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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM

E kézikönyv a termék elengedhetetlenül 

fontos, szerves része. Gondosan őrizze meg, 

és a berendezés átadása és/vagy áttelepítése 

esetén is biztosítsa, hogy e dokumentum a 

berendezéssel együtt maradjon!

Figyelmesen olvassa el a kézikönyv utasításait és 

fi gyelmeztetéseit, melyek hasznos információkkal 

szolgálnak a biztonságos felszereléssel, használattal 

és karbantartással kapcsolatosan!

A készüléknek a leírásban rögzítettől eltérő célra 

történő használata tilos! A gyártó, a helytelen és 

a célnak nem megfelelő használatból, illetve a 

kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából 

eredő károkért felelősséget nem vállal.

Az összes tervezett és rendkívüli karbantartási 

műveletet kizárólag csak szakértő végezheti el és 

kizárólag csak eredeti cserealkatrészek használatával. 

A gyártó nem vállal semminemű felelősséget sem 

az utasítások be nem tartásából származó esetleges 

károkért, melyek befolyásolhatják a beszerelés 

biztonságát is.

Jelmagyarázat:

 A fi gyelmeztetések fi gyelmen kívül hagyása 

személyi sérülést eredményezhet, amely akár 

halálos kimenetelű is lehet.

 A fi gyelmeztetések fi gyelmen kívül hagyása 

komoly károkat eredményezhet a tárgyakban, 

növényekben és állatokban.

 A fi gyelmeztetések fi gyelmen kívül hagyása ko-

moly károkat eredményezhet a tárgyakban, nö-

vényekben és állatokban. A gyártó, a helytelen 

és a célnak nem megfelelő használatból, illetve 

a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tar-

tásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

 A készüléket szerelje erős, rezgésmentes 

falra!

 Ellenkező esetben működés közben zaj kelet-

kezhet.

 A falfelület fúrása közben ügyeljen arra, 

hogy ne tegyen kárt a falban lévő elektro-

mos vezetékekben és csövekben!

 Feszültség alatt lévő vezetékek érintésekor ára-

mütés veszélye áll fenn. 

 A fűtési rendszer megrongálódhat.

 A megrongált vízvezetékekből kifolyó víz el-

áraszthatja a helyiséget.

 Az elektromos rendszer kiépítéséhez hasz-

náljon az előírásoknak megfelelő vezetéke-

ket!

 Az előírtnál kisebb átmérőjű vezetékek túlme-

legedhetnek, mely tűzhöz vezethet.

 A csöveket és vezetékeket védje megfelelő 

szigeteléssel!

 Feszültség alatt lévő vezetékek érintésekor 

áramütés veszélye áll fenn. 

 A megrongált vízvezetékekből kifolyó víz el-

áraszthatja a helyiséget.

 Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék 

felszerelésére kijelölt hely és a környezeté-

ben lévő tárgyak megfelelnek az előírások-

nak!

 Feszültség alatt lévő vezetékek érintésekor 

áramütés veszélye áll fenn.

 A nem megfelelő körülmények között működ-

tetett készülék károsodhat.

 Megfelelő szerszámokat és kézi eszközöket 

használjon (különösen ügyelve arra, hogy 

sértetlen állapotban legyenek, illetve, hogy 

markolatuk ép legyen és jól legyen rög-

zítve)! A szerszámokat és kézi eszközöket 

használja rendeltetésüknek megfelelően, 

és ügyeljen arra, hogy ne eshessenek le a 

magasból! Használat után tegye őket a he-

lyükre!

 Lepattant szilánkok és töredékek által elszenve-

dett személyi sérülések, por belégzése, ütések 

elszenvedése, vágott- és szúrt sebek és horzso-

lások szerzése.

 Danneggiamento dell’apparecchio o di oggetti 

circostanti per proiezione di schegge, colpi, inc-

isioni.

 Megfelelő elektromos eszközöket használ-

jon (különösen ügyelve arra, hogy a veze-

ték és a tápcsatlakozó sértetlen állapotban 

legyen, illetve, hogy a forgó vagy egyéb tí-

pusú motorral ellátott részek megfelelően 

legyenek rögzítve), rendeltetésüknek meg-

felelően használja őket, és ügyeljen rá, hogy 

használatuk során a tápkábel ne legyen út-
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ban, és ügyeljen arra, hogy ne eshessenek 

le a magasból! Használat után tegye őket a 

helyükre!

 Lepattant szilánkok és töredékek által elszenve-

dett személyi sérülések, por belégzése, ütések 

elszenvedése, vágott- és szúrt sebek és horzso-

lások szerzése, zaj, rezgés.

 A készüléket, valamint a környezetében lévő 

tárgyakat a szétrepülő szilánkok károsíthatják, 

megüthetik, megkarcolhatják.

 Bizonyosodjon meg arról, hogy a hordozha-

tó létra stabilan áll, megfelelő a teherbírása, 

a létra fokai nem csúsznak és teljesen ép az 

állapotuk! Ne helyezze át a létrát úgy, hogy 

valaki áll rajta, és csak felügyelet mellett 

használja!

 Ellenkező esetben leeshet a magasból, illetve 

kétoldalas létra esetén a létra összecsukódhat, 

ami személyi sérüléseket eredményezhet.

 Bizonyosodjon meg arról, hogy a féloldalas 

létra stabilan áll, megfelelő a teherbírása, a 

létra fokai nem csúsznak és teljesen ép az 

állapotuk, a létrafokok mentén van kapasz-

kodó, a legfelső fokon pedig védőkorlát!.

 Ellenkező esetben leeshet a magasból, ami sze-

mélyi sérüléseket eredményezhet.

 Magasban végzett tevékenységek esetén 

(általában 2 méter feletti magasságban) bi-

zonyosodjon meg arról, hogy a munkavég-

zés helye az esetleges leesések megelőzése 

érdekében védőkorláttal, vagy biztosító kö-

telekkel el van látva, az esés útjában nincs 

semmilyen veszélyes akadály, és az esetle-

ges becsapódás helyén az ütközés tompítá-

sára félig merev vagy deformálható anyag 

van lehelyezve.

 Ellenkező esetben leeshet a magasból, ami sze-

mélyi sérüléseket eredményezhet.

 Ügyeljen arra, hogy a munkavégzés egész-

ségügyi körülményei megfelelőek legye-

nek, mind a megvilágítás, a szellőzés és a 

szilárdság szempontjából is!

 Személyi sérülések ütközésből, elbotlásból, stb.

 Megfelelő anyaggal védje a készüléket és a 

környezetét!

 A készüléket, valamint a környezetében lévő 

tárgyakat a szétrepülő szilánkok károsíthatják, 

megüthetik, megkarcolhatják.

 A készülék mozgatását fokozott odafi gyelés-

sel és óvatossággal tegye!

 A készülék, valamint a környezetében lévő tár-

gyak megütődhetnek, megkarcolódhatnak, 

összenyomódhatnak.

 A beavatkozások során viseljen megfelelő 

védőruhát és használjon megfelelő védő-

felszerelést!

 Áramütés, lepattant szilánkok és töredékek által 

elszenvedett személyi sérülések, por belégzése, 

ütések elszenvedése, vágott- és szúrt sebek és 

horzsolások szerzése, zaj, rezgés.

 Az anyagokat és felszereléseket úgy ren-

dezze el, hogy mozgatásuk biztonságosan 

végrehajtható legyen! Kerülje a halmokba 

rendezést, melyek eldőlhetnek, illetve le-

omolhatnak!

 A készülék, valamint a környezetében lévő tár-

gyak megütődhetnek, megkarcolódhatnak, 

összenyomódhatnak.

 A kazán belsejében végzett beavatkozáso-

kat fokozott fi gyelemmel végezze, hogy a 

készülékben található hegyes részekkel ne-

hogy váratlanul megsértse magát!

 Vágott- és szúrt sebek, valamint horzsolások el-

szenvedése.

 A készüléken végzett esetleges tevékeny-

ség befejezését követően, a kazán újbóli 

üzembe helyezése előtt a beavatkozás által 

érintett biztonsági és ellenőrzési funkciókat 

mindig állítsa vissza eredeti állapotukba, és 

ellenőrizze azok működését!

 Az irányíthatatlanná váló készülék megrongá-

lódhat, vagy letilthat.

 A készülék melegvizet tartalmazható ele-

mein történő beavatkozás előtt, a megfele-

lő szelep segítségével eressze le belőlük a 

vizet!

 Égési sérülés elszenvedése.

 A használt készülék alkatrészeinek vízkő-

mentesítését a termék biztonsági előírások-

nak megfelelően végezze jól szellőztetett 

környezetben, megfelelő védőruházatban, 

ügyelve arra, nehogy a különböző termé-

kek összekeveredjenek, és a készülék, illet-

ve a környezetében lévő tárgyak nehogy 
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kárt szenvedjenek!

 A bőrre, vagy szembe került savas vegyszerek, 

valamint a belélegzett, vagy lenyelt káros kémi-

ai összetevők személyi sérülést okozhatnak.

 A savas vegyszerek tönkre tehetik a készüléket, 

illetve a környezetében lévő tárgyakat.

 Égett szag és a készülék belsejéből áramló 

füst esetén azonnal áramtalanítsa a kazánt, 

nyissa ki az ablakokat, és értesítse a szerviz-

szolgálatot.

 Égési sérülés elszenvedése, füst belégzése, és 

mérgezés veszélye.

 Ne lépjen a külső egységre.

 Ez balesetveszéllyel vagy a készülék sérülésé-

nek veszélyével jár.

 A külső egységet soha ne hagyja nyitva, 

burkolat nélkül a beszereléshez szükséges 

minimális időn túl.

 A berendezés károsodhat az időjárás viszon-

tagságai miatt.

FIGYELEM:

Ne helyezzen semmilyen gyúlékony tárgyat a rend-

szer közelébe. Győződjön meg róla, hogy a rendszer 

összes alkotóelemének az elhelyezése megfelel az 

érvényben lévő előírásoknak.

Amennyiben a rendszer beszerelésének helységé-

ben káros gőzök vagy porok vannak jelen, lássa el a 

rendszer működését egy további levegőkörrel.

Ne helyezzen folyadéktartályt sem egyéb tárgyakat 

a belső és a külső egységre.

A berendezés közelében gyúlékony anyagot tárolni 

tilos!

Ne használja a külső egységet az ipari folyamatok-

ból, uszodákból vagy használati vízből származó víz 

kezelésére.

Ezekben az esetekben a külső egységhez egy köz-

bülső helyzetben használjon egy hőcserélőt.

A készüléket fi zikailag, érzékelőképességében vagy 

szellemileg korlátozott személyek (beleértve a gyer-

mekeket is), valamint a tapasztalattal, és a készülék 

használatára vonatkozó ismeretekkel nem rendelke-

ző személyek

csak olyan személyek felügyelete alatt használhat-

ják, akik biztonságukat garantálni tudják.

Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a beren-

dezéssel és a csomagolóanyagokkal (tűzőkapcsok, 

műanyag zacskók, polisztirol habok, stb.).

A termék védőlemezeinek eltávolítását, az összes 

karbantartási munkálatokat és az elektromos részek 

csatlakozását szakképzetlen személyek nem végez-

hetik el.

FIGYELEM!

Ezt a berendezést 8 évesnél fi  atalabb gyerekek vala-

mint csökkent fi  zikai, értelmi vagy mentális képessé-

gekkel rendelkező személyek vagy olyan személyek, 

akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel illet-

ve gyakorlattal, csak felügyelet alatt használhatják, 

illetve ha megfelelő utasításokkal látták el őket a be-

rendezés biztonságos használatára vonatkozóan, és 

megértették a használatból eredő veszélyeket. 

Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a berende-

zéssel. 

A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást

felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el.
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CE jelzés

A CE jelzés garantálja, hogy a készülék megfelel az alábbi

irányelveknek:

 

- 2014/35/EK - Elektromos biztonság

- 2014/30/EK - Elektromágneses kompatibilitás

-  RoHS2 2011/65/EU az elektromos és elektronikus berende-

zésekben lévő bizonyos veszélyes anyagok használatára vo-

natkozó korlátozásokról (EN 50581)

-  813/2013 sz. (EK) szabályzat az ökodizájnról (2014/C 207/02 

- transitional methods of measurement and calculation)

A rendszer tisztítása

Az első felszerelés során először meg kell tisztítani a berende-

zést. A termék megfelelő működése érdekében minden tisz-

títás, vízcsere után ellenőrizze, hogy a berendezésben lévő 

folyadék átlátszó legyen, ne legyenek benne látható szennyez-

ődések és, hogy a víz keménysége 20 °F-nál kisebb legyen.

A fűtővíz jellemzői

Biztosítsa, hogy a rendszer max. 20° F keménységű vízzel 

kerüljön feltöltésre.

Azokon a területeken, ahol a víz különösen vízköves, használjon 

egy vízlágyítót. Ez nem módosítja az előző garanciákat, amen-

nyiben a készülék megfelelően kerül beszerelésre és rendszere-

sen ellenőrzésre és karbantartásra kerül. 

A készülékhez használatos víz keménysége soha nem lehet 

kisebb mint 12° F.

Agresszív, vastartalmú vagy kemény töltővíz esetén (javasoljuk 

egy 6,6 és 8,5 közötti pH-érték megőrzését), használjon kezelt 

vizet, hogy elkerülje a lerakódásokat, a korróziót és a rendszer 

károsodását. Emlékeztetjük, hogy a vízben lévő akár minimális 

mennyiségű szennyeződés is csökkentheti a rendszer teljesít-

ményét.

Az alkalmazott töltővizet mindenképpen kezelni kell nagy 

kapacitású telepítések (nagy mennyiségű víz) vagy a víz gya-

kori feltöltése esetén, hogy biztosítsa az állandóan vízszintet a 

rendszerben. Szükség esetén végezze el a rendszer tisztítását, 

majd folytassa a teljes rendszer feltöltését kezelt vízzel.

Ellenőrizze, hogy a töltővíz maximális nyomása ne haladja 

meg az 5 bar értéket. Ellenkező esetben szereljen fel egy 

nyomáscsökkentőt.

A csövek elfagyásának elkerülése érdekében, amennyiben 

fennáll ez a kockázat, a rendszer rendelkezik automatikus fa-

gyásgátló ciklusokkal. Áramkimaradás esetén a fagyásgátló vé-

delmet az Exogel Készlet biztosítja (névleges beavatkozási hő-

mérséklet +4°C), mely szükség esetén automatikusan leereszti 

a rendszert. Az exogel készlet megfelelő telepítése esetén a 

berendezésnek nincs szüksége glikolra.

A glikol negatív hatással van a hőszivattyú teljesítményére és 

ezért a használata határozottan ellenjavallt. 

Amennyiben glikolt használ, a Chaff oteaux nem vállal felelőssé-

get a rendszer teljesítményvesztéseiért és javasolja a megfelelő 

adagolást és karbantartást.

EZ A TERMÉK MEGFELEL

A 2012/19/EU EK

UNIÓS IRÁNYELVNEK

A készüléken lévő áthúzott kuka jel arra utal, hogy a terméket a 

hasznos élettartama leteltével a háztartási szeméttől elkülönítve 

kell kezelni, külön elektromos és elektronikus készülékek 

számára fenntartott gyűjtőhelyre kell elszállíttatani, vagy új, 

azonos funkciójú készülék vásárlásakor vissza kell küldeni a 

viszonteladónak. 

Az élettartama leteltével a készülék megfelelő gyűjtőhelyre való 

elszállításáért a felhasználó a felelős. 

Az újrahasznosításra, a kezelésre és a környezetkímélő 

ártalmatlanításra szánt készülék elszállítását megelőző megfelelő 

szelektív hulladékgyűjtés segít megelőzni az esetleges negatív 

környezeti és egészségi hatásokat, és elősegíti a terméket alkotó 

anyagok újrahasznosítását.

Az elérhető hulladékgyűjtő rendszerekkel kapcsolatos további 

információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz 

vagy ahhoz a bolthoz, ahol a készüléket vásárolta.
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A RENDSZER LEÍRÁSA

A rendszer összetevői

Az NIMBUS COMPACT S rendszer az alábbiakból áll:

- A Beltéri Egység

- Kültéri egység

- Egy távirányító (Sensys)

- Egy külső hőmérséklet érzékelő

KÜLTÉRI 
EGYSÉG  

40 S EXT 52

50 S EXT 52

70 S EXT 82

70 S - T EXT 90

Méretek és súlyok

40-50 S EXT

75
6

38
3

1016

670
ø 10

374

A rendelkezésre álló kiegészítőkkel kapcsolatos további infor-

mációkért tekintse meg a Termékkatalógust.

KÜLTÉRI EGYSÉG

L’unità esterna fornita è uno dei modelli seguenti:

• NIMBUS 40 S EXT

• NIMBUS 50 S EXT

• NIMBUS 70 S EXT

• NIMBUS 70 S - T EXT

11
06

38
3

1016

670
ø 10

374

70 S - 70 S-T EXT
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A BELTÉRI EGYSÉG

Méretek és súlyok

teljes áttekintés

A. Melegvíz/hidegvíz-nyomás a G 1” M 

egység felé

B. Visszatérő hideg/meleg víz a G 1” M 

külső egységből

C.  Használati melegvíz kimenet (3/4” M)

D. Használati hidegvíz bemenet G 3/4” M

E. 5/8” M külső egységtől hűtőgáz csat-

lakozása

F. 3/8” M külső egységhez hűtőgáz 

csatlakozása

A BELTÉRI 
EGYSÉG   

FSP 40 50 S 130

FSP 70 S 13212
1213

3113
9

8

343
418
445
465

16
83

18

608

2

1

3

6

5

4

7

8

16

12

14

17

18

13

11

15

10

9

1. Manométer

2.  Tágulási tartály

3. Keringtető szivattyú

4. Leürítő szelep

5. TR (hűtőgáz cső) hőmérsékletérzékelő

6. Kondenzátoregység

7. LWT hőmérséklet érzékelő 

8. Leürítő szelep

9. Automatikus gáztalanító

10. Áramlásmérő

11. Kiegészítő elektromos ellenállás

12. Váltószelep

13. Manuális visszaállítású biztonsági termosztát

14. Automatikus visszaállítású biztonsági termosztát

15. A fűtőberendezéshez/hűtőberendezéshez menő 

hőmérséklet érzékelő

16. A fűtőberendezéstől/hűtőberendezéstől jövő hő-

mérséklet érzékelő

17. Nyomásszabályozó

18. 3 báros biztonsági szelep
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A - A levegő külső hőmérséklete  (°C)

B - A kimeneti víz hőmérséklete (°C)

Üzemi határértékek hűtés Üzemi határértékek fűtés

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ NYOMÁS

Rendelkezésre álló nyomás a telepítéshez

Rendelkezésre álló nyomás
Az ábrázolt görbék fi gyelembe veszik a belső egységben lévő szivárgást.
Ezért csak a belső egység terhelési veszteségeit kell kiszámítani egy megfelelő hivatkozási görbével és összehasonlítani a rendszer megfelelő 

felszerelésének ellenőrzéséhez. Amennyiben a modul keringtető szivattyúja nem elegendő, akkor telepíteni lehet egy kiegészítő keringtető szi-

vattyút is. Az elektromos kapcsolásokhoz tekintse meg az „Elektromos kör” c. bekezdést. 
Figyelem: Ha valamennyi terminálra vagy zónaszelepre szerel termosztatikus szelepeket, akkor szereljen be egy by pass szelepet is, mely biztosítja 
a működés minimális hozamát.

(43 ; 23)

(43 ; 5)(10 ; 5)

(10 ; 23)

UF

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

FC

A

B

UF

FC

(-20 ; 45)

(-10 ; 60) (35 ; 60)

(35 ; 33)

(15 ; 20)(-20 ; 20)

0

10

20

30

40

50

60

70

-30 -20 -10 0 10 20 30 40
B

A

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

0 500 1000 1500 2000 

m
ba

r 

l\h 

TÍPUSOK MÉRETEI
Áramlásmérő [l/h] OFF 

határértéke

Áramlásmérő [l/h] ON 

határértéke
Névleges áramlás [l/h]

40 S 280 360 640

50 S 350 450 800

70 S - 70 S -T 490 630 1120

modellekhez rendelkezésre álló nyomás:

 40 S - 50 S - 70 S - 70 S-T EXT

1

példa1: B = 35 e A = 33
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 Műszaki adatok

Áramellátás BUS

Teljesítményfelvétel max. < 0,5W

Üzemi hőmérséklet -10 ÷ 60°C

Tárolási hőmérséklet -20 ÷ 70°C

A buszkábel hossza és keresztmetszete
MEGJEGYZÉS: AZ INTERFERENCIA MIATTI PROBLÉMÁK 

ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN HASZNÁLJON LEÁRNYÉKOLT 

KÁBELT VAGY KÉTERŰ TELEFONKÁBELT.

max. 50 m 

min. 0.5 mm2

Puff ermemória 2 h

Megfelelés

LVD 2014/35/EU - EMC 2014/30/EU  

Elektromágneses interferencia EN 60730-1

Elektromágneses kisugárzás EN 60730-1

szabványnak való megfelelés EN 60730-1

Hőmérséklet-érzékelő NTC 5 k 1%

Felbontási szint 0,1°C

134 mm 16 mm

96 m
m

RENDSZERINTERFÉSZ KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ

Annak érdekében, hogy az érzékelőt ne érje közvetlen napsugárzás, 

tegye a külső érzékelőt az épület északi falára, 2,5 m-nél nem alacso-

nyabbra.

Vegye le a készülék borítását (A. ábra), és a mellékelt tipli és csavar 

segítségével szerelje föl az érzékelőt.

Egy 2x0,5 mm2 átmérőjű, kéterű vezeték segítségével csatlakoztassa 

a készüléket.

A csatlakoztatás maximális távolsága 50 m.

Miután a megfelelő csatlakozó nyílását kinyitotta, fölülről csatlakoztas-

sa a vezetéket a kapocslécbe (C. ábra).

Helyezze vissza az érzékelő borítását

A B C

ADATTÁBLA (érvényes: 2015. szeptember 26-tól)

Forgalmazó neve: ARISTON

Forgalmazó által megadott név: SENSYS KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ

A hőmérséklet szabályozás osztálya V II

Hozzájárulás a szezonális fűtési energia hatásfokhoz +3% +2%

Ariston KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ hozzáadásával:

A hőmérséklet szabályozás osztálya VI --

Hozzájárulás a szezonális fűtési energia hatásfokhoz +4% --

In a 3-zones system with 2 Ariston ROOM SENSORS

A hőmérséklet szabályozás osztálya VIII --

Hozzájárulás a szezonális fűtési energia hatásfokhoz +5% --
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 Figyelem 
A külső egységet mindig szakembernek kell felszerelnie.

KÜLTÉRI EGYSÉG

Figyelmeztetések a beszerelés előtt
• A külső egység HFC (R-410A) típusú környezetbarát hűtőfolyadékot 

használ, mely nem káros az ózonrétegre.
• A R-410A hűtőfolyadék az R22 hűtőfolyadékhoz képest 50-70%-kal 

magasabb nyomáson működik. Ellenőrizze, hogy a karbantartás-
hoz rendelkezésre álló anyag és a feltöltő alkatrészek alkalmazhatók 
legyenek az R-410A típusú hűtőfolyadékkal.

•Az R-410A hűtőfolyadék tartályok rendelkeznek egy elmerült csővel, 
mely csak akkor teszi lehetővé a folyadék kifolyását, amikor ezek 
függőlegesen helyezkednek el és a szelep felül található.

•Az R-410A rendszereket a megjelölt hűtőfolyadékkal kell feltölteni. Al-
kalmazzon egy kereskedelemben kapható adagolót a csőre, hogy a 
hűtőfolyadék elpárologjon a külső egység bemenete előtt.

• Az R-410A hűtőfolyadék, mint az összes HCF folyadék, kizárólag 
csak a kompresszor gyártója által javasolt olajokkal kompatibilis.

• A vákuumszivattyú nem elegendő az olajban lévő nedvesség teljes 
eltávolítására.

• A POE típusú olajok gyorsan felszívják a nedvességet. Ne tegye ki az 
olajat a levegőre.

• Soha ne nyissa ki a rendszert, amikor az vákuum alatt található.
• Az R-410 hűtőfolyadékot ne öntse ki a környezetbe.
• A kompresszorban lévő olaj rendkívül nedvszívó.
• Győződjön meg róla, hogy az összes érvényben lévő, biztonsággal 

kapcsolatos nemzeti előírás be lett tartva a külső egység beszerelé-
se során.

• Győződjön meg róla, hogy a rendszer megfelelő földeléssel rendel-
kezzen. Ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megfeleljen 
a külső egység követelményeinek és a telepített teljesítményérték 
elegendő legyen a működéshez.

• Ellenőrizze, hogy a tápkör impedenciája megfeleljen a külső egység 
által felvett elektromos teljesítménynek a külső egység adattáblá-
ján feltüntetett értéknek megfelelően (EN 61000-3-12).

• Ellenőrizze a külső egységhez csatlakoztatott megfelelő méretű 
diff erenciálműveket és a biztonsági kapcsolókat.

MEGJEGYZÉS: A külső egység jellemzői és kódjai az adattáblán vannak 
feltüntetve.

Minimális szerelési távolságok

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A hely kiválasztása
• Ne szerelje a külső egységet nehezen elérhető helyre a jövőbeni 

szerelésekre és karbantartásokra tekintettel.
• Ne szerelje hőforrások közelébe.
• A külső egységet ne szerelje olyan helyre, ahol ki van tévő folyama-

tos rezgéseknek.
• A külső egységet ne helyezze olyan tartószerkezetre, mely nem 

rendelkezik megfelelő teherbírással.
• A külső egységet ne helyezze gyúlékony gázokat tartalmazó veze-

tékek vagy tartályok közelébe.
• Ne szerelje olyan helyre, ahol ki van téve olajgőzöknek.
• Ne szerelje különleges környezeti feltételekkel rendelkező helyre.
• Olyan helyet válasszon, ahol a külső egységből kibocsátott zaj és 

levegő nem zavarja a szomszédokat.
• Széltől védett helyet válasszon.
• Olyan helyre szerelje, mely lehetővé teszi a szükséges szerelési tá-

volságok betartását.
• Ne helyezze olyan helyre, ahol megakadályozza az ajtókhoz és/

vagy folyosókhoz való hozzáférést.
• A tartótalaj szerkezetének meg kell tartania a külső egység súlyát és 

a lehető legjobban le kell csökkentenie a lehetséges rezgéseket.
• Ha a külső egység olyan helyre kerül felszerelésre, ahol jelentős 

hóesésnek van kitéve, akkor a szokásos hószinttől legalább 200 
mm-rel magasabbra szerelje az egységet vagy használjon egy külső 
egységhez való tartóelemet.

• Ha helyeken van felszerelve, törésgátlókat kell biztosítani erős szél.

FIGYELEM:

A külső egység beszerelési pozíciójának megállapításakor fi -

gyelembe kell venni a fent megadott minimális távolságokat.

Megjegyzés: rendellenes zajok, visszhangok és rezonanciák el-

kerülése érdekében növelje a távolságot a faltól elsősorban az 

egység elülső oldalán. Az esetleges korlátok vagy falak magas-

ságának kisebbnek kell lennie a külső egység magasságánál.

15
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 Figyelem
A beszerelés előtt ellenőrizze a tartóelem ellenállását és 
vízszintjét. Az alábbi ábrákat követve rögzítse szilárdan a külső 
egység alját a talajhoz megfelelő rögzítőanyák segítségével 
(M10 X 2 pár).
Ha a külső egység jelentős légáramnak van kitéve, védje le egy 
lemezzel és ellenőrizze a megfelelő működését.

1. A csatlakozásokhoz szükséges nyílások elkészítése
A vezetékek haladásának érdekében egy csavarhúzó segítségével tá-
volítsa el a külső egység vázán előre bevágott részeket (A).
Az anyag hatékony eltávolításához hagyja az egységen az előlapot.
A vezetékek elhelyezése előtt helyezze el a dokumentumokat tartal-

mazó tasakban lévő fekete színű kábelvezetőket (B).

A

B

A

A csövek vezetéséhez az elővágott lyukak száma 4:

1 a bal oldalon (C)

1 a hátoldalon (D)

2 az alappaneleken (E)

C

E

E

D

2. Az előlap eltávolítása
Távolítsa el az előlap csavarjait.

Húzza előrefelé és lefelé az előlapot a fogantyúnál fogva.
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A BELTÉRI EGYSÉG
 
A hely kiválasztása
Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében WH belső egységet 
lakhatási funkcióval rendelkező helységben kell elhelyezni.

Minimális szerelési távolságok
A rendszer megfelelő karbantartása érdekében az alábbi ábráknak 
megfelelően tartsa be a minimális szerelési távolságokat.
A rendszer elhelyezéséhez használja a mellékelt sablont és egy víz-
mértéket.

50 50 800 

30
0 

M
IN

x*

* x = 0 mm, hidraulikus csatlakozó készlet jobb / bal
* X = 80 mm-es hidraulikus csatlakozó készlet tetejére

1. Az előlap eltávolítása
Az egység belsejéhez való hozzáféréshez hajtsa ki az előlapon lévő két 
„A” csavart, húzza előrefelé az előlapot, majd emelje fel.

A
A

2. A biztonsági szelep leürítése

Provvedere al montaggio del tubo di scarico della valvola di sicurezza, 
presente nella confezione documenti.

3. A rendszer feltöltése
La pressione massimale dell’impianto di riscaldamento/raff rescamenA 
fűtőberendezés/hűtőberendezés maximális nyomása 3 bar legyen. A 
megengedett töltési nyomás 1,2 bar.

A rendszer feltöltése után kösse le azonnal a hidraulikus hálózatot. 
Kerülje a túl gyakori feltöltéseket (havonta egynél több), hogy elkerül-
je a rendszer korrózióját.

Tágulási tartály
A rendszer rendelkezik egy tágulási tartállyal a fűtőberendezésekhez 
(8 l). Győződjön meg róla, hogy a tágulási tartály űrtartalma megfelel-
jen a készülékben tárolt vízmennyiségnek. A feltöltés előtt győződjön 
meg róla, hogy a töltési nyomás 1 bar legyen.

4. A fűtőkör/hűtőkör berendezésének üzembe helyezésének 
előkészítése

Nyissa ki a fűtőberendezés/hűtőberendezés nyomó és visszatérő 
köreinek a csapjait.
Nyissa ki a fűtőkört feltöltő csapokat.
Amint a nyomásmérő mutatója eléri a kívánt nyomásszintet, zárja el 
a csapokat.
Légtelenítse a rendszert, állítsa helyre a nyomást és ellenőrizze az 
összes tömítés szigetelését.

leürítő szelep

3 báros biztonsági szelep
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HIDRAULIKUS CSATLAKOZÁSOK

HŰTŐGÁZ CSATLAKOZTATÁSA A BELSŐ ÉS KÜLSŐ 

EGYSÉG KÖZÖTT

 FIGYELEM
Az elektromos csatlakoztatásokat csak az összes hidraulikus és gáz-
csatlakoztatások befejezése után végezze el.

A belső és külső egység elhelyezése után csatlakoztassa a hűtőgáz 
csöveket az alábbiaknak megfelelően:
1. A csövek beszerelése során kerülje a felesleges vagy túl szűk ka-

nyarokat;
2. Vegye le a védőkupakokat a csövek végződéseiről;
3. Vágja a csöveket a kívánt hosszúságra;
4. Távolítsa el a sorjákat egy megfelelő szerszámmal;
5. Távolítsa el az anyákat az egységek csatlakozásairól és helyezze 

ezeket a csövek végződéseire.
6. Szélesítse ki a csövet a szerszámmal
 (a szélesítés nem rendelkezhet 
 foltokkal vagy tökéletlenségekkel. A kiszélesített
 falak hosszának egyformának kell lennie);
7. Központosítsa a csöveket a csatlakozásokhoz képest;
8. Húzza meg az anyát a kiszélesített csövön egy megfelelő nyomaték-

kal. Használjon két kulcsot az anya kihajtásához vagy behajtásához 
(nem javasolt egyetlen egy kulcs használata). Rögzítse a csöveket a 
falra a megfelelő rögzítőelemekkel. Ügyeljen arra, hogy az A szelepe-
ket egyenként húzza meg nyomatéka 30 Nm, dugó (B) 5 Nm nyoma-
tékkal és dugóval (C) 9 Nm nyomatékkal

 (Figyelem: Ha a nyomaték nem elegendő, akkor ez gázszivárgást 
okozhat, míg egy túlságos nyomaték károsíthatja a cső kiszélesí-
tését és gázszivárgást okozhat.

