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1

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
1.1 POVOLENÉ POUITÍ

Hi-T2 je dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou pro centralizované Ǝşzení sítĢ tepelných ēerpadel a systému RFC. Mƽǎe
být také pouǎit pro dílēí funkce (napƎşklad jako vzdálený panel pro samostatné tepelné ēerpadlo nebo jako prostorový
termostat pro správu zón).
/ŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠēŝĚůŽƚĞƉůŽƚǇĂǀůŚŬŽƐƟƉƌŽĂŶĂůǉǌƵƚĞƉůŽƚǇĂǀůŚŬŽƐƟƉƌŽƐƚƎĞĚşĂƉƌŽƐƉƌĄǀƵĚǀŽũŝƚĠŶĂƐƚĂǀĞŶĠŚŽĚŶŽƚǇƉƌŽǀǇƚĄƉĢŶşĂĐŚůĂǌĞŶş͘
Velmi intuiƟvní rozhraní zjednodušuje pouǎiơ ovládání; všechny funkce lze snadno nastavit díky pouǎiơ okamǎitĢ viditelných
pƎehleĚƽ.
Dálkové ovládání periodicky monitoruje a dotazuje síƛ͕ existuje doba cyklu͕ která uplyne mezi pŽǎadavkem na signál nebo pƎşkaz a
akƟvací funkce͕ doba cyklu závisí na velikosƟ sítĢ fancoilƽ nebo tepelných ēerpadel.

1.2 ZAKÁZANÉ POUITÍ
Jakékoli jiné pouǎiơ͕ neǎje povolené͕ je ZAKÁZÁNO.

1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE
CharakterisƟky
Napájecí napĢơ
Napájecí frekvence
Teplota provozního prostƎedí
Vlhkost provozního prostƎedí (nekondenzující)
Teplota skladovacího prostƎedí
Vlhkost skladovacího prostƎedí (nekondenzující)
TƎída zaƎízení (NA\ÍZ. EU 2013-811)
PƎíspĢvek regulace teploty k sezónní energeƟcké úēinnosƟ
vytápĢní prostƎedí. (REG UE 2013-811)

Typická
12Vac
50 - 60Hz
25°C
30%
25°C
30%

Min.
10Vac
Tip-5%
0°C
10%
-20°C
10%
4

Max.
14Vac
Tip+5%
50°C
90%
70°C
90%

2%

1.4 ELEKTROMECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY
Svorky a konektory
Analogové vstupy

Sériové

Transformátor
Hodiny
Displej
Tlaēítka
Celkové rozmĢry
Pouzdro

Šroubové svorky
1 NTC ēŝĚůŽna ƉƎşƐƚƌŽũŝ
1 ēŝĚůŽ vlhkosƟ na ƉƎşƐƚƌŽũŝ
1 USB Host (pro konektor USB disku)
1 izolovaný RS485 pro síƛ tepelných ēerpadel
a fancoŝůƽ
1 sériový TTL pro budoucí pouǎiơ (volitelné doplŸky)
1 Ethernetový port
Externí͕ není souēásơ dodávky
RTC hodiny seǌĄůŽǎŶşďĂƚĞƌŝş
4͕3 " LCD TFT 480x272 pixeůƽ
Dotykový LCD displej
128x81͕2mm hloubka 35mm
Z bílého plastu
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2

s^dhWͬs|^dhW\1E1
2.1 KARTA/^W>:
2.1.1 SCHÉMA USPO\ÁDÁE1

ING. 12VAC
RS485
SÍġ CHLADIýģ A
FANCOILģ

RS485 IZOLOVANÝ
DOHLED

ING. DIGITÁLNÍ

Obrázek 1. SCHÉMA USPK\ÁDÁNÍ

2.1.2 POhIT1 DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
Rozhraní má dotykový LCD displej s ĂŬƟǀŶşŵŝŝŬŽŶĂŵŝ͘
UmŽǎŸƵje snadno vybírat polŽǎky nebo provádĢt fƵŶkce.
Na dotykovoƵ obrazovkƵ netlaēte pƎşůŝš prsty a nepoƵǎívejte ostré pƎedŵĢty. Mohlo by dojít k poškození dotykové obrazovky
nebo k jejímƵ selhání.
DoporƵēƵje se vyvíjet slabé a delší tlaky na obrazovkƵ a seznámit se s poƵǎíváním samotné dotykové obrazovky.
Nedotýkejte se dotykové obrazovky jinými elektrickými zaƎşzeními. ElektrostaƟcký výboj mƽǎe zƉƽsobit její selhání.

2.1.3 DISP>:
Displej je 16/9 LCD TFT s úhlopƎşēkoƵ 4,3 ". Rozlišení je 480 x 272 pixelƽ. LCD displej má s 16bitovoƵ barevnoƵ hloƵďkoƵ (65535
barev).

2.1.4 EAPÁ:E1
Popis
NAPÁJENÍ 12VAC

CharakterisƟky
12Vac (min. 10Vac – max. 14Vac)

ID

CharakterisƟky
ŝĚůŽ NTC, rozsah -20qC y + 100qC
0% - 90% pƎŝ teplotách mezi -20°C a 60°C

ID

2.1.5 AEALOGOVÉ VSTUPY
Popis
Teplota prostƎedí
Vlhkost prostƎedí

2.1.6 <KDhE/<
Popis
USB
RS485 izolovaná
TTL
ETH

CharakterisƟky
USB port (pro h^ŇĂƐŚĚŝƐŬ) / konektor tyƉƵ A
Sériový MoĚďƵs pro tepelné ēerpadlo a fancoil
Sériový MoĚďƵs TTL pro ďƵĚoƵcí poƵǎiơ
Ethernet port 10/100 BASE T pro základní webový server

ID
USB

2.2 HODIEY
K dispozici jsoƵ hodiny se zálŽǎní baterií.
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2.3 W\IPOJENÍ
Svorky 1 a 2: pƎŝpojte napájení 12 V AC (svorka ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ12V - a 12V +).
Svorky 3-4-5: propojte sbĢrnŝcŝ RS-485: svorka 3 s GN;ƵǌĞŵŶĢŶşͿ, svorka 4 s R - a svorka 5 s R +.

11

4

R+

12

3

R-

2

GND

12V-

12V+
1

5

6

7

8

10

9

Obrázek 2. P\IPOJENÍ

2.4 INSTALACE
Dálkové ovládání se pouǎívá pro montáǎna zeě podle normy DIN 503.
EĂǌĂĚŶşƐƚƌĂŶĢĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶşũƐŽƵŶĢŬƚĞƌĠĚĢƌŽǀĂŶĠŽƚǀŽƌǇ͕ŬƚĞƌĠŵƵƐşƚĞŽĚĚĢůŝƚǀǇǀşũĞŶşŵƚůĂŬƵƉŽŵŽĐşƓƌŽƵďŽǀĄŬƵƚĂŬ͕Ă byste
získaůŝ otvory uǎŝteēné pro upevnĢní. Z 6 slotƽ pouǎívejte pouze 2 vnĢjƓí sloty hoƌŝzontální Ǝady (vŝz obrázek).
PƎed provedením této operace otevƎete samotné dálkové ovládání mírným tlakem na jeho spodní a horní ēást, aby se zadní panel
oddĢůŝů od pƎedního panelu.
Pouǎŝjte zadní panel s otvory znázornĢnýŵŝ na obrázku níǎe.
Nepouǎívejte panel pƎímo jako Ɠablonu k vyvrtání otvorƽ na zdŝ, bĢhem této operace mƽǎe dojít k poƓkození dálkového ovládání.

Obrázek 3. Sloty pro upevnĢní na zeě.
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3 UIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Dálkové ovládání je navrǎeno pro pouǎiơ rƽznými zƉƽsoby:
x Panel rozhraní (ƉƎşƐƚƌŽũĞ) pro jedno ƚepelné ēerpadlo.
x

Správce síƚĢŬĂƐŬĄĚǇƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů

x

Správce síƚĢŬĂƐŬĄĚǇƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů a fancoŝůƵ;ŶĞŶşĚŽƐƚƵƉŶĠǀͿ

x Správce síƚĢ fancoŝůƽ;ŶĞŶşĚŽƐƚƵƉŶĠǀͿ
WƌŽƐƉƌĄǀƵƐǇƐƚĠŵƵƉŽƐŬǇƚƵũĞĚĄůŬŽǀĠŽǀůĄĚĄŶşŚůĂǀŶşƐŽƵŚƌŶŶŽƵƐƚƌĄŶŬƵƐǇƐƚĠŵƵ͕ŬƚĞƌĄǌŽďƌĂǌƵũĞĂŬƟǀŶşǌĚƌŽũĞĂƐŬƌǉǀĄƚǇ͕ŬƚĞƌĠ
nejsou dosƚupné v akƚuální konĮŐuraci. Rozhraní ƚĂké zahrnuje druhou souhrnnou sƚránku obsahující všechny hodnoƚyƚeplŽƚy
a vlhkosƟ zjišƚĢné v sysƚému.
ProsƚƎednicƚvím nabídek získáƚe pƎşsƚup do:
x KonĮŐurace sysƚému
x

SƚĂvƽ jednŽƚlivých jednŽƚek

x Nasƚavení zóny͕ ƉƎşƐƚƌŽũĞnebo sysƚému
PƎşpadnĢ mƽǎeƚe pƎşmo pƎejíƚ z hlavní sƚránky k podrobným informacím sƟsknuơm oblasƟ na displeji͕ kde jsou zobrazeny souhrnné
informace. NapƎşklad sƟsknuơm oblasƟ͕ kde se zobrazují hlavní informace o ƚepelném ēerpadle͕ vsƚŽupíƚe do nabídky sƚavƽ
ƚepelného ēerpadla.

3.1 ZOBRAZENÍ IKON
Všechny ikony͕ kƚeré se nacházejí na rƽzných obrazovkách͕ se mohou jeviƚjako barevné nebo ǌƉƌƽŚůĞĚŶĢŶĠ ikona znázornĢna níǎe
jako pƎşklad:

SyƚŽsƚbarvy znamenĄ͕ǎe ikona je pouǎiƚelná; po sƟsknuơ se provede funkce͕ pro kƚerou je ikona nasƚavena.
PrƽŚlednosƚnaznaēuje͕ǎe ikona není ĂŬƟǀŶşa jakýkoli dŽƚek na ní nebude míƚǎádný úēinek.
Pokud jde o boēní posuvnou lišƚu͕ kƚerá se zobrazuje vlevo od obrazovek vǌƚahujících se k jednŽƚlivým jednŽƚkám pƎŝpojeným v síƟ
(viz odsƚavec 3.4.1.3)͕ je-li ikona zobrazena barevnĢ͕ je funkce povolena a v ƚŽmƚŽ konkréƚním okamǎiku je akƟvní (napƎşklad
ƉŽŬƵĚũĞƉƎşƚŽŵŶĄŝŬŽŶĂͣŽĐŚƌĂŶǇƉƌŽƟŵƌĂǌƵ͞ĚĞƐŬŽǀĠŚŽǀǉŵĢŶşŬƵǌďĂƌǀĞŶĄ͕ũĂŬũĞǌŶĄǌŽƌŶĢŶŽŶşǎĞ͕ũƐŽƵǌĂƉŶƵƚǇƚŽƉŶĠƉƌǀŬǇ
deskového výmĢníku ;ŬŽŶĚĞŶǌĄƚŽƌƵͿƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ).

Pokud naopak se objeví ikonĂ͕ ale je prƽŚlednĄ͕ je funkce povolenĂ͕ ale není akƚuálnĢ akƟvní (napƎşklad pokud se ikona ͣochrany
ƉƌŽƟŵƌĂǌƵ͞ĚĞƐŬŽǀĠŚŽǀǉŵĢŶşŬƵũĞǀşũĂŬŽƉƌƽŚůĞĚŶĄ͕ũĂŬũĞǌŶĄǌŽƌŶĢŶŽŶşǎĞ͕ũƐŽƵƚŽƉŶĠƉƌǀŬǇĚĞƐŬŽǀĠŚŽǀǉŵĢŶşŬƵƐƉƌĄǀŶĢŶĂƐƚĂǀĞŶǇ
a povoleny pro provoz͕ ale vƚuƚŽchvíli jsou vypnuƚy).

3.2 OBRAZOVKY A IKONY
Obrazovky se mohou lišiƚ od ƚŽho͕ co je uvedeno níǎe. Spoleēnosƚ si vyhrazuje právo provádĢƚ zŵĢny a akƚualizace ƚýkající se ƚŽho͕
co je uvedeno vƚŽŵƚŽŶĄǀŽĚƵ.

3.3 ÚVODNÍ STRÁNKA

Loading...

Obrázek 4. ÚVODNÍ STRÁNKA
PƎŝ zapnuơ dálkového ovládání se objeví úvodní obrazovka s loŐem͕ kƚerá ďƵĚĞǌŽďƌĂǌĞŶĂƉŽĚŽďƵŶĂēşƚĄŶşĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶş.
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3.4 DOMOVSKÁ STRÁNKA
Domovská stránka vypadá takto
5

6

7
13

4

2

12

11
8
logout

1
10
3

9

Obrázek 5. Domovská stránka – význam pokyŶƽ.
Z domovské stránky se dostanete na obrazovky rƽzných uǎivatelských zaƎşzení pouhým dotykem graĮcky zobrazeného zdroje.
Citlivé oblasƟ (oznaēené na obrázku ēervenými rámeēky) a indikace zobrazené na této obrazovce jsou:
1.

Tepelné ēerpadlo (u jednotek s více okruhy lze zobrazit pouzeƐŽƵēĄƐƟprvního okruhu)

2.

Signalizace stavu a reǎimu systému

3.

Fancoil (s pƎşpadným akƟvním stavem odvlhēování)

4.

Signalizace akƟvních výstrah v systému

5.

Logo Viessmann s informacemi

6.

KǌŶĂēĞŶşĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶş (pƎístup k indikacím ve verzi Įrmwaru)

7.

KonĮŐurace sítĢ ethernet

8.

Log-out (pƎerušovaný symbol, pokud je akƟvní)

9.

Navigaēní šipka, další stránka.

GraĮcky existují také indikace pƎştomnosƟ nebo nepƎştomnosƟ následujících uǎivatelských zaƎşzení:
10. Akumulaēní nádrǎe
11. Topný okruh
12. Teplá voda
Na domovské obrazovce se ve skuteēnosƟ zobrazují pouze uǎivatelská zaƎşzení pƎştomná a správnĢ nainstalovaná nebo se objevují
signalizace akƟvní v dobĢ zobrazení.
Pokud je k dispozici pouze z jednoho nebo více tepelných ēerpadel, která se nepouǎívají pro výrobu teplé vody a bez akumulaēní
nádrǎe, obrazovka graĮcky ukazuje pƎştomnost ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ, ale uvnitƎ domu se neobjevíǎádná další uǎivatelská zaƎşzení;
zobrazení je tedy následující (Obrázek 6. Domovská stránka – pouze ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽpƎŝpojené k síƟ͘):

Obrázek 6. Domovská stránka – pouze ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ.
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Obrázek 7. Tepelné ēerpadlo.
S odkazem na obrázek výše je vidĢt,ǎe z nĢj lze získat následující informace:
x ƉƎşƚŽŵŶŽƐƚƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů;ƉŽŬƵĚŬůĞƉŶĞƚĞŶĂƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ͕ĚŽƐƚĂŶĞƚĞƐĞŶĂŽďƌĂǌŽǀŬǇǀĢŶŽǀĂŶĠƐĂŵŽƚŶǉŵ
zaƎşzením);
ƉƌŽǀŽǌŶşƌĞǎŝŵƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů;ƚŽƉĞŶş͕ĐŚůĂǌĞŶş͕ŽŚƎĞǀds͕szW;K&&Ϳ͕ƉŽŬƵĚƐĞŶĞŽďũĞǀşǎĄĚŶǉǌĞƚƎş
ƉƎĞĚĐŚŽǌşĐŚsǇmbolƽ);
x ƉƌŽǀŽǌŶşƐƚĂǀƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů;ŬŽŵƉƌĞƐŽƌǀĐŚŽĚƵͿ͗ēŝŶŶŽƐƚƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂũĞŐƌĂĮĐŬǇŝŶĚŝŬŽǀĄŶĂŽƚĄēĞŶşŵ
ǀĞŶƟůĄƚŽƌƽͿ͘
KroŵĢ toŚo lze pƎímo na domovské stránce získat následující informace o fancoilecŚ;ŶĞŶşĚŽƐƚƵƉŶĠǀͿ:
x pƎştomnost fancoilƽ pƎŝpojenýcŚ v síƟ, pokud se objeví sǇmbol fancoilƽ ;Obrázek 8. &ancoilǇ pƎŝpojené v síƟ͘Ϳ
x provoz fancoilƽ v odvlŚēování, pokud se objeví sǇmbol kapek na fancoilu ; Obrázek 9. &ancoilǇ v odvlŚēování).

Obrázek 8. &ancoilǇ pƎŝpojené v síƟ͘

Obrázek 9. &ancoilǇ v odvlŚēování.

