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SĜíUuþka SUo uåivatele a VHUYLVQtKRtechnika

Elektrické a elektronické výrobky z jakéhokoli odpadu nesmČjí být likvidovány s bČåným domácím odpadem, ale musí být
zlikvidovány v souladu se zákonem WEEE podle evropské smČrnice 2012/19/EU následné zmČny 2003/108/ES a
dotazováním v místČ bydlištČ nebo u maloobchodníka v pĜípadČ, kdyå je produkt nahrazen podobným výrobkem.
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OBECNÉ INFORMACE
I-CR je dálkové ovládání Modbus s ŵŽŶŽĐŚƌŽŵĂƟĐŬǉŵLCD a kapacitními tlaēítky.
ZaƎşzení musí bǉt pouǎíváno jako ><KsKs>E1ƉƎşƐƚƌŽũĞ s lokální detekcí teploty, replikace Ǝşdicích funkcí na ƉƎşƐƚƌŽũŝ.
Dálkové ovládání:
¾ Replikuje nĢkteré funkce Ǝşzení ƉƎşƐƚƌŽũĞ(ētení sond, pƎşstup k parametrƽm ...)
¾ Tǉdenní prostorovǉ ēĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵ.
¾ Cyklus proƟ LEGIONELLE.
¾ Historie VÝSTRAH.
V reǎimu ĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶşƉƎşƐƚƌŽũĞ jsou nabídky na klávesnici ƉƎşƐƚƌŽũĞŝĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶşƐƚĞũŶĠ.
Na hlavní stránce se standardnĢ zobrazuje pokojová teplota a akƟvují se ikony obsluhy na základĢ funkcí ƉƎşƐƚƌŽũĞ. V pƎípadĢ
ǀǉƐƚƌĂŚǇƐe místo teploty v místnosƟ zobrazí kód ǀǉƐƚƌĂŚǇ.
POZNÁMKY:
¾ Lze jej konĮŐurovat s jedním ƉƎşƐƚƌŽũĞŵ, není mŽǎné spravovat síƛ ŬĂƐŬĄĚƵƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů͘
¾ Pomocí šipek lze zobrazit aktuální ēas namísto pokojové teploty.

1.1 TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napĢơ
Napájecí frekvence
Výkon
Izolaēní tƎída
StupeŸ ochrany
Teplota provozního prostƎedí
(1)
Vlhkost provozního prostƎedí
Teplota skladovacího prostƎedí
(1)
Vlhkost skladovacího prostƎedí
Celkové rozmĢry
Komunikace

12Vac/dc (±10%)
50/60Hz
1,5 VA
II
IP20
-25°C / +60°C
0% ÷ 80%
-30°C ÷ 70°C
0% ÷ 90%
133 x 80,7 x 24 mm
Sériovǉ Modbus RS485 Modbus master
PƎesnost +/- 0,5°C;
Rozsah 0°C – 70°C
4
2%

Sonda vzduchu
(2)

(2)

TƎída zaƎízení
WƎşƐƉĢǀĞŬŬƷēŝŶŶŽƐƟ

(1)Nekondenzující.
(2)Podle N\ÍZ. EU 2013-811.

INSTALACE
Dálkové ovládání se pouǎívá pro montáǎna zeě pouze pro vnitƎní pouǎiơ͘
Na zadní stranĢ dálkového ovládání jsou dĢrované otvory, které musíte oddĢlit vyvíjením tlaku pomocí šroubováku tak, abyste
získali otvory pro upevnĢní.
PƎed provedením této operace otevƎete samotné ovládací zaƎşzení mírnǉm tlakem na jeho spodní a horní ēást, aby se zadní panel
oddĢlil od pƎedního panelu.
Pouǎijte zadní panel a ƉƎŝƉĞǀŶĢƚĞŚŽŶĂǌĞěƉŽŵŽĐşϮƓƌŽƵďƽ.
Nepouǎívejte panel pƎímo jako šablonu k vyvrtání otvorƽ na zdi, bĢhem této operace mƽǎe dojít k poškození elektroniky.
Postupujte peēlivĢ podle níǎe uvedenǉch krokƽ pro otevƎení i-CR:
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KROK 1

KROK 3

KROK 2
StisknČte
dolĤ

2) Lehce
vyklopte
zadní þást

1) StisknČte západku dolĤ
pro uvolnČní

3) OddČlte obČ þásti
vyklopením na dlouhé
VWUDQČMDNMHXYHGHQR

P\IPOJENÍ
Je nutné zajisƟt dva propojovací kabely mezi chladicí jednotkou nebo tepelným ēerpadlem a dálkovým ovládáním i-CR:
SơnĢný kabel 3x1,5 mm 2 pro komunikaci Modbus R +/R-/GND
Kabel 2x1,5 mm2 pro napájení 12Vac

POPIS
KABEL 1

NAPÁJENÍ

KABEL 2

KOMUNIKACE

KABEL 3

DIGITÁLNÍ VSTUP

SVORKY
TEPELNÉHO ERPADLA

SVORKY i-CR
PIN 12
PIN 13
PIN 9
PIN 7
PIN 8
PIN 1
PIN 2

12Vac
12Vac
GND RS485
RS485 +
RS485 -

POZNÁMKA

STÍN NÝ
KABEL

BEZNAP eOVÝ KONTAKT
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PƎşklad i-CR v kombinaci s jednotkami tepelného ēerpadla Vitocal 100-A

SVORKOVNICE 100-A
SVORKOVNICE i-CR

KABEL 2

KABEL 1
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KLÁVESNICE
Podsvícení kontrolek LED zhasne, pokud klávesnice není pouǎívána déle neǎ 1 minutu. V tomto pƎşpadĢ první sƟsknuơ tlaēítka
„probudí“ klávesnici rozsvícením LED, ale funkce spojená s tlaēítkem se nevykonává. K dispozici je 6 kapacitních tlaēítek.