9. A kör légtelenítését az R410A-hoz alkalmas vákuumszivattyúval 
kell elvégezni. Győződjön meg róla, hogy a vákuumszivattyú tele 
legyen olajjal az olajjelző lámpa által jelölt szintig és a két csak a 
külső egységen zárva legyen;

10. Szivárgásmérővel ellenőrizze az esetleges gázszivárgásokat, majd 
nyissa ki a csapokat a rendszer hűtőgázzal való feltöltéséhez;

A

A

B

11. Hőszigetelésű csöveket használjon vagy eltérő esetben szigetelje 
ezeket. A beszerelés után javítsa ki a szigetelés esetleges sérüléseit.

A csövek tárolása
Ha a beszerelés nem történik meg rövid időn belül, akkor zárja le a 
kupakokat az alábbiaknak megfelelően:
• zárja el a csöveket egy kupakkal;
• húzza meg a rézcső végét és tömítse el a nyitott részeket;
• ragasztószalaggal zárja le.
Figyelem: győződjön meg róla, hogy a csövekben ne legyen ned-
vesség, tiszták és hűtőgáz-szivárgás mentesek legyenek.

Helyezze vákuum alá és ellenőrizze a szigetelést
1)  Csatlakoztassa a rugalmas töltőcsövet a külső egységhez.
2)  Csatlakoztassa a vákuumszivattyút a nagyobb cső szelepéhez és 

tartsa a vezérlőszelepet teljesen zárt állapotban.
3)  Nyissa ki teljesen a LOW csapot.
4)  Kapcsolja be a vákuumszivattyút.
5) Hozzon létre vákuumot, amíg a nyomásmérő -101 kPa értéket 

nem mutat (kb. 15 perc után).
6)  Zárja el teljesen a LOW csapot.
7)  Kapcsolja ki a vákuumszivattyút.
8) Kb. 5 percig ellenőrizze, hogy a nyomásmérő mutatója ne moz-

duljon el.
9)  Kösse le a vákuumszivattyút.
10) Szorosan csavarja fel a zárókupakot a csatlakozásra.
11) Helyezze vissza a kupakokat és ellenőrizze az esetleges szivárgá-

sokat egy, a HFC hűtőgázokhoz alkalmas érzékelővel. Ellenőrzés 
után nyissa ki teljesen a háromutas szelepet.

FIGYELEM:
A hűtőgázt ne öntse ki a környezetbe.
A légtelenítéshez használja a vákuumszivattyút. Ha a kör belsejében 
levegő marad, akkor a teljesítmény csökkenhet.
A vákuumszivattyú esetén, győződjön meg róla, hogy visszacsapó sze-
lep funkcióval használja úgy, hogy a szivattyúban lévő olaj ne folyjon 
vissza a légkondicionáló csőbe, amikor a szivattyú leáll.

FONTOS!
Kompresszort soha ne használjon vákuumszivattyúként.
Soha ne használja az egységben lévő hűtőgázt a csatlakozócsö-
vekben lévő levegő eltávolítására. (A külső egységben nincsen erre 
való kiegészítő töltés).

A hűtőgáz feltöltése
Mielőtt elvégezné a hűtőgáz feltöltését, ellenőrizze, hogy az összes 
szelep és csap zárva legyen.
NB. az első beszereléshez végezze el a „Helyezze vákuum alá és elle-
nőrizze a szigetelést” bekezdésben leírt műveleteket.
1. Csatlakoztassa a nyomásmérő alacsonynyomású csatlakozását 

az üzemi szelephez és csatlakoztassa a hűtőgáz tartályát a nyo-
másmérő központi csatlakozásához. Nyissa ki a hűtőgáz tartályát, 
majd nyissa ki a középső szelep kupakját és hasson a tűszelepre 
amíg nem hallja a hűtőgáz kifolyását, majd 

 engedje fel a szelepet és hajtsa vissza a kupakot;
2. Nyissa ki a háromutas fl are szelepet;
3. Kapcsolja be a berendezést hűtés móddban és hagyja működni 

néhány percig;
4.  Helyezze a hűtőgáz palackját az elektromos mérlegre és írja fel a 

súlyát;
5.  Ellenőrizze a nyomásmérőn lévő nyomást;
6.  Nyissa ki a „LOW” tekerőgombot és fokozatosan hagyja folyni a 

hűtőgázt;
7.  Amikor a körbe eresztett hűtőgáz eléri a kívánt értéket (a palack 

súlya alapján számítható ki), akkor zárja el a „LOW” tekerőgombot.
8.  Fejezze be a töltést, végezze el a próbaműködtetést a gázcső hő-

mérsékletének a megfelelő hőmérővel történő megmérésével. A 
hőmérsékletnek a nyomásmérőről a párolgási hőmérsékletnek 
megfelelő leolvasott értékhez képest 1°C-8°C-kal magasabbnak 
kell lennie. Végezze el a nyomás ellenőrzését a nyomásmérő 
egységet a háromutas szervizszelephez csatlakoztatva. Nyissa ki 
teljesen a háromutas szelepet, kapcsolja be a berendezést és a 
szivárgásmérővel ellenőrizze, hogy a hűtőgáz ne szivárogjon. (Ha 
előfordulna szivárgás, végezze el a „Hűtőgáz felfogása” bekezdés-
ben leírt műveleteket);

9. Távolítsa el a nyomásmérőt a szelepről és kapcsolja ki a berendezést;
10.  Vegye le a tartályt a nyomásmérőről és zárja vissza az összes kupa-

kot.

B C
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A hűtőgáz felfogása
Szükség esetén kösse le a csatlakozásokat a hűtőgáz körének a javítá-
sához, hogy elkerülje a szivárgást. A műveletet el kell végezni, hogy az 
összes hűtőgáz visszatérjen a külső egységbe:
1.  hajtsa ki a háromutas szelep csapjainak a kupakját.
2. A berendezést állítsa hűtés módba a távirányítón lévő 17.8.5 para-

méterrel (ellenőrizze, hogy a kompresszor működik-e) és néhány 
percig hagyja működni.

3. csatlakoztassa a nyomásmérőt.
4.  zárja el a kisebb szelepet.
5.  amikor a nyomásmérő „0”-át mutat, zárja el a másik szelepet is és 

kapcsolja ki azonnal a berendezést.
6.  zárja el a szelepek kupakjait.
A csövek lekötése után védje meg ezeket a portól.
Miután elvégezte a hűtőgáz felfogását, a külső egység hibaállapotban 
marad (a hiba a 17.17 Service Reset paraméterrel törölhető).

ELLENŐRZÉSEK
A hidraulikus csatlakozások elvégzése előtt ellenőrizze az alábbiakat:
• a berendezés tisztítása elvégzésre került
• nincs szennyeződés a berendezés vizében
• egymással kompatibilis alkatrészek legyenek használva (ne használjon egyszerre vas- és rézcsatlakozásokat)
• a berendezés csatlakoztatva legyen a vízhálózathoz
• a víz keménysége ne haladja meg a 20°F-ot és ne legyen kisebb mint 12°F, és a PH-érték 6,6 és 8,5 között legyen Ellenkező esetben kezelje a 

vizet, hogy elkerülje a lerakodásokat és a rendszer korrózióját.
• a vízhálózat nyomása ne legyen nagyobb mint 5 bar, ellenkező esetben szereljen fel egy nyomáscsökkentőt a berendezés bemenetéhez
• amennyiben a berendezés olyan helyen kerül telepítésre, ahol előfordulhat jég, rendelkezzen fagyásgátló készlettel
• rendelkezzen egy csappal felszerelt visszafolyásgátlóval a berendezés vize és a használati víz között (ahol van)
• a mellékelt tágulási tartály megfelelő legyen a berendezésben lévő víz mennyiségéhez 

Az ellenőrzések után:
• Csatlakoztassa a fűtőberendezést/hűtőberendezést a belső egységhez az ábrán látható A és B pontoknál.
• Csatlakoztassa a rendszer töltőcsöveit.
• Csatlakoztassa a belső egység biztonsági és leürítő szelepeit a mellékelt szilikoncsövekkel.

TÍPUS 40 S EXT 50 S EXT 70 S EXT 70 S-T EXT

Névleges töltés g 2300 2300 3080 3080

A csövek max. hosszúsága m 30 30 30 30

A csövek min. hosszúsága m 5 5 5 5

A csövek max. hosszúsága standard töltettel m 20 20 20 20

Gáz kiegészítő töltése (20 m-nél hosszabb csövekhez) g/m 40 40 40 40

Max. szintkülönbség a belső és külső egység között
(pozitív és negatív)

m 10 10 10 10

ESTER OIL VG74 mennyiség ml 500 500 670 670

Gázcső átmérője (bemenet) inch 5/8 5/8 5/8 5/8

Folyadékcső átmérője (kimenet) inch 3/8 3/8 3/8 3/8
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A BELTÉRI EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYSÉG

Jelmagyarázat:

1. Belső egység
2. Külső egység
3. Külső érzékelő
4. Magas hőmérsékletű fűtési/alacsony 

hőmérsékletű hűtési zóna
 (csőtekerccsel)
5. Alacsony hőmérsékletű fűtési/aPadló-

hűtés
6. Távvezérlés
7. By pass (opcionális)

A TELJES RENDSZER VÉGSŐ TELEPÍTÉSE

1 zóna visszatérő csöve

Használati víz visszatérő cső

1 zóna előremenő csöve

Használati víz előremenő cső

A

E F

B
C D

5/8”

3/8”

VE

2

1

6

5

3

4

7
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MEGJEGYZÉS: Telepítés padlóra szerelt rendszerrel
Padlóra szerelt rendszer esetén a DTU 65.11 szabványnak megfelelően alkalmazzon egy biztonsági berendezést a fűtés előremenő körén. A ter-
mosztát elektromos csatlakozásához lásd az „Elektromos csatlakozások” bekezdést.
Amennyiben az előremenő hőmérséklet túlságosan magas, a rendszer leáll használati víz és fűtés/hűtés üzemmódban is és a távirányítón megje-
lenik a 116-os hibakód „Nyitott padló termosztát”. A rendszer újraindul a termosztát manuális elzárása után.

4

5

VE

2

1

6

3

BUFFER

Jelmagyarázat:

1. Belső egység
2. Külső egység
3. Külső érzékelő
4. Magas hőmérsékletű fűtési/ala-

csony hőmérsékletű hűtési zóna
 (csőtekerccsel)
5. Buff er
6. Távvezérlés

MEGJEGYZÉS: A puff errel használható hőmérséklet-érzékelőnek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

NTC R (25 ° C) = 10 KΩ ± 1% - ß (25/85) = 3977 ± 1%
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Vigyázat
Az elektromos csatlakozást kell végezni befejezése után az összes hidraulika csatlakozás.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

A belső egységet és a külső egységet külön-külön kell betáplálni az NF C 15-100 szabvány táblázataiban foglalt adatoknak megfelelően. A belső 
és a külső egység között létre kell hozni egy RS485 típusú csatlakozást. Ezt a csatlakozást egy csökkentett keresztmetszetű kábellel lehet létrehozni 
(a javasolt keresztmetszet 0,25 mm2). Ezt a kábelt ne helyezze hálózati csatlakozó közelébe.

Elektromos áramkört
• Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége és frekvenciája megfeleljen a rendszer adattábláján feltüntetett adatoknak („Műszaki adatok” táblázat).
• A nagyobb biztonság érdekében képzett szakemberrel ellenőriztesse alaposan az elektromos áramkört (lásd a megjegyzést).
• A gyártó nem vállal semminemű felelősséget sem a helytelen földelésből vagy az elektromos áramkör rendellenességeiből származó esetleges 

károkért.
• Az elektromos hálózat csatlakozása Y típusú és a csatlakozó kábel cseréjét kizárólag csak szakszervizben lehet elvégezni, hogy elkerülje a lehet-

séges károkat.
• Ellenőrizze, hogy a rendszer megfeleljen a telepített egységes teljesítményfelvételének, mely a termék adatlapján van feltüntetve.
• Az elektromos csatlakozásokat egy rögzített tartóelem és bipoláris kapcsoló segítségével kell elvégezni (ne használjon mozgó aljzatokat). Az 

érintkezők között legyen legalább 3 mm távolság.
• A rendszer biztonsága érdekében a rendszert egy földeléssel rendelkező elektromos berendezéshez csatlakoztassa.
• A tápkábelt egy 230V- 50Hz-es hálózathoz kell csatlakoztatni. Ügyeljen az L-N polaritásokra és a földelésekre. Az alkalmazott kábelek kereszt-

metszetének meg kell felelnie a rendszer teljesítményének (lásd az adattáblát) az NF C 15 – 100 szabványnak megfelelően.
• A rendszer elektromos csatlakozásához tilos elosztókat, hosszabbítókat és adaptereket használni. Ezenkívül, a rendszer földeléséhez tilos a 

hidraulikus csatlakozások és a fűtőberendezés csöveinek a használata.

A rendszer nem rendelkezik villámelhárítóval. Amennyiben módosítani kell a biztosítékokat, használjon gyors típusú biztosítékokat.
Figyelmeztetés: Mielőtt hozzáférést biztosít az elektromos csatlakozókhoz, minden tápáramkört meg kell szakítani.

HV1, HV2, HV3 jel kábelei mm2 H07RN-F 2 x 0,75 mm2

Tápvezetékek mm2 H07RN-F 3 x 4 mm2

MOD BUS kábelek mm2 H07RN-F 3 x 0,75 mm2

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK TÁBLÁZATA

KÜLTÉRI EGYSÉG 40 S EXT 50 S EXT 70 S EXT 70 S-T EXT

Névleges áram/fázis A 6.4 8 11 3.8

Max. áram/fázis A 9 11 16 5.4

Teljesítménybiztosítékok A 16-C type 16-C type 20-C type 10-C type

Névleges feszültség V 230 230 230 400

Megengedett feszültségtartományok V 216-243 216-243 216-243 376-424

Tápvezetékek

H07RN-F

3G4 3G4 3G4 5G4

Max φ 16.2 16.2 16.2 19.9

Kommunikációs vezetékek
H05RN-F

Type 3x0.75mm2

BELTÉRI EGYSÉG FS 40 50 S FS 70 S

Áramellátás V - ph - Hz 230 - 1 -50 230 - 1 -50 400 - 3 -50

Megengedett feszültségtartományok V 196 ÷ 253 196 ÷ 253 340 ÷ 440

Felvett névleges teljesítmény kW 4 4 4

Maximális áram A 18A 18A 10A/ph - 20A/N

Hőmágneses diff erenciál kapcsoló A 20A - type B 20A - type B 16A/ph - type B

Tápvezetékek H07RN-F 3 x 4 mm2

A villamosenergia-ellátás, a beltéri és a kültéri egységek is rendre csatlakozik egy megszakító (RCCB) a minimális küszöb 30mA.
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 Figyelem 
Az elektromos kisülések súlyos sérüléseket és halált okozhatnak. Az elektromos csatlakozásokat kizárólag csak szakemberek végezhe-
tik el. 
Végezze el a földelést a többi elektromos csatlakozás előtt.

A

B

C

D

A külső egység elektromos csatlakozásai
• Távolítsa el az elülső panelt az elektromos részekhez való hozzáféréshez. 
• A tápkábel az előkészített furatokba (A) helyezhető.
• Rögzítse a tápkábelt (B) és a kommunikációs kábelt a külső és belső egység (C) között a gép belsejében rögzített klipekkel és szükség esetén a 

kereskedelemben kapható pántokkal, hogy a kábelek ne érintkezzenek a kompresszorral és a forró csövekkel.
• A megfelelő szigetelés biztosítása érdekében az elektromos kábeleket kábelbilincsekkel rögzíteni kell a tartóelemhez (D).
• Csatlakoztassa a kommunikációs kábelt a két egységhez a belső és külső sorkapcsokon lévő utasításoknak megfelelően.

A beszerelési utasításoknak megfelelően ahhoz, hogy az összes rendszert le lehessen választani a fő hálózatról, rendelkezniük kell egy nyitott 
érintkezéssel (4 mm), mely garantálja a teljes feszültségmentesítést, a III. kategóriájú túlfeszültségi feltételeknek megfelelően.

 
FIGYELEM:

A SORKAPCSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ELŐTT AZ ÖSSZES HÁLÓZATI KÖRT LE KELL KÖTNI

L NNL

MODBUSMODBUS

GND A B L N GND A B L1 L2 L3 N

alacsonyfeszültség alacsony
feszültség

1Ph külső egység sorkapocs 3Ph külső egység sorkapocs

magasfeszültség magasfeszültség
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A belső egység elektromos csatlakozásai
A rendszeren történő minden beavatkozás esetén szakítsa meg a 

feszültséget az általános főkapcsoló segítségével. Tartsa be a semle-

ges és a fázis csatlakozásokat. A belső egység elektromos szekrényé-

hez való hozzáféréshez távolítsa el az (A) ábrán lévő három csavart és 

vegye le az elektromos szekrény (B) fedelét. Ezután távolítsa el a két 

csavart (C), és nyissa ki a második csavart az elektromos panel egy 

része (D).

A szekrény kinyitásakor az alábbi csatlakozások találhatók meg:

MOD BUS-Kommunikáció a külső egységgel. Tartsa be a megjelölt pólu-

sokat.

ANODE -  A vízmelegítő Protech anód csatlakozása (NIMBUS FLEX S).  

  Tartsa be az elektromos polaritást.

TA1 - A környezeti termosztát csatlakozása érintkezéssel, 1 zóna. 

TA2 - A környezeti termosztát csatlakozása érintkezéssel, 2 zóna.

SE - A külső hőmérséklet érzékelő csatlakozása.

TNK - A vízmelegítő-érzékelő csatlakozása (NIMBUS FLEX S)

BUF  -  Puff erérzékelő csatlakozása..

BUS - Az Sensys csatlakozása.

IN-AUX -  Higrosztát csatlakozás/kiegészítő bemenet

HV IN 3 - 230V-os bemenet. Válassza ki az üzemmódot a 17.1.2 paramé-

terrel

 Fotovoltaikus integráció: e bemenet segítségével a használati 

vízmelegítő használható a fotovoltaikus rendszer által termelt 

hőenergia tárolására is.

 Csatlakoztassa az elektromos energia kimenetét (ha van) a 

sorkapocs HV IN3 bemenetéhez. A kimenet érzékelője bezárul, 

amikor a fotovoltaikus termelés magasabb a számlálón beállí-

tott értéknél.

HV IN 1 - 230V-os bemenet. Válassza ki az üzemmódot a 17.1.0 

 paraméterrel

• EDF (elektromos áram kedvezményes tarifája): a 230V jelet a 

sorkapocs bemeneténél alkalmazva a használati vízmelegí-

tő a HC-HP vagy HC-HP módok szerint 40 °C-ra melegszik. A 

módokat a 17.5.2 paraméterrel lehet kiválasztani.

• SG Ready 1: 1. jel a Smart Grid Ready protokollhoz

HV IN 2 - 230V-os bemenet. Válassza ki az üzemmódot a 17.1.1 paraméterrel

• DLSG (elektromos terhelés parcializációja): a 230V jelet alkal-

mazva, ha szolgáltat ilyet az elektromos hálózat szolgáltató-

ja, a sorkapocs bemeneténél az integrációs ellenállások le 

vannak tiltva. 

• SG Ready 2: 2. jel a Smart Grid Ready protokollhoz

OUT-AUX 1 -Kiegészítő kimenet, szabad potenciál érintkező.

  Lásd a 17.14 bekezdést.

ST1 - A padlófűtés (shunt csatlakozás) biztonsági termosztát 

  csatlakozása (230 V)

  a berendezéstől a padlóig (shunt csatlakozás).

PM AUX- A kiegészítő szivattyú csatlakozása. 

V1 - A váltószelep csatlakozása a használati víz ágához

  (NIMBUS FLEX S).

V2 - Hűtőkör váltószelep csatlakozása

L 1 - A belső egység háromfázisú tápjának 1. fázisának csatlakozása 

(230 V). 

L 2 - A belső egység háromfázisú tápjának 2. fázisának csatlakozása 

(230 V).  

L 3 - A belső egység háromfázisú tápjának 3. fázisának csatlakozása 

(230 V).  

N - A belső egység tápfeszültségének semleges csatlakozása (230 V)

  - A belső egység földelése.

A kábelek keresztmetszetének és hosszúságának meg kell felelnie a 
belső egység adattábláján lévő adattáblán feltüntetett adatoknak. 
Biztosítsa a tápkábelek megfelelő rögzítését, hogy elkerülje a túlme-
legedésüket.

FIGYELEM
A belső és a külső egység közötti csatlakozások elvégzése után he-
lyezze vissza az elektromos szekrények paneljeit.

ANODE SE TNK BUSTA 1 TA 2
B      T

IN
AUX 1+24V        N    LN             L

PM AUX
AUX 1
OUT V 1 V 2ST 1HV

IN 3
HV

IN 1
HV

IN 2
MOD. BUS
GND  A+ B-

L N L N

N NL321 LL N NL321 LL

70 S (1ph)

40 50 S

70 S (3ph)

L

L L

230V
N

L N

belső egység sorkapocs
alacsonyfeszültség

belső egység sorkapocs
magasfeszültség

belső egység sorkapocs
áramellátás

A

B

C

D
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FIGYELEM
A belső és a külső egység közötti csatlakozások elvégzése után helyezze vissza az elektromos szekrények paneljeit.

Elektromos csatlakoztatások a belső egység és a külső egység között
A rendszeren történő minden beavatkozás esetén szakítsa meg a feszültséget az általános főkapcsoló segítségével.

Az elektromos csatlakozás a belső és külső egység között két alacsonyfeszültségű sorkapocs alkalmazásával hozható létre: GND, A, B.

Csatlakoztassa a belső egység sorkapcsán lévő „GND”-t a külső egység sorkapcsán lévő „GND”-hez.

Csatlakoztassa a belső egység sorkapcsán lévő „A+”-t a külső egység sorkapcsán lévő „A”-hoz.

Csatlakoztassa a belső egység sorkapcsán lévő „B-”-t a külső egység sorkapcsán lévő „B”-hez.

MEGJEGYZÉS
Javasoljuk, hogy ellenőrizze a túlfeszültség-védelmi berendezések (SPD) jelenlétét az MT körben és a biztonsági diff erenciálkapcsolók és 
hőmágneses kapcsolók jelenlétét a külső és belső egységet tápláló elektromos szekrény kimeneténél.

* lásd az elektromos csatlakozások táblázatát

ANODE SE BUFTNK BUSTA 1 TA 2MOD. BUS
GND  A+ B- B      T

IN
AUX 1+24V

30mA

3G 4 mm²

3G 4 mm²

0,5 m
m

²

T

N

XXA

ON

OFF

N

XXA

N
30mA

T

N

ON

OFF

XXA

N N

XXA

*1 ph 3 ph
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ELEKTROMOS RAJZ - KÜLSŐ EGYSÉG ELEKTROMOS SZEKRÉNYE

3 ph

1 ph
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ELEKTROMOS RAJZ - BELSŐ EGYSÉG ELEKTROMOS SZEKRÉNYE (FS 70 S)

BK = Fekete

BN = Barna

BU = Kék

RD = Piros

OR = Narancssárga

YE = Sárga

GN = Zöld

GY = Szürke

WH = Fehér

PI = Rózsaszín

FIGYELEM:
MIELŐTT A KAPOCSLÉCHEZ HOZZÁ PRÓBÁLNA FÉRNI, AZ 
ÁRAMELLÁTÁST LE KELL KAPCSOLNI.

MONOFÁZISÚ TÁP CSATLAKOZÁSA:
NE VEGYE LE A FÉMLEMEZEKET
A HELYÜKRŐL.

HÁROMFÁZISÚ TÁP CSATLAKOZÁSA:
CSAK AZ L1, L2 ÉS L3 FÁZISOK KÖZÉ ILLESZTETT FÉMLEME-
ZEKET TÁVOLÍTSA EL.
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ELEKTROMOS RAJZ - BELSŐ EGYSÉG ELEKTROMOS SZEKRÉNYE (FS 40 50 S)

BK = Fekete

BN = Barna

BU = Kék

RD = Piros

OR = Narancssárga

YE = Sárga

GN = Zöld

GY = Szürke

WH = Fehér

PI = Rózsaszín
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A RENDSZERINTERFÉSZ TELEPÍTÉSE

Elhelyezés

A rendszer interfésze észleli a környezeti hőmérsékletet, ezért az el-

helyezésekor fi gyelembe kell venni ezt a tényezőt is.

Javasoljuk, hogy a hőforrásoktól (radiátorok, közvetlen napsugárzás, 

kandallók) távol helyezze el, ne tegye ki huzatnak vagy a szabadba 

vezető kijáratok közelébe, melyek befolyásolhatják a rendszer interfé-

szét. 

Az interfészt a padlótól legalább 1,5 m-re kell elhelyezni.

 FIGYELEM 

A felszerelést szakembernek kell elvégeznie. A berendezés te-

lepítése előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábel ne legyen 

bedugva.

Falra szerelhető

Az Sensys rendszerinterfész fali rögzítését a buszhálózathoz való csat-

lakoztatás előtt el kell végezni.

- csatlakoztassa az érpárt a csatlakozóhoz és zárja vissza a 

védőnyelvet (1. ábra),

- nyissa ki a rögzítéshez szükséges furatokat

- rögzítse a készülék alját a fali dobozhoz az egységcsomagban 

mellékelt csavarokkal (2. ábra),

- fi noman lefelé nyomva illessze fel a rendszerinterfészt a hátlapra 

(3. ábra).

A rendszerhez való csatlakozás

Az adatok küldése, fogadása és dekódolása a buszprotokollon ke-

resztül történik, mely kommunikációt hoz létre a rendszer és az inter-

fész között.

Csatlakoztassa a kábeleket a rendszer belső egységének elektromos 

szekrényében lévő kapocslécéhez.

MEGJEGYZÉS:

A rendszerinterfész és az MGP belső egység csatlakoztatásakor a 

zavarás miatti problémák elkerülése érdekében használjon leár-

nyékolt kábelt vagy kéterű telefonkábelt.

RENDSZERINTERFÉSZ

BELSŐ EGYSÉG

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

B    T

BUS

B    T

MOD. BUS
GND  A+ B-

ANODE SE TNK BUF BUSTA 1 TA 2
B      T

IN
AUX 1+24V

BUS

B    T
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LED jelzés

KÉK LED (1)

nem ég Kikapcsolt áramellátás.

folyamatosan világít Bekapcsolt áramellátás.

villogó lámpa Bekapcsolt áramellátás, az elektromos 

kártya manuális üzemmódban van

KÉK LED (2)

nem ég Hiányzó vagy nem OK buszkommuniká-

ció.

folyamatosan világít Buszkommunikáció.

villogó lámpa Manuális üzemmód vagy bus bridgenet 

kapcsolat indítása

PIROS LED (3)

nem ég Nincs működési hiba.

folyamatosan világít Legalább egy működési hiba.

A hiba típusa megjelenik a rendszerinter-

fészen.

Rendszerinterfész kijelző szimbólumok:

- ( ) Nyár / Melegvíz-beállítások

- (  ) Tél

- (  )   Csak fűtés / Fűtési beállítások

- ( ) hűtés

- ( ) Időzítésbeállítás

- ( ) Manuális működés

- ( ) Kívánt környezeti hőmérséklet 

-  ( )  Észlelt környezeti hőmérséklet

- ( ) Kívánt környezeti hőmérséklet késleltetése

- ( ) Külső hőmérséklet

- ( ) A AUTO  funkció be van kapcsolva

- ( ) VAKÁCIÓ funkció bekapcsolva

- ( ) A fűtés be van kapcsolva

- ( ) Használati víz bekapcsolva

- ( ) Hiba kijelzése

- ( ) Teljes menü:

- ( ) Rendszerteljesítmény

- ( ) Képernyőopciók

- ( )  Padlófűtés

- ( ) Keringtető szivattyú

- ( ) Váltószelep

- (  ST1)  Padlófűtés termosztátja

- ( ) Fagyálló funkció

- ( ) Termikus fertőtlenítés üzemmód

- ( ) Konfi gurálható berendezés

- ( ) Hőszivattyú

- ( ) 1 ellenállás

- ( ) 2 ellenállás

- ( ) Kikapcsolt ellenállás

- ( ) Kedvezményes tarifájú használati víz komfort 

- ( ) Kedvezményes tarifájú használati víz komfort és 40°C ra  

  csökkentett beállítási pont a teljes tarifájú időszak alatt 

- ( )  BOOST üzemmód

- ( ) Zajtalan üzemmód

- ( ) Különleges funkciók

- ( ) Párátlanítás

- ( ) Smart-Grid-Ready

- (AP) Konfi gurace sítě prostřednictvím přístupového bodu.

- ( ) Gateway csatlakozik az internethez

- ( ) Gateway nem csatlakozik a router

- ( ) Gateway csatlakozik a router nem csatlakozik

  az internethez

- ( ) SW frissítés állapota

OK

1 2 3

Gombok és kijelző:

1. vissza gomb  (előző megjelenítése)

2. tekerőgomb

3. OK gomb (jóváhagyja a műveletet vagy belép a főmenübe)

4. KIJELZŐ

1 2 3
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 FIGYELEM 
A rendszerinterfész biztonságának és helyes működésének ga-
rantálása érdekében az üzembe helyezést a törvényelőírásoknak 
megfelelő, képzett szakembernek kell elvégezni.

Bekapcsolási műveletek
- Finoman lefelé nyomva helyezze be a rendszerinterfészt a bővítőhelybe – egy 

rövid inicializációs folyamatot követően a rendszerinterfész csatlakoztatva van;
- A kijelző a „Nyelvválasztás” képernyőt mutatja. A tekerőgomb elforgatásával 

válassza ki a kívánt nyelvet. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- A kijelzőn megjelenik a dátum és az idő.
 Válassza ki a napot a tekerőgombbal, nyomja meg az OK gombot. A nap pon-

tos beállításához forgassa el a tekerőgombot, a jóváhagyáshoz és a hónap, 
majd az év kiválasztására való lépéshez – melyeket szintén az OK gombbal kell 
jóváhagyni – nyomja meg az OK gombot.

 Válassza ki az órát a tekerőgombbal, nyomja meg az OK gombot. Az óra pon-
tos beállításához forgassa el a tekerőgombot, a jóváhagyáshoz nyomja meg az 
OK gombot, és a perc kiválasztására és beállítására való lépéshez nyomja meg 
az OK gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Forgassa el a tekerőgombot, és válassza ki a téli időszámítás lehetőséget. Ez-
után nyomja meg az OK gombot, válassza ki az automatikus vagy manuális 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot:

A kijelző a következőt mutatja:
- Ország kiválasztása 
 Kérjük kövesse lépésről lépésre a kijelzőn megjelenő utasításokat!

