 

 
Kilka RMU 40/SMS 40 
Jeśli do F1145/F1245/F750 ma być podłączony 
dodatkowy RMU 40 lub SMS 40 to powinien być 
podłączony z listwy zaciskowej w pierwszym 
urządzeniu. Podłączyć można co najwyżej dwa 
urządzenia. 
 

 
 
Ustawianie programu 
1. Przytrzymać przycisk wstecz na RMU 40 

przesz 7 sekund żeby uzyskać dostęp do menu 
„ustawienia konserwacyjne”. 

2. Wejść do menu i wybrać, do którego systemu 
grzewczego RMU 40 ma być podłączony. 

3. Włączyć pompę ciepła, wejść do menu 
ustawienia konserwacyjne (5.2) i aktywować 
RMU 40 dla systemu grzewczego, którym ma 
sterować. 

4. Jeśli chcemy, żeby pompa ciepła do sterowania 
temperaturą używała czujnika temperatury 
pokojowej to trzeba to ustawić w menu „room 
sensor settings” (ustawienia czujnika 
pokojowego) (1.9.4). Jeśli zamontowany jest 
zewnętrzny czujnik temperatury pokojowej 
(BT50) to ten będzie używany. W przeciwnym 
wypadku używany będzie czujnik temperatury 
pokojowej znajdujący się w RMU 40. 

 

 
UWAGA 
Do współpracy z RMU 40 oprogramowanie 
w F1145/F1245/F750 musi być wersji xxx 
lub nowsze. 
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Sterowanie - Wstęp 
 
Regulator pokojowy 
 

 
A 

Wyświetlacz 
Na wyświetlaczu pokazywane są instrukcje, 
ustawienia i informacje o pacy systemu. 

B Przycisk trybu czuwania 
Z pomocą tego przycisku RMU 40 może zostać 
przełączony do trybu czuwania. Naciśnięcie 
tego przycisku nie ma wpływu na pracę pompy 
ciepła. 

D Przycisk wstecz 
Przycisk wstecz służy do: 
 powrotu do poprzedniego menu. 
 zmiany nie zatwierdzonego ustawienia. 

E Przyciski trójkątne i  
Przyciski trójkątne służą do: 
 przewijania w menu i między opcjami. 
 zwiększania i zmniejszania wartości. 

 
 

Menu system 
Po włączeniu RMU 40 pokazuje się menu 
informacyjne. Pokazuje  ono podstawowe informacje 
o pompie ciepła. Wyświetlana jest temperatura 
pomieszczenia w stosunku do wybranego systemu 
grzewczego. 
 

 
Outdoor temperature – temperatura zewnętrzna 
Temp lux activated – tymczasowy luks włączony 
Indoor temperature – temperatura pomieszczenia 
Clock – zegar 
Hot water temp. - temperatura ciepłej wody 
 
Przejście do menu głównego następuje po 
naciśnięciu dowolnego przycisku. 
Menu informacyjne pokazuje się w następujących 
przypadkach: 
 przy włączaniu, 
 po naciśnięciu przycisku wstecz w  menu 

głównym 
 po 15 minutach bez aktywności. 

W przypadku alarmu na górze wyświetlacza 
pokazuje się symbol wraz z numerem alarmu. 
Więcej informacji znajduje się w instrukcji pompy 
ciepła. 
W innych menu symbol alarmu jest pokazywany w 
dolnym prawym rogu. 
Działanie 
Przesuwanie kursora odbywa się po przy użyciu 
przycisków trójkątnych. Zaznaczona pozycja jest 
jaśniejsza i pojawia się jej zakładka. 
Wybieranie menu 
Poruszanie się po menu system odbywa się przez 
wybranie podmenu używając przycisków trójkątnych 
a następnie naciśnięcie przycisku OK. 
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Opcje wybierania 

 
op. mode – tryb pracy 
auto –automatyczny 
manual – ręczny 
add. heat only – tylko podgrzewacz pomocniczy 
addition – podgrzewacz pomocniczy 
heating – ogrzewanie 
cooling - chłodzenie 
 
W menu opcji aktualnie wybrana opcja jest 
wskazana zieloną fajką. 
 

 

Żeby wybrać inną opcję: 
1. Zaznaczyć odpowiednią opcję używając 

przycisków trójkątnych. Jedna z opcji jest 
wybrana (biała). 

 

2. Nacisnąć OK. żeby zatwierdzić wybraną 
opcję. Wybrana opcja ma zieloną fajkę.  

 
Ustawianie wartości 
W celu ustawienia wartości: 
 

1. Zaznaczyć wartość, którą chcemy 
ustawić używając przycisków 
trójkątnych. 

 

 

2. Nacisnąć przycisk OK. Tło wartości 
stanie się zielone, co oznacza dostęp 
do trybu ustawiania. 

 

3. Nacisnąć przycisk  żeby zwiększyć 

wartość lub  żeby zmniejszyć 
wartość. 