ZAP/VYP (ON/OFF)
PODSVÍCENÍ

^Ks|WZK'ZD
DAY
(DEN)

NAHORU

ZM NY Z/Dh

DOLp

POTVRZENÍ

TLAÍTKO

POPIS
ZAP/VYP (ON/OFF) PODSVÍCENÍ
Funkce, která pracuje na úrovni termostatu, vypíná/zapíná LED diody a podsvícení.
V reǎimu VYPNUTO klávesnice nepƎŝjímá pƎşkazy.
Tato funkce nemáǎádnǉ vliv na ŽǀůĄĚĄŶşƉƎşƐƚƌŽũĞ, ale umŽǎŸƵje/zakazuje interakci termostatu
.
UmŽǎŸƵje opusƟt nabídku.
Pokud je sƟsknuto po dobu 3 sekund, akƟvuje pohotovostní reǎim a uzamkne klávesnici (objeví se
ikona visacího zámku)
dĂƚŽĨƵŶŬĐĞŶĞŵĄǎĄĚŶǉǀůŝǀŶĂŽǀůĄĚĄŶşƉƎşƐƚƌŽũĞ͕ĂůĞƵŵŽǎŸƵũĞͬǌĂŬĂǌƵũĞŝŶƚĞƌĂŬĐŝƵǎŝǀĂƚĞůĞ
ƐŬůáǀeƐnŝcş teƌŵoƐtatu.
NAHORU
UmŽǎŸƵje pƎejít do vyšší nabídky nebo zvǉšit hodnotu parametru
DOLp
UmŽǎŸƵje pƎejít do niǎší nabídky nebo sníǎit hodnotu parametru
^Ks|WZK'ZD
UmŽǎŸƵje nastavit provozní ƉĂƌĂŵĞƚƌǇĂēĂƐǇ
TLAÍTKO ZM NY Z/Dh
VyǎĂduje dlouhé sƟsknuơ po dobu 3 ƐekƵŶĚ pro zŵĢnu ƌĞǎŝŵƵszdW E1ͬ,>E1nebo VYPNUT1
tepelného ēerpadla
KLÁVESA POTVRZENÍ
UmŽǎŸƵje vstoupit do nabídek nebo potvrdit parametr.

DISPLEJ
Displej je ŵŽŶŽĐŚƌŽŵĂƟĐŬǉ LCD s podsvícením. Níǎe je uveden seznam hlavních ikon s ǀǇƐǀĢƚůŝǀŬĂŵŝ.

IKONA

POPIS
Chlazení

POZNÁMKA
Svíơ trvale: provozní reǎim chlazení
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IKONA

POPIS
Topení

POZNÁMKA
Svíơ trvale: provozní reǎim topení

Teplá voda

Svíơ trvale: ŽŚƎĞǀds povolen
Bliká: ƉƌŽďşŚĄŽŚƎĞǀds

Kapka vody

^ǀşơ͕ŬĚǇǎũĞǀǉƐƚƵƉŶşƚĞƉůŽƚĂǀŽĚǇƉƎşƐƚƌŽũĞǌŽďƌĂǌĞŶĂŶĂŚůĂǀŶşƐƚƌĄŶĐĞŵşƐƚŽƚĞƉůŽƚǇ
míƐtnoƐƟ.

MaŶƵální
Maximální Hz

PokƵĚēĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵnení akƟvní͕ ale naƐtavení „mode (reǎim)“ ũe maŶƵální
Svíơ trvale pƎi akƟvaĐi fƵŶkĐe maximální ǀǉŬŽŶŬŽŵƉƌĞƐŽƌƵ

^Ks|WZK'ZD Svíơ͕ kdyǎ ũe v ēinnoƐƟ proƐtorovǉēĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵ
EkonomŝĐŬǉ

kƟvní reǎim EĐo (maŶƵálnĢnebo ēĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵͿ

Zeǎim szW

syƉŶƵơ reǎimƵ (maŶƵálnĢ nebo ēĂƐŽǀǉŵƉƌŽŐƌĂŵĞŵͿ

HeƐlo akƟvní

KznaēƵũe͕ ǎe máte pƎíƐtƵƉ k nabídkám pod heƐly
Teēky vedle nĢũ oznaēƵũí zadanoƵ úroveŸ heƐla

siƐaĐí zámek

KznaēƵũe akƟvní zámek kláveƐniĐe

sǉƐƚƌĂŚĂ
Chyba odkazƵ
erpadlo
KompreƐor
KĐhrana proƟ
ůĞŐŝŽŶĞůůĞ
KĐhrana proƟ
mrazƵ
Dotop
Kotel
Kdmrazování