3.4.1 STRÁNKA TEPELNÉ ERPADLO
EĂĚŽŵŽǀƐŬĠƐƚƌĄŶĐĞŬůĞƉŶƵơŵŶĂƐǇŵďŽůƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ;ēşƐůŽĐŝƚůŝǀĠŽďůĂƐƟϭ͕Obrázek 5. Domovská stránka – ǀǉǌŶĂŵƉŽŬǇŶƽ͘
Domovská stránka - význam indikací) se dostanete na obrazovku týkající se ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů.
Odtud máte pƎşstup ke všem informacím týkajícím se provozu ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂa je také moǎné jednoznaēnĢ idenƟĮkovat
ŬĂǎĚĠũĞĚŶŽƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽĂƉƎştomný cŚladiē a kaǎdému z nicŚ pƎŝƎadit jméno.
1

Vzduch: -5,5°C
Vstup vody: 30°C
Výstup vody: 35°C

4

7ý

Stav
ZAP

3

Reåim

5

7
2
8

6
9
ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

boost

Obrázek ϭϬ͘ Stránka ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ – informace a ĂŬƟǀŶşŝŬŽŶǇ.
8

6020954

Dálkové ovládání
Informace zobrazené na stránce ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂjsou:
1. TeplotyǌŽďƌĂǌĞŶĠĚĂŶǉŵƚĞƉĞůŶǉŵēĞƌƉĂĚůĞŵ͗
a. Teplota vzduchu (°C)
b. Teplota vstupní vody (°C)
c. Teplota výstupní vody (°C)
2. Stav a provozní reǎim související s konkrétním ƚĞƉĞůŶǉŵēĞƌƉĂĚůĞŵ
3. AkƟvní a/nebo akƟvovatelné funkce (na posuvné lištĢ vlevo)
ŬƟǀŶşŝŬŽŶǇ (oznaēené na obrázku ēervenými rámeēky) na této obrazovce jsou:
4. EĄǌĞǀƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ;ƉƎŝŬĂǎĚĠŵũĞĚŶŽƚůŝǀĠŵƐƟƐŬŶƵơƐĞƉƎĞũĚĞŶĂĚĂůƓşũĞĚŶŽƚŬƵƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ͖ĚůŽƵŚǉŵ
ƐƟƐŬŶƵơŵůǌĞpƎejmenovaƚǌŽďƌĂǌĞŶĠƚĞƉůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ)
5. Tepelné ēerpadlo (s indikací provozu daným ŽƚĄēĞŶşŵvenƟůátoruͿ͖ odtud je pƎşstup na další stránku s informacemi
týkajícími se tohoto konkrétního ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ
6. AkƟvní výstrahy zobrazené jednotky
7. Ikony boēní navigaēní lišty
8. Ikony boēní navigaēní lišty
9. Ikony boēní navigaēní lišty
3.4.1.1

P\I\AZENÍ EshdW>E,KZW>

WƌŽƉƎŝƎĂǌĞŶşŶĄǌǀƵƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂũĞŶƵƚŶĠƉƌŽĐŚĄǌĞƚŵĞǌŝƐƚƌĄŶŬĂŵŝƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů ĂǎƉŽƐƚƌĄŶŬƵƚǉŬĂũşĐşƐĞƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů͕
ƉƌŽŬƚĞƌĠĐŚĐĞƚĞǌŵĢŶŝƚŶĄǌĞǀ͗ǌĂơŵƚŽƷēĞůĞŵũĞĚŶŽƚůŝǀĢƐƟƐŬŶĢƚĞǀĂŬƟǀŶşŽďůĂƐƟ4 znázornĢné na obrázku 10. Jakmile je tepelné
ēĞƌƉĂĚůŽŝdenƟĮkováno͕ podrǎƚe sƟsknuto na nĢkolik sekund ve stejné oblasƟ4. Poté zadejte pŽǎadovaný název na klávesnici.

7HSHOQpþHUSDGOR

Enter

Velké
písmenR
Opustit

ZSČt

Obrázek 11. VlŽǎení názvu ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ.
Název ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂmƽǎe mít maximálnĢ 13 znakƽ.
3.4.1.2
OBLAST dW>E,KZW>
Oblast 5 znázornĢna na ŽďƌĄǌŬƵϭϬƉŽƐŬǇƚƵũĞŝŶĚŝŬĂĐĞŽƉƌŽǀŽǌƵ;ŬŽŵƉƌĞƐŽƌǀĐŚŽĚƵͿƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ͕ŐƌĂĮĐŬǇǌŽďƌĂǌƵũĞ
ŽƚĄēĞŶşvenƟůátorƽ).

SƟsknuơm n
na oblast 5 obrázku 10 ƐĞĚŽƐƚĂŶĞƚĞŬĚĂůƓşŽďƌĂǌŽǀĐĞ͕ŬƚĞƌĄƵŬĂǌƵũĞƐĞǌŶĂŵĚĂƚ ŶĂēƚĞŶǉĐŚǀƌĞĄůŶĠŵēĂƐĞ͕ƚǉŬĂũşĐşĐŚƐĞ
provozu pƎşslušného ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ:
x Teplota vstupní vody (°C)
x Teplota výstupní vody (°C)
x Teplota ēŝĚůĂŽŚƎĞǀƵds (je -li k dispozici a nakonĮŐurovánĂ͕ °C).
PƎşstup na stejnou stránku s pƎşstupovými právy servisní technik (pro povolení pƎşstupového práva kliknĢte na ikonu
v citlivé oblasƟ8 Obrázek 10 a nastavte heslo servisní technik)͕ data zobrazená v reálnĠŵēĂƐĞũƐŽƵ͗
„konĮgurace“
x Teplota vstupní vody (°C)
x Teplota výstupní vody (°C)
x Teplota ēŝĚůĂŽŚƎĞǀƵds (je-li k dispozici a nakonĮŐurována)
x Vysoký tlak (bar)
x Nízký tlak (bar)
x Frekvence kompresoru (Hz)
x OtevƎení expanzního venƟůu (krok)
x KƚĄēŬǇvenƟůátoru (%)
x KƚĄēŬǇŽďĢŚŽǀĠŚŽēerpadla (%)
x PƎehƎáơ (°C)
x Provozní hodiny kompresoru (Hr)
x Provozní hodiny ēerpadla (Hr)
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3.4.1.3
OBLAST LIŠTY FUNKCÍ dW>E,KZW>
EĂďŽēŶşƉŽƐƵǀŶĠůŝƓƚĢǀůĞǀŽũƐŽƵŝŬŽŶǇ͕ŬƚĞƌĠƐǇŵďŽůŝǌƵũşĂŬƟǀŶşĂͬŶĞďŽĂŬƟǀŽǀĂƚĞůŶĠĨƵŶŬĐĞƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ͘ĞũŵĠŶĂ͗
BaƌĞvná ŝkona = akƟvní ĨƵŶkĐĞ
WƌƽŚůĞĚŶĄŝkona = ĨƵŶkĐĞ nakonĮŐƵƌovaná na ƉƎşƐƚƌŽũŝ͕ alĞ v ƐoƵēaƐné dobĢ nĞakƟvnş͘
NíǎĞ ũĞƚaďƵlka Ɛ ŝkonaŵŝ͕ kƚĞƌé ƐĞ ŵoŚoƵ obũĞvŝƚna boēní ƉoƐƵvné lŝƓƚĢ͘
PƎşƚŽŵnoƐƚnĞbo nĞƉƎşƚŽŵnoƐƚŝkonǇ na boēní ůŝƓƚĢ ďƵĚĞ ƵƌēĞna ƉovolĞníŵ nĞbŽǌakáǌáníŵ ƌĞlaƟvní ĨƵŶkĐĞ na ƚĞƉĞůŶĠŵēĞƌƉĂĚůĞ͘
PO\AÍ ZOBZAZENÍ

IKONA

1

FUNKCE
TEPLÁ VODA

KdKWK,\shds

2

KdKWdKWE,K^z^dDh

3

4

POVOLENÍ KOTL;Ϯ͘ǌĚƌŽũͿ

5

Zh,ÁDANÁ HODNOTA

6

ODVLHOVÁNÍ

7

FhNKCE POd Rh

8

ODMRAOVÁNÍ

9

PROTIMRAOVÁ OCHRANAd

10

dKWE1<KEEE1sEz

TaďƵlka 1͘ PoƎadíǌŽbƌaǌĞní ŝkon na ůŝƓƚĢ ĨƵŶkĐí ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ͘
3.4.1.4
OBLAST NAVIGANÍ LIŠTY
EĂůŝƓƚĢ͕ŬƚĞƌĄƐĞŽďũĞǀşŶĂƉƌĂǀĠƐƚƌĂŶĢƐƚƌĄŶŬǇƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ͕ƐĞǌŽďƌĂǌşƚƎŝŝŬŽŶǇƉƌŽŶĂǀŝŐĂĐŝŵĞǌŝƐƚƌĄŶŬĂŵŝĂƚĂŬĠĚĂƚƵŵĂēĂƐ͗

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

Pƌvní ŝkona naŚoƎĞ ƵŵŽǎŸƵũĞ vƌáƟƚ ƐĞ na ƉƎĞdĐŚoǌí obƌĂǌŽvkƵ͕ dƌƵŚá ƵŵŽǎŸƵũĞ Ɖovoůŝƚ ƉoŵoĐí ŚĞƐla͕ ƉƎíƐƚƵƉ Ɖƌo ƐĞƌǀŝƐŶşŚŽ
ƚĞĐŚŶŝŬĂŶĞďŽǀǉƌŽďĐĞŬĚĂůƓşŵŝŶĨŽƌŵĂĐşŵǀƌĞĄůŶĠŵēĂƐĞēƚĞŶş͕ƚǉŬĂũşĐşŵƐĞũĞĚŶŽƚŬǇ͕ƉŽƐůĞĚŶşƵŵŽǎŸƵũĞŶĄǀƌĂƚŶĂĚŽŵŽǀƐŬŽƵ
obƌaǌovkƵ͘
PokƵĚ ũĞ ŝkona ƉƌƽŚlĞdná͕ nĞní ƉƎşƐƚƵƉŶá͘

10

6020954

Dálkové ovládání

3.4.2 STRÁNKA FANCOIL
Na domovské stránce klepnuơm na symbol fancoilu (ēíslo citlivé oblasƟ 3, Obrázek 5) se dostanete na obrazovku týkající se
fancoilƽ pƎştomných v síƟ͘
Odtud je pƎşstup ke všem informacím týkajícím se ēinnosƟ jednotlivých fancoilƽ, které jsou idenƟĮkovány podle oblasƟ, do které
patƎş, a k idenƟĮkaēním ēşslem jednotlivých fancoilƽ͘

FANCOIL 01

Stav
ZAP

2
7

6

Reåim

Vzduch -5,5°C

3

Voda 30°C
8

4
1
5
31/01/2019

Obrázek ϭϮ͘ Informace a citlivé oblasƟ stránky fancoilu͘
Citlivé oblasƟ (oznaēené na obrázku ēervenými rámeēky) na této obrazovce jsou:
1. AkƟvní výstrahy zobrazené jednotky
2. Název fancoilu (je zobrazen název oblasƟ, do které patƎş fancoil a idenƟĮkaēní ēíslo fancoilu; pƎŝ kaǎdém jednotlivém
sƟsknuơ v oblasƟ názvu se pƎejde na další jednotku fancoilu pƎştomného v síƟͿ
3. 4. a 5. Navigaēní lišta
Informace zobrazené na stránce fancoilu jsou:
6. Odeēty teplot v zónách fancoilu (prƽŵĢrná teplota fancoilƽ v oblasƟͿ
a͘ Teplota vzduchu (°C)
b͘ Teplota vstupní vody (°C)
7. Stav a provozní reǎim související s konkrétním fancoilem (s rychlosơ venƟůátoru)
8. AkƟvní a/nebo akƟvovatelné funkce (na posuvné lištĢ vlevo)
SƟsknuơm konĮŐuraēního tlaēştka (Citlivá oblast 4) se otevƎe nastavení venƟůace͘ VenƟůace je upravena zónami, takǎe zŵĢna
venƟůace 1 fancoilu v urēité zónĢ urēuje zŵĢnu pro celou oblast͘ Stránka nastavení venƟlace vypadá takto:

Zóna 1

Obrázek ϭϯ͘ KonĮŐurace rychlosƟ venƟůace͘
Nastavitelné rychlosƟ jsou:
x Minimální rychlost
x StƎední rychlost
11
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x Maximální rychlost
x AutomaƟcká regulace (automaƟcký reǎim)
Pomocí šipek nahoru a dolƽ vyberte rychlost, pomocí zeleného tlaēítka

potvrěte nastavenou hodnotu.

3.4.2.1
OBLAST LIŠTY FUNKCÍ FANCOILU
Na boēní posuvné lištĢ vlevo jsou ikony, které symbolizují akƟvní a/nebo akƟvovatelné funkce pƎşslušného fancoilu. Zejména:
Barevná ikona = akƟvní funkce
Bezbarvá ikona = funkce nakonĮŐurovaná na ƉƎşƐƚƌŽũŝ, ale v souēasné dobĢ neakƟvní.
Níǎe je tabulka s ikonami, které se mohou objevit na boēní posuvné lištĢ.
PƎştomnost nebo nepƎştomnost ikony na boēní lištĢ bude urēena povolením nebo zakázáním relaƟvní funkce na fancoilu.
PO\ADÍ ZOBRAZENÍ

IKONA

FUNKCE

1

K<EE1^W1E

2

Zh,ÁDANÁ HODNOTA

3

KONTROLA VLHKOSTI
Tabulka 2. PoƎadí zobrazení ikon na lištĢ funkcí fancoilu.

3.4.3 OBLAST DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

SƟsknuơm na citlivou oblast 6 Obrázek 5 máte pƎşstup na obrazovku s uvedením verze a data vydání nainstalovaného
Įƌmwaru.

3.4.4 KONFIGURACE ETHERNETOVÉHO P\IPOJENÍ

SƟsknuơm na citlivou oblast 7 Obrázek 5 se objeví stránka:

ETHERNETOVÁ KONFIGURACE
Adresa IP
Maska podsítČ
Brána
MAC
Obrázek 14. Stránka konĮŐurace sítĢ ethernet
Na výše uvedené stránce jsou uvedeny adresy pro konĮŐuraci pƎŝpojení Ethernet. K dispozici je také parametr pro pƎŝƎazení
pƎŝpojovacího portu (parametr 65, výchozí port 80).
OtevƎením pƎístupu s oprávnĢním servisní technik je moǎné zŵĢnit pƎştomné výchozí adresy.
Lokální webový server je implementován pro pƎşstup z lokální sítĢ pomocí prohlíǎeēe kompaƟbilního s HTML 4.01 (viz
odstavec 5.2). Pozor pro využití této funkde musí být na domácím routeru přiřazena pevná IP adresa - nelze využít funkce DNS!

12
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3.5 DRUHÁ HLAVNÍ STRÁNKA
Z domovské stránky klepnuơm na navigaēní šipky na další obrazovce a se dostanete na druhou obrazovku zobrazující všechna
ŵĢƎení provedená teplotními ēŝĚůǇĂēŝĚůǇ vlhkosƟ pƎştomnými v systému.
1
Zóna
ZONE303

5

3RGODKRYpY\WiSČQt

Teplota
Sani
taryTV
water t.

4

33°C

37°C

Pokojová
Room
teplota t.
Relativní
R.H.
vlhkost

6

19°C
50%

Teplota Ak.
zásobníku

48°C

3

7ý
01
CHILLER
01
Vzduch
Air
15°C
Vstup
Water vody
in
75°C
Výstup
vody 75°C
Water out

8
Teplota fancoilu 1/3
28°C

2

7

Obrázek 15. DRUHÁ HLAVNÍ STRÁNKA
S odkazem na výše znázornĢný obrázek:
x
Pole 1 oznaēuje oblast, na kterou odkazujete. SƟsknuơŵ na nĢj se pƎechází do další oblasƟ a cyklicky posouvá všechny
nastavené zóny.
x
Pole 2 oznaēuje referenēní fancoil v zónĢ vybrané v poli 1; sƟsknuơm na nĢj index fancoilu ve vybrané oblasƟ postupuje
cyklicky a postupnĢ ukazuje všechny fancoily v oblasƟ. Pro kaǎdý fancoil je zobrazena hodnota ēŝĚůĂǀzduchu. Tyto indikace
se objeví, pouze pokud jsou v systému nakonĮŐurovány fancoily (není dostupné v CZ).
x
Pole 3 oznaēuje ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ, na který se odkazuje; sƟsknuơm na nĢj index ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂpostupuje v rotaci
a pƎepíná se na další ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽƉƎŝpojené v síƟ͘ Pro ŬĂǎĚĠƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ jsou zobrazeny odeētené teploty
pƎşvodní a zpĢtné vody ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂa teplota vzduchu ŵĢƎené ēŝĚůĞŵŶĂƐĂǀĂŶĠŚŽǀǌĚƵĐŚƵŶĂƉƎşƐƚƌŽũŝ.
x
V poli 4 je uvedena teplota prostƎedí a relaƟvní vlhkost, zjištĢné dálkovým ovládáním, na které se odkazuje.
x
Pole 5 bez funkce.
x
Pole 6 ŽǌŶĂēƵũĞƉŽǀŽůĞŶşŽŚƎĞǀƵƚĞƉůĠǀŽĚǇƉƌŽǀǇďƌĂŶĠƚĞƉůĞŶĠēĞƌƉĂĚůŽ͘:ĞǌŽďƌĂǌĞŶĂƚĞƉůŽƚĂǀǇƌŽďĞŶĠƚĞƉůĠǀŽĚǇ͘
x
Pole 7 oznaēuje pƎştomnost akumulaēní nádrǎe pƎŝpojené k vybranému ƚĞƉĞůŶĠŵƵēĞƌƉĂĚůƵ. :e-li akƟvována funkce ēŝĚůĂ
teploty akumulace zobrazená teplota je teplota akumulace systému. :e-li akƟvována produkce teplé vody, zobrazená
teplota je teplota nádrǎe TV. :e-li akƟvováno Ǝşzení solárního systému, zobrazená teplota je teplota solárního zásobníku.
x
Pole 8 ŽǌŶĂēƵũĞƉƎşƚŽŵŶŽƐƚƉŽĚůĂŚŽǀĠŚŽǀǇƚĄƉĢŶşͬƚŽƉŶĠŚŽŽŬƌƵŚƵ͖ƚŽƚŽƉŽůĞũĞƐƉŽũĞŶŽƐĂŬƟǀĂĐşĨƵŶŬĐĞĚƌƵŚĠǎĄĚĂŶĠ
hodnoty.
V pƎşpadĢ vadných ēŝĚĞůnebo chybnĢ nakonĮŐurovaných a pƎŝpojených se objeví indikace chyby.
Poznámka PƎştomnost zásobníku TV se týká skuteēnosƟ, ǎe existuje tepelné ēerpadlo, ve kterém je provoz TV povolen.