Access Műszaki Terület
- Egyszerre nyomja le a vissza „ ” és az „OK” gombot, amíg a kijelzőn meg 

nem jelenik a „Kód” megadása” felirat.
- A szervizkód (234) megadásához forgassa el a tekerőgombot, nyomja 

meg az OK gombot, mire a kijelzőn megjelenik a MŰSZAKI TERÜLET:
- Nyelv, dátum, idő
- NET BUS beállítás
- Teljes menü
- Confi guráció irányított
- Szerviz
- Hibák

2-es zóna beállítások
A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:
- NET BUS beállítás
A kijelzőn megjelenik a rendszerhez csatlakoztatott berendezések listája:
- rendszer interfész helyi
- Energia Manager
- Zónavezérlő
Annak a megfelelő zónának a beállításához, melyhez a rendszerinterfész 
társítva van, forgassa el a tekerőgombot, és válassza ki a következőt:
- rendszer interfész helyi
Nyomja meg az OK gombot.
Forgassa el a tekerőgombot és állítsa be a megfelelő zónát. A beállítás 
jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:
- TELJES MENÜ
Nyomja meg az OK gombot.
A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:
17.0 FELHASZNÁLÓI PARAMÉTER
Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki 
a következőt:
17.0.0 Fűtés mód
Nyomja meg az OK gombot. 
A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:
- 0. Zöld
 (kizárja az elektromos ellenállásokat a fűtés kiegészítéséhez)
- 1.Standard
Nyomja meg az OK gombot. 
A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:
17.0.1 Activare mod noapte
Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a 
következőt:
- ON (csökkenti a hőszivattyú zajkibocsátását)
- KI
Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a 

következőt:

17.0.4 HMV gyorsfelfűtés

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a 

következőt:

- Bekapcsolva (aktiválja a ciklust a használati víz készítéséhez szükséges 

idő csökkentéséhez, max. 180 percre)

- Kikapcsolva

17.0.5 PV Delta T DHW setpoint temp.

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot és állítsa be a kívánt 

értéket a használati víz set-point növeléséhez a fotovoltaikus berendezés in-

tegrációja során. Nyomja meg az OK gombot. 

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.1 EM BEMENET KIMENET KONFIGURÁCIÓ

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.1.0 HV Bemenet 1 (230V-os konfi gurálható bemenet)

- 0. Nem defi niálható: a bemenethez nincs rendelve funkció. A rendszer inter-

fészén 941 hiba jelenik meg

- 1. Nincs jelen: nem aktív bemenet.

- 2. EDF (elektromos áram kedvezményes tarifája): nem aktív bemenet (0V). 

Ha a comfort funkció ( 17.5.2 paraméter) HC-HP-re van állítva, a hőszivattyú 

és az elektromos ellenállások le vannak tiltva a használati vízmelegítő fűté-

séhez. Ha a comfort funkció HC-HP-40°C-ra van állítva, a vízmelegítő fűtése 

minimálisra van állítva a setpoint hőmérséklet és a 40°C között.

 Aktív bemenet (230V). A hőszivattyú és az elektromos ellenállások aktiválva 

vannak a vízmelegítő fűtéséhez a standard logikáknak megfelelően.

- 3. SG1: 1. sz. bemenet a Smart Grid Ready protokollhoz (lásd a SMART GRID 

STANDARD bekezdést).

- 4. External switch off  signal: bemeneti jel a készülék kikapcsolásához. Min-

den hőigény, hűtési kérés és melegvíz-szolgáltatás leáll, és a fagyásgátló vé-

delem logikája aktív

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.1.1 HV Bemenet 2 (230V-os konfi gurálható bemenet) 

- 0. Nem defi niálható: a bemenethez nincs rendelve funkció. A rendszer inter-

fészén 942 hiba jelenik meg.

- 1. Nincs jelen: nem aktív bemenet.

- 2. DLSG (a terhelés parcializációja): Nem aktív bemenet (0V), az ellenállások 

ki vannak kapcsolva valamennyi működési ciklus során.

- 3. SG2: 2. sz. bemenet a Smart Grid Ready protokollhoz (lásd a SMART GRID 

STANDARD bekezdést).

- 4. External switch off  signal: bemeneti jel a készülék kikapcsolásához. Min-

den hőigény, hűtési kérés és melegvíz-szolgáltatás leáll, és a fagyásgátló vé-

delem logikája aktív

17.1.2 HV Bemenet 3 (230V-os konfi gurálható bemenet) 

- 0. Nem aktív: a bemenethez nincs rendelve funkció.

- 1. PV integráció aktív: nem aktív bemenet (0V), a vízmelegítőnek nincs integ-

rációja a fotovoltaikus rendszer részéről.

 Aktív bemenet (230V), ha a rendszer stand-by módban van, a használati set-

point a 17.0.5 paraméterrel - fotovoltaikus haszn. Delta T Setpoint - beállított 

mennyiséggel nő.

17.1.3 AUX Bemenet 1

- 0. Nincs

- 1. Nedvességszabályzó: amikor az érintkezés zárva van, a hőszivattyú ki van 

kapcsolva a hűtési ciklus során.

17.1.4 AUX Kimenet 1 (AFR)

- 0. Nincs

- 1. Hiba riasztás: az érintkezés zárva van a rendszer hibája esetén

- 2. Higrosztát riasztás: az érintkezés zárva van, amikor az AUX1 higrosztátra 

van állítva és az érintkezés zárva van

- 3. Külső fűtési kérelem: az érintkezés zárva van, hogy hőigényt generáljon 

egy külső forrástól az elektromos ellenállások helyett

- 4: Hűtési kérés: az érintkező lezárva hűtési kérelmet generál külső hűtőfor-

ráshoz

17.1.5 AUX Output 2 (egyenlő AUX1 OUT1)

17.1.6 AUX P2 Circulator Setting

- 0: Auxiliary circulator: A keringető szivattyú párhuzamosan követi a P1 pri-

mer körforgó be- és kikapcsolását

- 1: Cooling circulator: bekapcsolt állapotban, amikor a Hűtés üzemmódot vá-

lasztotta és a hőigény aktív

- 2: buff er circulator: a keringtető aktiválódik, amikor a globális hőigény és 
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puff er aktiválás be van kapcsolva

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.2  ENERGIA MENEDZSER PARAMÉTER 1

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.2.0 Hidraulikus ábra

Hidraulikus rendszer. Határozza meg a telepítésnek megfelelő hidrau-

likus konfi gurációt. Itt kaptuk a lehetőségeket:

- Nincs 

- Plus (SPLIT M-R; M-RX); csak fűtés / hűtés

- Compact (SPLIT M-CR; M-CRX); Háztartási forró víz tank integrált

- Flex (SPLIT M-R; M-RX with separated tank) külsőHáztartási forró víz tank

- Hp vízmelegítő; only Háztartási forró víz 

- Light (NOT USED)

17.2.1 Hp Water Heater

Aktiválja/kikapcsolja a hőmérséklet-szabályozás funkciót.

17.2.2  ECO / KOMFORT

Meghatározza az integrációs ellenállások bekapcsolásának késlelteté-

sét a leggazdaságosabbtól/környezetbaráttól (hosszabb késleltetési 

idő) a legkényelmesebbig (rövidebb késleltetési idő).

17.2.3 ElőremenőT Hőszivattyú Eltolás

Meghatározza a növelést °C-ben, melyet a hőszivattyú bemenő setpoint hő-

mérsékletéhez kell adni, hogy kompenzálja a hőveszteséget a külső egység és 

a hidraulikus modul közötti hidraulikus csatlakozások mentén.

17.2.4 Fűtési hőmérséklet emel késleltet

Csak aktív és „ON/OFF berendezésekkel) beállított hőmérséklet-szabályozás 

esetén hat (lásd a 4.2.1/5.2.1/6.2.1 paramétereket). Meghatározza a késlelte-

tést, mellyel az előremenő setpoint hőmérséklete 4°C-kal nő (max. 12°C-ig). 

Ha az érték 0, a funkció nem aktív.

17.2.5 External temperature correction

A külső hőmérséklet-érzékelő eltolódásának kompenzálása

17.2.6 Aktív ellenállás szakaszai

Meghatározza az integrációs ellenállások aktív stádiumainak számát.

17.2.8 Külső egység verziószám

- SPLIT

- MONO

17.2.9 EM Antiblocking Function Enable 

Aktiválja az elsődleges keringtető blokkolásgátló funkcióját.

A keringtető minden 23 órás inaktív állapot után 30 mp-ig aktiválásra kerül és 

a váltószelep használati vízre kerül beállításra.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.3 FŰTÉS 

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.3.0 Fűtési szivattyú előker.ideje

Meghatározza az elsődleges keringtető előkeringtetési idejét a fűtési körben 

lévő áramlás jelenlétének az észleléséhez

17.3.1 Köv.kísérlet az előker-re(sec)

Meghatározza a keringtető várakozási idejét két előkeringtetési kísérlet között.

17.3.2 fűtési szivattyú utánkeringetés

A forgalom utáni idő.

17.3.3 Szivattyú sebesség kontrol

A sebességvezérlő típusának módosítása:
- Lassú fokozat

- Gyors fokozat

- Modulációs

17.3.4 Szivattyú deltaT beállítása

Állítsa be a szivattyú modulátor vezérlő algoritmusának célját 5C-ról 20 ° C

17.3.7 Max PWM szivattyú

Cirkulátor maximális sebessége

17.3.8 Min PWM szivattyú

Cirkulátor minmális Sebesség

17.3.9 Padló szárítás beáll.előreme.hőm.

Meghatározza a fűtés előremenő csövében a setpoint hőmérsékletet a manu-

ális padlócement fűtés funkció alatt (lásd a 17.8.1 paramétert).

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.4 HŰTÉS

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.4.0 Hűtési mód aktiválás

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

- Nem aktív

. Aktív

17.4.1 Hűtésindítás késleltetés

Meghatározza a késést a hűtésigény vége és a hőszivattyú kikapcsolása között.

17.4.2 Hűtés ElőremenőT eltolás

Lásd a 17.2.3 bekezdést.

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.5 HASZNÁLATI MELEGVÍZ

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.5.0 HMV Komfort mód beállított hőm.

A kiválasztás meghatározta a használati melegvíz alapértékét a tartályban.

17.5.1 DHMV Csökkentett mód beáll.hőm.

A kiválasztás egy csökkentett használati melegvíz-alapértéket határoz meg a 

17.5.2.

17.5.2 Comfort funkció

Meghatározza a használati melegvíz termelés módját az alábbi értékekkel:

- Nem engedélyezett

- Időzített (bekapcsolja a komfort funkciót beállítható időközönként a haszná-

lati víz időzítésének beállítása alapján)

- Mindig aktív

- HC/HP

MEGJEGYZÉS: A felgyülemlett használati vizet csak a hőszivattyú melegíti fel, 

ha az EDF bemenet engedélyezve van (lásd a 17.1.0 bekezdést) és 230V fe-

szültségre vált (az elektromos áram kedvezményes tarifájú időszaka).

- HC/HP 40°C

MEGJEGYZÉS: Analóg HC/HP funkció, az elektromos áram teljes tarifájú idő-

szaka alatt (EDF bemenet = 0V) a használati víz 40°C-ra való felmelegítése van 

biztosítva.

- GREEN

MEGJEGYZÉS: csak a hőszivattyút alkalmazza a használati víz kiegészítő idősza-

kai beállításokban meghatározott időszakokban.

17.5.3 Max HSZ töltési ideje

Meghatározza a töltés idejét csak lejárt hőszivattyúval, miután bekapcsolnak 

az ellenállások

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.5.4 Antilegionella funkció

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

- ON (A funkció aktiválása esetén a vízmelegítő 60°C-ra kerül felmele-

gítésre és így is marad minden nap egy óráig, a funkció aktiválásától 

kezdve (lásd a 17.5.5 paramétert)

- KI

17.5.5 Antiolegionella kezdési ideje [hh:min]

Meghatározza a vízmelegítő fertőtlenítés funkció elindításának időpontját

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.6 KÉZI ÜZEMMÓD - 1

A rendszer komponenseinek manuális aktiválása (keringtetők, váltó-

szelepek, ellenállások stb.).

17.7 KÉZI ÜZEMMÓD -2 

17.7.1 HSZ fűtés

Aktiválja a hőszivattyút fűtés üzemmódban, a kompresszor frekvenci-

ája a 17.7.5 paraméterrel állítható be.

17.7.2 HSZ hűtés

Aktiválja a hőszivattyút hűtés üzemmódban

17.7.3 Értékelés fűtés üzemmód

17.7.5 Kompresszor frekvencia beállítás

Meghatározza a kompresszor üzemi frekvenciáját az 17.7.1 vagy 17.7.2 

paraméterek által kiválasztott beállított üzemmódok során.

Manuális üzemmódban a hőszivattyú megőrzi az aktív biztonsági lo-

gikákat, ezért a kompresszor frekvenciája eltérhet a beállított értéktől.
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A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.8 TESZT ÉS SEGÉDPROGRAMOK

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kö-

vetkezőt:

17.8.0 Air-purge funkció

Aktiválja a rendszer kilevegőztetési ciklusát, a ciklus időtartama 18 

perc. Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki 

a következőt:

17.8.1 Padló szárító ciklus

Meghatározza a padlócement szárítás programot padlófűtés esetén 

az alábbi értékekkel:

- 0. KI

- 1. Funkcionális fűtés (a padlócement fűtése 55°C-os állandó hőmér-

sékleten 6 napig)
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- 2. Szárító fűtés

 (a padlócement fűtése 25°C és 55°C fok között változó hőmérsékleten 18 

napig az ábrán látható időszak alatt)
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- 3. Funkcionális fűtés + Szárító fűtés

 (a padlócement fűtése 55°C-os állandó hőmérsékleten 6 napig, 25°C és 55°C 

fok között változó hőmérsékleten még 18 napig az ábrán látható időszak 

alatt)
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- 4. Szárító fűtés + Funkcionális fűtés

 (a padlócement fűtése 25°C és 55°C fok között változó hőmérsékleten 18 

napig az ábrán látható időszak alatt, a padlócement fűtése 55°C-os állandó 

hőmérsékleten még 6 napig)
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- 5. Kézi 

 (a padlócement fűtése a 17.3.9 paraméter által meghatározott hőmérsékle-

ten)

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.8.5 Hűtőközeg visszanyerése

A funkció lehetővé teszi a hűtőgáz összegyűjtését a hűtőkörön végzett vala-

mennyi karbantartási művelet előtt.

17.8.6  El. Fűtőbetét konfi guráció

set the backup resistance confi guration

- 0 2+2(+2)kW:ha a biztonsági interfész modul 2kW + 2kW (+ 2kW) 

elektromos ellenállást foglal el

- 1 2+4 kW: ha a biztonsági interfész modul 2kW + 4kW elektromos 

ellenállásokat foglal el

17.8.7  Leolvasztás

Ellenőrizze a leolvasztás funkciót

17.8.8  TDM átfolyásmérő

Állítsa be a DN15 áramlásérzékelő relf felismerését vagy áramlásmérőjét.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.9 Energia menedzser statisztika

17.10 HSZ diagnosztika

17.11 HP diagnosztika - 2

17.12 HP diagnosztika - 3

17.13 HP diagnosztika - 4

Megjelennek a hőszivattyúra vonatkozó értékek

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt.

17.14 EM Diagnosztika - 1 Bemenet

Megjelennek a rendszerkártya bemeneteinek az értékei 

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.15 EM Diagnosztika - 2 Kimenet

Megjelennek a rendszerkártya kimeneteinek az értékei

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.16 Hibalista

Megjeleníti az utolsó 10 hibát.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

17.17 Reset menü

Törli a gyári beállításokat.

19 TÁVVEZÉRLŐ INFORMÁCIÓ

Az Ariston Net szolgáltatás elérhetőségének ellenõrzése után kövesse a 

Sensys Net KIT utasításait

Smart grid ready standard

A rendszer működési módját a Smart Grid Protokoll szerint az alábbi táblázat tartalmazza.

SG1 Beviteli állapot SG2 Beviteli állapot Leírás

0 V 0V A rendszer a standard logikának megfelelően működik

230V 0V A rendszer maximum 2 óráig ki van kapcsolva, de a fagyálló védelem aktív

0 230V Időprogram üzemmódban a csökkentett alapjel hõmérséklete a komfort alapértékre 

emelkedik. A fűtő ellenállások KI állapotban vannak

230V 230V Időprogram üzemmódban a csökkentett alapjel hõmérséklete a komfort alapértékre 

emelkedik. A fűtő ellenállások engedélyezettek
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hőmérsékletszabályozás

A hőmérséklet-szabályozási paraméterek beállításához nyomja meg 

egyidejűleg a vissza „ ” és az „OK” gombot, amíg a kijelzőn meg nem 

jelenik a „Kód megadása” felirat.

- A szervizkód (234) megadásához forgassa el a tekerőgombot, nyom-

ja meg az OK gombot, mire a kijelzőn megjelenik a MŰSZAKI TERÜ-

LET.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

- TELJES MENÜ

 Nyomja meg az OK gombot. 

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4  1. fűtőkör paraméterei

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki 

a következőt:

4.1 Comutare vara/iarna

4.1.0 S/W activare functie

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

-  OFF

-  ON

4.1.1  S/W prag de temperatura 

Forgassa el a gombot és válassza ki a nyári / téli üzemmód küszöbértékét.

4.2 1. fűtőkör beállítás

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki 

a következőt:

4.2.0 Az 1. fűtőkör hőm. érték beáll.

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a hőmérséklet-tartományt:

- 0 alacsony hőmérséklet

- 1 magas hőmérséklet

A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4.2.1 Hőfokszabályozás

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot, és állítsa be 

a beszerelt hőmérséklet-szabályozás típusát:

- 0 állandó előremenő hőmérséklet

- 1 berendezés On/Off 

- 2 csak szobatermosztát

- 3 csak külső érzékelő

- 4 szobatermosztát + külső érzékelő

nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki 

a következőt:

4.2.2 Meredekség

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával állítsa be a 

fűtés típusának megfelelő görbét, majd nyomja meg az OK gombot.

- alacsony hőmérsékletű rendszer

 (padlófűtési panelek) 

 0,2 ... 0,8 közötti görbék

- magas hőmérsékletű rendszer

 (radiátorok)

 1,0 ... 3,5 közötti görbék

A kiválasztott görbe megfelelőségének ellenőrzése hosszú időt vesz 

igénybe, melynek során bizonyos módosításokra lehet szükség.

A külső hőmérséklet csökkenése esetén (télen) három állapotot lehet 

ellenőrizni:

1. ha a környezeti hőmérséklet csökken, az azt jelenti, hogy nagyobb 

lejtésű görbét kell beállítani

2. ha a környezeti hőmérséklet nő, az azt jelenti, hogy kisebb lejtésű 

görbét kell beállítani

3. ha a környezeti hőmérséklet állandó marad, az azt jelenti, hogy a 

beállított görbe lejtése megfelelő

A környezeti hőmérsékletet állandó szinten tartó görbe megtalálása 

esetén ellenőrizni kell annak értékét.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4.2.3 Párhuzamos eltolódás

nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot a legmegfe-

lelőbb értékre. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

FONTOS!

Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a kívánt értéket, a görbét 

párhuzamosan lefelé kell eltolni. Ha azonban a környezeti hőmérsék-

let nem éri el a kívánt értéket, a görbét párhuzamosan fölfelé kell el-

tolni. Ha a környezeti hőmérséklet megfelel a kívánt értéknek, a görbe 

megfelelő.

A lent látható grafi kus megjelenítésben a görbék két csoportra vannak 

osztva:

- alacsony hőmérsékletű rendszerek

- magas hőmérsékletű rendszerek 

A két besorolási csoportra a görbék eltérő kiindulási pontja miatt 

van szükség. A magas hőmérsékletű görbék esetén szokásosan egy 

+10 °C-os korrekció lesz hozzáadva e rendszerek előremenő hőmér-

sékletéhez a klímaszabályozás során.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4.2.4 Kompenzáció

nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot a legmegfe-

lelőbb értékre, majd nyomja meg az OK gombot.

A környezeti érzékelő hatása 20 (maximális hatás) és 0 (nincs hatás) 

közötti értékekre állítható be. Ezzel a módszerrel be lehet állítani, hogy 

az előremenő víz hőmérsékletének kiszámításában mekkora legyen a 

súlya a környezeti hőmérsékletnek.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4.2.5  1. fűtőkör fűtés max. hőm. Beáll.

nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot a legmegfe-

lelőbb értékre, majd nyomja meg az OK gombot.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4.2.6 1. fűtőkör fűtés min. hőm. Beáll.

nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot a legmegfe-

lelőbb értékre, majd nyomja meg az OK gombot.

4.2.9 Heat request mode

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

- Standard

. RT Time Programs Exclusion

- Forcing Heat Demand (A funkció aktiválása “mindig bekapcsolt” hő-

igényt generál)

Ismételje meg a leírt műveleteket a 2. és 3. zóna értékeinek beállításá-

hoz az 5. és 6. menü kiválasztásával.

MEGJEGYZÉS:

A 2. csak szobatermosztát, 3. csak külső érzékelő, 4. szobater-

mosztát + külső érzékelő megfelelő működéséhez a 17.1.1 pa-

ramétert 1 értékre kell állítani vagy az SRA funkciót be kell kap-

csolni.
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hőmérsékletszabályozás

A hőmérséklet-szabályozási paraméterek beállításához nyomja meg 

egyidejűleg a vissza „ ” és az „OK” gombot, amíg a kijelzőn meg nem 

jelenik a „Kód megadása” felirat.

- A szervizkód (234) megadásához forgassa el a tekerőgombot, nyom-

ja meg az OK gombot, mire a kijelzőn megjelenik a MŰSZAKI TERÜ-

LET.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

- TELJES MENÜ

 Nyomja meg az OK gombot. 

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4 1. fűtőkör paraméterei

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki 

a következőt:

4.5 Hűtés

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki 

a következőt

4.5.0 1. Hűtőkör hőmérséklet-beállítása

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a forgatógombot és állítsa be 

az előremenő setpoint hőmérséklet értékét ha a hőszabályzás ki van 

kapcsolva vagy fi x ponton. 

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával válassza ki 

a következőt:

4.5.1 1. Hűtőkör hőm. értékének beállítás

Nyomja meg az OK gombot. 

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a hőmérséklet-tartományt:

- Fan Coil

- Felület

A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4.5.2 Hőfokszabályozás

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot, és állítsa be 

a beszerelt hőmérséklet-szabályozás típusát:

- ON/OFF Termosztát

- állandó előremenő hőmérséklet

- csak külső érzékelő

4.5.3  Meredekség

Nyomja meg az OK gombot. A tekerőgomb elforgatásával állítsa be a 

hűtés típusának megfelelő görbét, majd nyomja meg az OK gom-

bot.

- Csőtekercs (görbe 18-tól 33-ig)

- Padlófűtés (görbe 0-tól 30-ig)

A kiválasztott görbe megfelelőségének ellenőrzése hosszú időt vesz 

igénybe, melynek során bizonyos módosításokra lehet szükség.

A külső hőmérséklet növekedése esetén (nyáron) három állapotot 

lehet ellenőrizni:

1. ha a környezeti hőmérséklet nő, az azt jelenti, hogy kisebb lejtésű 

görbét kell beállítani

2. ha a környezeti hőmérséklet csökken, az azt jelenti, hogy nagyobb 

lejtésű görbét kell beállítani

3. ha a környezeti hőmérséklet állandó marad, az azt jelenti, hogy a 

beállított görbe lejtése megfelelő

A környezeti hőmérsékletet állandó szinten tartó görbe megtalálása 

esetén ellenőrizni kell annak értékét.

FONTOS!

Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a kívánt értéket, a görbét 

párhuzamosan lefelé kell eltolni. Ha azonban a környezeti hőmérséklet 

nem éri el a kívánt értéket, a görbét párhuzamosan fölfelé kell eltol-

ni. Ha a környezeti hőmérséklet megfelel a kívánt értéknek, a görbe 

megfelelő.

A lent látható grafi kus megjelenítésben a görbék két csoportra vannak 

osztva:

- Csőtekercses berendezések (A ábra)

- Padlófűtés (B ábra)

4.5.4 Párhuzamos eltolódás

nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot a 

legmegfelelőbb értékre. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt:

4.5.6  Temperatura massima mandata

nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot a 

legmegfelelőbb értékre, majd nyomja meg az OK gombot.

A tekerőgomb elforgatásával válassza ki a következőt

4.5.7  1. hűtőkör fűtés min. hőm. Beáll.

nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot a 

legmegfelelőbb értékre, majd nyomja meg az OK gombot.

Ismételje meg a leírt műveleteket a 2. zóna értékeinek beállításához az 

5. menü kiválasztásával.
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0 Hálózat

0 2 BUS hálózat

0 2 0 Hálózati jelenlét

Energia Manager

Hybrid Energia Manager

Hőszivattyú

0 3 Rendszer kezelés

0 3 0 Zónák száma
nem zóna állítás

zónaállítás
1

0 3 1 Hőmérséklet-korrekció - 3; +3 0

0 3 2 SW verziójú interface

4 1. fűtőkör paraméterei

4 0 Beállítások

4 0 0 nappali hőmérséklet 10 - 30 °C 19°C Heat - 24°C Cool

4 0 1 éjszakai hőmérséklet 10 - 30 °C 13°C

4 0 2 1. fűtőkör hőmérséklet-beállítása par. 4.2.5 - 4.2.6 20°C (LT) - 40°C (HT)

4 0 3 zóna fagyási hőmérséklet 2 - 15 °C 5°C

4 1 Comutare vara/iarna

4 1 0 S/W activare functie

4 1 1 S/W prag de temperatura 

4 1 2 S/W timp de intarziere 

4 2 1. fűtőkör beállítás

4 2 0 Az 1. fűtőkör hőm. érték beáll.
alacsony hőmérséklet

magas hőmérséklet
magas hőmérséklet

4 2 1 Hőfokszabályozás

állandó előremenő hőmérséklet

berendezés On/Off 

csak szobatermosztát

csak külső érzékelő

szobatermosztát + külső érzékelő

berendezés On/Off 

4 2 2 Meredekség 0,2 - 1 (LT); 1 - 3,5 (HT) 0,6 (LT) - 1,5 (HT)

4 2 3 Párhuzamos eltolódás -14 ÷ +14 (HT); -7 ÷ +7 (LT) 0°C

4 2 4 helyiség érzékenység aránya 0 - 20°C 2°C (LT) - 10°C (HT)

4 2 5 1. hűtőkör fűtés max. hőm. Beáll. 20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT) 45°C (LT) - 60°C (HT)

4 2 6 1. hűtőkör fűtés min. hőm. Beáll. 20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT) 20°C (LT) - 20°C (HT)

4 2 9 Heat request mode

Alap

RT Time Programs Exclusion

Fűtési igény bekapcsolás

Alap

4 3 1. fűtőkör diagnosztikája

4 3 0 Aktuális hőmérséklet csak olvasható

4 3 1 Kívánt hőmérséklet csak olvasható

4 3 2 Előremenő fűtővíz-hőmérséklet csak olvasható

4 3 3 Visszatérő fűtővíz-hőmérséklet csak olvasható

4 3 4 1. fűtőkör fűtési kérelme KI - BE csak olvasható

4 3 5 Szivattyú állapota KI - BE csak olvasható

4 4 1. fűtőkör zónamodul beállítása

4 4 0 Fűtőköri szivattyú modulációja

Rögzített

Moduláció delta T-re

Moduláció szivattyúra

Moduláció delta T-re
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4 4 1 Kívánt delta T a sziv. Mod. 4 ÷ 25°C 7°C (LT) - 20°C (HT)

4 4 2 Szivattyú állandó sebességen 20 ÷ 100% 100%

4 5 Hűtés

4 5 0 1. Hűtőkör hőmérséklet-beállítása par. 4.5.6 - 4.5.7 7°C [FC] - 18°C [UFH]

4 5 1 1. Hűtőkör hőm. értékének beállítás
Fan Coil

Felület
FC

4 5 2 Hőfokszabályozás

ON/OFF Termosztát

állandó előremenő hőmérséklet

csak külső érzékelő

ON/OFF Termosztát

4 5 3 Meredekség [18;33] FC; [0-30] Felület 25 FC; 10 Felület

4 5 4 Párhuzamos eltolódás [-2,5°C; +2,5°C] 0°C

4 5 6 1. hűtőkör fűtés max. hőm. Beáll.
MinT -12°C [FC];

MinT - 23°C [Felület]
12°C [FC];

23°C [Felület]

4 5 7 1. hűtőkör fűtés min. hőm. Beáll. 7°C-MaxT [FC]; 18-MaxT [UFH]
7°C [FC]; 

18°C [Felület]

4 5 8 Kívánt delta T a sziv. Modulációhoz [-5; -20°C] -5°C

5 2. fűtőkör paraméterei

5 0 Beállítások

5 0 0 nappali hőmérséklet 10 - 30 °C 19°C Heat - 24°C Cool

5 0 1 éjszakai hőmérséklet 10 - 30 °C 13°C

5 0 2 2. fűtőkör hőmérséklet-beállítása par. 5.2.5 - 5.2.6 20 (LT) - 40 (HT)

5 0 3 zóna fagyási hőmérséklet 2 - 15 °C 5°C

5 1 Comutare vara/iarna

5 1 0 S/W activare functie

5 1 1 S/W prag de temperatura 

5 1 2 S/W timp de intarziere 

5 2 2. fűtőkör beállítás

5 2 0 A 2. f.kör hőm. értékének beállítás
alacsony hőmérséklet

magas hőmérséklet
alacsony hőmérséklet

5 2 1 Hőfokszabályozás

állandó előremenő hőmérséklet

berendezés On/Off 

csak szobatermosztát

csak külső érzékelő

szobatermosztát + külső érzékelő

berendezés On/Off 

5 2 2 Meredekség 0,2°C - 1°C (LT); 1°C - 3,5°C (HT) 0,6°C (LT) - 1,5°C (HT)

5 2 3 Párhuzamos eltolódás -14 ÷ +14 (HT); -7 ÷ +7 (LT) 0

5 2 4 helyiség érzékenység aránya 0°C - 20°C 2°C (LT) - 10°C (HT)

5 2 5 2. hűtőkör fűtés max. hőm. Beáll. 20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT) 45°C (LT) - 60°C (HT)

5 2 6 2. hűtőkör fűtés min. hőm. Beáll. 20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT) 20°C (LT) - 20°C (HT)

5 3 2. fűtőkör diagnosztikája

5 3 0 Aktuális hőmérséklet csak olvasható

5 3 1 Kívánt hőmérséklet csak olvasható

5 3 2 Előremenő fűtővíz-hőmérséklet csak olvasható

5 3 3 Visszatérő fűtővíz-hőmérséklet csak olvasható

5 3 4 2. fűtőkör fűtési kérelme KI - BE csak olvasható

5 3 5 Szivattyú állapota KI - BE csak olvasható
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5 4 2. fűtőkör zónamodul beállítása

5 4 0 Fűtőköri szivattyú modulációja

Rögzített

Moduláció delta T-re

Moduláció szivattyúra

Moduláció delta T-re

5 4 1  delta T a sziv.moduláció 4°C ÷ 25°C 7°C (LT) - 20°C (HT)

5 4 2 Szivattyú állandó sebességen 20 ÷ 100% 100%

5 5 Hűtés

5 5 0 2. Hűtőkör hőmérséklet-beállítása par. 5.5.6 - 5.5.7 7°C [FC] - 18°C [UFH]

5 5 1 2. Hűtőkör hőm. értékének beállítás
Fan Coil

Felület
Felület

5 5 2 Hőfokszabályozás

ON/OFF Termosztát

állandó előremenő hőmérséklet

csak külső érzékelő

ON/OFF Termosztát

5 5 3 Meredekség [18;33] FC; [0-30] Felület 25 FC; 10 Felület

5 5 4 Párhuzamos eltolódás [-2,5°C; +2,5°C] 0°C

5 5 6 2. hűtőkör fűtés max. hőm. Beáll.
MinT -12°C [FC];

MinT - 23°C [Felület]
12°C [FC];

23°C [Felület]

5 5 7 2. hűtőkör fűtés min. hőm. Beáll. 7°C-MaxT [FC]; 18-MaxT [UFH]
7°C [FC]; 

18°C [Felület]

5 5 8 Kívánt delta T a sziv. Modulációhoz [-5; -20°C] -5°C

7 Modul zóna

7 1 Manuális mód

7 1 0 Zóna modul manuális mód aktiválása KI - BE OFF

7 1 1 1. fűtőkör szivattyújának vezérlése KI - BE OFF

7 1 2 2. fűtőkör szivattyújának vezérlése KI - BE OFF

7 1 4 2. fűtőkör keverőszelep vezérlése

Ki

Nyitva

Zárva

KI

7 2 Általános beállítások

7 2 0 Hidraulikus vázlat megadása

Nem defi niálható

MCD

MGM II

MGM III

MGZ I

MGZ II

MGZ III

MGM II

7 2 1 Áramlási hőmérséklet korrekció 0 - 40 0

7 2 2 AUX kimenet beállítása

Fűtési kérelem

Külső szivattyú

Riasztás

Fűtési kérelem

7 2 3 Külső hőmérsékleti érték korrekciója - 3 ÷ +3 0

7 3 Hűtés

7 3 0 Áramlási hőm. korrekció Hűtés [0-6°C] 0

7 8 Hibalista

7 8 0 Utolsó 10 hiba listája

7 8 1 Hibalista törlése Reset? OK=Igen,esc=Nem

7 8 2 Utolsó 10 hiba listája 2

7 8 3 Hibalista törlése 2 Reset? OK=Igen,esc=Nem

7 9 Reset menü

7 9 0 Gyári beállítások Reset? OK=Igen,esc=Nem

7 9 1 Gyári beállítások 2 Reset? OK=Igen,esc=Nem
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17 Hőszivattyú paraméterek

17 0 Felhasználói paraméter

17 0 0 Fűtés mód
Energiatakarékos üzemmód

Hagyományos üzemmód

Energiatakarékos 

üzemmód

17 0 1 Activare mod noapte KI - BE OFF

17 0 2 Incepere mod noapte PC [hh;min] 00 : 00 ÷ 24:00 22:00

17 0 3 Incheiere mod noapte PC [hh;min] 00 : 00 ÷ 24:00 06:00

17 0 4 HMV gyorsfelfűtés KI - BE OFF

17 0 5 PV Delta T DHW setpoint temp. 0 - 20°C

17 1 EM Input Output Confi guration

17 1 0 HV Input 1

Nem defi niálható

Nincs jelen

EDF

SG1

Nincs jelen

17 1 1 HV Input 2

Nem defi niálható

Nincs jelen

DLSG

SG2

Nincs jelen

17 1 2 HV Input 3
Nem aktív

PV Integration Active
Nem aktív

17 1 3 AUX Bemenet 1
Nincs

Nedvességszabályzó
Nincs

17 1 4 AUX Kimenet 1 (AFR)

Nincs

Hiba riasztás

Higrosztát riasztás

Külső fűtési kérelem

Nincs

17 1 5 AUX Output 2

Nincs

Hiba riasztás

Higrosztát riasztás

Külső fűtési kérelem

Nincs

17 1 6 AUX P2 hűtőkör beállítás
Kisegítő szivattyú

Hűtőkör
Kisegítő szivattyú

17 2 Energia menedzser paraméter 1

17 2 0 Hidraulikus ábra

Nincs

Plus

Compact

Flex

Light (NE HASZNÁLJON)

Nincs

17 2 1 Időjárásfüggő szabályozás
Nincs jelen

Jelen van
Jelen van

17 2 2 ECO / KOMFORT

Eco Plus

Eco

Átlagos

Komfort

Komfort Plus

Átlagos

17 2 3 ElőremenőT Hőszivattyú Eltolás 0 ÷ 10°C 2°C

17 2 4 Fűtési hőmérséklet emel késleltet 0 ÷ 60 min. 16 min.