KznaēƵũe pƎítomnoƐt ǀǉƐƚƌĂŚǇ
KznaēƵũeĐhybĢũíĐí komƵŶikaĐi Ɛ ũednotkoƵ
Svíơ trvale͕ kdyǎ ũe ēerpadlo ũednotky akƟvní
Bliká: Jednotka v reǎimƵ ŝŶŝĐŝĂůŝǌĂĐĞ
Svíơ trvale: kompreƐor ũe v provozƵ
StabilnĢrozƐvíĐeno: Probíhá dezinfekēní ĐyklƵƐ
Bliká: poƐlední ĐyklƵƐ nebyl proveden
Svíơ trvale͕ kdyǎ ũe akƟvní ŽĐŚƌĂŶĂproƟ mrazƵ;ǀǎĚǇƵǀĞƌǌĞ&Ϳ
Svíơ trvale͕ kdyǎ ũe akƟvní dotop nebo ŽŚƎĞǀds͕ pokƵĚ ũƐoƵ k diƐpoziĐi
Svíơ trvale͕ kdyǎ ũe akƟvaĐe kotle akƟvní͕ pokƵĚ ũe k diƐpoziĐi
Svíơ trvale͕ kdyǎ probíhá odmrazování.

UZAMKNUTÍ KLÁVESNICE
-

AUTOMATICKÉ: SpravƵũe aƵtomaƟĐkǉ zámek kláveƐniĐe (pohotovoƐtní reǎim): po K32 (vǉĐhozí naƐtavení 60 ƐekƵnd)
ƐekƵŶĚáĐh neēinnoƐƟ Ɛe LED tlaēítka vypnoƵ a ũaƐ LCD Ɛe Ɛníǎí podle K33 (vǉĐhozí naƐtavení 100%)͕ pak pƎŝ prvním
ƐƟƐkŶƵơ ũednoho z tlaēítek ũƐoƵ akƟvovány LED diody͕ které ƐŝŐnalizƵũí proďƵzení kláveƐniĐe. Tato ƵĚáloƐt nemá po
ƐƟƐkŶƵơ tlaēştka ǎádnǉ další úēŝnek. S akƟvními LED diodami kláveƐniĐe reaŐƵũe podle potƎeby. Pro naƐtavení viz odƐt.
7.5.2.

-

MANUÁLNÍ: <ƌŽŵĢĂƵƚŽŵĂƟĐŬĠŚŽǌĄŵŬƵŬůĄǀĞƐŶŝĐĞƉŽƉƐĂŶĠŚŽǀŽĚƐƚĂǀĐŝƌŽǌŚƌĂŶşƉƎşƐƚƌŽũĞĞǆŝƐƚƵũĞŵŽǎŶŽƐƚƉƌŽǀĠƐƚ
ƵzamkŶƵơ kláǀĞƐŶŝĐĞƌƵēŶĢ͗^ƟƐŬŶƵơŵƚůĂēşƚŬĂWͬszWŶĂϯƐĞŬƵŶĚǇƐĞŬůĄǀĞƐŶŝĐĞǌĂŵŬŶĞ͘dĂƚŽƐŝƚƵĂĐĞũĞŽǌŶĂēĞŶĂ
viƐaĐím zámkem. PƎŝ kaǎdém ƐƟƐkŶƵơ tlaēítka v této ƐitƵaĐi zamykání viƐaĐí zámek bliká ƐpoleēnĢ Ɛ nápiƐem „LoĐk
(ĄŵĞŬ)“. ChĐete-li kláveƐnŝĐŝ odemknoƵt͕ ƐƟƐknĢte znovƵ tlaēítko WͬszW na ϯ ƐekƵŶĚy.
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HLAVNÍ MENU
Pomocí klávesy Enter vstoupíte do níǎe popsané nabídky první úrovnĢ. Zde se mohou objevit následující polŽǎky:
- PSS: Nastavení hesla
- SeƩ: ádaná hodnota letního a zimního ƌĞǎŝŵƵ, eco a normální provoz
- ModE: Provozní reǎim termostatu (funkce prostorového termostatu)
- Hist: Historie výstrah
- PAr: Parametry ƉƎşƐƚƌŽũĞa lokální termostat
- Err: Aktuální ǀǉƐƚƌĂŚǇƉƎşƐƚƌŽũĞ
- dAtE: Nastavení datumu a ēasu
- For: Nabídka s ruēním vynucením
- SYS: Nabídka stavu systému
WŽŵŽĐşƓŝƉĞŬƐĞƉŽŚǇďƵũƚĞŵĞǌŝŵŽǎŶǉŵŝƉŽůŽǎŬĂŵŝ͕ǀǇďĞƌƚĞƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵŶĂďşĚŬƵ klávesou Potvrzení a ukonēete TLAÍTKEM
ZAP/VYP.

7.1 PSS
Nastavení hesla pro vstup do menu servisního technika nebo vyššího.

7.2 SeƩ
Nastaveníǎádané hodnoty WZKsKE1,KZ/Dh. (zakázáno v reǎimu diS)
Set (Nastavení)
Coo (chlazení)
,;ǀǇƚĄƉĢŶşͿ
CooE (chlazení eco)
,;ǀǇƚĄƉĢŶşĞĐŽͿ