3.6 HLAVNÍ STRÁNKA SYSTÉMU
Z druhé stránky klepnuơm na navigaēní šipky pro pƎechod na další obrazovku se dostanete na tƎeơ obrazovku obecných nastavení,
„hlavní stránku systému“, která zobrazuje následující funkēní ikony:

Obrázek 16. HLAVNÍ STRÁNKA SYSTÉMU
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Nahoru zleva doprava:
1) NASTAVENÍ STAVU;
2) NASTAVENÍ E,KEKdz;
3) ^Ks|WZK'ZD͘
Dolƽ zleva doprava:
4) SWECILNÍ FUNKCE;
5) KKNFI'UZACE;
6) WKKzNz͘

3.6.1 STRÁNKA NASTAVENÍ STAVU

SƟsknuơm výše uvedené ikony se dostanete na stránku „Nastavení ƐƚĂǀƵ͘͞
STAV NASTAVENÍ
Systém
7ý
Zóna 1

eco

Zóna 2
Zóna 3

31/01/2019

Kbrázek ϭϳ͘ STZNKA NASTAVENÍ STAVU
SƟsknuơm na „Sistema (Systém)“ je mŽǎné nastavit stav celého systému, jinak lze Ɖƽsobit na jednotlivé jednotky͘

3.6.2 STRÁNKA NASTAVENÍ E,KEKdz

SƟsknuơm výše uvedené ikony se dostanete na stránku „Nastavení ǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇ“͘

NASTAVENÍ äÁDANÉ HODNOTY
7HSHOQpþHUSDGOR

Zóna 1

31/01/2019

Kbrázek ϭϴ͘ STZNKA NASTAVENÍ E,KEKdz
ƚĠƚŽŽďƌĂǌŽǀŬǇũĞŵŽǎŶĠŶĂƐƚĂǀŝƚƌĞǎŝŵǇƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůĂŶĂŬŽŶĮŐƵƌŽǀĂŶǉĐŚǌſŶĨĂŶĐŽŝůƵ͘WŽŬƵĚũĞƉŽǀŽůĞŶŽ͕ůǌĞŶĂƐƚĂǀŝƚ
ƚĂŬĠƌĞǎŝŵƉƌŽŽŚƎĞǀteplé vody (viz odstavec 4͘ϲ͘Ϯ) a pro rychlou pƎşpravu TV, druhou ǎádanou hodnotu (viz odstavec ϰ͘ϵ) a oīset
pro ĞŬǀŝƚĞƌŵŶşŬƎŝǀŬƵ (viz odstavec ϰ͘10)͘

3.6.3 STRÁNKA ^Ks,KWZK'ZDh

SƟsknuơm výše uvedené ikony se dostanete na stránku „WroŐƌamy“͘
14
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PROGRAMY
7ý v chlazení

7ý v topení
5HåLPchlazení
5HåLPtopení
DezLnfekce protL OHJLRQHOOH
2NUXKRKĜHYX79

31/01/2019

Obrázek 19. Stránka „Programy“.
Z této stránky je mŽǎné nastavit týdenní programování ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůa zón fancoilu zvlášƛ. Pokud je akƟvován, lze také
naprogramovat cyklus proƟ legionelle a produkci teplé vody (viz odstavec 4.6.4).

3.6.4 STRÁNKA SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ

SƟsknuơm výše uvedené ikony se dostanete na stránku „Speciální funkce“ (viz odstavec 4.12).

3.6.5 STRÁNKA KONFIGURACE

SƟsknuơm výše uvedené ikony se dostanete na stránku „KonĮgurace“.

KONFIGURACE

Menu UåLvatel
Menu 6HUYLQtWHFKQLN
Menu 9ýrobce
31/01/2019

Obrázek 20. STRÁNKA KONFIGURACE
Z obrazovky s konĮŐuracemi se dostanete do Menu Uǎivatel Nastavení klávesnice
Menu Servisní technik Menu Výrobce.
Po sƟsknuơ kaǎdé z tĢchto polŽǎek se zobrazí obrazovka numerické klávesnice pro zadání hesla.

Heslo: 123

OK

10/12/19

Obrázek 21. VlŽǎení hesla.
Uǎivatelské heslo je ve výchozím nastavení nastaveno na „0“ (upravitelné).
3.6.5.1

MENU UIVATELE - NASTAENÍ KLÁVESNICE

Pro pƎístup do Ƶǎivatelské nabídky musí být nastaveno (upravitelné) heslo Ƶǎivatele: 0.
Odtud je mŽǎné:
x nastavit datum a ēas sƟsknuơm nápisu „Hodiny“ (objeví se obrazovka Obrázek 22);
x nastavit jazyk sƟsknuơm na „Jazyk“;
x pƎŝstoupit k nastavení klávesnice sƟsknuơm na „Parametry“.
15
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10/12/19

Obrázek 22. Stránka nastavení ĚĂƚƵŵƵĂēĂƐƵ
Nastavení klávesnice je moǎné zmĢnit podle parametrƽ uvedených v následující tabulce:
͘
NÁZEV PARAMETRU
M RNÁ
VÝCHOZÍ
MINIMÁLNÍ
MAXIMÁLNÍ
JEDNOTKA
NASTAVENÍ
HODNOTA
HODNOTA
1/3 Heslo uǎivatele
ís
0
0
999
2/3 Intenzita podsvícení
%
5
0
100
3/3 Heslo odemknu spoƎŝēe
ís
0
0
999
obrazovky
TABULKA 3. Parametry Uǎivatelské nabídky (Nastavení klávesnice).
Pro zmĢnu hodnoty parametru:
x vstupte do „Parametry“, pomocí šipek nahoru a dolƽ procházejte stránky parametrƽ aǎ k poǎadovanému parametru;
x s sknĢte aktuálnĢ nastavenou hodnotu;
x aktuální hodnota se zbarví ēervenĢ, cŽǎznamená, ǎe ji lze zmĢnit pomocí šipek nahoru a dolƽ;
.
x vyberte poǎadovanou hodnotu a stisknĢte potvrzovací políēko
Poznámka: pokud po výbĢru ǎádané hodnoty stisknĢte mimo potvrzovací oblast, bude znovu nastavena pƎedchozí nastavená
hodnota.
3͘6͘5͘2

MENU SERVISNÍ TECHNIK

Pro pƎşstup do nabídky servisního technika je nutné nastavit heslo pro servisní technik (413).
Odtud je moǎné:
x konĮŐurovat síƛ ƐƟsknƵơm na „ KonĮŐurace adres“;
x konĮŐurovat zóny ƐƟsknƵơm na „ KonĮŐuracĞƌĞǎŝŵƵ“;
x pƎŝstupovat k parametrƽm ƐĞƌǀŝŶşŚŽƚĞĐŚŶŝŬĂƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ a fancoilu ƐƟsknƵơm na „Parametry“;
x pƎŝstupovat k historii výstrah ƐƟsknƵơm na „Historie výstrah“.
Zobrazitelné obrazovky jsou následující:
1. KonĮŐurace adres
1.1. PƎŝƎazení adres
1.2. Skenování sítĢ
2. KonĮŐurace zóny 01
2.1. Zóna 01
2.2. Zóna 02
2.3. Zóna xx
3. Parametry servisního technika
3.1. dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ
3.1.1. dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽϬϭ
3.1.2. dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽϬϮ
3.1.3. dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽǆǆ
3.2. Klávesnice
3.3. Fancoil
4. Historie výstrah
3͘6͘5͘3

MENU VÝROBCE

DĞŶƵǀǉƌŽďĐĞũĞƉƎşƐƚƵƉŶĠƉŽƵǌĞǀǉƌŽďĐŝ͘
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3.6.6 STRÁNKA POKYNY
Na stránce s pokyny jsou uvedeny významy ikon; v zobrazeném seznamu je pro kaǎdou ikonu uvedena její funkce.

4

STAVY W\1^dZK:A FUN<
4.1 \1ZN1KASKÁDY

<ĂƐŬĄĚĂƎşǌĞŶĄ dálkovým ovládáním mƽǎe být slŽǎena z maximálnĢ 7 tepelných ēerpadel a maximálnĢ 80 fancoilƽ.
Pokud jde o konĮŐuraci kaskády, jsou k dispozici následující funkce:
x Postup adresování fancoilƽ;
x

AutomaƟcké skenování sítĢ pro detekci pƎştomných zaƎşzení;

x

\şǌĞŶşƚŽƉŶĠŚŽŽŬƌƵŚƵ (druhá ǎádaná hodnota).

P\IPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S VÍCE dW>E|D/ZW>zV SÍTI

Svorkovnice
Chiller’s terminal block
ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ
ē.n°11
H126
(výchozí
H126 == 11(default)
nastavení)

Svorkovnice
ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ
ē. 2

Use
shielded
twisted
pair only,
Pouǎívejte
pouze
sơnĢný
kroucený
Es.
CAT5
STP CAT5
(connect
shielded
kabel,
napƎ.
STP the
(pƎŝpojte
layer
to the
ground
at the
sơnĢnou
vrstvu
k zemi
na same
stejném
extremity
of the wire)
konci drátu)

Svorkovnice
Chiller’s
terminal block
ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ
ē.n°NN

H126 = N

V kaǎdém ovládání na ƉƎşƐƚƌŽũŝnastavte adresu ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ(parametr H126), jak je uvedeno výše.
Poté pƎŝpojte ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽa dálkové ovládání , jak je znázornĢno na obrázku. V dálkovém ovládání , nastavením parametru
Par 8/65 (KonĮgurace) -> (Menu Servisní technik) -> (Klávesnice), který se vztahuje k poētu ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞův síƟ, je mŽǎné síƛ
nakonĮŐurovat: s Par 8/65=0 všechny ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůĂv síƟmají stejný provoz (paralelní provoz podle jedné nastavené hodnoty),
s Par 8/65т0 existuje krokové spárování ǎĄdané hodnoty ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů͕ŬƚĞƌĄƵŵŽǎŸƵũĞŬĂƐŬĄĚŽǀǉƉƌŽǀŽǌ͘
WĂƌĂŵĞƚƌǇ͕ŬƚĞƌĠŵĂũşďǉƚŶĂƐƚĂǀĞŶǇƵƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůƉƌŽŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝǀŬĂƐŬĄĚĢ͕ũƐŽƵzejména:
x
x
x

Par 8/65: poēet ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞův síƟ (pro kaskádový provoz);
Par 9/65: (výchozí nastavení 30 min.):ƐƚƎşĚĄŶşƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů(pro kaskádový provoz);
Par 10/65: (výchozí nastavení 2,0°C): ƚĞƉůŽƚŶşĚŝĨĞƌĞŶĐĞŵĞǌŝƚĞƉĞůŶǉŵŝēĞƌƉĂĚůǇ(pro kaskádový provoz).

V pƎşpadĢ kaskádové konĮŐurace (Par 8/65т0) se ǎádaná hodnota kaǎdého ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂŵĢní podle násobné hodnoty
parametru Par 10/65 (°C) (ƚĞƉůŽƚŶşĚŝĨĞƌĞŶĐĞŵĞǌŝƚĞƉĞůŶǉŵŝēĞƌƉĂĚůǇ) podle krokového ƎşǌĞŶş. Po kĂǎdé periodĢ rovnající se
Par 9/65 minut se zmĢní priority
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tepelného ēĞƌpadla, ƐƚƎşĚĄŶşƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůƐĞǀǇƌŽǀŶĄǌĂ ǎĞŶşƉƎşƐƚƌŽũƽ͘ Pokud ũe u tepelného ēĞƌpadla ak vní ǀǉsƚƌĂha,
ũe ǌ nastavení vǇlouēen͘ VǉĐhoǌí nastavení Par 8/65=0.

4.2 \ÍZENÍ TEPELNÝCH ERPADEL
S dálkovǉm ovládáním lǌe pƌovŽǌovat aǎ 7 tepelnǉĐh ēĞƌpadel (ƎadǇ VitoĐal 100-͘ Hlavní ƌegulované funkĐe ũsou:
x PƎşkaǌAP/VYP; ON/OFF
x

mĢna ƌĞǎŝmu (topení, ĐhlaǌĞŶş, topení s ohƎĞǀĞŵ TV, Đhlaǌení s ohƎĞǀem TV, ohƎĞǀ TV);

x

Nastavení ǎádané hodnotǇ;

x

obƌaǌení aktuálníĐh ǀǉsƚƌĂh;

x

Histoƌŝe ǀǉsƚƌĂh v klávesniĐi s datem a ēasem událos ;

x

PƎşstup k paƌametƌƽm tepelného ēĞƌpadla (ĐhƌánĢnǉ
; heslem)

x

obƌaǌení hlavnşĐh stavƽ ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ͖

x

Tǉdenní pƌoŐƌamování v letním, topném, ƌĞǎŝmu a ohƎevu TV a v ƌeǎimu oĐhƌanǇ pƌo ůĞŐŝŽŶĞůůĞ͘

4.2.1 POVOLENÍ JEDNOTLIVÝCH TEPELNÝCHERPADEL PRO O,\V TV
ĞǀƓĞĐŚƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůǀƐş ͕ŬƚĞƌĠŵĂũşƉŽǀŽůĞŶŽƵƉƎşƉƌĂǀƵƚĞƉůĠǀŽĚǇ͕si mƽǎete vǇbƌat ǌ pƎşsluƓné podnabídkǇ v „Nastavení
stavu“, kteƌé ǌ niĐh se mohou úēastnit ohƎevu teplé vodǇ (viǌ odstaveĐ ϰ͘ϲ͘2)͘ K pƎşpƌavĢ TV budou povolenǇ pouǌe vǇbƌané
ǌ niĐh, vƓeĐhnǇ ostatní se pouǎívaũí vǉhƌadnĢ pƌo topnǉ ƌĞǎim͘

4.3 \ÍZENÍ FANCOILU (není dostupné v CZ)
S dálkovǉm ovládáním ũe Ǝşǌeno aǎ 80 fanĐoilƽ vǇbavenǉĐh modulem RFC, ƌoǌdĢlenǉĐh do maximálnĢ 9 ǌón͘
Nastavení fanĐoilƽ lǌe pƌovést pƌo ũednotlivéǌónǇ (nikoli pƌo ũednotlivé ũednotkǇ)͘ Hlavní funkĐe ũsou:
WͬszWKN/OFF (ƌĞǎŝm a/nebŽǌóna s ēĂƐŽǀǉŵƉƌŽŐƌĂŵĞŵ);
RĞǎŝm (sǇstému);
KƚĄēŬǇventilátoƌu (ǌónǇ);
PƎşkaǌ pƌo odvlhēovánş͘
ádaná hodnota pƎşsluƓnéǌónǇ se také odeƓle do fanĐoilƽ͘ Lǌe pƌovést koƌekĐi pƌovedenou lokálnĢ na knoŇşku fanĐoilu͘

4.4 POSTUP PRVNÍ KONFIGURACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Poǌnámka: Pƌo usnadnĢní instalaĐe a pƌopoũení klávesniĐe s fanĐoilǇ ũe vhodné napáũet ũednotkǇ samostatnĢ; kaǎdá ũednotka
musí bǉt spƌávnĢũŝƓƚĢna͘

4.4.1 ADRESOVÁNÍ (není dostupné v CZ)
V pƌvní fáǌi náďĢŚƵ ũe nutné kaǎdǉ fanĐoil napáũet samostatnĢ͘ Fáǌe adƌesování pƌobíhá podle následuũíĐíĐh
kƌokƽ:
ϭ͘ pƎŝƎaěte ũedineēnou adƌesu kaǎdému fanĐoilu pomoĐí dip pƎepínaēƽ na modulu RFC (p ƌvní platná adƌesa ũe hodnota 10)͘
Konǌultuũte pƎşsluƓnou pƎşƌuēku (MCO01137I0300 REGULÁTOR PRO FAINCOILY)͘
V pƎşpadĢ adƌesování nad hodnotu 32 ũe nutné pomoĐí dip pƎepínaēƽ nastavit adƌesu niǎƓí neǎ 32 a pƽsobit na paƌametƌ 23
ƌela vního fainĐoilu͘ Po nakonĮŐuƌování paƌametƌu deĮni vnĢ nastavte dip pƎepínaēe a ƌestaƌtuũte fanĐoil͘ Konǌultuũte
pƎşsluƓnou pƎşƌuēku (MCO01137I0300 REGULÁTOR PRO FAINCOILY)͘
Ϯ͘ Kaǎdǉ fanĐoil musí mít ũedineēnou adƌesu͘ Je dƽleǎité pƎŝƎadit fanĐoilƽm, kteƌé budou spoũenǇ se steũnou ǌónou, Ǝadu po
sobĢ ũdouĐíĐh adƌes (napƎ͘ pokud ũsou ve steũné místnos 3 fanĐoilǇ a pokud ũe ĐhĐete pƎŝƎadit k ũedné tepelné ǌónĢ,
kteƌou budeme naǌǉvat ATRIO, musíte k nim pƎŝƎadit Ǝadu adƌes od 10 do 12 atd͘);
ϯ͘ ũakmile ũsou nakonĮŐuƌovánǇ vƓeĐhnǇ fanĐoilǇ, ǌapnĢte ũe;

4.4.2 SKENOVÁNÍ SÍT ;ŶĞŶşĚŽƐƚƵƉŶĠǀͿ
Jakmile ũe adƌesován kaǎdǉ fanĐoil, ũe neǌbǇtné pƌovést skenování v sí
ƌoǌpoǌnané͘ a mto úēelem:

a ǌkontƌolovat, ǌda ũsou vƓeĐhnǇ fanĐoilǇ spƌávnĢ

ϭ͘ napáũeũte vƓeĐhnǇ fanĐoilǇ;
 hlavní stƌánkǇ sǇstému vstupte do „
Ϯ͘ vstupte do „Menu Servisní technik“

KonĮgurace “

;

;

ϯ͘ ǌadeũte heslo sĞƌǀisního teĐhnika a stisknĢte potvƌǌovaĐí políēko͘
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vstupte do „ Skenování sítĢ“;
5. sƟsknĢte potvrzovací políēko vedle nápisu „Start:“ a nechte, Ăƛ systém naskenuje síƛ;
6. ŶĂŬŽŶĐŝƐŬĞŶŽǀĄŶşďǇŵĢůƐǇƐƚĠŵŶĂũşƚǀƓĞĐŚŶĂƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůĂ;ŵĂǆ͘ϳǀŬĂƐŬĄĚĢͿĂǀƓĞĐŚŶǇĨĂŶĐŽŝůǇƉƎŝƉŽũĞŶĠŬĞƐƚĞũŶĠƐşƟ͘
Pokud se poēet nalezených Ĩancoilƽ neshoduje s nainstalovanými, kabeláǎnebyla provedena správnĢ.
Pokud by doƓlo k odpojení jednoho nebo více správnĢ adresovaných a detekovaných Ĩancoilƽ od sítĢ ;napƎşklad po poruƓe v
energeƟĐké síƟ ĨancoilƽͿ, centralizovaná klávesnice pokraēuje s aktualizací poētu Ĩancoilƽ skuteēnĢ pracujících v systému se
zpŽǎdĢním 2 minut od výskytu událosƟ a aktualizace bude doprovázena chybovou zprávou. Po opĢtovném pƎŝpojení
odpojených Ĩancoilƽ je centralizovaná klávesnice automaƟcky rozpozná a zachová dƎşve nastavená nastavení.