17 2 5 Külső hőmérséklet korrekció -3 ÷ +3°C 0°C

17 2 6 Aktív ellenállás szakaszai

O Szakasz

1 Szakasz

2 Szakasz

3 Szakasz

2 Szakasz

17 2 7 Pro-Tech védelem aktív KI - BE OFF

17 2 9 EM Antiblocking Function Enable KI - BE

17 3 Fűtés

17 3 0 Fűtési szivattyú előker.ideje 30 ÷ 255 sec. 30 sec.

17 3 1 Köv.kísérlet az előker-re(sec) 0 ÷ 100 sec. 90 sec.
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17 3 2 fűtési szivattyú utánkeringetés 0 ÷ 16 min. 3 min.

17 3 3 Szivattyú sebesség kontrol

Lassú fokozat

Gyors fokozat

Modulációs

Modulációs

17 3 4 Szivattyú deltaT beállítása 5 ÷ 20°C 5°C

17 3 7 Max PWM szivattyú min PWM ÷ 100% 100%

17 3 8 Min PWM szivattyú 20% ÷ max PWM 40%

17 3 9 Padló szárítás beáll.előreme.hőm. 25 ÷ 60°C 55°C

17 4 Hűtés

17 4 0 Hűtési mód aktiválás
Nem aktív

BE
Nem aktív

17 4 1 Hűtésindítás késleltetés 0 -10 min. 0 min.

17 4 2 Hűtés ElőremenőT eltolás -10 ÷ 0°C 0°C

17 5 Használati melegvíz

17 5 0 HMV Komfort mód beállított hőm. 35 ÷ 65°C 55°C

17 5 1 HMV Csökkentett mód beáll.hőm. 35°C - Par. 15.5.0 35°C

17 5 2 Comfort funkció

Elutasít

időzítve

mindig bekapcsolva

HC-HP

HC-HP 40°C

Energiatakarékos üzemmód

Energiatakarékos 

üzemmód

17 5 3 Max HSZ töltési ideje 30 ÷ 240 min. 120 min.

17 5 4 Antilegionella funkció KI - BE OFF

17 5 5 Antiolegionella kezdési ideje [hh:min] [00:00-24:00] 01:00

17 5 6 Antilegionella frekvencia 1 ÷ 30 days 30 days

17 6 Kézi üzemmód - 1

17 6 0 Manuál mód aktivizálása KI - BE OFF

17 6 1 HSZ szivattyú vezérlése

KI

Lassú fokozat

Gyors fokozat

KI

17 6 2 Váltószelep vezérlés
hmv

fűtés
hmv

17 6 3 Váltószelep helyzete Hűtés
Fűtés

hűtés
fűtés

17 6 4 Kisegítő szivattyú KI - BE OFF

17 6 5 AUX kimenet 1/2 kontakt KI - BE OFF

17 6 6 Teszt ellenállás 1 KI - BE OFF

17 6 7 Teszt ellenállás 2 KI - BE OFF

17 6 8 Teszt ellenállás 3 KI - BE OFF

17 6 9 Anód teljesítmény KI - BE OFF

17 7 Kézi üzemmód -2 

17 7 0 Manuál mód aktivizálása KI - BE OFF

17 7 1 HSZ fűtés KI - BE OFF

17 7 2 HSZ hűtés KI - BE OFF

17 7 3 Rating Heating Mode KI - BE OFF

17 7 4 Rating Cooling Mode KI - BE OFF

17 7 5 Compressor frequency setting 18 ÷ 120 Hz 30 Hz
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17 7 6 Fan 1 rpm setting 0 ÷ 1000 rpm 0 rpm

17 7 7 Fan 2 rpm setting 0 ÷ 1000 rpm 0 rpm

17 7 8 TDM Aux output KI - BE OFF

17 8 Teszt és segédprogramok

17 8 0 Air-purge funkció KI - BE OFF

17 8 1 Padló szárító ciklus

KI

Funkcionális fűtés

Szárító fűtés

Funkcionális fűtés + Szárító fűtés

Szárító fűtés + Funkcionális fűtés

Kézi 

KI

17 8 2 Padlószárítás össz.hátralévő napok csak olvasható

17 8 3 Padló szárítás funkc.hátra.napok csak olvasható

17 8 4 Padlószárításból hátralévő napok csak olvasható

17 8 5 Refrigerant Recover KI - BE OFF

17 9 HSZ működési órák (h/10)

17 9 0 HSZ ciklusok (n/10) csak olvasható

17 9 1 HSZ+Ellenállás együttes műkdödési ideje (h/10) csak olvasható

17 9 2 Munkaidő az ellenállás 1 (h/10) csak olvasható

17 9 3 Munkaidő ellenállás 2 (h/10) csak olvasható

17 9 4 Munkaidő az ellenállás 3 (h/10) csak olvasható

17 9 5 Ciklusai ellenállás 1 (n/10) csak olvasható

17 9 6 HSZ fagymentesítési ideje (h/10) csak olvasható

17 9 7 Hűtés üzemóra (h/10)

17 9 8 Fűtés üzemóra (h/10)

17 9 9 HMV üzemóra (h/10)

17 10 HSZ diagnosztika csak olvasható

17 10 0 külső hőmérséklet csak olvasható

17 10 1 HSZvíz előremenő hőmérséklete csak olvasható

17 10 2 HSZ víz visszatérő hőmérséklete csak olvasható

17 10 3 HSZ párologtatójának hőmérséklete csak olvasható

17 10 4 HSZ szívási hőmérséklete csak olvasható

17 10 5 HSZ kompresszor előre.hőm. csak olvasható

17 10 6 HSZ hűtő kimeneti hőmérséklete csak olvasható

17 10 7 TEO csak olvasható

17 11 HP diagnosztika - 2

17 11 0 HSZ üzemmód

KI

Készenléti 

Hűtés

Fűtés

Gyors Fűtés

Gyors Hűtés

Arányos Fűtési Mód

Arányos Hűtési Mód

Fagyvédelem

Leolvasztás

Túlfűtés elleni védelem

Idő őr

Rendszer hiba

Rendszer Hiba

Szivattyú Le

csak olvasható

17 11 1 HSZ hiba 0 ÷ 29 csak olvasható

17 11 3 Safety thermostat 0 ÷ 1200 l/min csak olvasható

17 11 4 Main circulator status KI - BE csak olvasható

17 11 5 Fan 1 speed real csak olvasható

17 11 6 Fan 2 speed real csak olvasható
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17 11 7 Exv real csak olvasható

17 11 8 Valve - Pressure Equalizer csak olvasható

17 12 HP diagnosztika - 4

17 12 0 compressor on/off 0 ÷ 15 kW csak olvasható

17 12 1 compressor preheating 0 ÷ 1100 Hz csak olvasható

17 12 2 current fan 1 status 0 ÷ 100% csak olvasható

17 12 3 current fan 2 status csak olvasható

17 12 5 Base Panel Heater Status 0 ÷ 1000 rpm csak olvasható

17 12 6 Kompresszor Fázis 0 ÷ 1000 rpm csak olvasható

17 12 7 Riasztás jelentés 1 0 ÷ 500 csak olvasható

17 13 HP diagnosztika - 4

17 13 0 compressor on/off csak olvasható

17 13 1 compressor preheating csak olvasható

17 13 2 current fan 1 status csak olvasható

17 13 3 current fan 2 status csak olvasható

17 13 4 4way valveheat/cool csak olvasható

17 13 5 Base Panel Heater Status csak olvasható

17 13 6 Kompresszor Fázis csak olvasható

17 14 EM Diagnosztika - 1 Bemenet

17 14 0 Energia menedzser státus 

KKészenlét

Fagyvédelmi ciklus

Fűtési ciklus

Heating Temp. Reached

HMV ciklus

Hőkezelési funkció

Légtelenítő funkció

Kéményseprő funkció

Padló szárító ciklus

Nincs hőfejlesztés

Kézi üzemmód

Hiba

Kezdés

KI

Hűtési üzemmód

HMV fagymentesítés

Napelemes rendszer

Párátlanítás

Szivattyú le

csak olvasható

17 14 1 Fűtés oldali előremenő hőmérséklet csak olvasható

17 14 2 Fűtés előremenő hőmérséklet csak olvasható

17 14 3 Fűtés visszatérő hőmérséklet csak olvasható

17 14 4 HMV tároló hőmérséklet csak olvasható

17 14 5 minimum presszosztát csak olvasható

17 14 6 HV Input 1 csak olvasható

17 14 7 HV Input 2 csak olvasható

17 14 8 HV Input 3 csak olvasható

17 14 9 AUX Bemenet 1 Nyitott - zárt csak olvasható

17 15 EM Diagnosztika - 2 Kimenet

17 15 0 Fűtési szivattyú állapota csak olvasható

17 15 1 HC szivattyú 2 csak olvasható

17 15 2 Váltószelep (Fűtés/HMV) csak olvasható

17 15 3 Váltószelep 2 (Fűtés/Hűtés) csak olvasható

17 15 4 Fűtés Tartalék ellenállás 1 csak olvasható

17 15 5 Fűtés Tartalék ellenállás 2 csak olvasható

17 15 6 Fűtés Tartalék ellenállás 3 csak olvasható

17 15 7 EM Anód csak olvasható

17 15 8 AUX Kimenet 1 (AFR) csak olvasható
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17 15 9 AUX Kimenet 2 csak olvasható

17 16 Hibalista

17 16 0 Utolsó 10 hiba listája csak olvasható

17 16 1 Hibalista törlése Reset? OK=Igen; ESC=Nem

17 17 Reset menü

17 17 0 Gyári beállítások Reset? OK=Igen; ESC=Nem

17 17 1 Service reset Reset? OK=Igen; ESC=Nem

17 17 2 cmp timer reset Reset? OK=Igen; ESC=Nem

19 Távvezérlő

19 0 Connectivity Sbeállítások

19 0 0 Retea WI-FI ON/OFF

19 0 1 Hálózat konfi guráció

19 0 3 Internet idő

19 1 Távvezérlő információ

19 1 0 Távvezérlő státusz

Ki
Kezdés
Kihasználatlan
Hozzáférési pont inicializálása
Hozzáférési pont mód
WiFi csatlakozás
WiFi csatlakoztatva
Cloud csatlakozás
Cloud csatlakoztatva
WiFi hiba

19 1 1 Jelszint

19 1 2 Aktív státusz
Nincs titkosítva
Titkosítás - Nem aktív
BE

19 1 3 Gyári szám

19 1 4 SW frissítés állapota

Kezdés
Várakozás frissítésre
Frissítés Micro 1
Frissítés Micro 2

19 2 Reset Menü

19 2 0 Ismételt konfi guráció Resettare? OK=Sì, esc=No

20 Puff er

20 0 Konfi guráció

20 0 0 Puff er aktiválás OFF  - ON OFF

20 0 1 Puff er töltési mód

Nem defi niálható

Rész-töltés (1 szenzor)

Teljes töltés (2 szenzors)

Rész-töltés (1 szenzor)

20 0 2 Puff er hőmérséklet hiszterézis 0 ÷ 20°C 5°C

20 0 3 Puff er beáll. hőmérséklet - Fűtés [20 ÷ 70°C] 40°C

20 0 4 Puff er beáll. hőmérséklet - Hűtés [5 ÷ 23°C] 18°C

20 0 5 Puff er tároló kész [20 ÷ 70°C] 40°C

20 0 6 PV Integráció off set [0 ÷ 20°C] 5°C

20 0 7 Puff er beállítási mód
Rögzített

AUTO funkció
Rögzített

20 1 Diagnosztikák

20 1 0 Puff er hőm. szenzor (alacsony) Only read

20 1 1 Puff er hőm. szenzor (közepes) Only read

20 1 2 Puff er hőm. szenzor (magas) Only read

20 1 3 Puff er töltési igény OFF – ON Only read

20 2 Statisztika

20 2 0 Puff er töltés ideje-Fűtés (óra/10) Only read

20 2 1 Puff er töltés ideje-Hűtés (óra/10) Only read
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KARBANTARTÁS

A karbantartás a biztonság, a megfelelő működés és a rendszer hosszú 

élettartama érdekében alapvető fontosságú.

Az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Rendszeresen ellenőrizni kell a hűtőgáz nyomását.

A karbantartási műveletek megkezdése előtt:

• Kösse le a feszültséget a rendszerről

• Zárja el a fűtőkör vízcsapjait

Általános megjegyzések

Évente legalább egyszer végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

1. A rendszer általános állapotának szemrevételezése.

2. A hidraulikus kör tömítésének az ellenőrzése és a tömítések esetle-

ges cseréje.

3. A hűtőgáz kör tömítésének ellenőrzése.

4. A fűtési biztonsági rendszer működésének az ellenőrzése (a határo-

lótermosztát ellenőrzése)

5. A berendezés működésének általános ellenőrzése.

6. A fűtési kör nyomásának ellenőrzése.

7. A tágulási tartály nyomásának ellenőrzése.

8. Tartsa tisztán a külső egység elülső rácsát és akkumulátor egységét.

 FIGYELEM 

A műveletek elvégzése előtt ürítse ki az alkatrészeket, melyek maradék 

meleg vízet tartalmazhatnak.

Távolítsa el a vízkövet az alkatrészekből a vízkőoldón lévő utasítások-

nak megfelelően. Ezt a műveletet szellőző helyen végezze el, a szük-

séges biztonsági védőfelszereléseket viselve, hogy elkerülje a tisztító-

szerek összekeveredését és a közelben lévő berendezések és tárgyak 

védelme érdekében.

Információk a felhasználó számára

Tájékoztassa a felhasználót a felszerelt rendszer üzemmódjairól.

Adja át a felhasználónak a kezelési kézikönyvet és tájékoztassa arról, 

hogy ezt a berendezés közelében kell tárolnia. 

Ezenkívül, tájékoztassa a felhasználót az alábbi műveletek szükséges 

elvégzéséről:

• A berendezésben lévő víznyomás rendszeres ellenőrzése

• Szükség esetén a légmentesítéssel a rendszer nyomásának a vissza-

állítása

• Állítsa be a beállítási paramétereket és a szabályozó berendezéseket 

az optimális működés elérése és a rendszer gazdaságosabb kezelé-

se érdekében

• Az előírásoknak megfelelően végeztesse el a rendszeres karbantar-

tást

Fagyálló funkció

A külső egység fagyálló védelme. 

A belső egység primer keringtető szivattyúja akkor működik, ha a 

külső egység visszatérő vízhőmérséklete 7 °C vagy annál kisebb két 

percnél tovább.

Ha a víz hőmérséklete eléri és meghaladja a 8 °C-ot két percnél to-

vább, a keringtető szivattyú kikapcsol.

A berendezés visszatérő hőmérsékletérzékelőjének meghibásodása 

esetén a funkció a berendezés előremenő hőmérsékletérzékelőjének 

értékei alapján működik.

Amennyiben a külső egység fagyálló funkciója nem elegendő, akkor 

automatikusan bekapcsol a belső egység fagyálló védelme is. 

Ebben az esetben a belső egység primer keringtető szivattyúja akkor 

működik, ha a külső egység visszatérő vízhőmérséklete 7 °C vagy an-

nál kisebb két percnél tovább. Ha a víz hőmérséklete eléri és meg-

haladja a 9 °C-ot két percnél tovább, a keringtető szivattyú kikapcsol. 

A berendezés visszatérő hőmérsékletérzékelőjének meghibásodása 

esetén a funkció a berendezés előremenő hőmérsékletérzékelőjének 

értékei alapján működik. Amennyiben a vízkeringetés nem elegendő 

a fagyálló funkció biztosítására, a rendszer automatikusan bekapcsolja 

a belső egységet és az elektromos ellenállásokat.

HIDRAULIKUS BIZTONSÁGI EGYSÉG

FIGYELEM!

Az EN 1487 európai normát elfogadó országokban a berendezés-

hez mellékelt túlnyomás-gátló berendezés (ha van) nem megfelelő.

A túlnyomás-gátló berendezést max. 0,7 MPa (7 bar) nyomásra kell 

állítani, és tartalmaz legalább egy csapot, egy visszacsapó és vezér-

lő szelepet, egy biztonsági szelepet és egy hidraulikus megszakítót.

Néhány országban szükséges lehet alternatív hidraulikus biztonsági be-

rendezések használata a helyi törvényeknek megfelelően. A berendezést 

üzembe helyező szakember feladata a használandó biztonsági berendezés 

megfelelőségének értékelése. A biztonsági berendezés és a vízmelegítő 

közé tilos beszerelni elzárószelepet (szelepeket, csapokat, stb.). A készülék 

nyomáscsökkentő kimenetét olyan nyomáscsökkentőre kell csatlakoztat-

ni, amelynek átmérője legalább akkora, mint a készülék csatlakozója. A 

bekötést tölcsér segítségével kell végezni, úgy hogy maradjon legalább 

20 mm hézag a vizuális ellenőrzéshez, hogy elkerülje, hogy a berendezés 

bekapcsolásakor kár keletkezzen személyekben, állatokban és tárgyakban, 

melyekért a gyártó felelősséget nem vállal. Flexibilis csövet használjon a 

nyomásvédő eszköz bemenetének a hideg vizes csővezetékbe történő 

csatlakoztatásához. Ezenkívül vízelvezető csövet kell a kimenetre szerelni, 

arra az esetre, ha kinyitjuk a leeresztő csapot. 

Ne szorítsa meg túl erősen a biztonsági szelepet, és ne módosítson rajta.

Ha a nyomásvédő eszközből enyhén csöpög a víz a felfűtési fázisban, az 

normális jelenség. Ezért a kimenetet, amelynek mindig szabad térbe kell 

nyílnia, olyan elvezető csőbe kell csatlakoztatni, amely egy fagyásmentes 

terület felé lejt. Amennyiben a szelep kalibrált értékeinek közelében háló-

zati nyomás áll fenn, abban az esetben szükséges a készüléktől minél tá-

volabbi helyen nyomás csökkentő elhelyezése. Amennyiben csaptelepek 

(csapok vagy zuhany) beszerelése mellett dönt, távolítsa el a csövekből az 

esetleges szennyeződéseket, melyek károsíthatnák azt.

A készüléket nem szabad olyan vízzel üzemeltetni, amelynek keménysége 

nem éri el a 12°F értéket. Másfelől tanácsos megfelelő módon kalibrált és 

felügyelt vízlágyítót alkalmazni túl kemény víz (>25°F) esetén. Ebben az 

esetben a maradék vízkeménység nem eshet 15°F alá.

A berendezés használata előtt tanácsos feltölteni a berendezés tartályát 

vízzel, majd végezzen el egy teljes leürítést, hogy eltávolítsa az esetleges 

maradék szennyeződéseket.
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HIBA LEÍRÁS MEGOLDÁS

1 14 Külső érzékelő hibás
- A hőmérséklet-szabályozás aktiválása a külső érzékelő alapján.

- Nem csatlakoztatott vagy sérült külső érzékelő.

4 20* Bus kommunikációs hiba

7 01 1. fűtőkör érzékelő hiba

7 02 2. fűtőkör érzékelő hiba

7 03 3. fűtőkör érzékelő hiba

7 11 1. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibs

7 12 2. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibs

7 13 3. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibs

7 22 2. fűtőkör túlfűtés

7 23 3. fűtőkör túlfűtés

9 02 Előremenő érzékelő sérült Nem csatlakoztatott vagy hibás előremenő érzékelő

9 03 Visszatérő érzékelő sérült Nem csatlakoztatott vagy hibás visszatérő érzékelő

9 10 HSZ kommunikációs hiba
- Ellenőrizze a modbus csatlakozókábelt.

- Folyamatos fénnyel égő piros led -> cserélje ki a TDM kártyát

9 23 Fűtőköri nyomáshiba

- Ellenőrizze az esetleges vízszivárgásokat a hidraulikus körben.

- Hibás nyomásszabályozó

- A nyomásszabályozó kábelei hibásak

9 24 Nincs kommunikáció a HSZ-val - Ellenőrizze a kábeleket a TDM kártya és az Energy Manager között.

9 33 Túlfűtés a fűtési körben - Ellenőrizze az áramlást a primer körben.

9 34 HMV tároló érzékelő sérült - Nem csatlakoztatott vagy sérült vízmelegítő-érzékelő

9 35 Túlfűtés a tárolóban - Ellenőrizze a használati melegvíz pozícióban rögzített 3 utas szelepet.

9 36 Padló termosztát hiba - Ellenőrizze az áramlást a rendszerben.

9 37 Keringetési hiba
- Ellenőrizze a fő keringtető aktiválását.

- Ellenőrizze az áramlásmérőt a 17.11.3 paraméter segítségével.

9 38 Anód hiba

- Ellenőrizze az anód csatlakoztatását.

- Ellenőrizze a víz jelenlétét a vízmelegítőben.

- Ellenőrizze az anód állapotát.

9 39 Hőszivattyú hiba ** Lásd az inverter hibáinak listáját

9 40 Hidraulikus ábra nincs meghatározva A hidraulikus rajz nincs kiválasztva a 17.2.0 paraméterrel.

9 41 Vezérelt áram kontaktja nincs beállítva A funkció nincs kiválasztva a 17.1.0 paraméterrel.

9 42 Terhelés csökkentő nincs csatlakoztatva A funkció nincs kiválasztva a 17.1.1 paraméterrel.

9 44 Hűtés túlmelegedés Ellenőrizze az áramlást a hűtőkörben.

9 45 Áramlás kapcsoló hiba

- Ellenőrizze, hogy a fő keringtetp aktív-e a hőigény előtt.

- Ellenőrizze az áramlást az áramlásmérő értékével a 17.11.3 paraméter 

segítségével.

9 46 Hőszivattyú kompresszor hiba Ellenőrizze a kompresszor frekvenciáját a hőigény végén a 17.12.1 paraméterrel.

9 55 EM Vízáramlási hiba Ellenőrizze az előremenő és visszatérő érzékelők pozícióját.

9 58 Buff er Overtemperature
Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet-érzékelőt és a visszatérő 

hőmérséklet-érzékelő helyét.

9 59 Buff er High Probe Error Buff er töltése gátolt

9 70 Aux circulator pump confi guration mismatch Buff er töltése gátolt

9 71 EM Split/Monoblock undefi ned parameter
Figyelmeztetés 30 másodpercig jelenik meg, és a történelemben 

tárolva

2 P2 Antilegionella nincs kész

A termikus fertőtlenítési hőmérséklet nem lett elérve 6 óra alatt:
- Ellenőrizze a használati melegvíz kieresztését a termikus fertőtlenítési 

ciklus során.
- Ellenőrizze a használati melegvíz áramlását a termikus fertőtlenítési ciklus során.
- Ellenőrizze az elektromos ellenállások bekapcsolását.

2 P3
HMV Gyorsfelfűtés beállított Komfort érték nem 

teljesül

- A használati melegvíz beállítási pont hőmérséklete nincs elérve a boost 
ciklus során

- Ellenőrizze a használati melegvíz kieresztését a használati melegvíz boost 
ciklusa során

- Ellenőrizze a használati melegvíz áramlását a használati melegvíz boost 
ciklusa során

- Ellenőrizze az elektromos ellenállások bekapcsolását. 

2 P4 Elektromos ellenállás első termosztátja (auto)

- Ellenőrizze a fő keringtető aktiválását.
- Ellenőrizze az áramlást az áramlásmérő értékével a 17.11.3 paraméter 
segítségével.
- Ellenőrizze a biztonsági termosztát és a kábelek állapotát.

2 P5 Elektromos ellenállás második termosztátja (kézi)

- Ellenőrizze a fő keringtető aktiválását.
- Ellenőrizze az áramlást az áramlásmérő értékével a 17.11.3 paraméter 
segítségével.
- Ellenőrizze a biztonsági termosztát és a kábelek állapotát.

2 P6 Vezérelt áram nincs csatlakoztatva 17.5.2 paraméter = HP-HC vagy HP-HC 40°C és 17.1.0 paraméter = hiányzik

2 P7 Előkeringetés hiba Az előkeringtetés során 5 percig nincs észlelve áramlás.

2 P9 EM SG Ready közvetlen konfi guráció A 17.1.0 és 17.1.1 paraméterek közül csak az egyik van input SG Ready-re állítva.

A BELSŐ EGYSÉG HIBÁINAK LISTÁJA
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(*) Áramellátó busz túlterhelése

A busz áramellátásában jelentkező túláramot okozhatja, hogy a tele-

pített rendszerhez három vagy több berendezés van csatlakoztatva. 

A buszhálózatot áramellátással túlterhelni képes berendezések a kö-

vetkezők:

- Multizónás modul

- Napelemes szivattyúblokk

- Az azonnali használati melegvíz-készítés modulja
 

Az áramellátó busz túlterhelésének elkerülése érdekében a rendszer-

hez csatlakoztatott egyik készülék (kivéve a kazán) egyik elektronikus 

kártyáján lévő 1. mikrokapcsolót KI helyzetbe kell kapcsolni az ábra 

szerinti módon.

A KÜLSŐ EGYSÉG HIBÁINAK LISTÁJA

1

ON

OFF

2
microswitch

(**) Hibakódtáblázat (PAC külső egység)

Amennyiben hiba áll fenn a külső egységen (PAC 939 hibakód), lépjen 

a 17.10.1 paraméterre és tekintse meg az alábbi táblázatot a hibát 

kiváltó ok beazonosításához.

TDM 

hiba
LEÍRÁS

RESET

HP 

POWER 

OFF

SERVICE 

RESET

905 Kompresszor vezérlési hibája x

906 Ventilátor vezérlési hibája x

907 4 utas szelep vezérlési hibája x

908 Tágulási szelep vezérlési hibája x

909 Álló ventilátor bekapcsolt gép mellett x

947 4 utas szelep hibája x

912 4 utas szelep hibája x

948 TD érzékelő hibája -- --

949 TS érzékelő hibája -- --

911 TE érzékelő hibája -- --

952 TO érzékelő hibája -- --

913 LWT érzékelő hibája -- --

914 TR érzékelő hibája -- --

916 TEO érzékelő hibája -- --

915 TDM kommunikációs hiba -- --

953 Kompresszorfelfűtés vezérlési hibája -- --

954 Tartályellenállás vezérlési hibája -- --

956
Kompresszor modell konfi gurá-

lási hibája
-- --

957
Ventilátor modell konfi gurálási 

hibája
-- --

922 SST hiba nagyon alacsony x

917
Fagyási hiba, LWT és/vagy TR hőmér-

sékletek nagyon alacsonyak
-- x

951 TD túl magas hőmérséklet hiba x

950 TD túl magas hőmérséklet hiba -- x

918
Hűtőfolyadék újrahasznosítási ciklus 

hibája
-- --

919 SDT túl magas hiba x

931 Inverter hiba -- --

INVERTER 

HIBA
LEÍRÁS 1ph 3ph

1 Hűtőborda túl magas hőmérséklete x x

2 Kompresszor IPM túl magas feszültség x

3 Kompresszor start-up sikertelen x

4 Kompresszor túl túláram x x

5 Bemeneti váltóáramú fázis hiánya x

6 Kompresszor IPM feszültségmérési hiba x

7
Egyenáramú bus feszültsége túl alacsony az indí-
táskor

x

8 Egyenáramú bus túlfeszültség x

9 Egyenáramú bus alacsonyfeszültség x

10 Váltóáram input alacsonyfeszültség x

11 Váltóáram input túláram x

12 Váltóáram inut feszültségmérés hibája x

13
Belső kommunikációs hiba a kártya mikrovezérlései 
között

x

14 Hűtőborda hőmérsékletérzékelő hibája x

15
Belső kommunikációs hiba 
a kártya mikrovezérlései között

x

16
Kommunikáció megszakadása az inverter és a TDM 
között

x

17 IPM túlmelegedése x

18 Kompresszor modell hibája (nincs konfi gurálva) x x

19 Túlnyomás elleni védelem x x

21 1. ventilátor sikertelen start-up x

27 1. ventilátor vezérlési hibája x

29 2. ventilátor sikertelen start-up x

35 Nyitott High Pressure bemenet (mindig lesz egy áthidaló) x x

36 Nyitott Low Pressure bemenet (mindig lesz egy áthidaló) x x

37
Kompresszor termosztát bemenet
(mindig lesz egy áthidaló)

x x

38 Kommunikációs hiba a kártyák között x

39 IPM túláram x

40 Kompresszor start-up sikertelen x

41 Kompresszor túl túláram x

42 IPM feszültségmérési hiba x

43 Hűtőborda túl magas hőmérséklete x

44
Egyenáramú bus feszültsége túl alacsony az indí-
táskor

x

45 Egyenáramú bus túlfeszültség x

46 Egyenáramú bus alacsonyfeszültség x

47 Váltóáram input alacsonyfeszültség x

48 Váltóáram input túlfeszültség x

49 Kompresszor vészhelyzeti leállása x

50 Váltóáram inut feszültségmérés hibája x

51 Hűtőborda hőmérsékletérzékelő hibája x

52 Belső kommunikációs hiba a kártya mikrovezérlései között x

53 Kommunikációs hiba az IDU vezérlőkártyával x
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A belső egység adattáblája
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MAX MIN

Jelmagyarázat:
1.  Márkanév
2.  Gyártó
3.  Típus – gyártási szám
4.  Cikkszám
5.  Bevizsgáltatási szám
9.  Elektromos adatok
11.  Fűtővíz maximális nyomása

1
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3
7 8 9 10

11

14

16 17
19

18

15

12 13

4 5 6

A külső egység adattáblája

12

Jelmagyarázat:

 1 Márka

 2  Típus

 3  Fűtési adatok

 4  Fűtés névleges teljesítménye

 5  Hűtési adatok

 6  Hűtés névleges teljesítménye

 7  A hűtőkör olajtípusa

 8  A hűtőfolyadék típusa - a hűtőfolyadék töltete

 9  A globális felmelegedés potenciáljának GWP indexe

 10 CO2-egyenérték

 11  Elektromos adatok

 12  Elektromos védelem

 13  Maximális elektromos teljesítmény

 14  A hűtőkör max. nyomása

 15  A hűtőkör min. nyomása

 16  Gyártási hely

 17  IP-védelem indexe

 18  Tanúsítvány

 19  Kapcsolat

Hűtőközeg adatai

40 S EXT 50 S EXT 70 S EXT 70 S-T EXT

A hűtőfolyadék típusa R410A R410A R410A R410A

a hűtőfolyadék töltete [g] 2300 2300 3080 3080

GWP 2088 2088 2088 2088

CO
2
 egyenérték (t) 4,8 4,8 6,4 6,4
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

Tento návod je nedílnou a nezbytnou součástí 

výrobku. Musí být pečlivě uschován a musí 

být vždy přiložen k výrobku, včetně jeho 

přemisťování nebo postoupení jinému 

vlastníkovi nebo uživateli nebo v případě 

použití v rámci jiné aplikace.