Default (Výchozí
nastavení)
25,0 °C
20,0 °C
30,0 °C
15,0 °C

7.3 ModE
VýbĢrem nabídky MODE nastavíte typ provozního reǎimu.
diS: Funkce prostorového termostatu je deakƟvována.
Tento reǎim je rozpoznán skuteēnosơ,ǎe se neobjeví ani ikona manuální, ani ikona ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ.
Je zobrazena ikona se symbolem kapky. Zobrazená teplota je teplota reŐulaēní sondy tepelného ēerpadla.
ComF: Funkce prostorového termostatu je akƟvní.
PŽǎadavek na termoreŐulaci bude vyhodnocen na základĢ teploty odeētené termostatem a sezónním nastavením
normálního prostƎedí.
Zobrazená teplota je teplota vzduchu odeēteného sondou na dálkovém ovládání i-CR
Tento reǎim je rozpoznán pouze pƎştomnosơ symbolu manuálního reǎimu.
Eco: Funkce ECO manuální.
PŽǎadavek na termoreŐulaci bude vyhodnocen na základĢ teploty odeētené termostatem a sezónním nastavením Eco
prostƎedí. Tento reǎim je rozpoznán pƎştomnosơ ikony manuálního reǎimu a ikony listu.
OFF: Prostorový termostat v manuálním stavu OFF.
WƎşƐƚƌŽũŝ bude zaslána vǎdy uspokojena termoreŐulace ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘dĞŶƚŽƌĞǎŝŵũĞƌŽǌƉŽǌŶĄŶƉƎşƚŽŵŶŽƐơŝŬŽŶǇŵĂŶƵĄůŶşŚŽ
reǎimu a ikony ŵĢsíce.
Cron: ĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵakƟvní
PŽǎadavek na reŐulaci teploty se Ǝşdí proŐƌamováním týdenního ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ, který mƽǎe být zase v jednom
z následujících rozsaŚƽ:
o VYP (OFF)
o Eco
o Komfortní (ComF)
Tento reǎim je rozpoznán pƎítomnosơ hodin, cŽǎ indikuje akƟvní ēĂƐŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵ, akƟvní ēasový úsek je idenƟĮkován
pƎştomnosơ nebo nepƎştomnosơ symbolƽ mĢsíce a listu.
Tato nabídka je vǎdy pƎşstupná. Pro nastavení ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵviz odst. 12.
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7.4 HIST
dĂƚŽŶĂďşĚŬĂƐůŽƵǎşŬǌŽďƌĂǌĞŶşŚŝƐƚŽƌŝĞǀǉƐƚƌĂŚƵůŽǎĞŶǉĐŚǀĞǀƉƎşƐƚƌŽũŝ͘ sǉƐƚƌĂŚǇũƐŽƵǌŽďƌĂǌĞŶǇǀŽďƌĄĐĞŶĠŵĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐŬĠŵ
ƉoƎadí, nĞũnoǀĢũší ǀǉƐƚƌĂŚĂsĞǌobƌaǌí ũako Ɖƌǀnş͘
PoŵoĐí tlaēítĞk NaŚoƌu a Dolƽ ŵƽǎĞtĞ ƉƌoĐŚĄǌĞt ƌƽǌnǉŵŝ ƉƎştoŵnǉŵŝ ǌĄǌnaŵǇ͘ U ƉƎĞĐŚodoǀǉĐŚ staǀƽ, ǀĞ ktĞƌǉĐŚ tĞƌŵostat
ƉƎĞũdĞ na ētĞní ŶŽǀĠǀǉƐƚƌĂŚǇ, sĞ kƌĄtĐĞ obũĞǀí ƉoŵlēkǇ, ktĞƌĠ ukaǌuũí,ǎĞ Śodnota ũĞštĢ nĞní k dŝsƉŽǌŝĐŝ͘
VĞ ǀǉĐŚŽǌíŵ nastaǀĞní sĞ ǌŽbƌaǌí ǌkƌatka ƵůŽǎĞŶĠǀǉƐƚƌĂŚǇ (Exxx)͘ OƉakoǀanǉŵ sƟsknuơŵ klĄǀĞsǇ EntĞƌ ƉƌoĐŚĄǌítĞ další data
ǀǌĄǌnaŵu, ktĞƌĄ ũsou:
- as ǀǉƐƚƌĂŚǇǀĞ foƌŵĄtu ŚŚ:ŵŵ (24 Śodŝn)
- DĞn ǀ ŵĢsíĐŝ „d0xx“ (kdĞ xx = 1 – 31)
- MĢsíĐ „M0xx“ (kdĞ xx = 1 – 12)
- R|ok „Ǉ0xx“ (kdĞ xx = 0 – 99)
sƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞŬĂƌƚĂǀĚŽďĢǀǉƐƚƌĂŚǇŶĞŵĢůĂŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉůĂƚŶĠĚĂƚƵŵĂēĂƐ͕ǌŽďƌĂǌƵũĞƐĞďĢǎŶǉēĂƐǀĞĚŶĞĐŚĂŚŽĚŝŶĄĐŚŽĚ
ƉoslĞdníŚŽǌaƉŶƵơ kaƌtǇ͘ V toŵto ƉƎşƉadĢ sĞ nĞǌŽbƌaǌí ƉolĞ MĢsíĐ a Rok a ƉolĞ DĞn ŵƽǎĞ ŵít Śodnotu Ϭ͘
PŽǌnĄŵka:
sŚŝƐƚŽƌŝŝǀǉƐƚƌĂŚũĞǌĂŚƌŶƵƚĂƚĂŬĠƷƐƉĢƓŶĢƵŬŽŶēĞŶĄĚĞǌŝŶĨĞŬēŶşƵĚĄůŽƐƚ͕ǀƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢƐĞŵşƐƚŽǌŬƌĂƚŬǇǀǉƐƚƌĂŚǇǌŽďƌĂǌş
„ALOK“͘