4.4.3 P\ID >ENÍ FANCOI>p K ZÓNÁM A P\IZPpSOBENÍ NÁZVp ZÓN (není dostupné v CZ)
Pro pƎŝƎazení Ĩancoilƽ k pŽǎadovaným oblastem je nutné provést následující postup:
1.

vstupte do „KonĮgurace“ a odtud v „Menu Servisní technik“ stejným postupem, jaký byl uveden v odstavci 4.4.1 ;body 2-4Ϳ vyberte
poloǎku „KonĮgurace zón“;

2.

sƟsknĢte na „Zóna 1“;

3.

sƟsknĢte na druhém Ǝádku, kde se zobrazí aktuální název „ Zóna 1“ a zmĢŸte název oblasƟ pomocí zobrazené klávesnice ;mƽǎete
zadat aǎ 9 znakƽͿ;

4.

pro potvrzení nového názvu sƟsknĢte na „Potvrdit Enter“, v opaēném pƎípadĢ na „Esc (OpusƟt)“;

5.

sƟsknĢte na hodnotu, která se objeví ve shodĢ s nápisem „Od “ ;hodnota je zvýraznĢna ēervenĢͿ;

6.

pomocí Ɠipek vyberte adresu prvního ĨĂncoilu oblasƟ, kterou konĮgurujete;

ϳ͘

sƟsknĢte potvrzovací políēko;

8.

sƟsknĢte na hodnotu, která se objeví ve shodĢ s nápisem „A“ ;hodnota je zvýraznĢna ēervenĢͿ;

9.

pomocí Ɠipek vyberte adresu posledního ĨĂncoilu oblasƟ, kterou konĮgurujete;

10. sƟsknĢte potvrzovací políēko;
11. opakujte operace od ēísla 2 do ēísla 10, proveěte postup na dalƓí zóny, které chcete konĮgurovat.

4.6 PROVOZ W\IPOJENÝCH JEDNOTEK
4.6.1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Jakmile jsou zóny nakonĮŐurovány a jakmile jsou pƎŝƎazeny Ĩancoily, lze pƎŝstoupit k prvnímu“zapnuơ“ pƎŝpojených jednotek. Celý
systém pƎŝpojený k jediné mu dálkovému ovládání lze zapínat a vypínat jediným dotykem nebo zapínat ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůĂjednotlivĢ
a spravovat zóny samostatnĢ.
Chcete-li pracovat na celém systému:
z hlavní stránky systému vstupte do „Nastavení stavu“

;

1. v zobrazené nabídce jsou uvedeny: SYSTÉM, dW>EZW>K, ZÓN ǆ-tá.
2. SƟsknĢte na „Systém “ a pomocí jediné operace je mŽǎné zapnout nebo vypnout ǀƓechny Ĩancoily ǀƓech zón
pƎŝpojených k dálk.ovládání a vƓechny ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůĂ, které jsou souēásơ stejného systému:
SYSTÉM
LÉTK

sYPNUTK

WZK'ZDKsE1

MNULN1

ZIM

sYPNUTK

MNULN1 ECK
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S „Manuální“ a „Manuální eco“ se akƟvují teploty nastavené v ǎádané hodnotĢ „Nastavení vody“ a „Úsporné nastavení vody“,
které odpovídají „normální“ praĐovní teplotĢ ;ϭ͘ ǎĄdaná hodnotaͿ a praĐovní teplotĢ eneƌŐeƟĐky ménĢ zatĢǎujíĐí pro systém,
ǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƷƐƉŽƌƵĞŶĞƌŐŝĞ;ǎĄĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂƷƐƉŽƌǇͿǀƌƽǌŶǉĐŚǌſŶĄĐŚͬŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ͘
Vstupem do „Nastavení stavu“ a sƟsknuơm „dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ “ je mŽǎné Ǝşdŝt pouze zƷēastnĢné jednotky:
dW>EZW>K

VYPNUTO

PROGRAMOVÁNÍ

MANUÁLNÍ

MANUÁLNÍ ECO

S „Manuální“ a „Manuální eco“ se akƟvují teploty nastavené v ǎádané hodnotĢ „Nastavení vody)“ a „Úsporné nastavení vody“,
které odpovídají vǉstupní teplotĢ vody ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂbĢhem normálního provozu a
bĢhem Ʒspory eneƌŐŝe ;napƎ͘: v letním reǎŝmu „Nastavení vody“ mƽǎe bǉt 7°C, zaơmĐo „Nastavení úspory vody” mƽǎe bǉt 10°CͿ͘
Vstupem do „Nastavení stavu“ a sƟsknuơm „Zóna1͞ũĞŵŽǎŶĠƎşĚŝƚŬĂǎĚŽƵũĞĚŶŽƚůŝǀŽƵǌſŶƵŽĚůŝƓŶǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ;ŶĂƉƎ͘ǌĂƉŶƵơǌſŶǇϭ
není dostateēnou podmínkou, kdyǎ je ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽǌĂƉŶƵƚŽ, pokud je vypnutoͿ:

ZÓNA n

VYPNUTO

PROGRAMOVÁNÍ

MANUÁLNÍ

MANUÁLNÍ ECO

S „Manuální“ a „Manuální eco“ se aktŝvují teploty nastavené v ǎĄdané hodnotĢ „Nastavení vody“ a Úsporné nastavení vody“,
ŬƚĞƌĠŽĚƉŽǀşĚĂũşͣŶŽƌŵĄůŶş͞ƉƌĂĐŽǀŶşƚĞƉůŽƚĢ;ϭ͘ǎĄĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂͿĂƉƌĂĐŽǀŶşƚĞƉůŽƚĢĞŶĞƌŐĞƟĐŬǇŵĠŶĢǌĂƚĢǎƵũşĐşƉƌŽƐǇƐƚĠŵ͕
zaŵĢƎené na Ʒsporu enerŐŝe ;ǎĄdaná hodnota ƷsporyͿ v rƽznǉĐh ǌſnáĐhͬmístnosteĐh͘
Po nastavení stavƽ se na obrazovĐe „Impostazione stato (Nastavení stavu)“ mohou objevŝt následujíĐí ŝkony v souvŝslosƟ se sadou
jednotekͬǌſn:
Termostat

VYPNUTO

MANUÁLNÍ

eco

MANUÁLNÍ
ECO

PROGRAM

není aktivní

PROSTOROVÝ
TERMOSTAT

DalƓím zƉƽsobem, jak nastavŝt pouze urēŝtéǌſnyͬjednotky v daném stavu, mƽǎe bǉt následujíĐí:
ϭ͘

nastavte „Systém“ v manuálním, manuálním eĐo nebo naproŐƌamovaném reǎŝmu;

Ϯ͘

nastavte jednotkyͬǌſny, které neĐhĐete akƟvovat, na OFF͘

Ikona „Termostat není akƟǀní“ sŝŐnaůŝzuje stav funkĐe prostorového termostatƵ͘ Pro akƟvaĐŝtermostatu sƟsknĢte ŝkonu͘
Pro nastavení tǉkajíĐí se funkĐí vŝz odstaveĐ PROSTOROVÝ TERMOSTAd͘
Poznámka: ƉŽŶĂƐƚĂǀĞŶşƐƚĂǀƵƉŽŵŽĐşĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶşũĞƚƎĞďĂƉŽēŬĂƚĂƐŝŵŝŶƵƚƵ͕ĂďǇŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƐŽǀůĂĚĂēŝŶĂƉƎşƐƚƌŽũŝƵũĞĚŶŽƚĞŬ
ƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚk síƟ byla ƷspĢƓná a samotné jednotky byly akƟvovány v nastaveném stavu͘

4.6.2 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ K,\shTV
Pokud je povolen ŽŚƎĞǀds ;z hlavní stránky systému -> <ŽŶĮŐƵƌĂĐĞ -> Menu Servisní technik ->
Parametry. -> dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ -> Název dĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ -> H10: pƎítomnost TV=1 Ϳ, v nabídĐe „Nastavení stavu“ se objeví
také nápŝs „ KŚƎĞǀds“. Odtud je mŽǎné rozhodnout, které ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽpovoůŝt k ŽŚƎĞǀƵds͗
ϭ͘ vstupte do „Nastavení stavu“, poté do „KŚƎĞǀds“;
Ϯ͘ na dalƓí obrazovĐe zaƓkrtnĢte políēko „sšechny“ pro povolení ǀƓeĐh ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůk ŽŚƎĞǀƵTV, nebo vyberte pouze
ƚĞƉĞůŶĄēĞƌƉĂĚůĂ, která jsou do produkĐe zapojena ;ostatní budou pouǎŝta vǉhradnĢ pro ƚŽƉŶǉƌĞǎŝŵͿ;
ϯ͘ potvrěte sƟsknuơm potvrzovaĐího políēka vpravo nahoƎe;
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7ý
Všechny
7ý  

Obrázek 23. VýbĢr ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůpro ŽŚƎĞǀds͘
3. V nĂbídce „Systém” (hlĂvní stránŬĂ systému ->„Nastavení stavu“ -> „Systém“, s ŽŚƎĞǀĞŵds povoleným pĂrĂmetrem H10
se nyní objeví tĂŬé nápisy „dŽƉĞŶşĂŽŚƎĞǀds“, „ŚůĂǌĞŶşĂŽŚƎĞǀds͕KŚƎĞǀds“.
SYSdD

,>E1

VYPEUdO

WZK'ZD

dKWE1

,>E1ds

DEUÁ>EÍ

DEUÁ>EÍ CO

VYPEUdO

dKWE1ds

WZK'ZD

K,\sdsΎ

DEUÁ>EÍ

DEUÁ>EÍ CO

4. Pokud je stĂv systému nĂstĂven nĂ „ŚůĂǌĞŶşĂŽŚƎĞǀds“ nebo „dŽƉĞŶşĂŽŚƎĞǀds“, je dánĂ prioritĂ produkci
teplé vody; proto se systém zpoēátku uvádí do ŽŚƎĞǀƵteplé vody; jĂkmile je sĂdĂ hygienických funkcí uspokojenĂ,
pƎepne se systém do ĐŚůĂĚşĐşŚŽnebo topného provozního reǎimu.
(*) Pokud z: hlĂvní stránky systému -> „Nastavení stavu“ -> „Systém“ se zvolí pouze ͣKŚƎĞǀds͗͞
pro uvedení ŽŚƎĞǀƵds do sƚĂvu „ szWͬKFF“, nebo do „Naprogramovaný“ nebo do „Manuální“ se vrĂƛte k „Nastavení stavu“
Ă vstupte do „dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ “; odtud vyberte sƚĂv (v této situĂci „Manuální“ Ă „Manuální eco“ obĂ nĂstĂví nĂ tepelném
ēĞƌƉĂĚůĞmĂnuální ŽŚƎĞǀds).
dW>EZW>KΎ

VYPEUdO

WZK'ZD

DEUÁ>EÍ

DEUÁ>EÍ CO

Poznámka: po nĂsƚĂvení stĂvu dV pomocí dálkového ovládání ũĞƚƎĞďĂƉŽēŬĂƚĂƐŝŵŝŶƵƚƵ͕ĂďǇŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƐŽǀůĂĚĂēŝŶĂƉƎşƐƚƌŽũŝ
u jednotek pƎŝpojených k síƟ bylĂ úspĢšná Ă sĂmotné jednotky byly ĂŬƟvovány v nĂstĂveném stĂvu.

4.6.3 NASTAVENÍ ÁDANÉ HODNOTY
Pro nĂstĂveníǎádĂných hodnot rƽzných zón Ă ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůje nutné:
1. z hlĂvní stránky systému vstupte do „Nastavení ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇ “

;

2. zde je k dispozici seznĂm dƎşve pƎŝƎĂzených ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůĂ zón:
x

dW>EZW>K

x

ZÓEϭ

x

ZÓEϮ

x

…………

3. vybrĂt ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽnebo zónu, kterou chcete vzít v úvĂhu
4. ŵŽǎŶǉŵŝŶĂƐƚĂǀĞŶşŵŝũƐŽƵͣƚŽƉŶǉƌĞǎŝŵ͕ͣ͞ĐŚůĂǌĞŶş͕ͣ͞ŽŚƎĞǀds͞ƉƌŽƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ͕ͣƚŽƉŶǉƌĞǎŝŵ͞ĂͣĐŚůĂǌĞŶş͞ƉƌŽǌſŶǇfĂncoilu:
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dW>EZW>K
dW>EZW>K

dKWE1

,>E1

Nastavení
úspory vody

Nastavení vody

K,\sds

Nastavení
úspory vody

Nastavení vody

Nastavení TV

Nastavení ŽŚƎĞǀƵds

Nastavenou hodnotu zmĢŸte pomocí šipek nahoru a dolƽ v rámci uvedených maximálních a minimálních limitƽ a
potvrdte

ZÓN x-tá
ZÓN 1

dKWE1

Nastavení

,>E1

Nastavení

Nastavení eco

Nastavení eco

Nastavenou hodnotu zmĢŸte pomocí šipek nahoru a dolƽ v rámci uvedených maximálních a minimálních limitƽ a potvrěte

Pokud je povolena dvojitá ǎádaná hodnota (z hlavní stránky systému -> KonĮgurace -> Menu Servisní technik -> Parametry
-> dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ -> Název ƚĞƉĞůŶŽŚŽēĞƌƉĂĚůĂ -> H129: povolení druhé ǎádané hodnoty=2, nebo 3, nebo 4), (viz odstavec 4.9),
mŽǎná nastavení pro ƚĞƉĞůŶĄēĞƌƉĂĚůĂjsou:
DVKJITÁ ÁDNÁ HKDNKT
CHILLEZ (CHLDI)

dKWE1

Nastavení
vody

Nastavení
úspory vody

,>E1

Nastavení
2 vody

Nastavení 2
úspory vody

Nastavení
vody

Nastavení
úspory vody

K,\sds

Nastavení
2 vody

Nastavení 2
úspory vody

Nastavení TV

Nastavenou hodnotu zmĢŸte pomocí šipek nahoru a dolƽ v rámci uvedených maximálních a minimálních limitƽ a potvrěte
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4.6.4 NASTAVENÍ PROGRAMp (^Ks|WZK'ZD)
ĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵũĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢŶĂƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚůĞĐŚĂŶĂƐǀŽƌŬĄĐŚĨĂŶĐŽŝůƵ͗ũĞŶƵƚŶĠŶĂƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂƚũĂŬǌĂƉŶƵơĂǀǇƉŶƵơ
ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ͕ƚĂŬǌĂƉŶƵơĂǀǇƉŶƵơŽďůĂƐơ͕ŬĞŬƚĞƌǉŵũƐŽƵĨĂŝŶĐŽŝůǇƉƎŝdƌƵǎĞnǇ; ǌĂƉŶƵơŶĂƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂŶĠǌſŶǇŶĞŶşĚŽƐƚĂƚĞēŶŽƵ
ƉodŵínkoƵ ƉƌŽǌĂƉnƵơ ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ nĞďo ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůǌĂƉoũĞnǉĐŚ ƉĂƌĂlĞlnĢ ƐĞ ƐǇƐƚéŵĞŵ.
Z ŚlĂvní ƐƚƌánkǇ ƐǇƐƚéŵƵ vƐƚƵƉƚĞ do „Programy“

;

EǇní Ɛŝ ŵƽǎĞƚĞ vǇďƌĂƚŵĞǌŝ 4 ƉƌoŐƌĂŵǇ͗
x

ͣdĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽĐŚůĂǌĞŶş “͕ Ɖƌo nĂƐƚĂvĞníƚǉdĞnníŚo ēĂƐovéŚo ƉƌoŐƌĂŵování ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůǀůĞƚŶşŵƌĞǎŝŵƵ;

x

„dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽƚŽƉĞŶş“͕ Ɖƌo nĂƐƚĂvĞníƚǉdĞnníŚo ēĂƐovéŚo ƉƌoŐƌĂŵování ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůǀƚŽƉŶĠŵƌĞǎŝŵƵ;

x

„ſŶĂĐŚůĂǌĞŶş“͕ Ɖƌo nĂƐƚĂvĞníƚǉdĞnníŚo ēĂƐovéŚo ƉƌoŐƌĂŵováníǌſn v lĞƚníŵ ƌĞǎŝŵƵ;

x

„ſŶĂƚŽƉĞŶş“͕ Ɖƌo nĂƐƚĂvĞníƚǉdĞnníŚo ēĂƐovéŚo ƉƌoŐƌĂŵováníǌſn vƚŽƉŶĠŵƌĞǎŝŵƵ;

KƌoŵĢ ƚŽŚo͕ ƉokƵd ũĞ ƉovolĞn ŽŚƎĞǀds (ǌ ŚlĂvní ƐƚƌánkǇ ƐǇƐƚĠŵƵ -> KonĮguraĐe -> DĞŶƵƐĞƌǀŝƐŶşƚĞĐŚŶŝŬ -> Parameƚry
-> dĞƉĞůŶĠēĞƌĂĚůŽ -> Náǌev ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ -> H10: pƎítomnost TV=1 )͕ lǌĞ ƉƎŝƐƚŽƵƉŝƚkĞ dvĢŵĂ dĂlšíŵ ƉƌoŐƌĂŵƽŵ͗
x

„KŚƎĞǀds“͕ Ɖƌo nĂƐƚĂvĞníƚǉdĞnníŚo ēĂƐovéŚo ƉƌoŐƌĂŵování ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůƉƎŝŽŚƎĞǀƵds;

x

ͣKĐŚƌĂŶĂƉƌŽƟůĞŐŝŽŶĞůůĞ͕͞ Ɖƌo nĂƐƚĂvĞníƚǉdĞnníŚo ēĂƐovéŚo ƉƌoŐƌĂŵování ĐǇklƵ ƉƌoƟ ůĞŐŝŽŶĞůůĞ.