Pozorně si přečtěte pokyny a varování uvedená v 

tomto návodu; obsahují základní nezbytné informace 

pro zajištění bezpečnosti během instalace, použití a 

údržby výrobku.

Není dovoleno používat výrobek pro jiné účely, než 

jsou ty, které jsou uvedeny v tomto návodu. Výrobce 

nebude moci být považován za odpovědného za 

případné škody způsobené nevhodným použitím 

výrobku nebo chybějícím přizpůsobením instalace 

pokynům uvedeným v tomto návodu.

Všechny úkony běžné i mimořádné údržby výrobku 

musí provádět výhradně kvalifi kovaný personál 

s výhradním použitím originálních náhradních 

dílů. Výrobce nebude moci být považován za 

odpovědného za případné škody související s 

nedodržením tohoto pokynu, které by mohlo ohrozit 

bezpečnost instalace.

Vysvětlivky k symbolům:

 Nedodržení varování má za následek riziko ublí-

žení na zdraví osob, za určitých okolností také 

smrtelné.

 Nedodržení upozornění má za následek riziko 

způsobení škod na majetku, rostlinách nebo ublí-

žení zvířatům, za určitých okolností také vážné.

 Výrobce nebude moci být považován za odpo-

vědného za případné škody způsobené nevhod-

ným použitím výrobku nebo nepřizpůsobením 

instalace pokynům uvedeným v tomto návodu.

 Nainstalujte zařízení na pevnou stěnu, která 

není vystavena vibracím.

 Hlučnost během činnosti.

 Při vrtání do stěn dbejte na to, aby nedošlo 

k  poškození existujících elektrických kabelů 

nebo potrubí.

 Zásah elektrickým proudem následkem styku s 

vodiči pod napětím. 

 Poškození existujících rozvodů.

 Vytopení následkem úniku vody z poškozených 

potrubí.

 Proveďte elektrická zapojení s použitím vodi-

čů s vhodným průřezem. Připojení výrobku k 

elektrické síti musí být provedeno v souladu s 

pokyny uvedenými v příslušném odstavci.

 Požár následkem přehřátí, které bylo způsobeno 

průchodem proudu poddimenzovanými kabely.

 Chraňte potrubí a spojovací kabely, abyste 

zabránili jejich poškození.

 Zásah elektrickým proudem následkem styku s 

vodiči pod napětím.

 Vytopení následkem úniku vody z poškozených 

potrubí.

 Ujistěte se, že prostředí, do kterého je zařízení 

instalováno, a rozvody, ke kterým je třeba jej 

připojit, odpovídají platným předpisům.

 Zásah elektrickým proudem následkem styku s 

chybně nainstalovanými vodiči pod napětím.

 Poškození zařízení následkem nevhodných 

provozních podmínek.

 Použijte manuální nářadí a zařízení vhodná 

k  danému účelu (zejména se ujistěte, zda 

není nářadí opotřebované a zda je jeho ruko-

jeť neporušená a řádně upevněná), použijte 

je předepsaným způsobem, zajistěte je proti 

pádu z výšky a po použití je uschovejte.

 Osobní ublížení na zdraví způsobené úlety 

úlomků nebo fragmentů, inhalací prachu, nára-

zy, pořezáním, píchnutím, oděry.

 Poškození zařízení nebo okolních předmětů 

následkem úletů úlomků, úderů, zářezů.

 Používejte elektrická zařízení vhodná pro 

dané použití (zejména se ujistěte, zda je ne-

porušený kabel a zástrčka napájení a zda jsou 

součásti vystavené rotačnímu nebo střídavé-

mu pohybu řádně upevněné), používejte je 

předepsaným způsobem, nebraňte v průcho-

du přítomností napájecího kabelu, zajistěte je 

před případným pádem z výšky a po použití 

je odpojte a odložte.

 Ublížení na zdraví způsobené úlety úlomků 

nebo fragmentů, inhalací prachu, nárazy, poře-

záním, píchnutím, oděry, hlukem, vibracemi.

 Poškození zařízení nebo okolních předmětů 

následkem úletů úlomků, úderů, zářezů.
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 Ujistěte se, zda jsou pohyblivé žebříky opře-

né stabilním způsobem, zda jsou dostatečně 

odolné, zda jsou jednotlivé příčky neporuše-

né a zda nejsou kluzké, zda jsou dostatečně 

zajištěné proti přesunům během jejich po-

užití, zda je přítomen někdo, kdo dohlíží na 

dodržení uvedených požadavků.

 Ublížení na zdraví osob následkem pádu z výš-

ky nebo pádu zapříčiněného žebříkem (u dvoji-

tých žebříků).

 Ujistěte se, že jsou žebříky a nástavba stabil-

ně opřené, zda jsou dostatečně odolné, zda 

jsou vybavené zábradlím podél rampy a na 

podlaze, zda jsou jednotlivé příčky neporuše-

né a zda nejsou kluzké.

 Ublížení na zdraví osob následkem pádu z výšky.

 Během prací ve výšce se ujistěte (obvykle 

při převýšení vyšším než dva metry), zda je 

pracovní plocha ohraničena zábradlím nebo 

osobními ochrannými postroji zabraňujícími 

pádu, zda je prostor, ve kterém by probíhal 

případný pád, zbaven nebezpečných překá-

žek, zda by byl případný pád utlumen polo-

pevnými nebo deformačními povrchy.

 Ublížení na zdraví osob následkem pádu z výš-

ky.

 Ujistěte se, zda pracovní prostor disponuje 

vhodnými hygienicko-sanitárními podmín-

kami týkajícími se osvětlení, větrání a pev-

nosti.

 Ublížení na zdraví osob následkem nárazů, za-

kopnutí apod.

 Chraňte zařízení a okolí pracovního prostoru 

s použitím vhodného materiálu.

 Poškození zařízení nebo okolních předmětů 

následkem úletů úlomků, úderů, zářezů.

 Manipulujte se zařízením s  použitím vhod-

ných ochran a s potřebnou opatrností.

 Poškození zařízení nebo okolních předmětů 

následkem nárazů, úderů, zářezů, přitlačení.

 Během činnosti používejte ochranný oděv a 

osobní ochranné prostředky. Je zakázáno do-

týkat se nainstalovaného výrobku bez obuvi 

nebo s mokrými částmi těla.

 Ublížení na zdraví osob způsobené vymrštěním 

úlomků nebo fragmentů, inhalací prachu, nárazy, 

pořezáním, píchnutím, oděry, hlukem, vibracemi.

 Rozmístěte materiál a zařízení tak, aby umož-

ňovaly pohodlnou a bezpečnou manipulaci, 

a vyhněte se stavění hromad, které by mohly 

povolit nebo spadnout.

 Poškození zařízení nebo okolních předmětů 

následkem nárazů, úderů, zářezů, přitlačení.

 Úkony uvnitř zařízení se musí provádět s po-

třebnou opatrností a je třeba se při nich vy-

hnout styku se zahrocenými součástmi.

 Ublížení na zdraví osob pořezáním, píchnutím 

nebo oděrem.

 Po ukončení zásahu na zařízení obnovte 

všechny bezpečnostní a kontrolní funkce a 

přesvědčte se o jejich funkčnosti ještě před 

opětovným uvedením zařízení do činnosti.

 Poškození nebo zablokování zařízení násled-

kem nekontrolované činnosti.

 Aktivací příslušných odvzdušnění vyprázdně-

te součásti, které by mohly obsahovat teplou 

vodu, ještě předtím, než s nimi budete mani-

pulovat.

 Ublížení na zdraví osob následkem popálenin.

 Proveďte očištění součástí od vodního kame-

ne při současném dodržení pokynů uvede-

ných v bezpečnostním listu použitého výrob-

ku; přitom větrejte dané prostředí, použijte 

osobní ochranné prostředky, zabraňte směš-

ování odlišných výrobků a ochraňte zařízení a 

okolní předměty.

 Ublížení na zdraví osob následkem styku kůže 

nebo očí s  kyselými látkami, inhalace nebo 

požití škodlivých chemických látek.

 Poškození zařízení nebo okolních předmětů 

následkem koroze způsobené kyselými látkami.

 V případě, že ucítíte zápach spáleniny, nebo 

při úniku kouře ze zařízení vypněte elektrické 

napájení zařízení, otevřete okna a upozorně-

te na vzniklý problém příslušného technika.

 Ublížení na zdraví osob následkem popálenin, 

inhalace spalin nebo otravy.

 Nevystupujte na vnější jednotku.

 Možnost vzniku úrazu nebo poškození zařízení.

 Nikdy nenechávejte vnější jednotku otevře-

nou a bez pláště déle než po dobu minimálně 

nezbytnou pro provedení instalace.
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 Možnost poškození zařízení v důsledku nepříz-

ně počasí.

UPOZORNĚNÍ:

V blízkosti systému nesmí být umístěn žádný hořlavý 

předmět. Ujistěte se, že je umístění všech součástí 

systému provedeno v souladu s platnými předpisy.

Za přítomnosti škodlivých výparů nebo prachu v 

místnosti instalace systému zajistěte činnost systé-

mu prostřednictvím přídavného okruhu vzduchu.

Neumisťujte nádoby na kapaliny ani jiné předměty 

na vnitřní a vnější jednotku.

V blízkosti místa instalace nesmí být umístěny hořla-

vé předměty.

Nepoužívejte vnější jednotku na úpravu vody po-

cházející z průmyslových procesů, bazénů nebo užit-

kové vody.

Ve všech uvedených případech zajistěte pro činnost 

vnější jednotky výměník tepla, zapojený mezi zdroj 

vody a vnější jednotku.

Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně 

dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo 

mentálními schopnostmi nebo s  nedostatečnými 

zkušenostmi a znalostmi, s  výjimkou případu, kdy 

mohou během tohoto použití využít

zprostředkování osobou odpovědnou za jejich bez-

pečnost, dozor nebo poskytnutí pokynů ohledně 

použití zařízení.

Dětí musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si 

nehrají se zařízením ani se žádným z obalových 

materiálů výrobku (kovové spony, plastové sáčky, 

ochranné kusy polystyrenu apod.)

Úkony odstraňování ochranných panelů výrobku 

stejně jako žádný z úkonů údržby a připojení jeho 

elektrických komponentů by neměl nikdy provádět 

nekvalifi kovaný personál.

UPOZORNĚNÍ!

Toto zarízení muže být používáno detmi ve veku 

nejméne 8 let a osobami s omezenými fyzickými, 

senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo 

osobami bez zkušeností nebo potrebné znalosti, po-

kud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o bezpec-

ném použití zarízení a chápou související nebezpecí.

Děti si nesmí hrát se zařízením. 

Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmějí 

provádět děti bez dozoru.
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Označení ES (CE)

Příslušné označení ES (CE) na zařízení potvrzuje jeho shodu s 

níže uvedenými Směrnicemi Evropského společenství, jejichž 

základní požadavky zařízení splňuje:

 

- 2006/95/ES, týkající se elektrické bezpečnosti

- 2004/108/ES, týkající se elektromagnetické kompatibility

-  RoHS2 2011/65/EU, týkající se omezení použití určených ne-

bezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 

(EN 50581)

- Nařízení (EU) č. 813/2013, týkající se ekodesignu  (č. 2014/C 

207/02 - metody měření a výpočtu přechodových jevů)

Čištění rozvodu

V případě první instalace je třeba provést předběžné vyčištění 

zařízení. Pro zajištění správné činnosti výrobku zkontrolujte po 

každém čištění a výměně vody v rozvodu, zda je kapalina v roz-

vodu průzračná, bez viditelných nečistot, a zda je tvrdost vody 

menší než 20 °F.

Vlastnosti vody přiváděné do systému

Je třeba zaručit, aby měla přiváděná voda tvrdost maximálně 

20 °F.

V oblastech s mimořádně vysokou tvrdostí vody použití dekal-

cifi kátoru nijak nemění výše uvedené záruky za podmínky, že 

bude příslušný komponent nainstalován dokonale a že bude 

pravidelně podrobován kontrolám a údržbě. 

Zejména tvrdost vody, která je přiváděna do rozvodu, nesmí 

být nikdy nižší než 12 °F.

V případě agresivní vody, která se používá k plnění (doporučuje 

se udržet pH v rozmezí od 6,6 do 8,5), železité nebo tvrdé vody 

použijte upravenou vodu, aby se zabránilo inkrustacím, korozi 

a poškození systému. Připomínáme, že i minimální množství 

nečistot ve vodě by mohlo snížit účinnost systému.

Voda používaná k plnění musí být jednoznačně upravena v 

případě instalace velkých kapacit (velké objemy vody) nebo v 

případě častých doplňování vody z důvodu udržení konstantní 

hladiny kapaliny v rozvodu. Kdyby bylo třeba provést čištění in-

stalace, přejděte na následující naplnění celého rozvodu upra-

venou vodou.

Zkontrolujte, zda maximální tlak na úrovni přívodu vody nepře-

sahuje 5 barů. V opačném případě zajistěte instalaci reduktoru 

tlaku.

Aby se zabránilo zamrznutí v potrubích, při výskytu rizika toho-

to druhu systém provede automatické cykly na ochranu před 

zamrznutím.  V případě výpadku elektrického napájení systému 

je ochrana proti zamrznutí zajištěna Sadou Exogel (se jmenovi-

tou teplotou zásahu +4 °C), která v případě potřeby provede 

mechanické vyprázdnění rozvodu. V případě vhodné instalace 

Sady Exogel zařízení nepotřebuje glykol.

Glykol má negativní vliv na výkonnost tepelného čerpadla, a 

proto se jeho použití výrazně nedoporučuje.  

Při použití glykolu Chaff oteaux neodpovídá za ztráty účinnosti 

systému a doporučuje dodržet správné dávkování a údržbu

VÝROBEK JE VE SHODĚ SE SMĚRNICÍ 

EU 2012/19/EU - vl. vyhl. 49/2014 ve smys-

lu čl. 26 vládní vyhlášky č. 49 ze 14. března 

2014 „Uplatnění směrnice 2012/19/EU o od-

padu tvořeném elektrickými a elektronický-

mi zařízeními (RAEE)“.

Symbol přeškrtnutého koše, uvedený na zařízení nebo na 

jeho obalu, označuje, že výrobek musí být po skončení své ži-

votnosti odevzdán do sběru odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí zařízení odevzdat do vhodných komu-

nálních sběrných středisek pro separovaný sběr elektrotech-

nického a elektronického odpadu.

Alternativně k samostatné správě lze doručit zařízení určené 

k likvidaci prodejci v okamžiku zakoupení nového zařízení 

ekvivalentního druhu. K prodejcům elektronických výrobků s 

prodejní plochou nejméně 400 m2 je dále možné bezplatně 

doručit elektronické výrobky o rozměrech menších než 25 

cm, určené k likvidaci.

Vhodný separovaný sběr za účelem dalšího odeslání vyřa-

zeného zařízení do recyklace, zpracování a likvidace, která 

je kompatibilní se životním prostředím, přispívá k zabráně-

ní možným negativním dopadům na životní prostředí a na 

zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci mate-

riálů, ze kterých je zařízení složeno.
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POPIS SYSTÉMU

Hlavní součásti systému

K součástem systému NIMBUS COMPACT S NET patří:

- Vnitřní jednotka

- Vnější jednotka 

- Zařízení pro dálkové ovládání

- vnější teplotní sonda.

Podrobnější informace o dostupném příslušenství si, prosím, 

přečtěte v Katalogu výrobků.

VNITŘNÍ

JEDNOTKA

40 S EXT 52

50 S EXT 52

70 S EXT 82

70 S - T EXT 90

Rozměry a hmotnosti

40-50 S EXT

75
6

38
3

1016

670
ø 10

374

11
06

38
3

1016

670
ø 10

374

70 S - 70 S T- EXT 

VNĚJŠÍ JEDNOTKA

Dodaná vnější jednotka je jedním z níže uvedených modelů:

• NIMBUS 40 S EXT

• NIMBUS 50 S EXT

• NIMBUS 70 S EXT

• NIMBUS 70 S - T EXT
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1. Tlakoměr

2.  Expanzní nádoba

3. Oběhové čerpadlo

4. Vypouštěcí ventil

5. Sonda teploty TR (trubka s chladivem)

6. Sestava kondenzátoru

7. Sonda teploty LWT 

8. Vypouštěcí ventil

9. Automatický odplyňovač

10. Měřič průtoku

11. Přídavný elektrický rezistor

12. Přepínací ventil

13. Pojistný termostat s manuálním obnovením činnosti

14. Pojistný termostat s automatickým obnovením činnosti

15. Teplotní sonda přítoku do rozvodu

 topení/chlazení

16. Teplotní sonda zpětného okruhu z rozvodu

 topení/chlazení

17. Tlakový spínač

18. Pojistný ventil 3 bar

VNITŘNÍ JEDNOTKA

Rozměry a hmotnosti

Celkový pohled

A. Přítok teplé/studené vody do rozvo-

du G 1“ M (s vnějším závitem)

B. Zpětný okruh teplé/studené vody

 z rozvodu G 1“ M

C.  Výstup teplé sanitární vody 3/4“ M

D. Vstup sanitární studené vody 3/4“ 

M

E. Připojení Chladicího plynu z vnější 

jednotky 5/8“ M

F. Připojení Chladicího plynu do vnější 

jednotky 3/8“ M

VNITŘNÍ 

JEDNOTKA   

FS 40-50 S 130

FS 70 S 13212
1213

3113
9

8

343
418
445
465

16
83

18

608

A

B

C D

E F
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A - Teplota vody na výstupu (°C)

B - Vnější teplota vzduchu (°C)

Mezní hodnoty činnosti v režimu chlazení Mezní hodnoty činnosti v režimu topení

DOSTUPNÝ TLAK

Tlak dostupný pro instalaci
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VELIKOSTI MODELŮ
Mezní hodnota VYP. 

průtokoměru [l/h]

Mezní hodnota ZAP. 

průtokoměru [l/h]
Jmenovitý průtok [l/h]

40 S 280 360 640

50 S 350 450 800

70 S - 70 S -T 490 630 1120

Dostupný tlak
Uvedené křivky zohledňují pokles tlaku, který lze přisoudit vnitřní jednotce.
V tomto režimu je třeba vypočítat a porovnat se specifi ckou referenční křivkou (viz grafy), výhradně pokles tlaku celého rozvodu z důvodu kon-

troly správného provedení instalace. V případě, že by čerpadlo modulu nebylo dostatečné, je možné nainstalovat přídavné oběhové čerpadlo. 

Ohledně elektrických připojení si přečtěte odstavec „Elektrický rozvod“. 
Upozornění: V případě instalace termostatických ventilů na všechny koncové části nebo ventily zón zajistěte obtok, který zajistí minimální pro-
vozní průtok.

příklad 1: B = 35 a A = 33
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TECHNICKÉ PARAMETRY OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ

Elektrické napájení SBĚRNICE

Elektrický příkon max. < 0,5W

Provozní teplota -10 ÷ 60°C

Skladovací teplota -20 ÷ 70°C

Délka a průřez kabelu sběrnice

POZNÁMKA: ABYSTE ZABRÁNILI PROBLÉ-

MŮM RUŠENÍ, POUŽIJTE STÍNĚNÝ KABEL 

NEBO TELEFONNÍ DVOJLINKU.

max. 50 m  

min. 0,5 mm2

Vyrovnávací paměť 2 h

Shoda

Směrnice NN 2014/35/EU - Směrnice EMC 

2014/30/EU

Elektromagnetické rušení EN 60730-1

Elektromagnetické emise EN 60730-1

Standardní shoda EN 60730-1

Snímač teploty NTC 5 k 1 %

Stupeň rozlišení 0,1°C

134 mm 16 mm

96 m
m

ZAŘÍZENÍ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VNĚJŠÍ SONDA

Umístěte vnější sondu na severní stranu budovy, do výšky nejméně 2,5 

m, tak, aby nebyla vystavena přímému působení slunečních paprsků.

Odmontujte víko (obr. A) a nainstalujte sondu s použitím hmoždinky 

a šroubu z výbavy (obr. B).

Proveďte zapojení s použitím kabelu 2 x 0,5 mm2.

Maximální délka spojovacího vedení je 50 m.

Po navrtání příslušného průchodu vložte kabel ze spodní části dovnitř 

a připojte jej ke svorce (obr. C).

Vraťte víko sondy zpět na původní místo.

A B C

LIST VÝROBKU 

Název dodavatele Ariston

Identifi kační model dodavatele Sensys Vnější sonda

Třída řízení teploty V II

Příspěvek k energetické účinnosti v % pro vytápění prostředí +3 % +2%

Přidáním Vnější sondy Ariston:

Třída řízení teploty VI --

Příspěvek k energetické účinnosti v % pro vytápění prostředí +4% --

V systému se 3 zónami se 2 Snímači teploty prostředí Ariston:

Třída řízení teploty VIII --

Příspěvek k energetické účinnosti v % pro vytápění prostředí +5% --
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Upozornění: 
Instalace vnější a vnitřní jednotky musí být vždy provedena kvalifi -
kovaným technikem.

VNĚJŠÍ JEDNOTKA

Upozornění před instalací
• Vnější jednotka používá ekologickou chladicí kapalinu typu HFC 

(R-410A), která neohrožuje neporušenost ozónové vrstvy.
• Chladicí kapalina R-410A funguje s tlakem vyšším o 50-70 % než 

chladicí kapalina R22. Zkontrolujte, zda materiál, který máte k dispo-
zici pro údržbu, a plnicí komponenty mohou být použity s chladicí 
kapalinou R-410A.

• Nádoby na kapalinu R-410A jsou vybaveny ponořenou trubkou, 
která umožňuje kapalině, aby vytekla pouze při uvedení do svislé 
polohy s ventilem v horní poloze.

• Systémy R-410A musí být plněny uvedenou chladicí kapalinou. 
Aplikujte na nátrubek dávkovač, dostupný v běžném prodeji, aby 
se chladicí kapalina rozprášila před vstupem do vnější jednotky.

• Chladicí kapalina R-410A je stejně jako všechny kapaliny HFC kom-
patibilní výhradně s oleji doporučenými výrobcem kompresoru.

• Vakuové čerpadlo není postačující pro úplné odstranění vlhkosti z 
oleje.

• Oleje typu POE rychle absorbují vlhkost. Nevystavujte olej působe-
ní vzduchu.

• Nikdy neotvírejte systém, když se nachází ve stavu vakua.
• Nevylévejte chladicí kapalinu R-410A volně do přírody.
• Olej, který se nachází v kompresoru, je vysoce hygroskopický.
• V rámci instalace vnější jednotky se ujistěte, že jsou dodrženy 

všechny národní bezpečnostní předpisy.
• Ujistěte se, že systém disponuje vhodným uzemněním. Zkontroluj-

te, zda napětí a frekvence dostupného elektrického napájení odpo-
vídají hodnotám uvedeným na vnější jednotce a zda je instalovaný 
výkon dostatečný pro její provoz.

• Zkontrolujte, zda impedance napájecího obvodu odpovídá příko-
nu vnější jednotky, uvedenému na jejím identifi kačním štítku (EN 
61000-3-12).

• Zkontrolujte přítomnost správně kapacitně navržených nadprou-
dových relé a jističů, připojených k vnější jednotce.

POZNÁMKA: Technické parametry a kódy vnější jednotky jsou uvede-
ny na identifi kačním štítku.

Minimální vzdálenosti pro instalaci

NÁVOD K INSTALACI Volba umístění
• Neumisťujte vnější jednotku na obtížně přístupná místa z důvodu 

následných úkonem instalace a údržby.
• Neumisťujte vnější jednotku do blízkosti zdrojů tepla.
• Neumisťujte vnější jednotku na místa vystavená nepřetržitým vib-

racím.
• Neumisťujte vnější jednotku na nosné konstrukce, které nezaručují 

její oporu.
• Neumisťujte vnější jednotku do blízkosti potrubí nebo nádrží s 

plynnými palivy.
• Neumisťujte vnější jednotku na místa vystavená působení olejo-

vých výparů.
• Neumisťujte vnější jednotku na místa se zvláštními vlivy prostředí.
• Zvolte místo, na kterém hluk a vzduch produkované vnější jednot-

kou nebudou rušit sousedy.
• Zvolte místo chráněné před větrem.
• Zvolte umístění, které umožňuje dodržení vzdáleností potřebných 

pro instalaci.
• Neumisťujte vnější jednotku na místo, na kterém by bránila přístu-

pu ke dveřím a/nebo chodbám.
• Konstrukce opěrné podlahy se musí vyznačovat nosností vyhovu-

jící pro udržení vnější jednotky a maximálním omezením možných 
vibrací.

• Při instalaci vnější jednotky na místo, kde se počítá s velkou sněho-
vou nadílkou, nainstalujte vnější jednotku nejméně do výšky 200 
mm nad úrovní dopadu sněhu nebo k jejímu umístění použijte zá-
věsnou konzolu.

• Při instalaci na místě instalujte bariéry proti rozbití se silnými větry.

UPOZORNĚNÍ:

Při zadefi nování polohy pro instalaci vnější jednotky zohledně-

te výše uvedené minimální vzdálenosti.

Poznámka: Pro zabránění případným poruchovým zvukům, 

echu nebo rezonanci zvyšte vzdálenost od stěny, zejména na 

čelní straně jednotky. Výška případných bariér nebo zídek musí 

být menší než výška vnější jednotky.
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Upozornění: 

Před instalací zkontrolujte odolnost a rovnost opěrné plochy. Vy-

cházejte z níže uvedených obrázků a pevně připojte spodní část 

vnější jednotky k podlaze s použitím vhodných kotvicích svorníků 

(M10 x 2 páry).

V případě, že je vnější jednotka vystavena velkému proudění vzdu-

chu, ochraňte ji prostřednictvím krytu a zkontrolujte její správnou 

funkčnost.

1. Postup při otevírání průchodů pro připojení
Abyste umožnili průchod kabelů, pomocí šroubováku odstraňte pře-
dřezané části (A) rámu vnější jednotky.
Pro účinné odstranění materiálu ponechejte vždy nainstalovaný čelní 
panel jednotky.
Před průchodem kabelů aplikujte průchodky (B), dodané v sáčku s 

dokumenty.

A

B

A

Předřezané otvory pro průchod trubek jsou 4:

1 na levé straně (C)

1 na zadní straně (D)

2 na panelech na spodní straně (E)

C

E

E

D

2. Demontáž čelního panelu

Odšroubujte šrouby, kterými je upevněn čelní panel, a potáh-

něte jej dopředu a směrem dolů.
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VNITŘNÍ JEDNOTKA

Přípravná instalace 
Vnitřní jednotka FS musí být umístěna do prostoru s obývací funkcí, 
aby byla zajištěna optimální výkonnost.

Minimální vzdálenosti pro instalaci
Za účelem zajištění správné údržby systému je třeba dodržet minimál-
ní vzdálenosti pro instalaci v souladu s níže uvedenými obrázky.

150 150 800 

30
0 

M
IN

x*

*x = 0 mm se sadou pro připojení vody na pravé/levé straně
*x = 80 mm se sadou pro připojení vody na zadní straně

1. Demontáž čelního panelu
Pro přístup dovnitř jednotky odšroubujte dva šrouby „A“, které se na-
cházejí na čelním panelu, potáhněte panel dopředu a zvedněte jej.

A
A

2. Odvod pojistného ventilu  

Zajistěte montáž odváděcí trubky pojistného ventilu, která se nachází 
v sáčku s dokumenty.

3. opakované naplnění zařízení
Maximální tlak rozvodu topení/chlazení musí být 3 bary. Doporučený 
tlak plnění se rovná 1,2 baru.

Bezprostředně po doplnění rozvodu vody odpojte rozvod od vodo-
vodní sítě. Častému doplňování (víckrát měsíčně) je třeba se vyhnout 
s cílem omezit možnou korozi systému.

Expanzní nádoba
Systém je vybaven expanzní nádobkou pro rozvody topení. Ujistěte 
se, zda má expanzní nádoba dostatečnou kapacitu a odpovídající 
množství vody, které se nachází v rozvodu. Před naplněním se ujistěte, 
zda je tlak plnění rovný 1 bar.

4. Příprava pro uvedení rozvodu topení/chlazení do činnosti
Otevřete ventily přítokového i zpětného okruh do rozvodu topení/
chlazení.
Otevřete plnicí ventily rozvodu topení.
Zavřete ventily bezprostředně poté, co ručička tlakoměru dosáhne 
požadovaného tlaku.
Odvzdušněte rozvod, obnovte tlak a zkontrolujte těsnost těsnění.

vypouštěcí ventil

pojistný ventil 3 bar
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PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY

PŘIPOJENÍ CHLADICÍHO PLYNU MEZI VNITŘNÍ A 

VNĚJŠÍ JEDNOTKOU

UPOZORNĚNÍ
Proveďte elektrické připojení pouze po dokončení všech připo-
jení vody a plynu.

Po umístění vnitřní a vnější jednotky proveďte připojení trubek s chla-
dicím plynem, a to níže uvedeným způsobem:
1. Při přizpůsobování trubek se vyhněte zbytečným nebo příliš úz-

kým kolenům.
2. Odstraňte ochranné kryty z koncových částí trubek.
3. Odřežte trubky na požadovanou délku.
4. Odstraňte otřepy vhodným nástrojem.
5. Odšroubujte matice ze spojů jednotek a nasaďte je na koncové 

části trubek.
6. Rozšiřte trubku nástrojem na rozhánění 

trubek (Rozšíření se nesmí vyznačovat 
otřepy nebo nedokonalostmi. 
Délka rozšířených stěn musí být rovnoměrná.).

7. Vystřeďte trubky vůči příslušným přípojkám.
8. Utáhněte matici na trubce aplikací vhodného utahovacího momen-

tu. Použijte dva klíče pro odšroubování nebo zašroubování matice 
(použití jediného klíče se nedoporučuje). Upevněte trubky ke zdi 
příslušnými háčky.  Ujistěte se, že ventily (A) jsou utaženy momen-
tem 30 Nm, zástrčka (B) je utažena momentem 30 Nm a zástrčka 
(C) momentem 9 Nm.. (Upozornění: Nedostatečný utahovací mo-
ment může způsobit úniky plynu, zatímco nadměrný utahovací 
moment může poškodit rozšíření trubky a způsobit únik plynu).