7.5 Par
Toto ŵĞnu uŵŽǎŸƵũĞ ƉƎşstƵƉ kĞ ǀšĞŵ ƉaƌaŵĞtƌƽŵ ƉƎşƐƚƌŽũĞ, ũĞ ŵŽǎnĠ nastaǀŝƚǎĄdanĠ ŚodnotǇ ǀodǇ tĞƉĞlnĠŚo ēĞƌƉadla͘
Pƌǀní ƷƌoǀĞŸǌŽbƌaǌuũĞ ƉoƉŝskǇ ƌƽǌnǉĐŚ skƵƉŝn͘ VǉbĢƌĞŵ ũĞdnĠǌĞ skƵƉŝnǌísŬĄtĞ ƉƎşstƵƉ k ƌĞlaƟǀníŵ ƉaƌaŵĞtƌƽŵ͘
7.5.1 Set (Nastavení)
NastaǀĞníǎĄdanĠ ŚodnotǇ VODY ǀ lĠtĢ aǌŝŵĢ
Setpoint acqua (ádaná
Default (Výchozí
hodnota vody)
nastavení)
CoŽ;ĐŚůĂǌĞŶşͿ
7,0 °C
HE;ǀǇƚĄƉĢŶşͿ
45,0 °C
SE;ŽŚƎĞǀdsͿ
48,0 °C
CKKϮ;ĐŚůĂǌĞŶşϮͿ
18,0 °C
HEϮ;ǀǇƚĄƉĢŶşϮͿ
35,0 °C
7.5.2

KonĮŐuraēní parametry
LǌĞ nastaǀŝt nĄslĞduũíĐí konĮŐuƌaēní ƉaƌaŵĞtƌǇ:
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Kód

Popis
Sériová pƎenosová rychlost Modbus
0 = 4800 baudƽ
1 = 9600 baudƽ
2 = 19200 baudƽ
3 = 38400 baudƽ
Sériová parita Modbus
0 = ádná parita se 2 stop bity
1 = Parita ODD s 1 stop bitem
2 = Parita EVEN s 1 stop bitem
3 = ádná parita se 1 stop bitem
asový limit komunikace Modbus
Jas v pohotovostním reǎimu
K33 = 0: vypnuto
K33 > 0: Procento jasu ve srovnání s bĢǎným provozem
Oīset dne v týdnu
0 = PondĢlí je den 1
1 = NedĢle je den 1
Korekce cidla teploty

K01

K02

K03
K33

K50
K100

Hodnota
výchozího
nastavení

Minimální
mezní
hodnota

Minimální
mezní
hodnota

1

0

3

ís

U

2

0

3

ís

U

60

0

120

s

U

100%

0

100

%

U

0

0

1

ís

M

-10,0

10,0

0

Jednotka jƌŽǀĞŸ

°C

M

Legenda k úrovním hesla:
U = ÚroveŸ uǎivatele
M = ^ĞƌǀŝƐŶşƷƌŽǀĞŸ

7.6 Err
V této nabídce mƽǎete vidĢt zkratky aktuálních výstrah akƟvních na tepelném ēerpadle.
Pomocí TLAÍTEK Nahoru a Dolƽ mƽǎete procházet rƽznými pƎştomnými výstrahami.
Pokud neexistujíǎádné výstrahy, objeví se nápis „noAL“.
.
PƎştomnost chyby na tepelném ēerpadle je rozpoznána pƎştomnosơ ikony
Ruēní reset ǀǉƐƚƌĂŚƉƎşƐƚƌŽũĞ: Provádí se automaƟcky vypnuơm ƉƎşƐƚƌŽũĞpomocí tlaēítka MODE (RE/M) (v pƎştomnosƟ
výstraǎného signálu na obrazovce).

7.7 dAtE
Nastavení datumu a ēasu:
x YEAr: od 2018 do 2099
x Mon: od 1 (Leden) do 12 (Prosinec)
x DAy: od 1 do 31 (s dynamickým omezením na nĢkolik mĢsícƽ/let)
x Hour: od 00:00 do 23:59
Den v týdnu se poēítá automaƟcky.
Letní ēas Ǝşzený automaƟcky podle pravidla EU.
Na displeji je ve výchozím nastavení den 1 pondĢlí a den 7 nedĢle. Nastavením parametru K50 = 1, 1. den bude nedĢle.
Poznámka: Kdyǎregulace na zaēátku zjisơ,ǎe datum a ēas byly resetovány, toto menu se automaƟcky zobrazí s pŽǎadavkem
na zadání ĚĂƚƵŵƵĂēĂƐƵ͘

7.8 For
Toto menu, pƎşstupné alespoŸ s heslem servisního technika, umŽǎŸƵje akƟvovat nĢkterá vynucení na ƉƎşƐƚƌŽũŝ:
-

dEFr: Slouǎí k akƟvaci cyklu manuálního odmrazování SƟsknuơm klávesy Potvrzení se pƎşkaz odešle do ƉƎşƐƚƌŽũĞ
a nabídka se opusơ͘

-

Pump: Slouǎí k ruēní akƟvaci ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠŚŽŽďĢŚŽǀĠŚŽ ēerpadla k odvzdušnĢní systému. SƟsknuơm klávesy Potvrzení
se pƎşkaz odešle do ƉƎşƐƚƌŽũĞa nabídka se opusơ͘
PovšimnĢte si,ǎe pƎşkaz je ƉƎşƐƚƌŽũĞŵ pƎŝjat, pouze pokud je nastaven na VYPNUTO.
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-