4.6.4.1

d|DENNÍ PROGRAMOVÁNÍ dW>E|,ZW>

Pƌo ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽũĞ ŵŽǎné dĞĮnovĂƚƉƌovŽǌní ƐƚĂv nĂ ƐĞdŵ dní͕ ƐĂŵoƐƚĂƚnĢ Ă Ɛ odƐƚƵƉŸováníŵ Ɖo 15 ŵŝŶƵƚáĐŚ͗
x sǇƉŶƵƚo
x Noƌŵální ƉƌovŽǌ(ƉoƵǎŝơ noƌŵálníĐŚ ŶĂƐƚĂǀĞǀşƚĞƉůŽƚǇƚŽƉŶĠǀŽĚǇ)
x EkonoŵŝĐkǉ ƉƌovŽǌ(ƉoƵǎŝơ úƐƉoƌnǉĐŚ ŶĂƐƚĂǀĞǀşƚĞƉůŽƚǇƚŽƉŶĠǀŽĚǇ)
dǉdĞnní ƉƌoŐƌĂŵování v lĞƚníŵ ƌĞǎŝŵƵũĞ ũŝné nĞǎvƚŽƉŶĠŵƌĞǎŝŵƵ.
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Den

Pondčlí

Teplota

Normální Eco

Hodina

Od

Off

OďƌáǌĞk 24. ĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵ͕ ƐƚƌánŬĂ „dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽƌĞǎŝŵĐŚůĂǌĞŶş“.
1. PƌoŐƌĂŵování ēĂƐovǉĐŚ ƉáƐĞŵ dnĞ͗
x

ƐƟƐknĢƚĞ nĂǌŽďƌĂǌĞnĠŵ dnŝ ƉƌŽǌŽďƌĂǌĞní dĂlšíŚo dnĞ;

x

vǇďĞƌƚĞ͕ ǌdĂ ĐŚĐĞƚĞ nĂƐƚĂvŝƚ ƉáƐŵo ēŝnnoƐƟ v noƌŵálníŵ ƌĞǎŝŵƵ (ƐƟƐknĢƚĞ nĂ „Normálnş “) nĞďo úƐƉoƌnéŵ
(ƐƟƐknĢƚĞ nĂ „Đo“) nĞďŽǌdĂ ĐŚĐĞƚĞ nĂƐƚĂvŝƚǌƉĢƚnĂ sǇƉŶƵƚŽ(ƐƟƐknĢƚĞ „Oī (syp)“);
x ǌkonƚƌolƵũƚĞ͕ ǌdĂ ƐĞ ǌĂ náƉŝƐĞŵ „Nynş “ oďũĞví Ɛlovo „OĚ “ (ƉokƵĚ ũĞ ŵíƐƚo ƚŽŚo náƉŝƐ „A͕͞ ŵƵƐíƚĞ ũĞũ ũĞdnoƵ ƐƟƐknoƵƚ͕
ĂďǇ ƐĞǌŽďƌĂǌŝů náƉŝƐ „OĚ “) Ă vǇďƌĂƚŚodŝnǇ Ă ŵŝŶƵƚǇ (ŵŝnŝŵální ƉovolĞná odĐŚǇlŬĂ ũĞ 15 ŵŝnƵƚ) ƉƌoǌĂēáƚĞk ēĂƐovéŚo ƉáƐŵĂ;
x ƐƟƐknĢƚĞ ũĞdnoƵ nĂ „Od͕͞ ĂďǇ ƐĞ oďũĞvŝů náƉŝƐ „A“ Ă vǇďĞƌƚĞ ŚodŝnǇ Ă ŵŝŶƵƚǇ (ŵŝnŝŵální ƉovolĞná odĐŚǇlŬĂ ũĞ 15
ŵŝŶƵƚ) Ɖƌo konĞĐ ēĂƐovéŚo ƉáƐŵĂ;
x
x

;
ƉŽƚvƌěƚĞ ũĞdnoƌáǌŽvǉ ēĂƐovǉ úƐĞk ƐƟƐkŶƵơŵǌĞlĞnéŚo ƉŽƚvƌǌŽvĂĐíŚo ƐǇŵďolƵ vƉƌĂvo nĂŚoƎĞ
nǇní lǌĞ ƉŽǌŽƌovĂƚ͕ ǎĞ v ƐoƵlĂĚƵ Ɛ vǇďƌĂnǉŵ ēĂƐovǉŵ úƐĞkĞŵ ƐĞ oďũĞví lŝšƚĂ ēĂƐovǉĐŚ ůŝnŝş ƵŬĂǌƵũíĐí ďĂƌvƵ oĚƉovídĂũíĐí
ǌvolĞnéŵƵƚǇƉƵ ƐĂdǇ (ŵodƌĄ͕ ƉokƵĚ ũĞ noƌŵální͕ǌĞlĞnĄ͕ ƉokƵĚ ũĞ v úƐƉoƌnĠŵ ƌĞǎŝŵƵ͕ǎádná ůŝšƚĂ Ɖƌo „sǇƉŶƵƚŽ“) ;
x oƉĂŬƵũƚĞ ƉƎĞdĐŚŽǌí kƌokǇ Ɖƌo všĞĐŚŶĂ ēĂƐová ƉáƐŵĂ͕ kƚĞƌá ĐŚĐĞƚĞ v dĂnǉ dĞn nĂƐƚĂvŝƚ.
x

SƟƐkŶƵơŵ klávĞƐǇ ESC

ƵkonēíƚĞ Ă ƵlŽǎíƚĞ ƉƌovĞdĞné ǌŵĢnǇ (nĂ ĐĞlǉ ƉƌoŐƌĂŵ͕ nĂ ĐĞlǉ ƚǉdĞn)͕

nĂoƉĂŬ ƐƟƐkŶƵơŵ

ƚlĂēíƚŬĂ Doŵƽ
ƵkonēíƚĞ ďĞǌƵlŽǎĞníǌŵĢn.
2. JĞ ŵŽǎné ǌkoƉşƌovĂƚƉƌoŐƌĂŵování ƵƌēŝƚéŚo dnĞ do ũŝnǉĐŚ dŶƽ͕ǌĂ ơŵƚŽúēĞlĞŵ͗
x vǇďĞƌƚĞ dĞn͕ǌĞ kƚĞƌéŚo ĐŚĐĞƚĞǌkoƉşƌovĂƚƉƌoŐƌĂŵování;
x ƐƟƐknĢƚĞ ƐǇŵďol koƉşƌování

;
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Dálkové ovládání
x vyberte den, do kterého chcete zkopírovat programování;
x sƟsknĢte symbol vlŽǎení

.

3. Nakonec je mŽǎné zrušit programování urēitých ĚŶƽ nebo všech, za ơmto úēelem:
x sƟsknĢte symbol vymazání
;
x v tomto okamǎiku se objeví obrazovka, kde mƽǎete vybrat jednotlivé dny, které chcete odstranit, nebo je vybrat všechny;
x výbĢr potvrěte sƟsknuơm ikony potvrzení vpravo nahoƎĞ

.

7HSHOQpþHUSDGOR
Všechny

ýtvrtek

PRQGČlí

Pátek

Úterý

Sobota

StĜeda

NHGČle

Obrázek 25. ĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵ, stránka vymazání programování.
Na konĮŐuraēních stránkách ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵse objevují barevné ēasové linie: modrá ēasová linie oznaēuje normální provoz,
zelená ēasová linie oznaēuje ekonomický provoz, ēervená ēasová linie oznaēuje ēasová pásma, ve kterých je naprogramován cyklus
legionelly. (proto by mohl být ƉƎşƐƚƌŽũǀ tĢchto podmínkách akƟvní, i kdyǎje plánovaē nastaven na VYP/Oī).
4.6.4.2
TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ FANCOILp
WŽĚŽďŶĢũĂŬŽƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶşƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůũĞŵŽǎŶĠŶĂƐƚĂǀŝƚƚǉĚĞŶŶşƌŽǌǀƌŚŬĂǎĚĠũĞĚŶŽƚůŝǀĠǌſŶǇ;ŶĞǌĄǀŝƐůĞŵĞǌŝůĠƚĞŵĂǌŝŵŽƵͿ
s odstƵƉŸováním po 15 minutách.
MŽǎná nastavení jsou:
x Zſna vypnuta;
x Zſna v normálním provozu (ǎádaná hodnota normálního prostƎedí);
x Zſna v ekonomickém provozu (ǎádaná hodnota úspory prostƎedí).
Vstupem do „Zóna chlazení“ nebo do „Zóna topení“ se zobrazí seznam všech nastavených ǌſn. Nyní je nutné zvolit ǌſnu, kterou
chcete nastavit; postup konĮŐurace ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵje pak stejný jako postup jiǎ uvedený pro ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ͘ Ve skuteēͲ
nosƟ jsou graĮcký aspekt a funkce stránky idenƟcké s tĢŵi, které jiǎbyly popsány.
4.6.4.3

TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ K,\shds

PodobnĢ jako v pƎşpadĢ nastavení ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵƚĞƉůĞŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ a fancoilƽ lze deĮnovat, kdy povolit ŽŚƎĞǀds
(nastavení jednotlivých ĚŶƽ v týdnu, s odstupŸováním po 15 minutách). Lze provést následující nastavení:
x Normální: Funkce akƟvní;
x Oī: Funkce není akƟvní.
Pro provedení programování vstupte do „Programy “ Ͳ> „KŚƎĞǀds “ (nápis „KŚƎĞǀds “ se objeví pouze tehdy, jĞͲůi povolen
ŽŚƎĞǀds z: Hlavní stránka systému Ͳ> KonĮgurace Ͳ> MeŶƵ^ĞƌǀŝŶşƚĞĐŚŶŝŬ Ͳ> Parametrŝ (Parametry) Ͳ> dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ
-> Nome chŝůůer (Názeǀ dĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ) Ͳ> H10: pƎítomnost TV=1 ).
Postup konĮŐurace sového programu je proto podobný postƵƉƽm popsaným výše, s jediným rozdílem, ǎe výbĢr provozu je pouze
mezi „Normální“ a „Oī (sǇpnuto)“ (viz obrázek níǎe).

2KĜHY79
Den

PonGČlí

Teplota

NRUmální

Hodina
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EcR

Obrázek 106. ĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵ, stránka „KŚƎĞǀds“.
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Dálkové ovládání
V ēasových pásmech, ve kterých je tato funkce akƟvní, jsou ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůĂumŽǎŸƵjící ŽŚƎĞǀds, umístĢny do sezónního
provozu systému poskytovaného plánovaēem ƌĞǎŝŵƵ s pƎŝdáním ŽŚƎĞǀƵds, t.j. v tomto poƎadí:u, t.j. v tomto poƎadí:
x ŚůĂǌĞŶşнds
x dŽƉĞŶşнds
x Pouze ds
4.6.4.4

TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ CYKLU PROTI LEGIONELLE

Pokud je funkce KŚƎĞǀƵds povolena (z hlavní stránky systému -> KonĮgurace -> Menu servisní technik
-> Parametry -> dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ -> Název dĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ -> H10: pƎítomnost TV=1 Ϳ͕ůǌĞŶĂƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂƚǀũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ
dnech týdne ēasový rozvrh cyklu proƟ ůĞŐŝŽŶĞůůĞ͘
Je vybrán pouze poēáteēní ēas (s odstƵƉŸováním po 15 mŝnutách), prŽƚŽǎe doba cyklu je deĮnována parametrem s pƎístupy
ŬƷƌŽǀŶŝƐĞƌǀŝƐŶşƚĞĐŚŶŝŬ(Hlavní stránka systému -> KonĮgurace -> Menu Servisní technik -> Parametry ->
Klávesnice -> Par 31/65: Doba povolení legionelly).
Pro naprogramování vstupte do „Programy“ -> „Ochrana proƟ legionelle“ ƉŽƐƚƵƉũĞǌũĞĚŶŽĚƵƓĞŶǉ͕ƉƌŽƚŽǎĞŵƵƐşďǉƚǀǇďƌĄŶƉŽƵǌĞĚĞŶ
a poēáteēní ēas cyklu (vŝz obrázek níǎe).

Ochrana proti legionelle
Den

PRQGčOt

Hodina

Od

10/12/19

Obrázek 27. ĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵ, stránka „Ochrana proƟ leŐŝonelle“.
Nastavená ēasová ůŝnŝe se objeví jasnĢ ēervenou barvou.
RƽǎŽvĢ se zobrazí pƎşpadné nastavení pƎedchozího dne, které se objeví v aktuální den, prŽƚŽǎe doba trvání pƎesahuje Ɖƽlnoc.
Je nutné povoůŝƚŽƚŽƉǇƉƌŽƌĞƎŝŵŽŚƎĞǀƵdsastavením parametru R15 = 1.
PROVOZ:
x <ĚǇǎƐĞƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄĐǇŬůƵƐƉƌŽƟůĞŐŝŽŶĞůůĞ͕WƉƎĞũĚĞhdKDd/<zĚŽƌĞǎŝŵƵŽŚƎĞǀƵdsƉƌŽĚŽƐĂǎĞŶşƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇ nastavené na parametru R27 (50 ° C)
x Kdyǎ ēŝĚůŽdsĚŽƐĄŚŶĞƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇ R27, kompresor se zastaví a po R16 (1mŝn) se akƟvuje ĚŽƚŽƉŽŚƎĞǀƵds
(DO =26)
x ŽƚŽƉŽŚƎĞǀƵds se vypne, pokud je splnĢna jedna z následujících podmínek:
o ŝĚůŽds detekuje teplotu = R25 (80°C), hystereze o 1°C.
o Naprogramovaný cyklus konēí.

4.6.5 PROSTOROVÝ TERMOSTAT
Dálkové ovládání
má schopnost fungovat jako prostorový termostat.
Zóna 1 je vǎdy pƎştomna.
Funkcŝ prostorového termostatu lze pro kaǎdou zónu akƟvovat/deakƟvovat pomocí specŝálního tlaēítka ve spodní ēásƟ obrazovky
nastavení stavu zóny.

STATUS
SETUP
STAV
NASTAVENÍ
Off
VYP

Naprogramovaný
Programmed
Manuální
Manual
Manuální
Eco
Manual eco
1/01/2016
1/01/19

Obrázek 28. Nastavení ƌĞǎŝŵƵ
dlaēítko akƟvace termostatu bude ve dvou stavech v závŝslosƟ na tom, zda je funkce povolena nebo zakázána.
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Dálkové ovládání
Termostat
Thermostat
not aktivní
active
není

termostat zakázán

Thermostat
Termostat
not active
aktivní

termostat povolen

Obrázek 29. AkƟvaēní ikona
Kdyǎ se na displeji zobrazí zpráva „Termostat není akƟvní“ (výchozí nastavení), znamená to, ǎe prostorový termostat referenēní zóny se provádí pomocí ǀǌĚĄůĞŶĠŚŽēŝĚůĂ s fancoilem nebo s RFC, pokud je pƎştomné.
Pro akƟvaci funkce prostorového termostatu v zónĢ:
1) SƟsknĢte akƟvaēní ikonu, zobrazí se nápis „Termostat akƟǀní“.
2) ZǀŽůƚĞƌĞǎŝŵ͕ǀĞŬƚĞƌĠŵũĞƌĞĨĞƌĞŶēŶşǌſŶĂƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽƚĞƌŵŽƐƚĂƚƵ͕ŶĂƐƚĂǀƚĞƉĂƌĂŵĞƚƌǇŽĚP48 do P56 ƉƌŽƚŽƉŶǉƌĞǎŝŵĂŽĚ
.
Viz kapitola 7
P57 do P65 pro ůĞƚŶşƌĞǎŝŵ͘
Inicializace prostorového termostatu je akƟvní, pokud není splnĢnaǎádaná hodnota zóny, tepelné ēerpadlo je povoleno k provozu
Inicializacce prostorového termostatu je deakƟvováno, kdyǎ je teplota detekovaná termostatem vyšší neǎ ǎádaná hodnota zóny
a tepelné ēerpadlo je v pohotovostním reǎimu.