9. Vypuštění vzduchu z rozvodu musí proběhnout prostřednictvím 
vakuového čerpadla vhodného pro R410A. Ujistěte se, že vakuové 
čerpadlo je naplněno olejem, dokud se hladina oleje neobjeví v 
průzoru, a že dva ventily na vnější jednotce jsou zavřeny.

10. Zkontrolujte pomocí zařízení pro hledání úniků případné úniky 
plynu a otevřete ventily pro naplnění systému chladivem.

A

A

B

11. Používejte tepelně izolované trubky nebo zaizolujte použité trub-
ky. Během instalace opravte případné poškození izolace.

Skladování trubek
Když instalace není provedena v průběhu krátké doby, zajistěte zavře-
ní trubek níže uvedeným způsobem:
• zavřete trubky uzávěrem;
• sevřete koncovou část měděné trubky a proveďte pájení otevře-

ných částí;
• utěsněte je lepicí páskou.
Upozornění: ujistěte se, že trubky neobsahují uvnitř vlhkost, že 
jsou čisté a bez úniků chladiva.

Aplikace vakua a kontrola těsnosti
1)  Připojte hadici pro naplnění vnější jednotky.
2)  Připojte vakuové čerpadlo k ventilu větší trubky a ponechte kont-

rolní ventily v poloze úplného zavření.
3)  Úplně otevřete ventil LOW.
4)  Zapněte vakuové čerpadlo.
5) Nechte vytvořit vakuum v rozvodu, dokud nebude tlakoměr uka-

zovat hodnotu 101 kPa (přibližně po uplynutí 15 minut).

6) Úplně zavřete ventil LOW.
7) Vypněte vakuové čerpadlo.
8) Zkontrolujte, zda se ručička tlakoměru v průběhu přibližně 5 mi-

nut nepřesune.
9) Odpojte vakuové čerpadlo.
10) Zašroubujte natěsno uzávěr na provozní zásuvce.
11) Vraťte zpět uzávěry a zkontrolujte případné úniky s použitím spe-

cifi ckého zařízení pro zaznamenání přítomnosti chladiv HFC. Po 
vykonání kontroly kompletně otevřete trojcestný ventil.

UPOZORNĚNÍ:
Nedovolte, aby chladicí plyn unikal do atmosféry.
Použijte vakuové čerpadlo pro vypuštění vzduchu. Když vzduch zůsta-
ne uvnitř rozvodu, může dojít k poklesu výkonnosti.
Co se týče vakuového čerpadla, ujistěte se, že používáte funkci zpět-
ného ventilu, aby olej v čerpadle neodtékal po zastavení čerpadla do 
trubky klimatizace.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Nikdy nepoužívejte kompresor jako vakuové čerpadlo.
Nikdy nepoužívejte chladivo, které se nachází uvnitř jednotky 
pro odstranění vzduchu, který se nachází uvnitř spojovacích tru-
bek. (Ve vnější jednotce se nenachází přídavná náplň pro tento 
účel).

Plnění chladicího plynu
Před zahájením plnění chladivem zkontrolujte, zda jsou všechny ven-
tily a kohouty zavřeny.
POZN.: pro první instalaci proveďte postup uvedený v odstavci „Apli-
kace vakua a kontrola těsnosti“.
1. Připojte nízkotlakovou zásuvku tlakoměru k provoznímu ventilu 

a připojte nádobu s chladivem ke středové zásuvce tlakoměru. 
Otevřete nádobu s chladivem a poté otevřete uzávěr středového 
ventilu a působte na jehlový ventil, dokud neuslyšíte unikat chla-
divo; poté uvolněte jehlu a zašroubujte uzávěr.

2. Otevřete 3cestné ventily typu fl are.
3. Zapněte zařízení v režimu chlazení a nechte jej v činnosti po dobu 

několika minut.
4.  Umístěte tlakovou láhev s chladivem na elektronickou váhu a za-

znamenejte její hmotnost.
5.  Zkontrolujte tlak zobrazený na tlakoměru.
6.  Otevřete otočný ovladač „LOW“ a nechte postupně protékat chla-

divo.
7.  Když náplň chladiva vpuštěného do rozvodu dosáhne určené 

hodnoty (vyhodnotitelnou na základě rozdílu hmotnosti tlakové 
láhve), zavřete ovladač „LOW“.

8.  Po dokončení naplnění proveďte funkční zkoušku odměření tep-
loty trubky s plynem a to prostřednictvím příslušného teplomě-
ru. Teplota se musí nacházet v rozsahu od 1 °C do 8 °C navíc, ve 
srovnání s teplotou přečtenou na tlakoměru, kolem teploty odpa-
řování. Nyní proveďte zkoušku těsnosti tlaku připojením jednot-
ky tlakoměru k 3cestnému provoznímu ventilu. Úplně otevřete 
3cestný ventil, zapněte zařízení a prostřednictvím zařízení pro 
zaznamenávání úniků zkontrolujte, zda nedochází k únikům chla-
diva. (V případě, kdyby došlo k únikům, proveďte postup uvedený 
v odstavci „rekuperace chladiva“).

9. Odpojte tlakoměr od ventilu a vypněte zařízení.
10.  Odpojte tlakovou nádobu od tlakoměru a zavřete všechny uzávěry.

B C
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Rekuperace chladiva
V případě, kdy je třeba odpojit přípojky z důvodu opravy rozvodu 
chladicího plynu, aby se zabránilo úniku jeho úniku, je třeba provést 
postup pro vrácení veškerého chladiva do vnější jednotky:
1.  Odšroubujte uzávěry kohoutů z 3cestného ventilu.
2. Nastavte zařízení do režimu chlazení prostřednictvím parametru 

17.8.5 na dálkovém ovládání (zkontrolujte, zda kompresor fungu-
je) a nechte pár minut v činnosti.

3. Připojte tlakoměr.
4.  Zavřete nejmenší ventil.
5.  Když tlakoměr zobrazuje „0“, zavřete také další ventil a ihned vy-

pněte zařízení.
6.  Zavřete uzávěry ventilů.
Po odpojení trubek ochraňte trubky od prachu.
Po provedení postupu rekuperace chladiva vnější jednotka zůstane v 
chybovém stavu (chyba bude odstraněna prostřednictvím parametru 
17.17 Service Reset).

PŘIPOJENÍ ROZVODU VODY VNITŘNÍ JEDNOTKY

KONTROLY
Před provedením připojení okruhů vody zkontrolujte, zda:
• bylo provedeno vyčištění rozvodu;
• se ve vodě rozvodu nevyskytují nečistoty;
• se používají vzájemně kompatibilní součásti (vyhněte se použití vzájemných spojení železa s mědí);
• bylo připojení rozvodu provedeno prostřednictvím vodovodní sítě;
• se voda nevyznačuje vyšší tvrdostí než 20 °F a nižší než 12 °F a že se její pH pohybuje v rozmezí od 6,6 do 8,5. V opačném případě použijte 

úpravu vody, aby se zabránilo inkrustacím nebo korozi v rozvodu;
• tlak ve vodovodní síti nepřekračuje 5 bar. V opačném případě nainstalujte na vstup rozvodu reduktor tlaku;
• je součástí pojistný zpětný ventil s přepažovací vzduchovou komorou, vybavený kohoutem mezi rozvodem vody a okruhem TUV (je-li součás-

tí);
• je expanzní nádobka vhodná vzhledem k množství vody, která se nachází v rozvodu. 

Po provedení kontrol:
• Připojte rozvod topení/ochlazování k vnitřní jednotce v bodech A a B, které jsou uvedeny na obrázku.
• Připojte trubky pro naplnění rozvodu.
• Připojte pojistné a vypouštěcí ventily vnitřní jednotky prostřednictvím dodaných silikonových trubek.

MODEL 40 S EXT 50 S EXT 70 S EXT 70 S-T EXT

Jmenovitá náplň g 2300 2300 3080 3080

Maximální délka potrubí m 30 30 30 30

Minimální délka potrubí m 5 5 5 5

Maximální délka potrubí se standardní náplní m 20 20 20 20

Přídavná náplň plynu
(Pro délku potrubí nad 20 m)

g/m 40 40 40 40

Maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a vnější jednotkou
(kladný a záporný)

m 10 10 10 10

Objem ESTER OIL VG74 ml 500 500 670 670

Průměr plynové trubky (vstup) inch 5/8 5/8 5/8 5/8

Průměr kapalinové trubky (výstup) inch 3/8 3/8 3/8 3/8
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VNITŘNÍ JEDNOTKA

Zpětný okruh Zóny 1

Zpětný okruh TUV

Přítok Zóny 1

Přítok TUV

VNĚJŠÍ JEDNOTKA

Vysvětlivky:

1. Vnitřní jednotka
2. Vnější jednotka
3. Vnější sonda
4. Zóna topení s vysokou teplotou/Ochlazo-

vání s nízkou teplotou
 (se zařízením fan-coil (zařízení s 
 ventilátorem a výměníkem tepla)
5. Zóna topení s nízkou teplotou/Podlahové 

ochlazování
6. Dálkové ovládání
7. Obtok (volitelné příslušenství)

ZÁVĚREČNÁ INSTALACE CELÉHO SYSTÉMU
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POZNÁMKA: Instalace s Podlahovým topením
U instalací s podlahovým topením počítejte s použitím bezpečnostního zařízení na okruhu přítoku topení v souladu s pokyny DTU 65.11. Ohledně 
elektrického připojení termostatu si přečtěte odstavec „Připojení k elektrické síti“.
V případě příliš vysoké teploty přítoku se systém zastaví v provozním režimu produkce teplé užitkové vody i v režimu topení/chlazení a na zařízení 
dálkového ovládání se zobrazí kód chyby 116 „Rozepnutý termostat podlahy“. K obnovení činnosti systému dojde po sepnutí termostatu s ručním 
obnovením.

Vysvětlivky:

1. Vnitřní jednotka
2. Vnější jednotka
3. Vnější sonda
4. Zóna topení s vysokou teplotou/Ochlazo-

vání s nízkou teplotou
 (se zařízením fan-coil (zařízení s ventiláto-

rem a výměníkem tepla)
5. Buff er
6. Dálkové ovládání
7. Obtok (volitelné příslušenství)

BUFFER

UPOZORNĚNÍ: Teplotní sonda pro použití s vyrovnávacím zařízením musí mít následující charakteristiky: 
NTC R (25 ° C) = 10 KΩ ± 1% - ß (25/85) = 3977 ± 1%
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 Upozornění: 
Připojení k elektrické síti je třeba provést po dokončení všech připojení okruhů s vodou.

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ

Vnější a vnitřní jednotka musí být napájena samostatně podle pokynů uvedených v tabulkách normy NF C 15-100.
Mezi vnitřní a vnější jednotkou musí být dále připojení typu RS485. Toto připojení musí být provedeno pomocí kabelu s omezeným průřezem 
(doporučovaný průřez je 0,75 mm2). Zabraňte, aby se tento kabel dostal do blízkosti připojení výkonových obvodů.

Elektrický rozvod
• Zkontrolujte, zda se napětí a frekvence elektrické sítě shodují s parametry uvedenými na identifi kačním štítku systému (viz tabulka).
• Za účelem dosažení vyšší úrovně bezpečnosti nechte provést přísnou kontrolu elektrického rozvodu kvalifi kovaným technikem.
• Doporučuje se zkontrolovat přítomnost zařízení na ochranu před přepětím (SPD) ve vedení elektrického napájení a přítomnost nadproudové-

ho relé a jističů na výstupu elektrického rozvaděče, který napájí vnější a vnitřní jednotku.
• Připojení k elektrické síti je typu Y a výměna spojovacího kabelu musí být provedena výhradně kvalifi kovaným střediskem servisní služby, aby 

se zabránilo škodám jakéhokoli druhu.
• Zkontrolujte, zda je instalace vhodná pro příkon nainstalovaných jednotek, uvedený na identifi kačním štítku výrobku.
• Elektrická zapojení musí být provedena pomocí pevného držáku (nepoužívejte přenosné zásuvky), vybaveného trojpólovým vypínačem se 

vzdáleností mezi kontakty nejméně 3 mm.
• Je nezbytné připojit systém k elektrickému rozvodu, který je vybaven uzemněním, aby byla zajištěna bezpečnost instalace.
 Dále je zakázáno používat pro uzemnění systému trubky vodních okruhů a topného okruhu.
• Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným zemnicím rozvodem nebo poruchami na úrovni elektrického rozvodu.
• Připojte napájecí kabel k elektrické síti 230 V~ / 50 Hz (1fáz.) nebo 400 V~ / 50 Hz (3fáz) a zkontrolujte dodržení polarity a připojení uzemnění.
 Průřez vodičů použitého kabelu musí být vyhovovat výkonu systému (viz identifi kační štítek) v souladu s normou NF C 15 – 100.

Systém není chráněn proti blesku. V případě potřeby výměny pojistek použijte rychlé pojistky.
Varování: Před přístupem ke svorkám musí být všechny napájecí obvody odpojené.

kabeláž signálu HV1, HV2, HV3 mm2 H07RN-F 2 x 0,75 mm2

Kabeláž elektrického napájení mm2 H07RN-F 3 x 4 mm2

Kabeláž sběrnice MOD BUS mm2 H07RN-F 3 x 0,75 mm2

TABULKY ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

VNĚJŠÍ JEDNOTKA 40 S EXT 50 S EXT 70 S EXT 70 S-T EXT

Jmenovitý proud / fáze A 6.4 8 11 3.8

Maximální proud / fáze A 9 11 16 5.4

Pojistky výkonových obvodů A typ 16-C typ 16-C typ 20-C typ 10-C

Nominální napětí V 230 230 230 400

Pole přípustných napětí V 216 -243 216 -243 216 -243 376 -424

Kabeláž elektrického napájení

H07RN-F

3G4 3G4 3G4 5G4

Max. φ 16.2 16.2 16.2 19.9

Kabeláž komunikace
H05RN-F

Typ 3 x 0,75 mm2

VNITŘNÍ JEDNOTKA FS  40 50 S FS  70 S

Elektrické napájení  V - fáze - Hz 230 - 1  50 230 - 1 -50 400 - 3 -50

Pole přípustných napětí V 196 ÷ 253 196 ÷ 253 340 ÷ 440

Jmenovitý příkon kW 4 4 4

Maximální proud A 18A 18A 10A/ph - 20A/N

Jistič
nadproudové relé

A 20 A - typ B 20A - type B 16A/ph - type B

Kabeláž elektrického napájení H07RN-F 3 x 4 mm2

Elektrická napájení vnitřní a vnější jednotky musí být připojena k nadproudovému relé (RCCB) s mezní hodnotou zásahu 30 mA.
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  UPOZORNĚNÍ: 
Před realizací ostatních elektrických zapojení proveďte uzemnění.
Vnější a vnitřní jednotky musí být napájeny samostatně.
Aby se zabránilo jakémukoliv riziku, napájecí kabel vnější a vnitřní jednotky musí být měněn výhradně specializovanými techniky.

A

B

C

D

Připojení vnější jednotky k elektrické síti
• Odmontujte přední panel kvůli zajištění přístupu k elektrickým součástem. 
• Napájecí kabel může být vložen do předlisovaných otvorů (A).
• Ujistěte se, že jste upevnili napájecí kabel (B), komunikační kabel mezi vnější a vnitřní jednotkou (C) prostřednictvím klips upevněných uvnitř 

stroje a v případě potřeby přidejte stahovací pásky, které lze snadno zakoupit na trhu, abyste si tak zajistili, že se nedostanou do styku s kom-
presorem a teplými trubkami.

• Pro zajištění správné těsnosti při tahu musí být elektrické kabely zajištěny s použitím kabelových průchodek, které se nacházejí na konzole (D).
• Připojte komunikační kabel ke dvěma jednotkám, podle pokynů, které se nacházejí na svorkovnicích vnitřní a vnější jednotky.

V souladu s pokyny pro instalaci musí mít všechny systémy pro odpojení hlavního napájení spínací kontakt (4 mm), který zaručí úplné odpojení 
v souladu s podmínkami přepětí třídy III.

 
VAROVÁNÍ:

PŘED PŘÍSTUPEM KE SVORKÁM MUSÍ BÝT VŠECHNY NAPÁJECÍ OBVODY ODPOJENY

L NNL

MODBUSMODBUS

GND A B L N GND A B L1 L2 L3 N

nízké napětí nízké napětí

svorka vnější jednotky 1fáz. svorka vnější jednotky 3fáz.

vysoké napětí vysoké napětí
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Elektrické zapojení vnitřní jednotky
Před provedením jakéhokoli zásahu na systému úsekově odpojte elek-

trické napájení prostřednictvím hlavního vypínače. Dodržte připojení 

nulového a fázového vodiče.

Za účelem přístupu k elektrickému rozvaděči vnitřní jednotky od-

šroubujte čtyři šrouby uvedené na obrázku (A) a vyjměte víko elek-

trického rozvaděče (B). Vyšroubujte dva šrouby (C) a otevřete druhou

jedna část elektrického panelu (D).

Při otevření rozvaděče najdeme tato připojení:

MOD BUS - Komunikace s vnější jednotkou. Dodržte uvedenou polarizaci.

ANODA -  Připojení anody Protech bojleru.    

Dodržte elektrickou polarizaci.

TA1 - Připojení termostatu prostředí prostřednictvím kontaktu, zóna 1. 

TA2 - Připojení termostatu prostředí prostřednictvím kontaktu, zóna 2.

SE - Připojení vnější teplotní sondy.

TNK - Připojení sondy bojleru.

BUF - Připojení snímače vyrovnávací paměti.

BUS - Připojení zařízení Sensys.

IN-AUX -  Připojení vlhkostního spínače / pomocného vstupu

HV IN 3 - vstup 230 V~. Zvolte provozní režim prostřednictvím parame-

tru 17.1.2.

  Integrace fotovoltaického zařízení: prostřednictvím tohoto 

vstupu je možné použít bojler TUV jako akumulaci tepelné 

energie, která je navíc produkována fotovoltaickým systémem.

  Připojte výstup pro měření elektrické energie (je-li součástí) 

ke vstupu HV IN3 svorkovnice. K sepnutí kontaktu výstupu 

dojde v případě, když je produkce fotovoltaického zařízení 

větší, než je nastavitelná mezní hodnota na zařízení pro měře-

ní elektrické energie.

HV IN 1 - Vstup 230 V~. Zvolte provozní režim prostřednictvím parame-

tru 17.0.1:

• EDF (snížený tarif elektrické energie): při aplikaci signálu 230 

V~ na vstup svorkovnice je bojler pro produkci TUV ohřátý 

podle režimu HC-HP nebo HC-HP 40 °C, které lze zvolit 

parametrem 17.5.2.

• SG Ready 1: signál 1 pro protokol Smart Grid Ready

HV IN 2 - Vstup 230 V~. Zvolte provozní režim prostřednictvím parame-

tru 17.1.1:

• DLSG (parcializace elektrické zátěže): při aplikací signálu 230 

V~, je-li dodáván správcem elektrické sítě, na vstup svorkov-

nice jsou integrační rezistory vyřazeny z činnosti. 

• SG Ready 2: signál 2 pro protokol Smart Grid Ready

OUT-AUX 1- Pomocný výstup, kontakt s volným potenciálem.

  Viz parametr 17.1.4.

ST1 - Připojení pojistného termostatu (230 V)

  podlahového topení (zapojení s bočníkem).

PM AUX- Připojení pomocného čerpadla. 

V1 - Připojení přepínacího ventilu pro větev okruhu užitkové vody

V2 - Připojení přepínacího ventilu okruhu ochlazování

L 1 - Připojení fáze 1 trojfázového napájení (230 V~) vnitřní jednotky.  

L 2 - Připojení fáze 2 trojfázového napájení (230 V~) vnitřní jednotky.

L 3 - Připojení fáze 3 trojfázového napájení (230 V~)

  vnitřní jednotky.    

N - Připojení nulového vodiče napájení (230 V~) vnitřní jednotky.

- Elektrické zapojení vnitřní jednotky.

Průřez a délka kabelů musí být navrženy s ohledem na nainstalovaný 
výkon uvedený na identifi kačním štítku vnitřní jednotky. Zajistěte, aby 
byly napájecí vodiče vhodně utažené, aby se zabránilo jejich přehří-
vání.

UPOZORNĚNÍ
Po provedení připojení mezi vnitřní a vnější jednotkou vraťte do 
původní polohy oba panely příslušných elektrických rozvaděčů.

svorkovnice vnitřní jednotky
nízké napětí

svorkovnice vnitřní jednotky
vysoké napětí

svorkovnice vnitřní jednotky
elektrické napájení

A

B

C

D
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UPOZORNĚNÍ
Po provedení připojení mezi vnitřní a vnější jednotkou vraťte do původní polohy oba panely příslušných elektrických rozvaděčů.

Elektrické zapojení mezi vnitřní a vnější jednotkou
Před provedením jakéhokoli zásahu na systému úsekově odpojte elektrické napájení prostřednictvím hlavního vypínače.

Elektrické připojení mezi vnitřní a vnější jednotkou musí být provedeno s použitím dvou svorkovnic nízkého napětí: GND, A, B.

Přepojte „GND“ na svorkovnici vnitřní jednotky s „GND“ na svorkovnici vnější jednotky.

Přepojte „A+“ na svorkovnici vnitřní jednotky s „A“ na svorkovnici vnější jednotky.

Přepojte „B-“ na svorkovnici vnitřní jednotky s „B“ na svorkovnici vnější jednotky.

POZNÁMKA
Doporučuje se zkontrolovat přítomnost zařízení na ochranu před přepětím (SPD) na vedení středního napětí (MT) elektrického napá-
jení a přítomnost nadproudových relé a jističů na výstupu elektrického rozvaděče, který napájí vnější a vnitřní jednotku.

* viz tabulky elektrického zapojení

ANODE SE BUFTNK BUSTA 1 TA 2MOD. BUS
GND  A+ B- B      T

IN
AUX 1+24V

30mA

3G 4 mm²

3G 4 mm²

0,5 m
m

²

T

N

XXA

ON

OFF

N

XXA

N
30mA

T

N

ON

OFF

XXA

N N

XXA

*1 ph 3 ph
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ - ROZVADĚČ VNĚJŠÍ JEDNOTKY

3 ph

1 ph
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ - ROZVADĚČ VNITŘNÍ JEDNOTKY (FSP 70 S)

BK = Černý

BN = Hnědý

BU = Modrý

RD = Červený

OR = Oranžový

YE = Žlutý

GN = Zelený

GY = Šedý

WH = Bílý

PI = Růžový

VAROVÁNÍ:
PŘED PŘÍSTUPEM KE SVORKÁM ODPOJTE VŠECHNY NAPÁ-
JECÍ OBVODY.

PŘIPOJENÍ JEDNOFÁZOVÉHO NAPÁJENÍ:
NEODSTRAŇUJTE KOVOVÉ DESTIČKY
Z JEJICH ULOŽENÍ.

PŘIPOJENÍ TROJFÁZOVÉHO NAPÁJENÍ:
ODSTRAŇTE POUZE KOVOVÉ DESTIČKY, VLOŽENÉ MEZI 
FÁZE L1, L2 A L3.
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SCHEMA ELETTRICO - QUADRO UNITÀ INTERNA (FS 40 50 S)

BK = Černý

BN = Hnědý

BU = Modrý

RD = Červený
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YE = Žlutý

GN = Zelený

GY = Šedý

WH = Bílý

PI = Růžový
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INSTALACE ROZHRANÍ SYSTÉMU

Umístění

Rozhraní systému měří teplotu prostředí, a proto je třeba zohlednit 

tento faktor při volbě jeho umístění.

Doporučuje se umístit jej v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla 

(radiátory, vystavení přímému slunečnímu světlu, krby apod.) a mimo 

místa s prouděním vzduchu nebo otvorů směrem ven, což by ovlivni-

lo jeho činnost. 

Dále se vyžaduje, aby bylo rozhraní umístěno ve výšce nejméně 1,5 

m od podlahy.

POZN.: POUŽIJTE ROZHRANÍ SYSTÉMU Z VÝBAVY.

 UPOZORNĚNÍ 

Instalace musí být provedena kvalifi kovaným technickým perso-

nálem. Před instalací zařízení se ujistěte, že není připojeno elek-

trické napájení.

Instalace na stěnu

Upevnění rozhraní systému Sensys na stěnu musí být provedeno ještě 

před připojením k vedení sběrnice (BUS).

- před připojením vodičů k základní části rozhraní systému posuňte 

ochranný jazýček a nadzvedněte jej (obr. 1),

- připojte dvojici vodičů ke konektoru (viz vysvětlení na následující 

straně) a zavřete ochranný jazýček (obr. 2),

- otevřete otvory potřebné pro upevnění,

- upevněte základní části zařízení do krabice na stěně s použitím 

šroubů dodaných v sadě (obr. 3),

- umístěte rozhraní systému na základní část a mírně jej zatlačte 

směrem dolů (obr. 4).

Připojení k systému

Odesílání, příjem a dekódování signálů se provádí prostřednictvím 

protokolu BUS, který zaručuje interakci mezi systémem a rozhraním.

Připojte vodiče ke svorkovnici, která se nachází v rozvaděči vnitřní jed-

notky systému.

POZNÁMKA:

Abyste zabránili problémům rušení, použijte při zapojení mezi 

rozhraním systému a vnitřní jednotkou stíněný kabel nebo tele-

fonní dvojlinku.

BUS

B    T

ANODE SE TNK BUSTA 1 TA 2MOD BUS
GND A+   B- B      T

IN
AUX 1+24V

ROZHRANÍ SYSTÉMU

VNITŘNÍ JEDNOTKA

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

B    T

BUS

B    T
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Symboly na displeji rozhraní systému:

- ( ) Léto / Nastavení teplé vody

- (  ) Zima

- (  )   Pouze topení / Nastavení topení

- ( ) Chlazení

- ( ) VYP. - vypnutý systém

- ( ) Hodinové programování

- ( ) Činnost v manuálním režimu

- ( ) Požadovaná teplota prostředí  

- ( ) Naměřená teplota prostředí

- ( ) Požadovaná teplota prostředí - dočasně změněná 

hodnota

- ( ) Vnější teplota

- ( ) Aktivní funkce AUTO

- ( ) Aktivovaná funkce DOVOLENÁ

- ( ) Aktivované topení

- ( ) Aktivovaný ohřev TUV

- ( ) Signalizace chyby

- ( ) Kompletní menu:

- ( ) Výkonnost systému

- ( ) Volitelné funkce displeje

- ( )  Podlahový rozvod

- ( ) Oběhové čerpadlo

- ( ) Přepínací ventil 

- (  ST1)  Termostat podlahového rozvodu

- ( ) Funkce ochrany proti zamrznutí

- ( ) Režim tepelné sanitace

- ( ) Konfi gurovatelné zařízení

- ( ) Tepelné čerpadlo

- ( ) Rezistor 1

- ( ) Rezistor 2

- ( ) Rezistor 3 (je-li součástí)

- ( ) Rezistor je vyřazen z činnosti

- ( ) Komfort okruhu užitkové vody během časového pásma 

se sníženým tarifem  

- ( ) komfort okruhu užitkové vody během časového pásma 

se sníženým tarifem, se sníženou cílovou hodnotou 

40 °C během časového pásma a plným tarifem  

- ( )  Režim BOOST

- ( ) Tichý režim

- ( ) Speciální funkce

- ( ) Odvlhčování

- ( ) Smart-Grid-Ready

- (AP) Konfi  gurace sítě prostřednictvím přístupového bodu.

- ( ) Gateway přípojka internet

- ( ) Gateway není přípojka router

- ( ) Gateway přípojka routeru není přípojka internet

- ( ) Aktualizace softwaru

OK

1 2 3 4

Tlačítka a displej:

1. tlačítko Zpět  (přechod na předchozí zobrazení)

2. otočný ovladač

3. tlačítko OK (slouží k potvrzení operace nebo k přístupu na hlavní 

menu)

4. DISPLEJ

1 2 3

Význam jednotlivých LED

MODRÁ LED (1)

Zhasnutá Elektrické napájení je VYPNUTÉ.

Rozsvícená stálým 

světlem 

Elektrické napájení je ZAPNUTÉ.

Svítí přerušovaným 

světlem

Elektrické napájení je ZAPNUTÉ a elek-

tronická karta se nachází v manuálním 

provozním režimu

MODRÁ LED (2)

Zhasnutá Komunikace sběrnice Bus chybí nebo 

není v pořádku.

Rozsvícená stálým 

světlem 

Komunikace sběrnice Bus je v pořádku.

Svítí přerušovaným 

světlem

Analýza nebo inicializace komunikace 

sběrnice Bus.

ČERVENÁ LED (3)

Zhasnutá Nevyskytla se žádná funkční chyba.

Rozsvícená stálým 

světlem 

Je přítomen nejméně jeden funkční 

problém.

Druh chyby, která se vyskytla, bude zob-

razen na rozhraní systému.
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UPOZORNĚNÍ 

Za účelem zajištění bezpečnosti a správné činnosti rozhraní sys-

tému musí jeho uvedení do provozu provést kvalifi kovaný tech-

nik, splňující zákonem stanovené požadavky.

Postup při zapnutí

Zasuňte rozhraní systému do spojovacích sání a jemně jej zatlačte 

směrem dolů; po krátké inicializaci bude rozhraní systému připo-

jeno;

- Na displeji je zobrazeno „Zvolte jazyk“. Otáčením otočného ovla-

dače zvolte požadovaný jazyk. Potvrďte zvolenou hodnotu stisk-

nutím tlačítka OK.

- Na displeji je zobrazen datum a čas.

 Prostřednictvím otočného ovladače zvolte den, stiskněte tlačítko 

OK, otáčením otočného ovladače nastavte přesný den, stiskněte 

tlačítko OK za účelem potvrzení a poté přejděte na volbu měsíce a 

následně roku; každou volbu potvrďte tlačítkem OK.

 Otáčením otočného ovladače zvolte čas a stiskněte tlačítko OK. Otá-

čením otočného ovladače nastavte přesný čas, potvrďte jej stisknu-

tím tlačítka OK a poté přejděte na volbu a nastavení minut. Potvrďte 

zvolenou hodnotu stisknutím tlačítka OK.

 Otáčením otočného ovladače zvolte letní čas a stiskněte tlačítko OK. 

Zvolte automatický nebo manuální režim a potvrďte volbu stisknu-

tím tlačítka OK.

 Na displeji se zobrazí:

- Volba země

 Nyní postupujte krok za krokem dle pokynů průběžně zobrazova-

ných na displeji.

Přístup na Menu pro technika

- Stiskněte současně tlačítka dozadu „ “ a „OK“ až do zobrazení nápisu „Za-

dání kódu“ na displeji.

- Otáčením otočného ovladače zadejte kód technika (234) a stiskněte tlačítko 

OK; na displeji se zobrazí MENU PRO TECHNIKA:

- Jazyk, datum a čas

- Nastavení sítě BUS

- Kompletní menu

- Řízená konfi gurace

- Údržba

- Chyby

Otáčením otočného ovladače zvolte:

- NASTAVENÍ SÍTĚ BUS 

Na displeji se objeví seznam zařízení připojených do systému:

- Rozhraní systému (místní)

- Energy Manager

- Vícezónové řízení

V rámci nastavení správné zóny, které je přiřazeno rozhraní systému, otáčejte 

otočným ovladačem a zvolte:

- Rozhraní systému (místní)

 Stiskněte tlačítko OK.

 Otáčením otočného ovladače nastavte správnou zónu. Stiskněte tlačítko OK 

pro potvrzení nastavení. 

Otáčením otočného ovladače zvolte:

- KOMPLETNÍ MENU

 Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.0 PARAMETRY ZÁKLADNÍ

17.0.0 Režim topení

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

- 0. Green

 (Slouží k vyřazení elektrických rezistorů pro doplnění topení)

- 1. Standard

17.0.1 Aktivace Tichého režimu

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

- ZAP. (slouží ke snížení hlučnosti tepelného čerpadla)

- VYP.