Aleg: V manuálním reǎimu je mŽǎné vynuƟt dezinfekēní cyklus (viz nabídka For).
:ĂŬŵŝůĞũĞǀǇŶƵĐĞŶşŽĚĞƐůĄŶŽĚŽƉƎşƐƚƌŽũĞƉŽŵŽĐşŶĂďşĚŬǇ&Žƌ͕ũĞƚŽƚŽǀǇŶƵĐĞŶşĂŬƟǀŶşƉŽĚŽďƵϲϬŵŝŶƵƚ͘sƉƎşƉĂĚĢǀǉƉĂĚŬƵ
napájení bĢhem tĢchto 60 minut je pŽǎadavek ztracen.
Funkce OCHRANA PROTI LEGIONELLE musí bǉt na tepelném ēerpadle ZAPNUTÁ (viz pƎíslušnou technickou pƎşƌuēku).

7.9 SYS
Nabídka stavu systému͕ v této nabídce mƽǎete vidĢt nĢkteré veliēiny systému:
Pomocí TLAÍTEK Nahoru a Dolƽ vyberte͕ kterǉ stav se má zobrazit.
SƟsknuơm KLÁVESY POTVRZENÍ se zŵĢní název stavu na jeho hodnotu a naopak.

Stav
S001
S002
S003
S004
S005
S006
S007
S008

Význam
Rekuperaēní teplota jednotky
Teplota pƎívodní vody jednotky
Teplota TV
Vzdálená teplota zaƎízení
Venkovní teplota vzduchu
Verze Įrmwaru termostatu
Sací tlak
Kondenzaēní tlak

Poznámka: Pokud hodnota není k dispozici͕ zobrazí se „----“.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Funkce akƟvní v reǎimech (Comf͕ Eco a Cron)͕ inicializace provozu se rozšşƎş na tepelné ēerpadlo͕ pokud:
- Je stroj zapnutǉ v letním nebo zimním provozním reǎimu.
a
- Je povolena regulace dálkového ovládání (reǎim jinǉ neǎ„ diS“).
Pokud je aktuální stav dálkového ovládání VYPNUTO (manuální nebo z ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ)͕ ƉƎşƐƚƌŽũŝďƵĚĞŽĚĞƐůĄŶŽƉŽƚǀƌǌĞŶş
ŽƐƉůŶĢŶşƉŽǎĂĚĂǀŬƵ ; v ostatních pƎşpadech se inicializace provozu Ǝşdí následujícími pravidly.
Pro podrobnosƟ o chování ƉƎşƐƚƌŽũĞǀ pƎşpadĢ chybĢjící inicializace provozu viz speciĮkacĞƉƎşƐƚƌŽũĞ͘

8.1 Letní provozní reǎim
Pokud je teplota termostatu ч Set (Nastavení)͕ vyvolání není akƟvní
Pokud je teplota termostatu ш Set + Hyst (Nastavení + hystereze)͕ inicializace provozu je akƟvní
Poznámky:
x (1) Pevná hystereze 1°C;
x V oblasƟ mezi nastavením a nastavením + hystereze bude zachován stav pƎedchozí inicializace provozu.
x Pokud je aktuální reǎim ECO͕ referenēním nastavením je nastavení letního prostƎedí eco.
x WŽŬƵĚũĞŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉŽŵŽĐŶĠŶĞďŽƐĞŬƵŶĚĄƌŶşŽďĢŚŽǀĠēĞƌƉĂĚůŽ͕ĂŬƟǀŶşŝŶŝĐŝĂůŝǌĂĐĞƉƌŽǀŽǌƵƉƽƐŽďşŶĂƐƚĂǀŽďĢŚŽǀĠŚŽ
ēerpadla.

8.2 Zimní provozní reǎim
Pokud je teplota termostatu ш Set (Nastavení)͕ inicializace provozu není akƟvní
Pokud je teplota termostatu ч Set + isteresi(1) (Nastavení + hystereze)͕ inicializace provozu je akƟvní
Poznámky:
x (1) Pevná hystereze 1°C;
x V oblasƟ mezi nastavením a nastavením + hystereze bude zachován stav pƎedchozí inicializace provozu.
x Pokud je aktuální reǎim ECO͕ referenēním nastavením je nastavení zimního prostƎedí eco.
x WŽŬƵĚũĞŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉŽŵŽĐŶĠŶĞďŽƐĞŬƵŶĚĄƌŶşŽďĢŚŽǀĠēĞƌƉĂĚůŽ͕ĂŬƟǀŶşŝŶŝĐŝĂůŝǌĂĐĞƉƌŽǀŽǌƵƉƽƐŽďşŶĂƐƚĂǀobĢhového
ēerpadla.
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DIGITÁLNÍ VSTUP
Je mŽǎné pƎŝpojŝt termostat nebo Ǝadu prostorových termostatƽ s ďĞǌƉŽƚĞŶĐŝĄůŽǀǉŵkontaktem na ID dŝŐŝtĄůního vstupu ŝ-Cr.
Pokud je ID dŝŐŝtĄůního vstupu uzavƎeno = akƟvní ŝŶŝĐŝĂůŝǌĂĐĞƉƌŽǀŽǌƵ(ŝ kdyǎje tepůota termostatu uspokojena)
Pokud je ID dŝŐŝtĄůního vstupu otevƎeno = není akƟvní ŝŶŝĐŝĂůŝǌĂĐĞƉƌŽǀŽǌƵ
WŽǌŶĄŵŬĂ͗WŽŬƵĚũƐŽƵŬŽŵƉƌĞƐŽƌǇĂŬƟǀŶşĂŝŶŝĐŝĂůŝǌĂĐĞƉƌŽǀŽǌƵũĞƉƎĞƌƵƓĞŶŽ͕ǀĞŶŬŽǀŶşũĞĚŶŽƚŬĂĚŽƐĄŚŶĞǎĄĚĂŶĠŚŽĚŶŽƚǇǀŽĚǇĂƉŽƚĠ
ƉƎĞũĚĞdo pohotovostního reǎŝmu