Zóna 1

Tepl. prostĜ.
Relat. vlhk.
Zóna

7ý
Vzduch
VSTUP vody
VÝSTUP vody

Obrázek 30. DRUHÁ HLAVNÍ STRÁNKA
Na obrazovce jednotlivých fancoilƽ je zobrazená teplota taková, která je dána ēŝĚůĞŵuvnitƎ fancoilu (pƎşslušenství RFC), a nikoli
teplotou pouǎívanou prostorovým termostatem.
Zóna

Aktuální
teplota z
fancoilu

Vzduch
Voda

Obrázek 31. Stránka fancoil

4.7 POSTUP NASTAVENÍ KLÁVESNICE
4.7.1 NASTAVENÍ JAZYKA A DATUMU/SU
Pro nastavení jazyka klávesnice:
1. Z hlavní stránky systému vstupte do „KonĮgurace “
2. vstupte do „Menu Servisní technik“

;

;

3. zadejte uǎivatelské heslo a sƟsknĢte potvrzovací políēko (výchozí hodnota hesla je 0);
4. vstupte do „Jazyk“;
5. Vyberte pŽǎadovaný jazykēĞƓƟŶĂ.
Pro nastavení data a ēasu klávesnice:
1. z hlavní stránky systému vstupte do „KonĮgurace“ - > „ Menu Serviní technik“;
2. zadejte uǎivatelské heslo a sƟsknĢte potvrzovací políēko;
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3. vstupte do „Hodiny“;
4. pomocí šipek nastavte datum a ēas (zmĢnĢné hodnoty se zbarví ēervenĢ);
5. po nastavení všech hodnot kliknĢte na ikonu potvrzovacího políēka.

10/12/19

Obrázek 32. Stránka „Hodiny“.

4.8 DIAGNOSTIKA CHYB
4.8.1 AKTIVNÍ VÝSTRAHY
:ĞŵŽǎŶĠǀŝĚĢƚĂŬƚƵĄůŶşǀǉƐƚƌĂŚƵƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚũĞĚŶŽƚĞŬ͘ĂơŵƚŽƷēĞůĞŵƐƟƐŬŶĢƚĞŶĂĚŽŵŽǀƐŬĠƐƚƌĄŶĐĞŝŬŽŶƵǀǉƐƚƌĂǎŶĠŚŽ
troũƷŚelníku, pokud ũe k dispozici; ơmto zƉƽsobem získáte pƎşstup k seznamu všech aktivních ǀǉƐƚƌĂŚv systému.
Dále, kdyǎ ũste ve stavu zobrazení ũednotky (Stránka dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ, viz odst. 3.4.1) sƟsknuơm troũƷŚelníku, kterǉ se obũeví na
ƉƎşƐƚƌŽũŝ, vstoupíte do nabídky, kde mƽǎete vidĢt aktuální ǀǉƐƚƌĂŚǇvybraného ƉƎşƐƚƌŽũĞ.

4.8.2 HISTORIE VÝSTRAH
Klávesnice Ǝşdí historii ǀǉƐƚƌĂŚdetekovanǉch v systému a zobrazuũe datum a ēas ǀǉƐƚƌĂŚǇ͕ pƎşslušnǉ ƉƎşƐƚƌŽũa typ ǀǉƐƚƌĂŚǇ͘Ž
protokolu ũe ulŽǎeno aǎ100 ǀǉƐƚƌĂŚ; po pƎekroēení limitu se automaƟcky odstraní neũstarší ǀǉƐƚƌĂŚĂ.
Pro vstup do historie ǀǉƐƚƌĂŚ: z hlavní stránky systému vstupte do „KonĮgurace“ -> „Menu Servisní technik“ -> „Historie výstrah“.
S heslem servisního technika ũe mŽǎné nastavit, aby historie ǀǉƐƚƌĂŚbyla pƎşstupná také z uǎivatelského menu; k tomu zadeũte
„KonĮgurace“ -> „Menu servisní technik“ -> „Parametry“ -> „Klávesnice“ -> Par 33/65: Povolit historii výstrah uǎivatele = 1.

4.9

FUNKCE DRUHÉ ÁDANÉ HODNOTY

Funkce druhé ǎádané hodnoty zavádí druhou pracovníǎádanou hodnotu na stranĢ zaƎşzení (v ƌĞǎŝŵƵƚŽƉĞŶşŝĐŚůĂǌĞŶş).
Oblast pouǎiơ ũe pƎedevším oblast podlahového chlazení s asistencí fancoilƽ pro odvlhēování.
Úēelem aplikace ũe zabránit v ũakémkoli stavu tvorbĢ kondenzace na podlaze a v kaǎdém pƎşpadĢ zaruēit teplotní pohodu.
AkƟvace funkce druhé ǎĄdané hodnoty probíhá z parametru servisního technika (z hlavní stránky systému -> KonĮgurace ->
Menu Servisní technik -> Parametry -> dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ -> Název ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ -> H129:
povolení druhé ǎádané hodnoty ш 2, viz návod ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂpro nastavitelné hodnoty). Musí bǉt také nastaven digitální
vǉstup pro ovládání troũcestného venƟůu pouǎitého k odvádĢní vody mezi podlahou a fancoilem.
sůŚŬŽƐƚŶşēŝĚůŽũĞǌĂďƵĚŽǀĄŶŽƉƎşŵŽǀdálkovém ovládání.
^ƉƌĄǀŶĠŶĂƐƚĂǀĞŶşƉĂƌĂŵĞƚƌƽƚǉŬĂũşĐşĐŚƐĞĚǀŽũŝƚĠǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇĂƚĂŬĠĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽƉƎŝƉŽũĞŶş͕ŬƚĞƌĠŵĄďǉƚƉƌŽǀĞĚĞŶŽŶĂ
svorkovnici ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ, naũdete v návodu ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů͘
Nastavitelnéǎádané hodnoty s akƟvovanou funkcí druhé ǎádané hodnoty ũsou:
ádaná hodnota

ádaná hodnota na dálk.ovl.

ĄĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂŶĂƉƎşƐƚƌŽũŝ

Pƌvnş ǎĄdaná hodnota (°C)
Teplota vody
Coo/Hea
Pƌvnş ǎĄdaná hodnota eco (°C)
Teplota vody ECO
DƌƵŚá ǎĄdaná hodnota eco (°C)
Teplota 2 vody
Co2/He2
DƌƵŚá ǎĄdaná hodnota eco (°C)
Teplota 2 vody ECO
TABULKA 4. Nastaveníǎádané hodnoty s povolenou druhou ǎádanou hodnotou.
Pro nastaveníǎádané hodnoty:
x z dálk.ovládání ї menu „Nastavení sady“ -> „dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ“ -> “Chlazení“ nebo „Topení“ (viz odstavec 4.6.3).
x z panelu naƉƎşstroũi ї tlaēítko SET (NASTAVIT).
Druháǎádaná hodnota ũe vĢtší neǎprvníǎádaná hodnota v ƌĞǎŝŵƵĐŚůĂǌĞŶşa menší vƚŽƉŶĠŵƌĞǎŝŵƵ:
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x
x

v ƌĞǎŝŵƵĐŚůĂǌĞŶş: T2 ш T
vƌĞǎŝŵƵƚŽƉĞŶş: T2 ч T

PĂrĂŵĞƚry, kƚeré ŵĂjí býƚnĂŬonĮŐƵrovány Ɖro Ǝşǌení odvlŚēování, jsoƵ ƉƎşsƚƵƉŶéǌnĂbídky ƐĞƌǀŝƐŶşŚŽƚĞĐŚŶŝŬĂ
> Menu Servisní technik -> Parametry -> Klávesnice:
PĂrĂŵĞƚr
PĂr 42/65
PĂr 43/65
PĂr 44/65

Náǌev
JednŽƚkĂ nĂsƚĂvení
MeǌƚeƉlŽƚy ƌŽƐŶĠŚŽďŽĚƵ
°C
5,0
Mŝn. dobĂ v odvlŚēování
SekƵŶĚy
300
MĂx. dobĂ v odvlŚēování
SekƵŶĚy
600
TABULKA 5. PĂrĂŵĞƚry ƐĞƌǀŝƐŶşŚŽƚĞĐŚŶŝŬĂƉro odvlŚēování.

Dŝn.
0,0
0
0

MĂx.
50,0
600
1200

Poznámka 1: nastavte dolní mez první zimní ǎĄdané hodnoty na 25°C
x nĂsƚĂvƚe ƉĂrĂŵeƚr H129 = 3 nebo 4.
x NĂsƚĂvƚe drƵŚoƵǌŝŵní ǎádĂnoƵ ŚodnoƚƵ od 35°C do 25°C
x ZnovƵ nĂsƚĂvƚe ƉĂrĂŵeƚr H129 nĂ0
x Nyní je ŵŽǎné sníǎŝƚǌŝŵníǎádĂnoƵ ŚodnŽƚƵ nĂ 25°C.
Poznámka 2: je-ůŝŶĂƚĞƉĞůŶĠŵēĞƌƉĂĚůƵŶĂŬŽŶĮŐƵƌŽǀĄŶĂƉƎşƚŽŵŶŽƐƚĚŝŐŝƚĄůŶşŚŽǀƐƚƵƉƵƉƌŽƎşǌĞŶşĚƌƵŚĠǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇ;ƉĂƌĂŵĞƚƌ
ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂH44=26, výƐƚƵƉŶĂƐǀŽƌŬǇĚƌƵŚĠǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇ͕ǀŝǌƉƎşƌƵēŬĂƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂͿƎşǌĞŶşƌĞŐƵůĂĐĞǀůŚŬŽƐƟƐĞ
ŶĞƉƌŽǀĄĚşƉŽŵŽĐşĚĄůŬŽǀĠŚŽovládání.
ŝŐŝƚální vsƚƵƉ lǌeƚĂŬé ƉoƵǎíƚƉro ƉƎeƉínání ŵĞǌŝ Ɖrvní Ă drƵŚoƵǎádĂnoƵ ŚodnŽƚoƵ bĢŚĞŵ ƉrovŽǌƵ vƚŽƉŶĠŵƌĞǎŝŵƵreǎŝŵƵ.
PƎŝ ǌĂƉŶƵƚé fƵŶkĐŝĚǀŽũŝƚĠǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇ͕ƉŽŬƵĚƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽƚĞƌŵŽƌĞŐƵůƵũĞŶĂĚƌƵŚĠǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚĢ;ŶĂƐƚƌĂŶĢƚŽƉŶĠŚŽ
ƐǇƐƚĠŵƵͿ͕ǌƽƐƚĂŶĞŝŬŽŶĂĚǀŽũŝƚĠǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇǌŽďƌĂǌĞŶĄŶĂďŽēŶşůŝƓƚĢĨƵŶŬĐşŶĂƐƚƌĄŶŬĄĐŚƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂĂĨĂŶĐŽŝůƵƉƌƽŚůĞĚŶĄ͘
WŽŬƵĚŶĂŽƉĂŬƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽƉƎĞĐŚĄǌşŬƚĞƌŵŽƌĞŐƵůĂĐŝŶĂƉƌǀŶşǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚĢ;ŶĂƐƚƌĂŶĢĨĂŶĐŽŝůƵͿ͕ŽďũĞǀşƐĞŝŬŽŶĂĚǀŽũŝƚĠǎĄĚĂŶĠ
ŚodnŽƚy bĂrevnĢ.
SƚejnĢƚĂŬ je vsƚƵƉ do odvlŚēováníŽǌnĂēen nĂ ůŝƓƚĢ fƵŶkĐí ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂĂ fĂnĐoŝůƵ ƉƎeƉínáníŵ ǌƉrƽŚledné ŝkony nĂ bĂrevnoƵ.
S ƉĂrĂŵĞƚreŵ H129>1 ƚedy ŵáŵĞ:
PROVOZ NA STRAE PODLAHY
;DRUHÁ NASTAVOVANÁ HODNOTͿ

PROVOZ NA STRAE FANCOILU
;PRVNÍ NASTAVOVANÁ HODNOTͿ

IKONA DVOJITÉ ÁDANÉ HODNOTY

IKONA ODVLHOVÁNÍ
ƉokƵĚ je odvlŚēování ĂŬƟvní
TABULKA 6. Ikony dvojŝƚéǎádĂné ŚodnŽƚy/odvlŚēování.

4.9.1 KONTROLA ROSNÉHO BODU
Rosný bod se vyƉoēíƚá odeēƚeníŵ vnŝƚƎníƚeƉlŽƚy Ă vlŚkosƟ͘
VǌŚledĞŵ k okolníƚeƉlŽƚĢ Ă vlŚkosƟ vǌĚƵĐŚƵ vyƉoēíƚá ovládání rosný bod ;TdͿ.
VǌŽreĐ ƉoƵǎŝƚý Ɖro výƉoēeƚrosnéŚo boĚƵ je ĂƉroǆŝŵĂĐe MĂŐŶƵs - Teƚens,ƚĂƚŽĂƉroǆŝŵĂĐe ƉlĂơ Ɖro ŚodnŽƚy Td ŵĞǌŝ 0°C Ă 50°C,
ƉokƵĚƚedy ǌ výƉoēƚƵ vyĐŚáǌí ŚodnŽƚĂ ŵŝŵŽƚyƚŽůŝŵŝƚy, ƉovĂǎƵje se ŵeǌní ŚodnŽƚĂ ;resƉekƟve 0°C Ă 50°CͿǌĂ Td.
VýǌnĂŵ ƉĂrĂŵĞƚrƽ:
x Tŝnƚ:ƚeƉlŽƚĂ ƉrosƚƎedí deƚekovĂná vnŝƚƎní sondoƵ ;°CͿ
x Tr: vyƉoēƚenáƚeƉlŽƚĂ rosnéŚo boĚƵ ;°CͿ
x odr: oīseƚreŐƵlĂĐe ;°CͿ
x Hy: Śysƚereǌe reŐƵlĂĐe ;°CͿ
x ƚAr: dobĂ reŐƵlĂĐe ;ŵŝn͘Ϳ
x DobĂĂkƟvĂĐe relé: 0÷100% ǌƚAr
TeƉlŽƚĂ ƉrosƚƎedí ŵĢƎená ēŝĚůĞŵƵvnŝƚƎ ovládĂĐíŚo ƉrvkƵ se Ɖorovná s rosnýŵ bodĞŵ ;vyŚodnoĐenýŵ v Ɖosledníŵ okĂŵǎŝkƵ ƚArͿ
ƉƎŝdĂnýŵ k ƉĂrĂŵĞƚrƽŵ odr Ă Hy:
x ƉokƵĚ Tr < Tŝnƚ< Tr + odr ї VýsƚƵƉ venƟůƵ dvojŝƚéǎádĂné ŚodnŽƚy ĂŬƟvní
x ƉokƵĚ Tr + odr < Tŝnƚ < Tr + odr + Hy ї sǉƐƚƵƉǀĞŶƟůƵĚƌƵŚĠǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇĂŬƟǀŶşƉƌŽǌũŝƓƚĢŶŽƵŚŽĚŶŽƚƵǀйƚƌ
x ƉokƵĚ Tŝnƚ> Tr + odr + Hy VýsƚƵƉ venƚŝůƵ ĚƌƵŚĠǎádĂné ŚodnŽƚy neĂŬƟvní Ɖo ĐeloƵ dobƵ násleĚƵjíĐíƚAr
PĂrĂŵĞƚryƚAr, odr Ă Hy jsoƵ nĂsƚĂvenyǌvýroby Ă nelǌe je ǌŵĢnŝƚ.
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Vzhledem k okolní teplotĢ a vlhkosƟ vypoēítá dálkové ovládání rosný bod.
V provozu systému v letním reǎimu, kdy je ŶĂƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚůĞĐŚĂŬƟǀŶşĚǀŽũŝƚĄǎĄĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂĂƌĞŐƵůĂĐĞƚĞƉůŽƚǇŶŽƌŵĄůŶĢƉƌŽͲ
ǀĄĚĢŶĄƐĞsálavými panely (druhá pracovní hodnota), se akƟvuje reŐulace za úēelem udrǎŽvat rosný bod alespoŸ podle mnŽǎství
deĮnovaného parametrem servisního technika klávesnice Par42: Mezní hodnota teploty rosného bodu Ͳ°C pod okolní teplotu
detekovanou samotnou reŐulací.
Naopak, v pƎşpadĢ, kdy Teplota prostƎedí < Teplota rosného bodu + Mez teploty rosného bodu: Rosný bod:
x

AkƟvují se fancoily pro odvlhēování.

x dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůĂzaēne pracovat se ǎádanou hodnotou fancoilu.
PƎetrvávání v tomto stavu zƽstává tak dlouho, dokud teplota prostƎedí nebude:
Teplota prostƎedí ш Teplota rosného bodu + 1°C.
I kdyǎ je výše uvedená podmínka ovĢƎena, stav odvlhēování je udrǎŽván alespoŸ po dobu nastavenou parametrem údrǎbáƎe
klávesnice Par43: „Min. doba odvlhēování “, aby se zabránilo nepƎşjemným výkyvƽm.
Pokud výše uvedená podmínka není splnĢna po maximální dobĢ dané parametrem servisního technika klávesnice Par44: „Max. doba
v odvlhēování“,bude odvlhēování ukonēeno. Aby nedošlo k okamǎitému opĢtovnému vstupu, je v tomto pƎípadĢ vyǎadován
minimální reŐulaēní limit na znovu daný Par43: „Min. ēas odvlhēování “.
% Výstup

ýDVDNWiYDFHUHlé s ohlHGHP nDW$U

RGU

Rosný
boG

Rosný ERG
+ RGU

Tint (°C/°F)

Obrázek 33: Rosný bod

4.10 <s/dZDE1<\/s<
Je mŽǎné kompenzovat ǎádané hodnoty na základĢ venkovní teploty, rozlišené mezi chladem, teplem, první ǎádanou a druhou
ǎádanou hodnotou.
sƚĂŬŽǀĠŵƉƎşƉĂĚĢƐĞƵũŝƐƚĢƚĞ͕ǎĞƉĂƌĂŵĞƚƌb08(=0) je zakázán. (Hlavní stránka systému > KonĮgurace Ͳ> (Menu servisního technika)
Ͳ> Parametry Ͳ> dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ -> Název teƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ Ͳ> b08: povolit ǎĄĚĂŶŽƵŚŽĚŶŽƚƵ
Setpoint
äádaná
hodnota

Offset

m2
Set
Offset
Offset

m1

T ext
Ext.
tepl.