Stiskněte tlačítko OK.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.0.4 Rychloohřev BOOST pro TV

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

- ZAP. (Aktivuje cyklus pro snížení doby přípravy teplé užitkové vody na celko-

vou maximální dobu 180 minut)

- VYP.

17.0.5 PV Delta T požadovaná teplota TV

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače nastavte požadovanou 

hodnotu z důvodu zvýšení cílové hodnoty ohřevu TUV během integrace z 

fotovoltaického zařízení. Stiskněte tlačítko OK. 

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.1 EM NASTAVENIE VSTUP VÝSTUP

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.1.0 HV Vstup 1

- 0. Nazadefi nován: vstupu není přiřazena žádná funkce. Chyba 941 zobrazená 

na rozhraní systému

- 1. Chybí: vstup není aktivní.

- 2. EDF (snížené tarifi kace elektrického proudu): Vstup není aktivní (0 V). Když 

je funkce komfort (odst. 17.5.2) nastavena jako HC-HP, tepelné čerpadlo a 

elektrické rezistory jsou vyřazeny z činnosti pro ohřev bojleru TUV; když je 

funkce komfort nastavena jako HC-HP - 40 °C, ohřev bojleru je omezen na 

minimum mezi sníženou cílovou hodnotou a 40 °C.

 Vstup je aktivní (230 V~). Tepelné čerpadlo a elektrické rezistory jsou aktivo-

vány za účelem ohřevu bojleru podle standardní logiky.

- 3. SG Ready 1: vstup č. 1 pro protokol Smart Grid Ready (viz odstavec SMART 

GRID STANDARD).

- 4. Külső üzemi tiltás: vstupní signál pro nastavení zařízení VYPNUTO. Kaž-

dá žádost o teplo, požadavek na chlazení a servis TUV je zastaven a logika 

ochrany proti zamrznutí je aktivní

Stiskněte tlačítko OK. Otáčejte otočným ovladačem a zvolte:

17.1.1 HV Vstup 2

- O. Nazadefi nován: vstupu není přiřazena žádná funkce. Chyba 942 zobraze-

na na rozhraní systému.

- 1. Chybí: vstup není aktivní.

- 2. DLSG (parcializace zátěže): Vstup není aktivní (0 V), rezistory jsou vyřazeny 

z činnosti při každém cyklu činnosti.

- 3. SG Ready 2: vstup č. 2 pro protokol Smart Grid Ready (viz odstavec SMART 

GRID STANDARD).

- 4. Externí vypínací signáls: vstupní signál pro nastavení zařízení VYPNUTO. 

Každá žádost o teplo, požadavek na chlazení a servis TUV je zastaven a logika 

ochrany proti zamrznutí je aktivní

17.1.2 HV Vstup 3

- 0. Nazadefi nován: vstupu není přiřazena žádná funkce.

- 1. Aktivní integrace fotovoltaického zařízení: vstup není aktivní (0 V), žádná 

integrace bojleru ze strany fotovoltaického systému.

 Aktivní vstup (230 V~), když se systém nachází v pohotovostním režimu, cí-

lová hodnota ohřevu TUV je zvýšena o množství zadefi nované parametrem 

17.0.5 - Teplotní rozdíl cílové hodnoty fotovoltaického ohřevu TUV.

17.1.3 AUX výstup 1

- 0. Žádná funkce

- 1. Čidlo vlhkosti: když je kontakt sepnutý, tepelné čerpadlo je vypnuto bě-

hem cyklu chlazení.

17.1.4 AUX výstup 1 (AFR)

- 0.  Žádná funkce

- 1. Hlášení Porucha: v případě výskytu chyby dojde k sepnutí kontaktu

- 2. Hlášení Vlhkost: kontakt je sepnutý, když je vstup AUX1 nastaven jako vlh-

kostní spínač a kontakt je sepnutý

- 3. Externí požadavek na teplo: kontakt je sepnutý pro vytvoření požadavku 

na teplo, který je adresován vnějšímu zdroji namísto elektrických rezistorů

- 4. Požadavek chlazení: kontakt je uzavřen, aby generoval chlazení požadavek 

na externí zdroj chlazení

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.2  ENERGO MANAGER PARAMETRY 1

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.2.0 Hydraulické schéma

Defi nuje schéma rozvodu vody, které odpovídá dané instalaci.

- 0.  Žádné

- 1. Plus: (SPLIT M-R; M-RX); pouze topení / chlazení

- 2. Compact: (SPLIT M-CR; M-CRX); Zásobník TUV integrován

- 3. Flex: (SPLIT M-R; M-RX se samostatnou nádrží) externí zásobník TUV

- 4. TČ ohrev vody: pouze teplá voda

- 5. Light (NOT USED)
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17.2.1 Funkce AUTO

Slouží k aktivaci/zrušení funkce termoregulace.

17.2.2 ECO / COMFORT režim topení

Defi nuje dobu zapnutí rezistorů integrace od nejvíce úsporného/ekologic-

kého (nejdelší doba opoždění) po nejkomfortnější (nejkratší doba opoždění).

17.2.3 Posun T tep.čerpadla

Defi nuje zvýšení v °C, které je třeba přidat k cílové teplotě přítoku tepelného 

čerpadla za účelem kompenzace úniků tepla podél připojení rozvodu vody 

mezi vnější jednotkou a modulem rozvodu vody.

17.2.4 Časová základna optimalizace

Působí pouze s aktivní termoregulací, nastavenou na „Zařízení ZAP./VYP.“ (viz 

parametry 4.2.1/5.2.1/6.2.1). Defi nuje opoždění, se kterým je zvýšena o 4 °C 

cílová teplota přítoku (až po maximálně 12 °C). Když je hodnota = 0, funkce 

není aktivní.

17.2.5 Korekce venkovní teploty

Kompenzace kompenzace externího čidla teploty.

17.2.6 Aktivní odporová tělesa

Defi nuje počet aktivních stadií rezistoru integrace.

17.2.8 Verze externí jednotky

- SPLIT

- MONO

17.2.9 EM Antiblocking Function Enable 

Slouží k aktivaci funkce ochrany hlavního oběhového čerpadla před zam-

rznutím. Oběhové čerpadlo je aktivováno na dobu 30 s každých 23 hodin 

nečinnosti a přepínací ventil je nastaven do polohy odpovídající ohřevu TUV.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.3 ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ 

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.3.0 Čas pro rozběh čerpadla

Defi nuje dobu přípravného topení hlavního oběhového čerpadla za účelem 

zaznamenání přítomnosti toku v rozvodu topení.

17.3.1 Prodleva při nerozběhu čerpadla 

Defi nuje čekací dobu oběhového čerpadla mezi dvěma po sobě následujícími 

pokusy o přípravný oběh.

17.3.2  Doběh čerpadla topení

Doba po oběhu.

17.3.3  Otáčky čerpadla

Změňte typ řízení rychlosti:

- Malé otáčky

- Velké otáčky

- Modulating

17.3.4  Delta T čerpadla nastavení

Nastavte cíl algoritmu řízení modulátoru čerpadla od 5 ° C až 20 ° C

17.3.7  Max. otáčky čerpadla

Maximální rychlost cirkulátoru

17.3.8  Min. otáčky čerpadla

Rychlost min

17.3.9 Teplota Vysoušení mazaniny 

Defi nuje cílovou teplotu přítoku topení během funkce sušení potěru podlahy, 

provedené v manuálním režimu (viz parametr 17.8.1).

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.4 CHLAZENÍ

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.4.0 Režim chlazení

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

- Není aktivní

. Aktivní

17.4.1 Chlazení anticyklační čas

Slouží k zadefi nování opoždění mezi ukončením požadavku a vypnutím te-

pelného čerpadla.

17.4.2 Korekce výstupní T chlazení

Defi nujte požadovanou kompenzaci požadované teploty k tepelným ztrátám po-

dél hydraulického spojení mezi venkovní jednotku a vnitřní hydraulický modul.

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.5 TV - TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.5.0  T nastavená TV - komfort

Výběr defi noval požadovanou teplotu teplé užitkové vody v nádrži.

17.5.1  T nastavená TV - útlum

Volba defi nuje sníženou žádanou hodnotu teplé užitkové vody pro výběry 

parametru 17.5.2

17.5.2 Funkce Comfort

Slouží k zadefi nování režimu produkce teplé užitkové vody s níže uvedenými 

hodnotami:

- Zrušená

- Časově vymezená (aktivuje funkci komfortu během časových intervalů, kte-

ré lze nastavit v závislosti na nastavení časových pásem užitkové vody)

- Neustále aktivovaná

- HC/HP

POZNÁMKA: Akumulace teplé užitkové vody je ohřívána pouze tepelným čer-

padlem, když je aktivován vstup EDF (viz odst. 17.1.0), a dochází k přepnutí na 

napětí 230 V (období sníženého tarifu elektrické energie).

- HC/HP 40°C

POZNÁMKA: Obdobná funkce při HC/HP; v období plného tarifu elektrické 

energie (vstup EDF = 0 V) je zaručen ohřev akumulace TUV při 40 °C.

- GREEN

POZNÁMKA: používá pouze tepelné čerpadlo v obdobích zadefi novaných v 

rámci hodinového programování produkce teplé užitkové vody.

17.5.3 Max HP charging time

Defi nuje dobu plnění, provedeného výhradně s tepelným čerpadlem, po je-

jímž uplynutí dojde k zapnutí rezistorů integrace.

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.5.4 Funkce anti-legionella

Aktivací této funkce se ohřívá nádrž na vodu 60 ° C po dobu 1 hodiny každých 

30 dní.

17.5.5 Anti-legionella - čas začátku [hh:mm]

Defi nujte čas zahájení funkce tepelného čištění

17.5.6 Anti-legionela četnost

Nastavte dobu, po níž bude provedeno nové čištění

17.6 MANUAL MODE - 1

Manuální aktivace komponentů systému (oběhová čerpadla, přepína-

cí ventily, rezistory apod.).

17.7 MANUAL MODE - 2

17.7.1 Rozběh TČ topení

Slouží k aktivaci tepelného čerpadla v režimu topení, přičemž frekven-

ce kompresoru je nastavitelná parametrem 17.7.5

17.7.2 Výkon TČ pro chlazení

Slouží k aktivaci tepelného čerpadla v režimu chlazení

17.7.3  Frekvence kompresoru a otáčky ventilátoru při vytápění

17.7.4  Frekvence kompresoru a otáčky ventilátoru při chlazení

17.7.5 Nastavenie frekvencie kompresora

Slouží k zadefi nování pracovní frekvence kompresoru během provoz-

ních režimů, zvolených prostřednictvím parametrů 17.7.1 nebo 17.7.2.

V manuálním režimu tepelné čerpadlo zachovává aktivní logiky ochra-

ny, a proto by se frekvence kompresoru mohla lišit od nastavené hod-

noty Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.8 TEST & UTILITIES

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.8.0 Funkce odvzdušňovací

Slouží k aktivaci cyklu odvzdušnění systému, který trvá 18 minut.

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.8.1 Režim vysoušení mazaniny

Slouží k zadefi nování vysušování potěru podlahy pro rozvody podla-

hového topení a může mít níže uvedené hodnoty:

- 0. VYP.

- 1. Provozní (ohřev potěru podlahy na pevně stanovenou teplotu 55 

°C po dobu 6 dnů)
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- 2. Připraveno pro pokládání

 (ohřev potěru podlahy na teplotu, která se mění v rozsahu od 25 do 55 °C, v 
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- 3. Funkční + Připraveno pro pokládání

 (ohřev potěru podlahy na pevně stanovenou teplotu 55 °C po dobu 6 dnů 

s teplotou, kterou lze měnit v rozsahu od 25 do 55 °C, v závislosti na období 

uvedeném na grafu, po dobu následujících 18 dnů)
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- 5. Manuální režim

 (ohřev potěru podlahy při teplotě nastavené parametrem 17.3.9)

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.8.5 Refrigerant Recover

Tato funkce umožňuje provést rekuperaci chladicího plynu před každým úko-

nem údržby na chladicím okruhu.

17.8.6  Konfi gurace výkonu topného odporu

nastavte konfi guraci odporu zálohování

- 2+2(+2)kW: pokud modul zálohovacího rozhraní komprimuje 2kW + 2kW (+ 

2kW) elektrické odpory

- 2+4 kW: pokud modul zálohovacího rozhraní komprimuje 2kW + 4kW elek-

trické odolnosti

17.8.7  Konfi gurace výkonu topného odporu

Otestujte funkci odmrazování.

17.8.8  TDM Flow Sensor Type

Nastavte rozpoznání relf snímače průtoku nebo průtokoměr typu DN15.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.9 Energy Manager Statistics

17.10 HP Diagnostics - 1

17:11 HP Diagnostics - 2

17:12 HP Diagnostics - 3

17:13 HP Diagnostics - 4

Slouží k zobrazení hodnot charakteristických veličin tepelného čerpadla.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.14 EM Diagnostics - 1 Input

Slouží k zobrazení hodnot vstupů karty systému 

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.15 EM Diagnostics - 2 Output

Slouží k zobrazení hodnot výstupů karty systému

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.16 Historie poruch

Slouží k zobrazení posledních 10 chyb.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

17.17 Reset Menu

Slouží k vymazání uživatelských hodnot a k nastavení hodnot přednastave-

ných ve výrobním závodě.

19 Konektivita

Po kontrole dostupnosti služby Ariston Net ve vašem postupujte podle poky-

nů v systému Sensys Net KIT.

Smart grid ready standard

Provozní režim systému podle protokolu Smart Grid je uveden v následující tabulce.

SG  1 Ivstup Stav SG  2 vstup Stav Popis

0 V 0V Systém pracuje podle standardní logiky

230V 0V Systém je vypnutý maximálně 2 hodiny, ale ochrana proti zamrznutí je 

aktivní

0 230V V režimu časového programu se snížená teplota žádané hodnoty zvýší 

na teplotu komfortní žádané teploty. Topné odpory jsou vypnuté

230V 230V V režimu časového programu se snížená teplota žádané hodnoty zvýší 

na teplotu komfortní žádané teploty. Jsou povoleny topné odpory
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Termoregulace

Pro nastavení parametrů termoregulace stiskněte současně tlačítka 

dozadu „ “ a „OK“ až do zobrazení nápisu „Zadání kódu“ na displeji.

- Otáčením otočného ovladače zadejte kód technika (234) a stiskněte 

tlačítko OK; na displeji se zobrazí MENU PRO TECHNIKA.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

- KOMPLETNÍ MENU

 Stiskněte tlačítko OK. 

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4 Parametry Zóny 1

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.1 Summer/Winter Changeover

4.1.0 Leto/Zima aktivácia funkcie

otočte knofl íkem a vyberte, chcete-li aktivovat přepínání letní / zimní:

-  OFF

-  ON

4.1.1  S/W temperature threshold 

otočte knofl íkem a zvolte prahovou teplotu funkce letní / zimní.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.2 Nastavení zóny 1

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.2.0 Rozsah T Z1

Stiskněte tlačítko OK.

Otáčením otočného ovladače zvolte teplotní rozsah:

- 0 nízká teplota

- 1 vysoká teplota

Potvrďte zvolenou hodnotu stisknutím tlačítka OK.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.2.1 Volba druhu termoregulace

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače nastavte druh na-

instalované termoregulace:

- 0 Neměnná výstupní teplota

- 1 Zařízení ZAP./VYP. 

- 2 Pouze sonda prostředí

- 3 Pouze vnější sonda

- 4 Sonda prostředí + Vnější sonda

stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.2.2 Křivka termoregulace

Stiskněte tlačítko OK. Otáčejte otočným ovladačem a nastavte křivku 

podle druhu topného zařízení a stiskněte tlačítko OK.

- nízkoteplotní zařízení

 (podlahové panely) 

 křivka od 0,2 do 0,8

- vysokoteplotní zařízení

 (radiátory)

 křivka od 1,0 do 3,5

Ověření vhodnosti zvolené křivky vyžaduje dlouhou dobu, během 

které by mohla být potřebná některá seřízení.

Při poklesu vnější teploty (v zimě) může dojít k následujícím třem sta-

vům:

1. teplota prostředí poklesne: znamená to, že je třeba nastavit křivku s 

vyšším sklonem

2. teplota prostředí se zvýší: znamená to, že je třeba nastavit křivku s 

nižším sklonem

3. teplota prostředí zůstane beze změny: znamená to, že nastavená 

křivka má správný sklon

Po identifi kaci křivky, která udržuje konstantní teplotu prostředí, je tře-

ba ověřit její hodnotu.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.2.3 Paralelní posun

stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače nastavte nejvhod-

nější hodnotu. Potvrďte zvolenou hodnotu stisknutím tlačítka OK.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Když je teplota prostředí vyšší, než je požadovaná hodnota, je třeba 

provést paralelní posun křivky směrem dolů. Kdežto když je teplota 

prostředí nižší, je třeba ji přesunout paralelně směrem nahoru. Když 

teplota prostředí odpovídá požadované teplotě, křivka je správná.

Na níže uvedeném grafi ckém znázornění jsou křivky rozděleny do 

dvou skupin:

- nízkoteplotní zařízení

- vysokoteplotní rozvody 

Rozdělení na dvě skupiny je dáno odlišným bodem vzniku křivek. V 

případě vysoké teploty se jedná o + 10°C a jedná se o korekci, která je 

obvykle přiřazována teplotě na přítoku tohoto druhu rozvodů v přípa-

dě klimatické regulace.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.2.4 Proporcionální ovlivnění prostředí

stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače nastavte nejvhod-

nější hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

Vliv sondy prostředí je nastavitelný od 20 (maximální vliv) do 0 (vy-

loučený vliv). Tímto způsobem je možné regulovat příspěvek teploty 

prostředí ve výpočtu přítokové teploty.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.2.5  Maximální výstupní teplota

stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače nastavte nejvhod-

nější hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.2.6  Minimální výstupní teplota

Stiskněte tlačítko OK, otáčením otočného ovladače nastavte nejvhod-

nější hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

4.2.9  Heat request mode

- Standardní

- RT Time Programs Exclusion

- Nucený odběr tepla (Aktivace funkce generuje požadavek na teplo  

 je vždy zapnutý)

Výše uvedený postup zopakujte i pro nastavení hodnot zóny 2 (je-li 

součástí) volbou menu 5.

POZNÁMKA:

Pro správnou činnost typu termoregulace 2. Pouze sonda prostředí, 

3. Pouze vnější sonda, 4. Sonda prostředí plus vnější sonda; para-

metr 17.2.1 musí být nastaven na hodnotu 1 nebo musí být aktivo-

vána funkce AUTO.
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Termoregulace chlazení

Pro nastavení parametrů chlazení stiskněte současně tlačítka dozadu „

“ a „OK“ až do zobrazení nápisu „Zadání kódu“ na displeji.

- Otáčením otočného ovladače zadejte kód technika (234) a stiskněte 

tlačítko OK; na displeji se zobrazí MENU PRO TECHNIKA.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

- KOMPLETNÍ MENU

 Stiskněte tlačítko OK. 

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4 Parametry Zóny 1

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.5 Chlazení

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.5.0 Nast. T Z1 Chlazení

stiskněte tlačítko OK. Otáčejte otočným ovladačem a nastavte hodno-

tu cílové teploty přítoku, a to v případě zrušené termoregulace nebo 

termoregulace s neměnným bodem. 

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.5.1 Rozsah T Z1 Chlazení

Stiskněte tlačítko OK.

Otáčením otočného ovladače zvolte teplotní rozsah:

- Fan Coil

- Podlahový rozvod

Potvrďte zvolenou hodnotu stisknutím tlačítka OK.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.5.2 Volba Druhu termoregulace

Stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače nastavte druh na-

instalované termoregulace:

- 0 Zařízení ZAP./VYP. 

- 1 Neměnná výstupní teplota

- 2 Pouze sonda prostředí

4.5.3 Křivka termoregulace

Stiskněte tlačítko OK. Otáčejte otočným ovladačem, nastavte křivku 

podle druhu chladicího zařízení a stiskněte tlačítko OK.

- Fan Coil (křivka od 18 do 33)

- podlahový rozvod (křivka od 0 do 30)

Ověření vhodnosti zvolené křivky vyžaduje dlouhou dobu, během 

které by mohla být potřebná některá seřízení.

Při nárůstu vnější teploty (v létě) může dojít k následujícím třem sta-

vům:

1. teplota prostředí se zvýší: znamená to, že je třeba nastavit křivku s 

nižším sklonem

2. teplota prostředí poklesne: znamená to, že je třeba nastavit křivku s 

vyšším sklonem

3. teplota prostředí zůstane beze změny: znamená to, že nastavená 

křivka má správný sklon

Po identifi kaci křivky, která udržuje konstantní teplotu prostředí, je tře-

ba ověřit její hodnotu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Když je teplota prostředí vyšší, než je požadovaná hodnota, je třeba 

provést paralelní posun křivky směrem dolů. Kdežto když je teplota 

prostředí nižší, je třeba ji přesunout paralelně směrem nahoru. Když 

teplota prostředí odpovídá požadované teplotě, křivka je správná.

Na níže uvedeném grafi ckém znázornění jsou křivky rozděleny do 

dvou skupin:

- rozvody s ventilátorem/konvektorem (graf A)

- podlahové rozvody (graf B)

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.5.4 Posun

stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače nastavte nejvhod-

nější hodnotu. Potvrďte zvolenou hodnotu stisknutím tlačítka OK.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.5.6  Maximální teplota přítoku

stiskněte tlačítko OK. Otáčením otočného ovladače nastavte nejvhod-

nější hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

Otáčením otočného ovladače zvolte:

4.5.7  Minimální teplota přítoku

Stiskněte tlačítko OK, otáčením otočného ovladače nastavte nejvhod-

nější hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

Výše uvedený postup zopakujte i pro nastavení hodnot zóny 2 (je-li 

součástí) volbou menu 5.
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0 Komunikace

0 2 BUS sběrnice

0 2 0 Aktuální BUS sběrnice

Rozhraní systému

Energo Manager

Tepelné čerpadlo

Senzor prostředí

Vícezónové řízení

0 3 Rozhraní systému

0 3 0 Okruh číslo
Žádný okruh

Nastavte okruh
1

0 3 1 Korekce teploty místnosti - 3; +3 0

0 3 2 SW verze

4 Parametry okruh 1

4 0 Nastavení teploty

4 0 0 T Den 10 - 30 °C
19 °C; Topení - 24 °C; 

Chlazení

4 0 1 T Noc 10 - 30 °C 13°C

4 0 2 T okruh 1 pevná param. 4.2.5 - 4.2.6 20 °C (LT) - 40 °C (HT)

4 0 3 T° protimrazové ochrany 2 - 15 °C 5°C

4 1 Summer/Winter Changeover

4 1 0 Leto/Zima aktivácia funkcie OFF  - ON OFF

4 1 1 S/W temperature threshold 10 - 30 °C 20°C

4 1 2 Leto/Zima čas oneskorenia  [0-600] 300 min

4 2 Nastavení Okruh 1

4 2 0 Typ topného okruhu 1
Nízkoteplotní

Vysokoteplotní
Vysokoteplotní

4 2 1 Typ regulace okruh 1

T pevná

Termostat ON/OFF

Termostat e-Bus pouze

Venkovní čidlo pouze

Termostat e-Bus a venkovní čidlo

Termostat ON/OFF

4 2 2 Sklon křivky 0,2 - 1 (LT); 1 - 3,5 (HT) 0,6 (LT) - 1,5 (HT)

4 2 3 Paralelní posun -14  ÷ +14 (HT); -7 ÷ +7 (LT) 0°C

4 2 4 Kompenzace, váha čidel 0 - 20°C 2°C (LT) - 10°C (HT)

4 2 5 T max okruhu 1 20 °C ÷ 45 °C (LT); 20 °C ÷ 70 °C (HT) 45°C (LT) - 60°C (HT)

4 2 6 T min okruhu 1 20 °C ÷ 45 °C (LT); 20 °C ÷ 70 °C (HT) 20 °C (LT) - 20°C (HT)

4 2 9 Heat request mode
Standardní
RT Time Programs Exclusion
Nucený odběr tepla

Standardní

4 3 Diagnostika Okruh 1

4 3 0 T místnosti pouze čtení

4 3 1 T nastavená místnosti pouze čtení

4 3 2 T náběhu pouze čtení

4 3 3 T zpátečka pouze čtení

4 3 4 Stav termostatu okruh 1 VYP.  -  ZAP. pouze čtení

4 3 5 Stav čerpadla VYP.  -  ZAP. pouze čtení

4 4 Zařízení okruh 1

4 4 0 Modulační čerpadlo

Konstantní otáčky

Modulace podle delta T

Modulace podle tlaku

Modulace podle deltaT

4 4 1 Delta T pro modulaci čerpadla 4 ÷ 25°C 7°C (LT) - 20°C (HT)

4 4 2 Nastavení otáček čerpadla 20 ÷ 100 % 100%

4 5 Chlazení

4 5 0 T nastavená chlazení Z1 param. 4.5.6 - 4.5.7 7 °C [FC] - 18 °C [UFH]

4 5 1 Okruh 1 rozsah T chlazení
Fan Coil (FC)

Podlahové (UFH)
FC
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4 5 2 Typ regulace okruh 1

ON/OFF Termostat

T pevná

Pouze venkovní teplota

ON/OFF Termostat

4 5 3 Sklon křivky [18;33] FC; [0-30] Podlahové 25 FC; 10 Podlahové

4 5 4 Paralelní posun [-2,5 °C; +2,5 °C] 0°C

4 5 6 Kompenzace, váha čidel
MinT -12 °C [FC];

MinT - 23 °C [Podlahové]
12 °C [FC];

23 °C [Podlahové]

4 5 7 T max okruhu 1 7 °C - MaxT [FC]; 18 - MaxT [UFH]
7°C [FC]; 

18°C [Podlahové]

4 5 8 T min okruhu 1 [-5; -20 °C] -5°C

5 Parametry okruh 2

5 0 Nastavení teploty

5 0 0 T Den 10 - 30 °C
19 °C; Topení - 24 °C; 

Chlazení

5 0 1 T Noc 10 - 30 °C 13°C

5 0 2 T okruh 2 pevná param. 5.2.5 - 5.2.6 20 (LT) - 40 (HT)

5 0 3 T° protimrazové ochrany 2 - 15 °C 5°C

5 1 Summer/Winter Changeover

5 1 0 Leto/Zima aktivácia funkcie OFF  - ON OFF

5 1 1 S/W temperature threshold 10 - 30 °C 20°C

5 1 2 Leto/Zima čas oneskorenia  [0-600] 300 min

5 2 Nastavení Okruh 2

5 2 0 Typ topného okruhu 2
Nízkoteplotní

Vysokoteplotní
Nízkoteplotní

5 2 1 Typ regulace okruh 2

T pevná

Termostat ON/OFF

Termostat e-Bus pouze

Venkovní čidlo pouze

Termostat e-Bus a venkovní čidlo

Termostat ON/OFF

5 2 2 Sklon křivky 0,2 °C - 1 °C (LT); 1 °C - 3,5 °C (HT) 0,6°C (LT) - 1,5°C (HT)

5 2 3 Paralelní posun -14  ÷ +14 (HT); -7 ÷ +7 (LT) 0

5 2 4 Kompenzace, váha čidel 0 °C - 20 °C 2°C (LT) - 10°C (HT)

5 2 5 T max okruhu 2 20 °C ÷ 45 °C (LT); 20 °C ÷ 70 °C (HT) 45°C (LT) - 60°C (HT)

5 2 6 T min okruhu 2 20 °C ÷ 45 °C (LT); 20 °C ÷ 70 °C (HT) 20 °C (LT) - 20°C (HT)

5 3 Diagnostika Okruh 2

5 3 0 T místnosti pouze čtení

5 3 1 T nastavená místnosti pouze čtení

5 3 2 T náběhu pouze čtení

5 3 3 T zpátečka pouze čtení

5 3 4 Stav termostatu okruh 2 VYP.  -  ZAP. pouze čtení

5 3 5 Stav čerpadla VYP.  -  ZAP. pouze čtení

5 4 Zařízení okruh 2

5 4 0 Modulační čerpadlo

Konstantní otáčky

Modulace podle delta T

Modulace podle tlaku

Modulace podle delta T

5 4 1 Delta T pro modulaci čerpadla 4 °C ÷ 25 °C 7 °C  (LT) - 20 °C (HT)

5 4 2 Nastavení otáček čerpadla 20 ÷ 100 % 100%

5 5 Chlazení

5 5 0 T nastavená chlazení Z2 param. 5.5.6 - 5.5.7 7 °C [FC] - 18 °C [UFH]

5 5 1 Okruh 2 rozsah T chlazení
Fan Coil (FC)

Podlahové(UFH)
Podlahové

5 5 2 Typ regulace okruh 1

ON/OFF Thermostat

T pevná

Pouze venkovní teplota

ON/OFF Thermostat

5 5 3 Sklon křivky [18;33] FC; [0-30] Podlahové 25 FC; 10 Podlahové

5 5 4 Paralelní posun [-2,5 °C; +2,5 °C] 0°C
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5 5 6 T max okruhu 2
MinT -12 °C [FC];

MinT - 23 °C [Podlahové]
12 °C [FC];

23 °C [Podlahové]

5 5 7 T min okruhu 2 7 °C - MaxT [FC]; 18 - MaxT [UFH]
7°C [FC]; 

18°C [Podlahové]

5 5 8 Delta T pro modulaci čerpadla [-5; -20 °C] -5°C

7 Hydraulický modul - ZONE manager

7 1 Manuální režim

7 1 0 Aktivace manuálního režimu VYP.  -  ZAP. VYP.

7 1 1 Čerpadlo okruh 1 VYP.  -  ZAP. VYP.

7 1 2 Čerpadlo okruh 2 VYP.  -  ZAP. VYP.

7 1 4 Směšovač okruh 2

VYP.

Otevřen

Zavřen

VYP.

7 2 Hydraulický modul základní nastavení

7 2 0 Hydraulické schéma

Není defi nován

MCD

MGM II

MGM III

MGZ I

MGZ II

MGZ III

MGM II

7 2 1 Korekce teploty 0 ÷ 40 0

7 2 2 Funkce pomocného relé AUX

Požadavek na teplo

Externí čerpadlo

Alarm

Požadavek na teplo

7 2 3 Korekce  venkovního čidla - 3 ÷ +3 0

7 3 Chlazení

7 3 0 Posun T chlazení [0-6 °C] 0

7 8 Historie poruch

7 8 0 10 posledních poruch

7 8 1 Reset seznamu poruch Reset? OK=ano, esc=Ne

7 8 2 10 posledních poruch 2

7 8 3 Reset seznamu poruch 2 Reset? OK=ano, esc=Ne

7 9 Reset Menu

7 9 0 Obnovení původního nastavení Restartovat? OK=ano, esc=ne

7 9 1 Návrat k výrobnímu nastavení 2 Reset? OK=ano, esc=Ne

17 TČ Parametry systému

17 0 Parametry základní

17 0 0 Režim topení
Green

Standard
Green

17 0 1 Aktivace Tichého režimu VYP.  -  ZAP. VYP.

17 0 2 Začátek Tichého režimu [hh:mm] 00: 00 ÷ 24:00 22:00

17 0 3 Konec Tichého režimu [hh:mm] 00: 00 ÷ 24:00 6:00

17 0 4 Rychloohřev BOOST pro TV VYP.  -  ZAP. VYP.