OCHRANA PROTI LEGIONELLE
Funkce OCHRANA PROTI LEGIONELLE musí být na tepelném ēerpadle AKTIVOVÁNA
Cykůus je akƟvní͕ pokud půaơ r34 > 0 (1=pondĢůş͕ 2=úterý͕…͕ 7=nedĢůe).
ĄůŬŽǀĠŽǀůĄĚĄŶşje zodpovĢdné za ƐĚşůĞŶşdata a ēasu tĂŬ͕ aby ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽŵŽŚůŽ vĢdĢt͕ kdy provést cykůus proƟ ůĞŐŝŽŶĞůůĞ͘
Musí být zapojen uǎŝtkový okruh͗ H10 > 0.
Musí být povoůeny dotopy uǎŝtkového okruhu͗ r15> 0 a pro tento úēeů je nakonĮŐurovĄno reůé (DO s hodnotou 26).
Musí být k dŝspozŝcŝ sanŝtĄrní tepůotní sonda͗ anaůoŐový vstup 6.
PŽǎadavek na provedení dezŝnfekēního cykůu je odesůĄn vzdĄůenĢ.
V hŝstoƌŝŝ výstrah je uůŽǎena udĄůost cykůu proƟ ůĞŐŝŽŶĞůůĞs datem a ēasem ukonēení cykůu; na rozdşů od ǀƓech ostatních
výstrah není v tomto pƎşpadĢ zobrazen nĄpŝs „Exxx“ jako v pƎşpadĢ ǀǉƐƚƌĂŚǇ͕ aůe „ ALOK“.
BĢhem dezŝnfekēního cykůu je akƟvní pƎşsůuƓnĄ ŝkona.
V pƎşpadĢ͕ǎe cykůus není sprĄvnĢ proveden͕ ũĞĚŶŽƚŬĂŚůĄƐşǀǉƐƚƌĂŚƵ E61 (kterou ůze zobrazŝt pouze v hŝstoƌŝŝ výstrah Hŝst).
Pro ruēní vynucení cykůu proƟ ůĞŐŝŽŶĞůůĞ͕ vŝz kapŝtoůa 7͕8 For.

VÝSTRAHY
:ĞĚŝŶŽƵǀǉƐƚƌĂŚŽƵƐŬƵƚĞēŶĢƉƎşƚŽŵŶŽƵŶĂĚĄůŬŽǀĠŵŽĠǀůĄĚĄŶşũĞĐŚǇďĢũşĐşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƐƉƎşƐƚƌŽũĞŵ͕ŬĞŬƚĞƌĠŵƵũĞƉƎŝƉŽũĞŶŽƉƎĞƐƐĠƌŝŽǀĠ
spojení.
Ikona zvonku je akƟvní.
ChybĢjící komunŝkace ƐƉƎşƐƚƌŽũĞŵ je ŝndŝkovĄna bůŝkajícím nĄpŝsem „Conn“.
Ikona zvonku se akƟvuje také v pƎşpadĢ chyby pƎŝ odeētu sondy tepůoty.
V pƎşpadĢ výskytu výstrah na ƉƎşƐƚƌŽũŝƐe objeví výstraǎný trojúheůník.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Pokud je provozní reǎŝm s akƟvovaným ēĂƐŽǀǉŵƉƌŽŐƌĂŵĞŵ(je zobrazena ŝkona hodŝn)͕ pak se v pravém horním rohu zobrazuje͕
které pĄsmo je aktuĄůnĢ akƟvní. AktuĄůní pĄsmo je zvýraznĢno půnou teēkou͕ zaơmco vƓechna ostatní povoůenĄ pĄsma dne budou
mít prĄǌdný kruh; pro nepovoůenĄ pĄsma se nŝc nezobrazí. Pokud jeƓtĢ nebyůo dosĂǎeno ēasu prvního pĄsma aktuĄůního dne͕ jako
akƟvní se ukazuje bůŝkající teēka pĄsma 1͕ cŽǎǌnamenĄ͕ǎe nebyůo dosaǎeno prvního pĄsma.
Níǎe jsou uvedenĄ nastavení ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵna základĢokolní teploty odeētené sondou ĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶşŝ-Cr.
Pro týdenní ēasový rozvrh je nutné nastavŝt datum͕ vŝz odst. 7.7.
K nabídce CRONO (^) se dostanete sƟsknuơm TLAÍTKA HODIN z normĄůního zobrazení. Po ceůou dobu
zbývající v této nabídce bůŝŬĄ symboů hodŝn.
^Ɵsknuơm TLAÍTKA HODIN po dobu 3 sekund opusơte obůast CRONO (^) a vrĄơte se na hůavní obrazovku.
Zaơmco sƟsknuơm TLAÍTKA ZAP/VYP opusơte aktuĄůní sekĐŝ͘
NĄsůedující obrĄzky jsou pouze ŝůustraƟvní.
V ēervené barvĢ seŐment bůŝkĄ͕ v ēerné barvĢ svíơ a ƓedĢ znamenĄ͕ǎe je povoůen podůe Ɠŝpek.