Nastav.
ext. tepl.
Set Text

Obrázek 34: KlimaƟcká kompenzace;
x
x
x

Nastavení = T voda, T voda ECO nebo T2 voda, T2 voda ECO, nastavitelné ze stránky: „Nastavení sady“ Ͳ> „dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ“.
Oīset = oīset nastavitelný ze stránky: „Nastavení sady“ Ͳ> „dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ“ (polŽǎka „OīƐet“ se objeví, pouze pokud
jsou nakonĮŐurovány koeĮcienty „ m“).
Nastavení Text, m1, m2 = parametry, nastavitelné prostƎednictvím: “KonĮgurace“ Ͳ> „Menu Servisní technik“
Ͳ> „Parametry“ Ͳ> „Klávesnice“ (viz odstavec konĮŐuraēní parametry dálk.ovládání)

Pro vylouēení ĞŬǀŝƚĞƌŵŶşŬƎŝǀŬǇ uǎivatelem musí být oīset z nabídky nastaveny na nulu „Nastavení sadyͣ͞dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ͞
->
.
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Pro vylouēení ekvitermního provozu ze strany servisného technika musí být koeĮcienty „m“ nastaveny na nulu z nabídky
servisního technika, parametry klávesnice.
sĞŶŬŽǀŶşƚĞƉůŽƚĂƐĞǌşƐŬĄǀĄƉŽŵŽĐşǀǇŚƌĂǌĞŶĠŚŽēŝĚůĂǀǌĚƵĐŚƵƉƎŝƉŽũĞŶĠŬƚĞƉĞůŶĠŵƵēĞƌƉĂĚůƵ͘ SEKUNDÁRNÍ OB HOVÉ ERPADLO
UmŽǎŸƵũe Ǝşzení sekundárního nebo pomocného obĢhového ēerpadla v provozu systému. Musí být akƟvní následuũící funkce:
x Funkce Ǝşzení sekundárního obĢhového ēerpadla, viz odstavec v návodu regulace pro servisního technika
x Funkce prostorového termostatu, viz odstavec 4.6.5.
Pomocné ēerpadlo ũe akƟvní, kdyǎũe ĂŬƟǀŶşŝŶŝĐŝĂůŝĂǌĂĐĞƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽƚĞƌŵŽƐƚĂƚƵ;ĂŬƟǌſŶĂĚĄůŬ͘ŽǀůĄĚĄŶşŶĞŶşƵƐƉŽŬŽũĞŶĂͿ
Kdyǎ inicializace systému pƎestane ;ǌſna uspokoũenaͿ, pomocné ēerpadlo se vypne se zpoǎdĢním daným P02 ;ĚŽďĢŚͿ.
Termoregulace tepelného ēerpadla ũe nezávislá na vyvolání termostatu.
PƎŝ vypnutém tepelném ēerpadle se pomocné obĢhové ēerpadlo vypne bez ohledu na inicializaci termostatu
.

4.11 DALŠÍ FUNKCE
WƌŽŝŶĨŽƌŵĂĐĞƚǉŬĂũşĐşƐĞĚĂůƓşĐŚĨƵŶŬĐşƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůŶĞďŽĨĂŶĐŽŝůƽ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǌŽďƌĂǌĞŶǇŶĂĚŝƐƉůĞũŝ;ŶĂƉƎ͘ƉŽǀŽůĞŶşŶĞďŽĂŬƟǀĂĐĞ
dotopu systému, ĚŽƚŽƉƵŽŚƎĞǀƵds, kotle, cyklu odmrazování, dotopu proƟ zamrznuơ na stranĢ vody a na stranĢ vzduchu atd.Ϳ
odkazuũeme na návod ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůa fancoilƽ.

4.12 SPECIÁLNÍ FUNKCE
Z hlavní nabídky výbĢrem ikony nabídky doplŸkových funkcí se dostanete do následuũící nabídky:

Max

boost

AC Limit

Min

99/90/19

Obrázek 35. STRÁNKA SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ
Dostupné funkce ũsou uvedeny v následuũících podkapitolách.

4.12.1 FUNKCE POT RU
SƟsknuơm tlaēítka vztahuũícího se k funkci potĢru se otevƎe nové menu, ve kterém si vyberete, které ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽƐĞŵƵƐş
v této konkrétní funkci akƟvovat:
ChladLþ
Všechny
7ý



31/01/19

Obrázek 36. Vícenásobný výbĢr ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů, funkce potĢru.
Po výbĢru ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů, které se podíleũí na této regulaci, se bude systém chovat následovnĢ:
x VƓechny ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůĂpodíleũící se na funkci potĢru ũsou ƉƎĞƉŶƵƚǇ do topného provozu.
x

VƓechny nevybrané ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůĂũsou ƉƎĞƉŶƵƚǇĚo stavu VYP/OFF.

x

Nastavení chladiēƽ bude dáno nastavením potĢru, který lze nastavit mezi parametry servisního technika klávesnice
KonĮgurace -> Menu servisní technik -> Parametry -> Klávesnice -> Par 36/65: „Nastavení funkce potĢru“

x

Funkce má trvání deĮnované pƎşsluƓným parametrem servisního technika klávesnice KonĮgurace ->
Menu servisní technik -> Parametri (Parametry) -> TasƟera (Klávesnice) -> Par 37/65: „Trvání funkce potĢru“
Po uplynuơ této doby se provoz systému vráơ k pƎedchozím nastavením.
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4.13 HESLO A OCHRANY
Existuje nĢkolik úrovní hesel a ochrany.
První rozlišení zahrnuje následující 3 úrovnĢ pƎşstupu:
- ÚroveŸ uǎivatele
- ÚroveŸ servisní technik
- ÚroveŸ výrobce
Kaǎdá z tĢchto 3 rƽzných úrovní je pƎşstupná z obrazovky „KonĮŐurace“ po zadání konkrétního hesla.
Heslo uǎivatele, ve výchozím nastavení „0“, lze zŵĢnit pƎşstupem k uǎivatelským parametrƽm (viz odstavec 3.6.5.1).
Heslo servisní technik lze zmĢnit pƎşstupem k parametrƽm servisního technika(viz odstavec 3.6.5.2).
Heslo výrobce lze zŵĢnit pƎşstupem k parametrƽm výrobce (viz odstavec 3.6.5.3).
Po zadání hesla je na všech stránkách, které jsou pƎşstupné, povolena úplná navŝŐace.
Po ukonēení navŝŐace musí být odhlášení provedeno kliknuơm na pƎşslušný symbol, který se objeví v pravém dolním rohu domovské
stránky.

logout
Odhlášení se provede automaƟcky po 5 minutách neēinnosƟ dotykové obrazovky nebo po 20 minutách od pƎşstupu k aktuální úrovni
ochrany. Tyto hodnoty trvání lze zŵĢnit parametrem servisní technik nebo výrobce.
Nakonec existuje heslo k odemknuơ spoƎŝēe obrazovky, které je ve výchozím nastavení nastaveno na „0“ a lze jej zŵĢnit pƎşstupem
k uǎivatelským parametrƽm (viz odstavec3.6.5.1).

5

DÁLKOVÝ P\ÍSTUP

ZaƎşzení je schopné interaŐovat v místní síƟ pƎşstupem pƎes ethernetový port.
PƎşstup musí být povolen ruēní instalací zaƎşzení v místní síƟ (nejsou poskytovány sluǎby DHCP).
ZaƎşzení je schopné komunikovat prostƎednictvím prohlíǎeēƽ kompaƟbilních s HTML 4.01 a/nebo sluǎeb RFC 1350 kompaƟbilních s
TPFT.
VytvoƎené rozhraní webového serveru je textové a je popsáno níǎe.

5.1

ZABEZPEENÍ

VlŽǎení klávesnice do místní sítĢ LAN musí zaruēit zabezpeēení pƎed zaƎşzením (v odpovĢdnosƟ instalaēního technika) proƟ
neǎádoucím útokƽm, které by mohly pƎŝnés provést hackeƎŝ͘
ZaƎşzení nebude pouǎívat bezpeēnostní systémy a bude pƎedpokládat, ǎe ten, kdo se dotazuje, nebo proŐƌam sítĢ, má k tomu
oprávnĢnş͘WKKZǌĂƎşǌĞŶşŵƵƐşŵşƚƉĞǀŶŽƵ/WĂĚƌĞƐƵƉĞǀŶĢƉƎŝĚĢůĞŶŽƵƌŽƵƚƌĞŵ;ŵŽĚĞŵĞŵͿ͕ŶĞŶşŵŽǎŶǉƉƌŽǀŽǌƐ,W;ĂƵƚŽŵĂƟĐͲ
ŬĄŬŽŶĮŐƵƌĂĐĞͲƉƎŝĚĢůŽǀĄŶşĂĚƌĞƐͿ͘

5.2

MÍSTNÍ WEBOVÝ SERVER

Místní webový server je implementován pro pƎşstup k dálkovému ovládáníz místní sítĢ s kompaƟbilním prohlíǎeēem HTML 4.01.
Chcete-li se k nĢmu dostat, podívejte se na stránku „KonĮgurace Ethernetu“ pƎşstupnou z domovské stránky dálkového ovládání
kliknuơm na ikonu:

OtevƎením pƎístupu s oprávnĢním servisní technik je mŽǎné zŵĢnit pƎştomné výchozí adresy. Po zŵĢnĢ adres vypnĢte a znovu
zapnĢte dálkové ovládání, aby se zŵĢny projevily.
Po pƎŝpojení jsou stránky zobrazeny v anŐůŝēƟnĢ a jsou následující:
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Hi-t Ethernet
System state
(Stav systému):
13\02\00 - 00:02
System state (Stav systému):
Programmed (Naprogramovaný)
Season (Sezóna): Summer (Léto)
Alarms (Alarmy): No (Ne)
Ambient Temp (Teplota prostĜedí): 25,1 °C
Ambient RH (Relativní vlhkost prostĜedí)%: 31
Firmware revision (Revize firmwaru):
VER 323 REV 006
Home (DoPĤ - Command (PĜíkaz) - Setpoint (äádaná hodnota) - Alarms (Alarmy)

Obrázek 37. Hlavní stránka Ethernet.
Signalizace o stavu, sezónĢ a akƟvních výstrahách se týká celého systému.
Teplota prostƎedí a relaƟvní vlhkost jsou ty, které jsou ŵĢƎeny ēŝĚůĂŵŝintegrovanými , ke kterému se pƎŝstupuje.
Pro pƎechod na další dostupné stránky, kliknĢte na odkazy v dolní ēásƟ stránky.

Hi-t Ethernet
Command (PĜíkaz)
Send command

OFF
Programmed (Naprogramovaný)
Manual (Manuální)
Manual Eco (Manuální Eco)
Odeslat

Season change

Summer (Léto)
Summer + Sanitary (Léto + TV)
Winter (Zima)
Winter + Sanitary (Zima + TV)
Only Sanitary (Pouze TV)
ZmČQit sezónu

Home (DomĤ) - Command (PĜíkaz) - Setpoint (äádaná hodnota) - Alarms (Alarmy)

Obrázek 38. Stránka „PƎşkaz“ Ethernet.
PƎşkazy na stránce „PƎşkaz“ se vztahují na celý systém.
Operaēní pƎşkaz umŽǎŸƵje vybrat si mezi: VYP/OFF, programovaný reǎim, manuální reǎim, manuální úsporný reǎim.
Pokud jde o zŵĢnu roēního období, lze stavy nastavit: ZĞǎŝŵĐŚůĂǌĞŶş͕ƌĞǎŝŵĐŚůĂǌĞŶşнŽŚƎĞǀds͕ƚŽƉŶǉƌĞǎŝŵ͕ƚŽƉŶǉƌĞǎŝŵ
нŽŚƎĞǀdsĂƉŽƵǌĞŽŚƎĞǀds͘Po odeslání pƎşkazƽ se zobrazí potvrzovací stránka.
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Hi-t Ethernet

Command Sent
(PĜíkaz odeslán)
Home (DomĤ) - Command (PĜíkaz) - Setpoint (äádaná hodnota) - Alarms (Alarmy)

Obrázek 39. Potvrzovací stránka odeslání pƎşkazu.

Hi-t Ethernet
äádaná hodnota

WINTER (ZIMA)
Water set-point (äádaná hodnota vody) 45,3 °C
W. eco s.p. (äádaná hodnota úspory vody) 39,0 °C

SUMMER (LÉTO)
Water set-point (äádaná hodnota vody) 7,2 °C
W. eco s.p. (äádaná hodnota úspory vody) 39,0 °C

Home (DomĤ) - Command (PĜíkaz) - Setpoint (äádaná hodnota) - Alarms (Alarmy)

Obrázek 40. Stránka „ádaná hodnota“ Ethernet.
Na stránce „Set point (ádaná hodnota)“ jsou hodnoty nastavené k dispozici ke ētení.
Pod polŽǎkou „Winter (ƌĞǎŝŵƚŽƉĞŶş)“ se objeví ǎádané hodnoty nastavené pro ziŵní sezónu (ǎádaná hodnota vody, ǎádaná hodnota
úspory vody a, pokud je povolena, zobrazí se dvojitá ǎĄdaná hodnota, druhá ǎĄdaná hodnota vody a druhá ǎĄdaná hodnota úspory
ǀŽĚǇͿ͖ǌĂơŵĐŽƉŽĚƉŽůŽǎŬŽƵͣ^ƵŵŵĞƌ;ƌĞǎŝŵĐŚůĂǌĞŶşͿ͞ƐĞǌŽďƌĂǌşǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇŶĂƐƚĂǀĞŶĠƉƌŽůĞƚŶşƐĞǌſŶƵ;ǎĄĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂ
vody, ǎádaná hodnota úspory vody a pokud je povolena, dvojitá ǎádaná hodnota, druhá ǎádaná hodnota vody a druhá ǎádaná
hodnota úspory vody).

Hi-t Ethernet
Alarms (výstrahy)

No alarms (äádné alarmy)

Home (DomĤ) - Command (PĜíkaz) - Setpoint (äádaná hodnota) - Alarms (Alarmy)

Obrázek 41. Stránka „Alarŵy“ Ethernet.
Stránka „Alarŵs (Výstrahy)“ se vztahuje na všechny akƟvní alarŵy v systéŵu, kdyǎje stránka zobrazena.
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6

AKTUALIZACE FIRMWARU

Na domovské stránce kliknuơm na symbol v pravém horním rohu zobrazující slovo Hi-T2 mƽǎete zobrazit verzi Įrmwaru aktuálnĢ
nainstalovaného na dotykové obrazovce.

V pƎşpadĢ aktualizace Įƌmwaru je mŽǎné upgradovat pomocí USB klíēe a pƎştomného portu USB.
Pro aktualizaci:
- zkopírujte aktualizaēní soubory do hlavního adresáƎe jednotky USB klíēe;
- vlŽǎƚe klíē do portu USB Hi-T2;
- vstupte do „KonĮgurace“ –> „Menu uǎivatele“ (viz odstavec 3.6.5.1);
- po zadání uǎivatelského hesla a vstupu do„Menu uǎivatele“ vyberte polŽǎku, která se objeví: „Aktualizace Įƌmwaru“;
- panel automaƟcky rozpozná pƎştomnost Įrmwaru v klíēi a zahájí proces aktualizace;
- postupujte podle zobrazených pokyŶƽ na obrazovce a vyjŵĢte USB pouze na výzvu zprávy „odeberte USB. Karta se
bude opĢtovnĢ akƟǀovat za úēelem dokonēení aktualizace.”;
- poēkejte na dokonēení aktualizace.