17 0 5 PV Delta T požadovaná teplota TV 0 - 20°C

17 1 Konfi gurace Vstupů/Výstupů

17 1 0 HV Input 1

Není defi nován

Nepřítomná

EDF

SG1

Nepřítomen

17 1 1 HV Input 2

Není defi nován

Nepřítomná

DLSG

SG2

Nepřítomen

17 1 2 HV Input 3
Není aktivní

PV Integration Active
Není aktivní

17 1 3 Vstup AUX 1
Žádné

Čidlo vlhkosti
Žádné
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17 1 4 AUX výstup 1 (AFR)

Žádné

Hlášení Porucha

Hlášení Vlhkost

Externí požadavek na teplo

Žádné

17 1 5 AUX Output 2

Žádné

Hlášení Porucha

Hlášení Vlhkost

Externí požadavek na teplo

Žádné

17 1 6 AUX P2 čerpadlo nastavení
Pomocné čerpadlo

Chlazení čerpadlo
Pomocné čerpadlo

17 2 Energo Manager parametry 1

17 2 0 Hydraulické schéma

Žádné

Plus

Compact

Flex

Hp Water Heater

Žádné

17 2 1 AUTO function
Nepřítomná

Přítomná
Nepřítomná

17 2 2 ECO / COMFORT režim topení

Eco Plus

Eco

Střed

Comfort

Comfort Plus

Střed

17 2 3 Posun T tep.čerpadla 0 ÷ 10°C 2°C

17 2 4 Časová základna optimalizace 0 ÷ 60 min 16 min

17 2 5 Korekce venkovní teploty -3 ÷ +3°C 0°C

17 2 6 Aktivní odporová tělesa

0 stupňů

1 stupeň

2 stupně

3 stupně

2 stupně

17 2 7 Aktivace Pro-Tech anody VYP.  -  ZAP. ZAP.

17 2 9 EM Antiblocking Function Enable VYP.  -  ZAP.

17 3 Ústřední topení

17 3 0 Čas pro rozběh čerpadla 30 ÷ 255 s 30 s

17 3 1 Prodleva při nerozběhu čerpadla 0 ÷ 100 s 90 s

17 3 2 Doběh čerpadla topení 0 ÷ 16 min 3 min

17 3 3 Otáčky čerpadla

Malé otáčky

Velké otáčky

Modulating

Modulating

17 3 4 Delta T čerpadla nastavení 5 ÷ 20°C 5°C

17 3 7 Max. otáčky čerpadla Min. hodnota PWM ÷ 100 % 100%

17 3 8 Min. otáčky čerpadla 20 % ÷ max hodnota PWM 40%

17 3 9 Teplota Vysoušení mazaniny 25 ÷ 60°C 55°C

17 4 Chlazení

17 4 0 Režim chlazení
Není aktivní

Aktivní
Není aktivní

17 4 1 Chlazení anticyklační čas 0 -10 min 0 min

17 4 2 Korekce výstupní T chlazení -10 ÷ 0°C -2°C

17 5 TV - teplá užitková voda

17 5 0 T nastavená TV - komfort 35 ÷ 65°C 55°C

17 5 1 T nastavená TV - útlum 35 °C - Par. 15.5.0 35°C

17 5 2 Funkce Comfort

Vypnuto

Časový program

Trvale aktivní

HC-HP

HC-HP 40°C

Green

Green

17 5 3 Max HP charging time 30 ÷ 240 min 120 min

17 5 4 Funkce Antilegionela 30 ÷ 240 min. 120 min.
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17 5 5 Čas aktivace tepelné sanitace [hh:mm] [00:00-24:00] 01:00

17 5 6 Anti-legionela četnost 1 ÷ 30 days 30 days

17 6 Manual Mode - 1

17 6 0 Aktice manuálního módu VYP.  -  ZAP. VYP.

17 6 1 TČ oběhové čerpadlo

OFF

Malé otáčky

Velké otáčky

VYP.

17 6 2 Ovládání třícestného ventilu
Okruh TUV

Topení
Okruh TUV

17 6 3 Přepínací ventil Chlazení
Topení

Chlazení
Topení

17 6 4 Pomocné čerpadlo VYP.  -  ZAP. VYP.

17 6 5 Výstup AUX 1/2 kontakt VYP.  -  ZAP. VYP.

17 6 6 Test Odporové těleso 1 VYP.  -  ZAP. VYP.

17 6 7 Test Odporové těleso 2 VYP.  -  ZAP. VYP.

17 6 8 Test Odporové těleso 3 VYP.  -  ZAP. VYP.

17 6 9 Anode output VYP.  -  ZAP. ZAP.

17 7 Manual Mode - 2

17 7 0 Aktice manuálního módu VYP.  -  ZAP. VYP.

17 7 1 Rozběh TČ topení VYP.  -  ZAP. VYP.

17 7 2 Výkon TČ pro chlazení VYP.  -  ZAP. VYP.

17 7 3 Frekvence kompresoru a otáčky ventilátoru
při vytápění VYP.  -  ZAP. VYP.

17 7 4 Frekvence kompresoru a otáčky ventilátoru 
při chlazení VYP.  -  ZAP. VYP.

17 7 5 Compressor frequency setting 18 ÷ 120 Hz 30 Hz

17 7 6 Fan 1 rpm setting 0 ÷ 1 000 ot./min 0 ot./min

17 7 7 Fan 2 rpm setting 0 ÷ 1 000 ot./min 0 ot./min

17 7 8 TDM Aux output VYP.  -  ZAP. VYP.

17 8 Test & Utilities

17 8 0 Funkce odvzdušňovací VYP.  -  ZAP. VYP.

17 8 1 Režim vysoušení mazaniny

Vyp

Funkční vytápění

Vysoušení

Funkční vytápění + vysoušení

Vysoušení + funkční vytápění

Manuální

VYP.

17 8 2 Počet dnů do konce vysoušení podlahy. pouze čtení

17 8 3 Počet dnů do konce vysoušení podlahy. pouze čtení

17 8 4 Počet dnů do konce vysoušení podlahy. pouze čtení

17 8 5 Refrigerant Recover VYP.  -  ZAP. VYP.

17 9 Energy Manager Statistics

17 9 0 HP Running hours (h/10) pouze čtení

17 9 1 Počet cyklů ON TČ (h/10) pouze čtení

17 9 2 Resistor Stage 1 running hours (h/10) pouze čtení

17 9 3 Resistor Stage 2 running hours (h/10) pouze čtení

17 9 4 Resistor Stage 3 running hours (h/10) pouze čtení

17 9 5 Resistor Stage 1 On cycles (n/10) pouze čtení

17 9 6 Čas odmrazování TČ (h/10) pouze čtení

17 9 7 Provozní hodiny chlazení (h/10)

17 9 8 Provozní hodiny topení (h/10)

17 9 9 Provozní hodiny TV (h/10)

17 10 HP Diagnostics - 1 pouze čtení

17 10 0 Výstupní teplota vzduchu pouze čtení

17 10 1 TČ výstupní teplota vody pouze čtení

17 10 2 TČ vratná teplota vody pouze čtení

17 10 3 TČ teplota výparníku pouze čtení

17 10 4 TČ teplota sání pouze čtení
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17 10 5 HP teplota výtlak pouze čtení

17 10 6 TČ teplota kondenzátoru pouze čtení

17 10 7 TEO pouze čtení

17 11 HP Diagnostics - 2

17 11 0 Heat Pump Mode

OFF

Stand by

Cooling

Topení

Frekvence kompresoru při vytápění

Frekvence kompresoru při chlazení

Frekvence kompresoru a otáčky ventilá-

toru při vytápění

Frekvence kompresoru a otáčky ventilá-

toru při chlazení

Ochrana proti zamrznutí

Defrost

High Temperature Protection

Timeguard

System Fail

Systémová chyba

Cyklus zotavení chladiva

Soft Fail Mode

pouze čtení

17 11 1 TČ Porucha 0 ÷ 29 pouze čtení

17 11 3 Safety thermostat 0 ÷ 1 200 l/min pouze čtení

17 11 4 Snímač průtoku Rozepnutý - Sepnutý pouze čtení

17 11 5 Vypnutí ochrany kompresoru pouze čtení

17 11 6 Tlak výparníku pouze čtení

17 11 7 Tlak kondenzátoru pouze čtení

17 11 8 Poslední chyba měniče pouze čtení

17 12 HP Diagnostics - 3

17 12 0 Inverter Capacity 0 ÷ 15 kW pouze čtení

17 12 1 TČ aktuální frekvence kompresoru 0 ÷ 1100 Hz pouze čtení

17 12 2 TČ Nastavení modulace kompresoru 0 ÷ 100 % pouze čtení

17 12 3 Electric Heater 1 pouze čtení

17 12 5 Rychlost Ventilátoru 1 0 ÷ 1 000 ot./min pouze čtení

17 12 6 Rychlost Ventilátoru 2  0 ÷ 1 000 ot./min pouze čtení

17 12 7 Expanzní ventil 0 ÷ 500 pouze čtení

17 13 HP Diagnostics - 4

17 13 0 stav kompresoru pouze čtení

17 13 1 stav předehřívače kompresoru pouze čtení

17 13 2 stav ventilátoru 1 pouze čtení

17 13 3 stav ventilátoru 2 pouze čtení

17 13 4 Stav 4cestného ventilu pouze čtení

17 13 5 Stav rezistoru ve vaně pouze čtení

17 13 6 Proud kompresoru pouze čtení

17 14 EM Diagnostics - 1 Input
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17 14 0 Energo Manager stav

Stand-by

Antifreeze Cycle

Heating Cycle

Heating Temp. Reached

DHW Cycle

Thermal Cleanse Function

Air Purge Function

Chimney Function

Režim vysoušení mazaniny

No Heat Generation

Manual Mode

Error

Inicializace

Off 

Cool Mode

DHW Antifreeze

Photovoltaic Integration

Dehumidifi cation

Pump Down

pouze čtení

17 14 1 T kotle nastavená pouze čtení

17 14 2 CH Flow Temperature pouze čtení

17 14 3 CH Return Temperature pouze čtení

17 14 4 DHW Storage Temperature pouze čtení

17 14 5 Tlakový spínač ON/OFF pouze čtení

17 14 6 Stav Vstupu HV IN 1 pouze čtení

17 14 7 Stav Vstupu HV IN 2  pouze čtení

17 14 8 Stav Vstupu HV IN 3  pouze čtení

17 14 9 AUX výstup 1 Rozepnutý - Sepnutý pouze čtení

17 15 EM Diagnostics - 2 Output

17 15 0 Čerpadlo kotle stav pouze čtení

17 15 1 HC Pump 2 pouze čtení

17 15 2 Třícestný ventil (TOP/TV) pouze čtení

17 15 3 Přepínací ventil 2 (TOP/CHLAZ) pouze čtení

17 15 4 CH Backup Resistance 1 pouze čtení

17 15 5 CH Backup Resistance 2 pouze čtení

17 15 6 CH Backup Resistance 3 pouze čtení

17 15 7 Energo Manager Anoda pouze čtení

17 15 8 AUX výstup 1 (AFR) pouze čtení

17 15 9 AUX Output 2 pouze čtení

17 16 Historie poruch

17 16 0 10 posledních poruch pouze čtení

17 16 1 Reset seznamu poruch Vynulovat? OK = ano, Esc = ne

17 17 Reset Menu

17 17 0 Obnovení původního nastavení Vynulovat? OK = ano, Esc = ne

17 17 1 Service reset Vynulovat? OK = ano, Esc = ne

17 17 2 cmp timer reset Vynulovat? OK = ano, Esc = ne

19 Konektivita

19 0 Nastavení - konektivita

19 0 0 ON/OFF Wi-Fi Síť

19 0 1 Nastavení sítě

19 0 3 Čas připojení k internetu

19 1 Informace o konektivitě
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POPIS ROZSAH

PŘEDNASTAVENÍ Z 

VÝROBNÍHO ZÁVODU

19 1 0 Status konektivity

Vypnuto
Inicializace
Nečinnost
Inicializace přístupového bodu
Režim přistupového bodu
Připojování WiFi
Wifi  připojena
Připojování ke cloudu
Připojeno ke cloudu
Chyba Wifi 

19 1 1 Úroveň signálu

19 1 2 Status aktivity
Nepropojeno
Neaktivní
Aktivní

19 1 3 Sériové číslo

19 1 4 Status aktualizace SW

Inicializace
Čeká na aktualizaci
Aktualizace Micro 1
Aktualizace Micro 2

19 2 Reset Menu

19 2 0 Rekonfi gurace

20 Zásobník

20 0 Konfi gurace

20 0 0 Aktivace zásobníku OFF  - ON OFF

20 0 1 Nabíjení zásobníku

Není defi nován

Částečné nabití (1 snímač)

Plné nabití (2 snímače)

Částečné nabití (1 
snímač)

20 0 2 Na základě T nastavené 0 ÷ 20°C 5°C

20 0 3 Nastav. teplota zásobníku vytápění [20 ÷ 70°C] 40°C

20 0 4 Nastav. teplota zásobníku chlazení [5 ÷ 23°C] 18°C

20 0 5 SG Ready Buff er setpoint [20 ÷ 70°C] 40°C

20 0 6 Off set of PV Integration Setpoint [0 ÷ 20°C] 5°C

20 0 7 Buff er Setpoint mode
Pevný

Funkce AUTO
Pevný

20 1 Diagnostika

20 1 0 Čidlo teploty zásobníku (nízké) pouze čtení

20 1 1 Čidlo teploty zásobníku (střední) pouze čtení

20 1 2 Čidlo teploty zásobníku (vysoké) pouze čtení

20 1 3 Požadavek na nabití zásobníku OFF – ON pouze čtení

20 2 Statistiky

20 2 0 Nabíjení zásobníku vytápění (/10) pouze čtení

20 2 1 Nabíjení zásobníku chlazení (/10) pouze čtení
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ÚDRŽBA

Údržba je nezbytná pro bezpečnost, správnou činnost a životnost sys-

tému.

Musí být prováděna v souladu s platnými předpisy. Je třeba pravidelně 

kontrolovat tlak chladicího plynu.

Před zahájením úkonů údržby:

• Odpojte elektrické napájení systému

• Zavřete ventily okruhu vody topení a okruhu teplé užitkové vody.

Základní informace

Nejméně jednou ročně je třeba provést níže uvedené kontroly:

1. Vizuální kontrola celkového stavu systému.

2. Kontrola hermetičnosti okruhu vody a případná výměna těsnění.

3. Kontrola hermetičnosti okruhu chladicího plynu.

4. Kontrola funkčnosti bezpečnostního systému topení (kontrola 

mezního termostatu)

5. Celková kontrola činnosti rozvodu.

6. Kontrola tlaku v rozvodu topení.

7. Kontrola tlaku v expanzní nádobce.

8. Udržování čelní mřížky a soustavy akumulátorů vnější jednotky v 

čistém stavu.

 UPOZORNĚNÍ 

Před manipulaci se součástmi, které by mohly obsahovat zbývající 

teplou vodu, proveďte jejich vyprázdnění.

Odstraňte vodní kámen ze součástí rozvodu podle pokynů uvede-

ných na použitém přípravku pro odstranění vodního kamene.

Tuto operaci provádějte ve větraném prostoru a používejte přitom 

potřebné osobní ochranné prostředky. Nesměšujte čisticí přípravky a 

chraňte okolní zařízení a předměty.

Informace pro uživatele

Informujte uživatele o činnosti nainstalovaného systému.

Zejména mu doručte návod a informujte jej, že je návod třeba ucho-

vávat v blízkosti zařízení. 

Dále informujte uživatele o nutnosti provádět níže uvedené činnosti:

• Pravidelná kontrola tlaku vody v rozvodu.

• Obnovení tlaku v rozvodu a jeho případné odvzdušnění.

• Nastavení parametrů regulačních zařízení za účelem dosažení lepší 

činnosti a úspornějšího řízení systému.

• Zajištění provádění pravidelné údržby v souladu s platnými předpi-

sy.

Funkce ochrany proti zamrznutí

Ochrana vnější jednotky proti zamrznutí. 

Primární oběhové čerpadlo vnitřní jednotky je spouštěno při minimál-

ní rychlosti, když je hodnota naměřená ponornou sondou (LWT) men-

ší než 10 °C v režimu topení nebo menší než 1 °C v režimu chlazení.

Primární oběhové čerpadlo se zastaví, když bude mít vnější teplota 

hodnotu vyšší než 12 °C v režimu topení nebo vyšší než 4 °C v režimu 

chlazení.

V případě nesprávné činnosti sondy LWT je logika ochrany založena 

na sondě teploty prostředí (OAT) vnější jednotky.

Když logika ochrany vnější jednotky není dostatečná na odstranění 

rizika zamrznutí, aktivuje se logika ochrany vnitřní jednotky.

V případě absence požadavku na teplo hlavní oběhové čerpadlo pra-

cuje maximální rychlostí, když je teplota ve zpětném okruhu vody 

menší než 7 °C.

Oběhové čerpadlo se zastaví, když teplota překročí 9 °C.

V případě nesprávné činnosti sondy teploty zpětného okruhu je logi-

ka ochrany založena na sondě teploty přítoku vnitřní jednotky.

Když oběh není dostatečný pro dosažení 9 °C, dojde k zapnutí elek-

trických rezistorů.

POJISTNÁ JEDNOTKA ROZVODU VODY

UPOZORNĚNÍ!

V zemích, které přijaly evropskou normu EN 1487, nevyhovuje zařízení 

proti přetlaku, které je dodáno (je-li součástí) spolu s výrobkem, tomu-

to předpisu.

Přetlaková jednotka musí být nastavena na maximální provozní tlak 

0,7 MPa (7 bar) a její součástí musí být minimálně uzavírací ventil, zpět-

ný ventil, zařízení pro kontrolu zpětného ventilu, pojistný ventil a zaří-

zení pro přerušení přívodu vody.

Některé země by mohly vyžadovat použití alternativních pojistných 

zařízení rozvodu vody, v souladu s místní legislativou; vyhodnocení 

vhodnosti pojistného zařízení, které je třeba použít, je úkolem kvali-

fi kovaného instalatéra, pověřeného instalací výrobku. Je zakázáno 

zapojovat jakékoli uzavírací zařízení (ventily, manuální ventily apod.) 

mezi pojistné zařízení a samotný ohřívač vody. Vypouštěcí výstup za-

řízení musí být připojen k vypouštěcímu potrubí s průměrem, který se 

rovná nejméně průměru připojení zařízení, prostřednictvím trychtýře, 

jenž umožňuje minimální vzdálenost 20 mm s možností vizuální kon-

troly s cílem předejit tomu, aby v případě zásahu samotného zařízení 

došlo k úrazům osob a zvířat a ke vzniku škod na majetku, za které 

výrobce neodpovídá. Vstup zařízení proti přetlaku připojte prostřed-

nictvím hadice k trubce rozvodu studené vody a dle potřeby použijte 

uzavírací ventil. Dále připravte pro případ otevření vyprazdňovacího 

ventilu trubku pro vypouštění vody, aplikovanou na výstup. 

Při zašroubovávání zařízení proti přetlaku jej neutahujte násilím do 

koncové polohy a neoprávněně do něj nezasahujte.

Kapání přetlakového zařízení ve fázi ohřevu je běžným jevem; z tohoto 

důvodu je třeba připojit výstup, který však musí být otevřen do atmo-

sféry; připojení se provádí prostřednictvím drenážní hadice nainsta-

lované se sklonem směrem dolů a na místě, kde nedochází k tvorbě 

ledu. V případě existence tlaku v rozvodu, podobného hodnotě kali-

brace, je třeba aplikovat reduktor tlaku co nejdále od zařízení. V přípa-

dě, že se rozhodnete nainstalovat směšovací jednotky (pro kohoutky 

nebo sprchu), vypláchněte z potrubí případné nečistoty, které by je 

mohly poškodit.

Zařízení nesmí pracovat s vodou, která se vyznačuje tvrdostí nižší než 

12 °F. Při vodě s mimořádně vysokou tvrdostí (větší než 25 °F) se do-

poručuje použít vhodně kalibrovaný a monitorovaný změkčovač; při 

jeho použití by zbytková tvrdost neměla klesnout pod 15 °F.

Před použitím zařízení je vhodné naplnit nádrž zařízení vodou a pro-

vést úplné vyprázdnění kvůli odstranění zbytkových nečistot.
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CHYBA POPIS ŘEŠENÍ

1 14 Porucha venkovní čidlo
- Aktivace termoregulace na základě vnější sondy.

- Vnější sonda není připojena nebo je poškozena.

4 20* Přetížení systému BUS

7 01 Porucha čidlo okruh 1 náběh

7 02 Porucha čidlo okruh 2 náběh

7 03 Porucha čidlo okruh 3 náběh

7 11 Porucha čidlo okruh 1 zpátečka

7 12 Porucha čidlo okruh 2 zpátečka

7 13 Porucha čidlo okruh 3 zpátečka

7 22 Přehřátí Okruh 2

7 23 Přehřátí Okruh 3

9 02 Teplotní čidlo výstup porucha Sonda přítoku není připojena nebo je vadná

9 03 Teplotní čidlo zpátečka porucha Sonda zpětného okruhu není připojena nebo je vadná

9 10 TČ chyba komunikace 
- Zkontrolujte kabel připojení sběrnice Modbus.

- Červená LED svítí stálým světlem -> vyměňte kartu TDM

9 23 Porucha tlak v topném okruhu

- Zkontrolujte případné úniky vody z rozvodu vody

- Vadný tlakový spínač

- Vadná kabeláž tlakového spínače

9 24 Porucha komunikace s TČ - Zkontrolujte kabeláž mezi kartou TČ a Energy Manager

9 33 Přehřátí - Zkontrolujte průtok v primárním okruhu

9 34 Čidlo TV zásobníku porucha - Sonda bojleru není připojena nebo je vadná

9 35 Přehřátí zásobníku - Zkontrolujte 3cestný ventil, zablokovaný v poloze produkce teplé užitkové vody

9 36 Havarijní čidlo podlahy porucha - Zkontrolujte průtok v rozvodu podlahového topení

9 37 Porucha cirkulace
- Zkontrolujte aktivaci hlavního oběhového čerpadla

- Zkontrolujte průtokoměr prostřednictvím parametru 17.11.3

9 38 Porucha anody zásobníku

- Zkontrolujte připojení anody

- Zkontrolujte přítomnost vody v bojleru

- Zkontrolujte stav anody

9 39 TČ poruchy ** Přečtěte si seznam chyb měniče

9 40 Hydraulické schéma není defi nováno Schéma rozvodu vody nebylo zvoleno prostřednictvím parametru 17.2.0

9 41 Kontakt Noční tarif není defi nován Funkce nebyla zvolena prostřednictvím parametru 17.0.1

9 42 VT kontakt není defi nován Funkce nebyla zvolena prostřednictvím parametru 17.1.1

9 44 Přehřátí chlazení Zkontrolujte průtok v okruhu chlazení

9 45 Snímač průtoku sepnut trvake

- Zkontrolujte, zda je hlavní oběhové čerpadlo aktivní před požadavkem na teplo

- Zkontrolujte průtok na základě hodnoty průtokoměru prostřednictvím parametru 

17.11.3

9 46 Kompresor TČ v poruše
Zkontrolujte frekvenci kompresoru po ukončení požadavku na teplo prostřednic-

tvím parametru 17.12.1

9 55 Porucha průtoku Zkontrolujte umístění sond přítoku a zpětného okruhu

9 58 Zásobník příliš vysoká teplota Naplnění vyrovnávací nádrže je blokováno

9 59 Zásobník horní čidlo chyba BNaplnění vyrovnávací nádrže je blokováno

9 70 Aux cirkulační čerpadlo nesoulad Upozornění zobrazeno na 30 sekund a uloženo v historickém

9 71 EM Split/Monoblock nenadefi nováno Upozornění zobrazeno na 30 sekund a uloženo v historickém

2 P2 Antilegionela proces nedokončen

Teploty tepelné sanitace nebylo dosaženo v průběhu 6 h:

- Zkontrolujte odběr teplé užitkové vody během cyklu tepelné sanitace

- Zkontrolujte průtok teplé užitkové vody během cyklu tepelné sanitace

- Zkontrolujte zapnutí elektrického rezistoru

2 P3 TV navýšení: nebylo dosaženo komfortní teploty

- Cílové teploty teplé užitkové vody nebylo dosaženo během cyklu Boost

- Zkontrolujte odběr teplé užitkové vody během cyklu Boost TUV

- Zkontrolujte průtok teplé užitkové vody během cyklu Boost TUV

- Zkontrolujte zapnutí elektrického rezistoru 

2 P4 Druhý termostat odporového tělesa  (Auto)

- Zkontrolujte aktivaci hlavního oběhového čerpadla

- Zkontrolujte průtok na základě hodnoty průtokoměru prostřednictvím parametru 

17.11.3

- Zkontrolujte stav pojistného termostatu a kabeláže

2 P5 První termostat of odporového tělesa (manual)

- Zkontrolujte aktivaci hlavního oběhového čerpadla

- Zkontrolujte průtok na základě hodnoty průtokoměru prostřednictvím parametru 

17.11.3

- Zkontrolujte stav pojistného termostatu a kabeláže

2 P6 Noční tarif není prezentovín Parametr 17.5.2 = HP-HC nebo HP-HC 40 °C a parametr 17.1.0 = není součástí

2 P7 Předběh čerpadla porucha Průtok nebyl zaznamenán po dobu 5 minut během předběžného oběhu

2 P9 Nekompletní konfi gurace Smart Grid Ready Pouze jeden z parametrů 17.1.0 nebo 17.1.1 je nastaven jako vstup SG Ready

LISTA ERRORI UNITÀ INTERNA
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(*) Přetížení napájení SBĚRNICE

Může se stát, že se vyskytne chyba přetížení SBĚRNICE, způsobená 

připojením třech nebo více zařízení, která se nacházejí v nainstalova-

ném systému. K zařízením, která mohou způsobit přetížení napájení 

SBĚRNICE, patří:

- Vícezónový modul

- Jednotka čerpadla solárního okruhu

- Modul pro průtokovou produkci teplé užitkové vody

Aby se zabránilo riziku přetížení napájení SBĚRNICE, je třeba přepnout 

mikrospínač 1 z elektronických karet, který se nachází na zařízeních 

připojených do systému (kromě kotle), do polohy VYP., v souladu s 

obrázkem.

SEZNAM CHYB VNĚJŠÍ JEDNOTKY

1

ZAP.

VYP.

2
mikropřepínač

(**) Tabulka kódů chyb (vnější jednotka PAC)

V případě chyby na vnější jednotce (PAC, kód chyby 939) zobrazte pa-

rametr 17.11.1 a pomocí níže uvedené tabulky určete příčinu chyby.

CHYBA 

TDM
POPIS

VYNULOVÁNÍ (RESET)

VYPNUTÍ 

VÝKONU 

VT (HP 

POWER 

OFF)

VYNU-

LOVÁNÍ 

PROVOZU 

(SERVICE 

RESET)

905 Chyba řízení kompresoru x

906 Chyba řízení ventilátoru x

907 Chyba řízení 4cestného ventilu x

908 Chyba řízení expanzního ventilu x

909
Zastavený ventilátor při zapnutém 

stroji
x

947 Chyba 4cestného ventilu x

912 Chyba 4cestného ventilu x

948 Chyba sondy TD -- --

949 Chyba sondy TS -- --

911 Chyba sondy TE -- --

952 Chyba snímače TO -- --

913 Chyba sondy LWT -- --

914 Chyba sondy TR -- --

916 Chyba sondy TEO -- --

915 Chyba komunikace TDM -- --

953 Chyba řízení ohřívače kompresoru -- --

954 Chyba řízení rezistoru ve vaně -- --

956
Chyba konfi gurace modelu 

kompresoru
-- --

957
Chyba konfi gurace modelu 

ventilátoru
-- --

922 Chyba příliš nízké SST x

917
Chyba zmrazení, příliš nízká teplota 

LWR a/nebo TR
-- x

951 Chyba příliš vysoké teploty TD. x

950 Chyba příliš vysoké teploty TD. -- x

918 Chyba cyklu rekuperace chladiva -- --

919 Chyba příliš vysoké SDT x

931 Chyba měniče -- --

CHYBA 

MĚNIČE
POPIS 1fáz. 3fáz.

1 Příliš vysoká teplota Rozptylovače x x

2 Nadproud IPM Kompresoru x

3 Neúspěšné Spuštění Kompresoru x

4 Nadproud Kompresoru x x

5 Chybí fáze Vstupu V~ x

6 Chyba Měření proudu IPM Kompresoru x

7 Příliš nízké Napětí V= sběrnice při spouštění x

8 Přepětí V= sběrnice x

9 Podpětí V= sběrnice x

10 Podpětí V~ vstupu x

11 Přepětí V~ vstupu x

12 Chyba Měření napětí V~ vstupu x

13
Chyba vnitřní komunikace mezi 
mikrořadiči karty

x

14 Chyba snímače teploty Rozptylovače x

15
Chyba vnitřní komunikace mezi 
mikrořadiči karty

x

16 Přerušení komunikace mezi měničem a TDM x

17 Příliš vysoká teplota IPM x

18 Chyba modelu Kompresoru (není konfi gurovaný) x x

19 Ochrana Vysokého tlaku x x

21 Neúspěšné spuštění Ventilátoru 1 x

27 Chyba řízení Ventilátoru 1 x

29 Neúspěšné spuštění Ventilátoru 2 x

35
Rozepnutý Vstup Vysokého tlaku (vždy bude přítomen 
přemosťovací volič)

x x

36
Rozepnutý Vstup Nízkého tlaku (vždy bude přítomen 
přemosťovací volič)

x x

37
Vstup Termostatu Kompresoru
(vždy bude přítomen přemosťovací volič)

x x

38 Chyba komunikace mezi kartami x

39 Nadproud IPM x

40 Neúspěšné Spuštění Kompresoru x

41 Nadproud Kompresoru x

42 Chyba Měření proudu IPM x

43 Příliš vysoká teplota Rozptylovače x

44 Příliš nízké Napětí V= sběrnice při spouštění x

45 Přepětí V= sběrnice x

46 Podpětí V= sběrnice x

47 Podpětí V~ vstupu x

48 Přepětí V~ vstupu x

49 Nouzové zastavení kompresoru x

50 Chyba Měření napětí V~ vstupu x

51 Chyba snímače teploty Rozptylovače x

52 Vnitřní chyba komunikace mezi mikrořadiči karty x

53 Chyba komunikace s řídicí kartou IDU x
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Identifi kační štítek Vnitřní jednotky

1

2

3
4 5

9

10 11

MAX MIN

Vysvětlivky:
1.  Obchodní značka
2.  Výrobce
3.  Model - Výrobní č.
4.  Obchodní kód
5. Č. homologace
9.  Elektrické údaje
11.  Maximální tlak v topném rozvodu
12. Jmenovitý výkon elektrického rezistoru

Identifi kační štítek Vnější jednotky

12

1

2

3
7 8 9 10

11

14

16 17
19

18

15

12 13

4 5 6

Vysvětlivky:

 1 Značka

 2  Model

 3  Parametry topení

 4  Jmenovitý výkon topení

 5  Parametry chlazení

 6  Jmenovitý výkon chlazení

 7  Typ oleje v chladicím okruhu

 8  Druh chladiva - náplň chladiva

 9  Index GWP potenciálu globálního ohřevu

 10 Ekvivalentní hodnota CO2

 11 Elektrické údaje

 12  Elektrická ochrana

 13  Maximální elektrický výkon

 14  Maximální tlak chladicího okruhu

 15  Minimální tlak okruhu topení

 16  Místo výroby

 17  Třída ochrany IP

 18  Certifi kace

 19  Kontaktní adresa

Údaje chladiva

40 S EXT 50 S EXT 70 S EXT 70 S-T EXT

Druh chladiva R410A R410A R410A R410A

náplň chladiva [g] 2300 2300 3080 3080

GWP 2088 2088 2088 2088

Ekvivalentní hodnota CO2 (t) 4,8 4,8 6,4 6,4
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Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni, 45

60044 Fabriano (AN) Italy

Telefono 0732 6011

Fax 0732 602331

info.it@aristonthermo.com

www.aristonthermo.com

Ariston Thermo Hungária Kft.

1135 Budapest, Hun u. 2.

Telefon: +36 1 237 1110 - Fax: +36 1 237 1111

http://www.ariston.com/hu/

Ariston Thermo CZ, s.r.o. 
Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9

T: (+420) 222 713 455  M: (+420) 724 004 137

http://www.ariston.com/cz/