 

4. Nacisnąć OK. żeby zatwierdzić 
wybraną ustawioną wartość. Cofnięcie 
ustawienia i powrót do oryginalnej 
wartości następuje po naciśnięciu 
przycisku wstecz. 

 

 

Sterowanie - Menu 
 
Menu główne 
 

 
climate system – system grzewczy 
temperature – temperatura 
temporary lux – tymczasowy luks 
ventilation – wentylacja 
op. mode – tryb pracy 
service settings – ustawienia konserwacyjne 
 
Podmenu 
Informacja o stanie dla danego menu znajduje się na 
wyświetlaczu z prawej strony podmenu. 
 
temperature (temperatura) Ustawianie temperatury 
dla systemu grzewczego. Informacja o stanie 
pokazuje ustawioną dla systemu grzewczego 
wartość. 
 
temporary lux (tymczasowy luks) Aktywacja 
tymczasowego zwiększenia temperatury ciepłej 
wody. Informacja o stanie wyświetla „off” 
(wyłączony) lub pozostały czas tymczasowego 
wzrostu temperatury. 
 
ventilation (wentylacja) Ustawianie prędkości 
obrotowej wentylatora. Informacja o stanie pokazuje 
wybrane ustawienie. To menu jest wyświetlane tylko 
dla pomp ciepła powietrza wywiewanego i pomp 
ciepła źródła gruntowego z modułem wyposażenia 
dodatkowego dla powietrza wywiewanego. 
 
op. mode (tryb pracy) Aktywacja ręcznego lub 
automatycznego trybu pracy. Informacja o stanie 
pokazuje wybrany tryb pracy. 
 
service settings (ustawienia konserwacyjne) 
Ustawianie, który system grzewczy ma być 
sterowany przez regulator pokojowy. Przytrzymać 
przycisk wstecz przez 7 sekund żeby uzyskać 
dostęp do menu Konserwacja. 

 



7 

 
Menu 1 - temperatura 
 

 
temperature - temperatura 
 
Ustawianie temperatury (przy nieaktywnym czujniku 
pokojowym). 
 
   Zakres ustawień: - 10 do + 10 
 
Wyświetlacz pokazuje ustawione wartości dla 
ogrzewania (przesunięcie krzywej). 
Zwiększenie lub zmniejszenie temperatury 
pomieszczenia uzyskuje się przez zwiększenie lub 
zmniejszenie tej wartości na wyświetlaczu. 
Do ustawienia nowej wartości należy użyć 
przycisków trójkątnych. Nowe ustawienie zatwierdzić 
naciskając przycisk OK. 
Liczba kroków ilu trzeba użyć do zmiany wartości 
aby uzyskać odpowiedni stopień zmiany temperatury 
pomieszczenia zależy od urządzenia grzewczego. 
Jeden krok dla ogrzewania podłogowego a dla 
kaloryferów może wymagać trzech. 
Ustawianie żądanej wartości. Nowa wartość jest 
pokazywana z prawej strony symbolu na 
wyświetlaczu. 
Ustawianie temperatury (z zamontowanym i 
aktywowanym czujnikiem pokojowym). 
 
   Zakres ustawień: 5 - 30 °C 
 
Jeśli system grzewczy jest sterowany przez czujnik 
pokojowy to wartość na wyświetlaczu pojawia się 
jako temperatura w °C. 
Zmiany temperatury pomieszczenia dokonuje się 
nastawiając żądaną temperaturę na wyświetlaczu 
przy użyciu klawiszy trójkątnych. Nowe ustawienie 
zatwierdzić naciskając przycisk OK. Nowa 
temperatura jest pokazywana z prawej strony 
symbolu na wyświetlaczu. 
 

 
Ostrzeżenie 
Wzrost temperatury pomieszczenia 
może być spowolniony przez termostaty 
kaloryferowe lub ogrzewania 
podłogowego. Dlatego we wszystkich 
pomieszczeniach należy całkowicie 
otworzyć zawory termostatów, z 
wyjątkiem tych pomieszczeń, gdzie 
wymagana jest niższa temperatura, np. 
sypialni. 

 

 

PORADA 
Przed wykonaniem nowych ustawień 
odczekać 24 godziny żeby temperatura 
pomieszczenia mogła się ustabilizować. 

 
Menu 2 – tymczasowy luks 
 

 
temporary Lux – tymczasowy luks 
off – wyłączony 
hrs - godzin 
 
Zakres ustawień: 3, 6 i 12 godzin oraz tryb 
„wyłączony”. 

 
Tego menu można użyć kiedy zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę jest tymczasowo większe do 
zwiększenia temperatury ciepłej wody przestawiając 
na tryb luks na określony okres czasu, który można 
ustawić. 
 

 
Ostrzeżenie 
Jeśli w pompie ciepła w menu 2.2 
ustawiony jest tryb komfortu „luksusowy” 
to nie można wykonać żadnego 
dalszego zwiększenia. 