7

KONFIGURAEÍ PARAMETRY

Parametry ƐĞƌǀŝƐŶşŚŽƚĞĐŚŶŝŬĂƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů odpovídají parametrƽm uvedeným v uǎivatelském návodu servisního technika/
tepelných ēerpadel Vitocal 100-A. Parametry servisního technika klávesnice odpovídají tomu, co je uvedeno v následující tabulce:
Hodnota
MINIMÁLNÍ

NÁZEV PARAMETRU

͘

MAXIMÁLNÍ
HODNOTA

Hodnota
M RNÁ
VÝCHOZÍ
JEDNOTKA
NASTAVENÍ
120
Sekundy

1

asový limit komunikace teploty

1

255

2

Heslo servisní technik

0

999

/

---

3

Minǎádaná hodnota chlazení fancoilu

1,0

60,0

15,0

°C

4

Maxǎádaná hodnota chlazení fancoilu

1,0

60,0

45,0

°C

5

Minǎádaná hodnota topení fancoilu

1,0

60,0

5,0

°C

6

Maxǎádaná hodnota topení fancoilu

1,0

60,0

45,0

°C

7

Adresa klávesnice

100

130

100

---

8

Poēet ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞův síƟ

0

7

0

---

9

Doba ƐƚƎşĚĄŶşƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů

0

800

30

minuty

10 Diferenciál mezi jednotkami

1,0

60,0

2,0

°C

11 Nast. venk. tepl. kompr. ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂv chlazení

0,0

50,0

20,0

°C

12 Nast. venk. tepl. kompr. ƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂv topení

-20,0

35,0

10,0

°C

13 m1 comp Text CHIL

-10,0

10,0

0,0

---

14 m2 comp Text CHIL

-10,0

10,0

0,0

---

15 m3 comp Text CHIL

-10,0

10,0

0,0

---

16 m4 comp Text CHIL

-10,0

10,0

0,0

---

0,0

50,0

25,0

°C

18 Nast. venk. tepl. kompr. fancoilu v topení

-20,0

35,0

15,0

°C

19 m5 comp Text FC

-10,0

10,0

0,0

---

20 m6 comp Text FC

-10,0

10,0

0,0

---

21 Set2 Text cmp CHIL Cool

0,0

50,0

20,0

°C

22 Set2 Text cmp CHIL Heat

-20,0

35,0

10,0

°C

23 Second m1 cmp Text CHIL

-10,0

10,0

0,0

---

24 Second m2 cmp Text CHIL

-10,0

10,0

0,0

---

17 Nast. venk. tepl. kompr. fancoilu v chlazení
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25 Second m3 cmp Text CHIL

-10,0

10,0

0,0

---

26 Second m4 cmp Text CHIL

-10,0

10,0

0,0

---

27 ID na 15-16

0

1

0

---

28 Povolit pípnuơ pƎŝ dotyku

0

1

1

---

29 asový limit hesla servisního technika

0

120

5

minuty

30 as ukonēení hesla servisního technika

0

120

20

minuty

31 Doba povolení legionelly

10

600

60

minuty

32 Heslo uǎivatele

0

999

0

---

33 Povolit historii výstrah uǎiv.

0

1

0

---

34 Intenzita podsvícení v klidovém reǎimu

0

100

5

%

35 Heslo odemknuơ spoƎŝēe obrazovky

0

999

0

---

36 Nastavení funkce potĢru

0,0

55,0

35,0

°C

37 Trvání funkce potĢru

0

100

10

Hodiny

38 asový limit navigace LCD

30

300

60

Sekundy

39 Nastavení teploty termostatu

-10,0

10,0

0,0

°C

40 EĂƐƚĂǀĞŶşēŝĚůĂ vlhkosƟ termostatu

-10,0

10,0

0,0

%

41 Bitmapy vynucení ikon

0

4095

0

---

42 Mez teploty rosného bodu

0,0

50,0

5,0

°C

43 Min doba v odvlhēování

0

600

300

Sekundy

44 Max doba v odvlhēování
Chování systému ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞůǀƌĞǎŝŵƵŽŋŝŶĞƉƌŽƌĞŐƵůĂĐŝ
45
jediného ēerpadla v síƟ
Teplota regulace zóny 1 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
1
= Minimální teplota fancoilƽ zóny
46

0

1200

600

Sekundy

0

1

0

Flag

0

3

3

---

Teplota regulace zóny 2 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
47 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 3 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
48 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 4 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
49 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 5 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
50 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním
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Teplota regulace zóny 6 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
1
= Minimální teplota fancoilƽ zóny
51
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 7 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
1
= Minimální teplota fancoilƽ zóny
52
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 8 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
53 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 9 topení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
54 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

0

3

3

---

Teplota regulace zóny 2 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
1
= Minimální teplota fancoilƽ zóny
56
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 3 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
57 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 4 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
58 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

0

3

1

---

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 1 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
55 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

Teplota regulace zóny 5 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
59 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním
Teplota regulace zóny 6 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
1
= Minimální teplota fancoilƽ zóny
60
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním
36

6020954

Dálkové ovládání
Teplota regulace zóny 7 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
1
= Minimální teplota fancoilƽ zóny
61
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 8 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
62 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

Teplota regulace zóny 9 chlazení
0 = PrƽŵĢrná teplota fancoilƽ zóny
63 1 = Minimální teplota fancoilƽ zóny
2 = Maximální teplota fancoilƽ zóny
3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

0

3

1

---

0,1

1,0

0,1

Sekundy

0

9999

80

---

3 = Teplota zjištĢna dálk. ovládáním

64 as dotazování
65 Port pro webový server
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8 KONFIGURAEÍ PARAMETRY FANCOILU (není dostupné v CZ)
POZN.: Doporuēuje se nahlédnout do návodu vĢnovanému ovládacím prvkƽŵ RFC, který vyēerpávajícím zƉƽsobem
popisuje rametrování a fungování produktu (MCO01137I0300).
Parametry údrǎby fancoilƽ, které lze upravit pomocí dálk. ovládání , odpovídají tomu, co je uvedeno v následující tabulce:

͘
1

Mezní hodnotyǎádané hodnoty

2

5 = RelaƟvníǎádaná hodnota 0°C
6 = RelaƟvníǎádaná hodnota +/-1°C
7 = RelaƟvníǎádaná hodnota +/-2°C
8 = RelaƟvníǎádaná hodnota +/-3°C
9 = RelaƟvníǎádaná hodnota +/-4°C
10 = RelaƟvníǎádaná hodnota +/-5°C
Neutrální pásmo

3

0 = Neutrální pásmo 4,0°C
1 = Neutrální pásmo 3,0°C
2 = Neutrální pásmo 2,0°C
3 = Neutrální pásmo 1,0°C
4 = Neutrální pásmo 0°C
Typ systému

4

0 = 2-TRUBKOVÝ systém
1 = 4-TRUBKOVÝ systém
Reǎim venƟůátoru

5

0 = VENTILÁTOR KONTINUÁLN
1 = VENTILÁTOR VDY S TERMOSTATEM
2 = VENTILÁTOR KONTINUÁLE POUZE V CHLAZENÍ
3 = VENTILÁTOR KONTINUÁLE POUZE V TOPENÍ
Typ ovladaēe

6

0 = OVLADA TYPU ON-OFF
Typ kontaktního okna

7

0 = AKTIVNÍ V ZAV\ENÍ
1 = AKTIVNÍ V OTEV\ENÍ
Redukce nastavení v reǎimu Eco

8

9

10

Hodnota
MINIMÁLNÍ

NÁZEV PARAMETRU

0 = 2 °C
1 = 4 °C
2 = 6 °C
3 = 8 °C
4 = 10 °C
Funkce ēŝĚůŽǀody
2 = Souhlas venƟůátoru v zimĢ
3 = ŝĚůŽvody není pƎştomná
Oīset teploty
0 = Oīset 0,0 °C
1 = Oīset + 1,0 °C
2 = Oīset - 1,0 °C
3 = Oīset + 2,0 °C
4 = Oīset - 2,0 °C
Rychlost venƟůátoru primárního dotopu

MAXIMÁLNÍ
HODNOTA

Hodnota
VÝCHOZÍ
NASTAVENÍ

M RNÁ
JEDNOTKA

5

10

5

---

0

4

2

---

0

1

0

---

0

3

0

---

0

0

0

---

0

1

0

---

0

4

2

---

2

3

2

---

0

4

0

---

0,0

10,0

5,0

V

Nastavuje rychlost venƟůátoru 0-10V s primárním
elektrickým dotopem
38
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11

Teplota souhlasu v topení

12

Nastavuje prahovou hodnotu, nad kterou se povaǎuje
zimní sezóna (teplota pƎŝvádĢné vody)
Teplota souhlasu v chlazení

13
14

15
16
17
18
19

20

21

Nastavuje prahovou hodnotu, pod kterou se povaǎuje
letní sezóna (teplota pƎivádĢné vody)
Nastavení ochrany proƟ mrazu
Teplota ochrany proƟ mrazu v topném reǎimu
Deviazione uscita ausiliaria (Odchylka pomocného výstupu)
Nastavuje hodnotu teplotního rozdílu s ohledem naǎádanou
hodnotu pro akƟvaci pomocného výstupu
as vypnuơ destraƟĮkace
as zapnuơ destraƟĮkace
ZpŽǎdĢní akƟvace venƟůátoru v zimĢ po venƟůu tepla
ZpŽǎdĢní spuštĢní venƟůátoru v zimním reǎimu ve srovnání s
akƟvací výstupu primárního odporu.
ŽďĢŚǀĞŶƟůĄƚŽƌƵ
ZpŽǎdĢní deakƟvace venƟůátoru v topném reǎimu, kdyǎje
deakƟvován primární dotop
Reǎim ovládání venƟůátoru
1 = Dálkový provoz z master s mŽǎnou akcí uǎivatele
2 = Absolutní provoz pouze z master

0,0

50,0

35,0

°C

0,0

25,0

25,0

°C

0,0

10,0

4,0

°C

0,0

10,0

0,5

°C

0
0
0

60
10
250

15
0
60

min
min
sek

0

250

60

sek

0

250

60

sek

1

2

2

---

0

2

0

---

Oīset ID fancoilu
RozšŝƎuje mŽǎnost mít síƛové adresy > 22 polŽǎek
Adresa = (Par23 * 32) + Hodnota Dip-pƎepínaēe
Pro pouǎiơ nové adresy je nutné restartovat ovladaē RFC

Pro zŵĢnu hodnoty parametru:
x ǀƐƚƵƉƚĞĚŽƐĞǌŶĂŵƵƉĂƌĂŵĞƚƌƽƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂ͕ĨĂŶĐŽŝůƵŶĞďŽŬůĄǀĞƐŶŝĐĞ͕ƉŽŵŽĐşƓŝƉĞŬŶĂŚŽƌƵĂĚŽůƽƉƌŽĐŚĄǌĞũƚĞƐƚƌĄŶŬǇ
parametrƽ aǎk pŽǎadovanému parametru;
x sƟsknĢte aktuálnĢ nastavenou hodnotu;
x aktuální hodnota se zbarví ēervenĢ, cŽǎǌnamená,ǎe ji lze zŵĢnit pomocí šipek nahoru a dolƽ;
x vyberte pŽǎadovanou hodnotu a sƟsknĢte potvrzovací políēko
.
Poznámka: pokud po výbĢruǎádané hodnoty sƟsknĢte mimo potvrzovací oblast, bude znovu nastavena pƎedchozí nastavená
hodnota.

9

POPIS SYSTÉMU RFC (není v CZ dostupné)

Nejprve je nutné nahlédnout do návodu RFC (MCO01137I0300 REGULÁTOR PRO FANCOILY).
Systém RFC lze instalovat s hydraulickými terminály Ǝady VE, HCN a HCNA.
Existují dva zƉƽsoby instalace systému RFC:
1)
2)

Instalace uvnitƎ prostoru fancoilu
Instalace na zeě pomocí šroubu

Ve standardní konĮŐuraci umŽǎŸƵje dálk.ovládání plnou kontrolu nad ēinnosơ fancoilu, ale speciĮckou konĮŐurací RFC získáte
pƎşstup k nĢkterým manuálním funkcím pro komfortní reŐulaci. Ve skuteēnosƟ je mŽǎné nastavit ǎádanou hodnotu pomocí
hlavního knoŇşku, ēímǎ se dosáhne mírného stárování vzhledem k ǎádané hodnotĢ Ǝşzené dálk.ovládáním (aǎ do +/- ϱΣͿ͘<ƌŽŵĢ
toho je mŽǎné pomocí vhodné parametrizace umŽǎnit ovládání RFC, aby na venƟůaci pracovalo ruēnĢ; zejména je mŽǎné zjisƟt,
zda pƎŝjmout automaƟzaci, o níǎrozhodl o dálkové ovládání, nebo prostƎednictvím zvláštního knoŇşku zjisƟt, zda zastavit nebo nastavit jednu ze 3 venƟůací.
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AUTO

Ovládací panel umŽǎŸƵje prohlíǎet pracovní parametry kaǎdé jednotlivé terminálové jednotky a kaǎdé jednotlivé oblasƟ͘
:ĞŵŽǎŶĠƎşĚŝƚĂǎϴϬŚǇĚƌŽŶŝĐŬǉĐŚƚĞƌŵŝŶĄůŽǀǉĐŚũĞĚŶŽƚĞŬƌŽǌĚĢůĞŶǉĐŚĚŽϵƚĞƉĞůŶǉĐŚǌſŶ͘<ĂǎĚĄƚĞƌŵŝŶĄůŽǀĄũĞĚŶŽƚŬĂ͕ũĂŬŵŝůĞ
pƎŝjme nastavení sady vǌƚahující se kǌſnĢ͕ do které patƎş͕ pouǎívá svou vlastní sondu jako pracovní sondu͘
Pokud je systém RFC kombinován s našimi ƚĞƉĞůŶǉŵŝēĞƌƉĂĚůǇsitocal 100-͕ũĞŵŽǎŶĠƐƉƌĂǀŽǀĂƚƉŽŵŽĐşũĞĚŝŶĠŚŽĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶş
ŵƵůƟƚŽƵĐŚ7 kaskádovǉch tepelnǉch ēerpadel͕ ϴϬ terminálovǉch jednotek rŽǌdĢlenǉch do 9 tepelnǉch ǌſn͘ Spojení meǌi
panelem ĚĄůŬ͘ŽǀůĄĚĄŶş͕ĐŚůĂĚŝēĞŵĂƚĞƌŵŝŶĄůŽǀǉŵŝũĞĚŶŽƚŬĂŵŝũĞǀĞůŵŝũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͗ƉƌŽǀĄĚşƐĞƉŽŵŽĐşĚǀŽũŝƚĠŚŽƐơŶĢŶĠŚŽŬĂďĞůƵ
SSTP (napƎ͘ CAT5)ǌapojeného do série͘
MŽǎné konĮŐurace͗
x 1 chladiē/tepelné ēerpadlo beǌpƎŝpojenǉch terminálovǉch jednotek
x aǎ7 kaskádovǉch chladiēƽ/tepelnǉch ēerpadel beǌpƎŝpojenǉch terminálovǉch jednotek
x 1 chladiē/tepelné ēerpadlo s pƎŝpojenǉmi terminálovǉmi jednotkami (aǎϴϬͿ
x aǎ7 kaskádovǉch chladiēƽ/tepelnǉch ēerpadel s pƎŝpojenǉmi terminálovǉmi jednotkami (aǎϴϬͿ
Tepelná ēerpadla pƎŝpojená v kaskádĢ nevyǎadují dodateēnŚŽēŝĚůĂ k umístĢní do celkového pƎívodního potrubí
systému͕ prŽƚŽǎe centraliǌovanǉ systém ǌískává jednotlivé teploty kaǎdé jednotky a „termoreŐuluje“ na prƽŵĢrnou vǉstupní
teplotu͘ sǉhoda kombinovaného systému RFC spoēívá pƎedevším v tom͕ ǎe uǎivatel má jako jediné rŽǌhraní dálkové ovládání
s dotykovou obraǌŽvkou ͕ které snadnǉm a intuiƟvním ǌƉƽsobem umŽǎŸƵje nastavení a monitorování systému „terminálovǉch
jednotek + tepelného ēerpadla“͘ s kaskádĢ ůǌe také pƎŝpojit tepelná ēerpadla rƽǌnǉch vǉkoŶƽ; ovládání ƐĞďƵĚĞŵŽĐŝͣƐĂŵŽŶĂƵēŝƚ͞
ŶĂŝŶƐƚĂůŽǀĂŶǉǀǉŬŽŶ͘ĚŝƐƉůĞũĞƉĂŶĞůƵũĞƚĂŬĠŵŽǎŶĠǌŶĄƚƉŽēĞƚƉƌŽǀŽǌŽǀĂŶǉĐŚƚĞƌŵŝŶĄůŽǀǉĐŚũĞĚŶŽƚĞŬǀĞƐƌŽǀŶĄŶşƐŶĂŝŶƐƚĂůŽǀĂŶǉŵŝ
a poēet chladiēƽ v akƟvní síƟ ve srovnání s instalovanǉmŝ͘

10 P\IPOJOVACÍ SÍe
PƎŝpojovací síƛ je ǌalŽǎena na elektrickém standardu RS-4ϴϱ a protokolu Modbus RTU͘ Síƛ se skládá ǌ jednoho „master͕͞ Hi-T2 a
variabilního poētu „slave“͘ Chladiēe a tepelná ēerpadla jsou „slave“ s adresami od 1 do ϳ͘ RFC jsou „slave“ s adresami od 10 do 96
(ve skuteēnosƟ mohou bǉt konĮŐurovány aǎdo maximálnĢ ϴϬ fancoilƽ)͘
NĢkteré Ěƽleǎité pŽǌnámky k elektrickému pƎŝpojení sítĢ͗
ϭ͘ Pouǎijte vhodnǉ kabel pro standardní RS-ϰϴϱ (kroucenǉ a sơnĢnǉ)͘ Lǌe pouǎít bĢǎné kabely UTP CAT͘5͕ ale vǉsledkem bude
sníǎení maximální délky sítĢ na polovinu͘
Ϯ͘ apojte sbĢrnici pouǎiơm typu „out-out͕͞ jak je ǌnáǌŽrnĢno͘ a špatnou praxi se povaǎuje vytvoƎení poboēeŬ͕
které spojujíǌaƎşǌení s hlavní páteƎş sbĢrnice͕ nicménĢ jsou povolenĂ͕ pokud nepƎesahují 2 m na délku͘
ϯ͘ s nejklasŝētĢjším pƎşpadĢ instalace se pouǎívá „pƎenosová rychlost“ 9600 bps; v této konĮŐuraci je maximální délka sítĢ asi
1000 metrƽ͘
ϰ͘ slŽǎƚe ǌakonēovací odpory 120ɏ na ǌaēátek sbĢrnice (ĚĄůŬ͘ŽǀůĄĚĄŶşĂŶĂŬŽnec (poslední „slave“)͘ Odpor na ĚĄůŬ͘ŽǀůĄĚĄŶşũĞ
ũŝǎƉƎşƚŽŵĞŶŶĂŚardwaru͕ staēí pƎepnout dip pƎepínaē pƎes
- konektory 3- ϰĚŽƉŽůŽŚǇKE͘EĂͣƐůĂǀĞ͞ǀůŽǎƚĞĨǇǌŝĐŬǉŽĚƉŽƌŵĞǌŝ
2 pſly (R + / R - pro chladiēe͕ A/B pro moduly RFC)͘
ϱ͘ MeǌiǌaƎşǌeními v sbĢrnici dodrǎujte minimální délku 1 metƌ͘
6. NepƎŝpojujte GNDR kǌemi
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