12.1

VýbĢr sezóny

V sekcŝ CRONO (^Ϳ sŝ mƽǎete vybrat͕ který ƐĞǌſŶŶşƌĞǎŝŵ chcete zobrazŝt nebo upravŝt LETNÍ

/ ZIMNÍ

.

PƎŝ vstupu do nabídky je pƎedvoůené proŐƌamovĄní to͕ které se vztahuje k aktuĄůní sezónĢ (ve stavu VYPNUTO se spusơ od
ůetního provozu).
^ymboů zvoůené sezóny bůŝŬĄ a ŵĢní se pomocí Ɠŝpek.
^Ɵsknuơm KLÁVESY POTVRZENÍ pokraēujete ve výbĢru dne týdne
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12.2

VýbĢr dne

V této oblasƟ bliká den v týdnu. První akƟvovaný den je aktuální den. Pomocí šipek vyberte pŽǎadovaný den.

Zde je pƎşklad blikajícího pondĢlí.

DAY (DEN)

SƟsknuơm KLÁVESY POTVRZENÍ pokraēujete ve výbĢru dne týdne.

12.3

ZobrazeníēĂƐŽǀǉĐŚƷƐĞŬƽ

V této oblasƟ se pƎŝ rolování šipkami zobrazuje všech 5 konĮgurovatelných ēĂƐŽǀǉĐŚƷƐĞŬƽĚŶe.
AktuálnĢ vybran ēĂƐŽǀǉƷƐĞŬ je zvýraznĢn blikajícím kruhem.
ĂƐŽǀĠƷƐĞŬǇũsou posouvány pomocí šipek, je zobrazen ēas zaēátku ƷƐĞŬƵ
-

Symbol listu

-

je akƟvní, pokud je ƌĞǎŝŵVYPNUTO nebo zakázáno.
Symbol mĢsíce
sƌĞǎŝŵƵ Komfort jsou mĢsíc i list vypnuty.
Objeví se „----“, pokud je dotyēnǉƌĞǎŝŵ zakázán.

svíơ, pokud je ƌĞǎŝŵECO.

ĂƐŽǀǉƷƐĞŬmusí být upraven:
- Ve svém poēáteēním ēase
- Ve svém provozním reǎimu Komfort, ECO nebo VYP.
Šipky umŽǎŸƵjí zŵĢnu data (blikající).
Posouvání v této oblasƟ je dáno potvrzením hodnoty KLÁVESOU POTVRZENÍ, sƟsknuơm klávesy pokraēujete.
Nejprve mƽǎete nastavit ēas zaēátku ƷƐĞŬƵ. SƟsknuơm KLÁVESY POTVRZENÍ pokraēujete.
VšimnĢte si, ǎe pokud ƷƐĞŬĚeakƟvujete (místo ēasu se objeví pomlēky „ ----“), nemƽǎete pƎejít na nastavení provozního
reǎimu níǎe.
SƟsknuơm KLÁVESY POTVRZENÍ pokraēujete, opusơte zmĢnu ƷƐĞŬƵa ulŽǎíte nové nastavení.
Objeví se následující výbĢry:
-

Komfort: Nápis „ComF“ bez dalších ikon kroŵĢ hodin

-

{B>ECO<B} Nápis „EĐo“ s akƟvní ikonou

.

listu.

mĢsíce.
- VYP: Nápis „OFF“ s akƟvní ikonou
SƟsknuơm KLÁVESY POTVRZENÍ
opusơte zŵĢnu pásma ulŽǎením nastavení a vráơte se na displej samotného pásma.
V pƎechodném období se na nĢkolik sekund zobrazí nápis „Saǀe (Uloǎit)“, cŽǎǌnamená,ǎe zŵĢna byla ulŽǎena.
Pokud NECHCETE zŵĢny ulŽǎit, ukonēíte sƟsknuơm TLAÍTKA ZAP/VYP.

12.4

Vymazání programoǀĄní

V kaǎdé sekci nabídky ēĂƐŽǀĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵsƟsknuơm TLAÍTKA ZAP/VYP po dobu 3 sekund dojde k vymazání.
Z výbĢru ƌĞǎŝŵƵse ǀǇŵĂǎŽƵveškerá blikající programování ƌĞǎŝŵƵ.
Z výbĢru dne se ǀǇŵĂǎŽƵveškerá blikající programování dne.
Ze zobrazení ƷƐĞŬƽse ǀǇŵĂǎĞblikající ēĂƐŽǀǉƷƐĞŬ.
PƎŝ vymazání se na nĢkolik sekund na displeji zobrazí nápis „dEL“, který výslovnĢ oznaēuje, co bylo právĢ provedeno.
VšimnĢte si, ǎe pƎŝ programování jednoho dne nelze deakƟvovat všechnǇēĂƐŽǀĠƷƐĞŬǇ͕ v tomto pƎşpadĢ se ēĂƐ͘ƷƐĞŬ1
povaǎuje za nastaven na VYP od 00:00, a proto je pŽǎadavek na dálkové ovládání vǎdy VYPNUT.
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