 
Funkcja jest aktywowana natychmiast po wybraniu 
okresu czasu i zatwierdzeniu tego używając 
przycisku OK. Czas z prawej wyświetla pozostały 
czas przy wybranych ustawieniach. 
Po upłynięciu czasu menu powraca do trybu 
„wyłączony”. 
Żeby wyłączyć temoporary lux (tymczasowy luks) 
należy wybrać „off” (wyłącz). 
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Menu 3 - wentylacja 
 

 
ventilation – wentylacja 
normal – normalna 
speed - prędkość 
 
   Zakres ustawień: normalna i prędkości 1-4 
 

 
Ostrzeżenie 
To menu jest wyświetlane jest tylko dla 
pomp ciepła powietrza wywiewanego i 
pomp ciepła źródła gruntowego z 
modułem wyposażenia dodatkowego dla 
powietrza wywiewanego (FLM). 

 
Tutaj można tymczasowo zwiększyć lub zmniejszyć 
stopień wentylacji mieszkania. 
Po wybraniu nowej prędkości zegar zaczyna odliczanie. 
Po upłynięciu czasu prędkości wentylacji powraca do 
normalnych ustawień. 
W razie konieczności w menu pompy ciepła 1.9.6 
można zmienić czas powrotu do normalnych ustawień. 
 
Menu 4 – tryb pracy 
 

 
 

tryb pracy 
Zakres ustawień: automatyczny, ręczny, tylko 
podgrzewacz pomocniczy 
 
funkcje 
Zakres ustawień: podgrzewacz pomocniczy, 
ogrzewanie, chłodzenie 

 
Tryb pracy pompy ciepła jest zazwyczaj ustawiony na 
„automatyczny. 
Istnieje również możliwość nastawienia pompy ciepła 
na „tylko podgrzewacz pomocniczy”, ale tylko kiedy 
używany jest podgrzewacz pomocniczy, lub „ręczny” i 
wybranie samemu jakie funkcje maja być dozwolone. 

Zmianę trybu pracy wykonuje się przez zaznaczenie  
wybranego trybu i naciśnięcie przycisku OK. Wyboru 
dostępnych funkcji, dozwolonych lub nie, wykonuje 
się przez zaznaczenie funkcji używając klawiszy 
trójkątnych i naciśnięcie przycisku OK. 
 
Automatyczny tryb pracy 
W tym trybie pracy nie można wybrać, które funkcje 
mają być dozwolone gdyż jest on obsługiwany przez 
pompę automatycznie. 
 
Ręczny tryb pracy 
W tym trybie pracy można wybrać, które funkcje 
mają być dozwolone. 
 
Tryb pracy tylko podgrzewacz pomocniczy 
 

 
Ostrzeżenie 
Jeśli zostanie wybrany tryb „tylko 
podgrzewacz pomocniczy” to sprężarka 
jest wyłączana i koszty eksploatacji są 
wyższe. 

 
W tym trybie pracy sprężarka nie pracuje i używany 
jest tylko podgrzewacz pomocniczy. 
 
Funkcje 
„podgrzewacz pomocniczy” jest tym co pomaga 
sprężarce podgrzewać mieszkanie i/lub ciepła wodę 
kiedy sama nie daje rady sprostać wymaganiom. 
„ogrzewanie” oznacza, że do mieszkania 
dostarczane jest ciepło. 
Wybór funkcji można anulować jeśli nie chcemy, 
żeby ogrzewanie pracowało. 
„chłodzenie” oznacza, że mieszkanie jest chłodzone 
podczas upałów. Wybór funkcji można anulować 
jeśli nie chcemy, żeby chłodzenie pracowało. Ta 
opcja wymaga wyposażenia dodatkowego dla 
chłodzenia lub pompa ciepła musi mieć wbudowaną 
funkcję chłodzenia. 
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Menu 5 – ustawienia konserwacyjne 
 

 
service settings – ustawienia konserwacyjne 
product name – nazwa wyrobu 
RMU 40 version – wersja RMU 40 
 
Tutaj ustawiane jest do którego systemu grzewczego 
powinien być podłączony regulator pokojowy. Nowe 
ustawienie zatwierdzić używając przycisku OK. 
Menu wyświetla, któro urządzenie jest podłączone i 
wersję oprogramowania RMU 40. 
 

 
Ostrzeżenie 
System grzewczy musi również być 
aktywowany w menu 5.2 pompy ciepła. 
Trzeba aktywować wszystkie systemy 
grzewcze, którymi chcemy sterować za 
pomocą RMU 40. 

 

Rozwiązywanie problemów 
Błąd komunikacji 
 Sprawdzić czy ustawienia w menu 5 RMU 40 i 

w menu 5.2 pompy ciepłą są zgodne. 
 Sprawdzić połączenie kablowe między RMU 40 

a pompą ciepła. 
 
Wyświetlacz zgasł 
 Sprawdzić połączenie kablowe między RMU 40 

a pompą ciepła. 
 Sprawdzić czy urządzenie nie jest w trybie 

czuwania. 
 

Dane techniczne 
 
 

 
 
Napięcie znamionowe 12 V prądu stałego, 40 

mA 
(zasilane z pompy ciepła) 
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