POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Pri úpravách prednastaveného, automatického programu postupujte nasledovne:
1. Stlačte tlačidlo . V prípade, že je povolený automatický program pre TÚV, navoľte pomocou tlačidiel
symbol radiátora
a následne potvrďte tlačidlom . Na displeji bliká 6 denných intervalov a číslo 1 dňa 1 znázornené v štvorčeku indikuje prístup
do zmeny prvého intervalu Pondelka.
2. Stlačte tlačidlo . Následne začnú preblikávať hodiny a minúty: pomocou tlačidiel
minútových krokoch. Pridržaním tlačidla sa hodnoty budú meniť zrýchlene.

nastavíte začiatok intervalu po 10

3. Stlačte tlačidlo . Teplota vo vnútri domu začne preblikávať: pomocou tlačidiel
krokoch. Pridržaním tlačidla sa hodnoty budú meniť zrýchlene.

nastavíte teplotu po 0.1 stupňových

4. Stlačte tlačidlo . Na displeji začne blikať 6 denných intervalov.
5. Následným stlačením tlačidla
prejdete na interval 2 v pre deň 1, Pondelok. Hondoty pre tento interval nastavíte zopakovaním
postupu uvedeného v bodoch 2 až 4.
6. Ostatné intervaly (3,4,5 a 6) navolíte pomocou tlačidiel

a nastavíte zopakovaním postupu uvedeného v bode 5.

7. Nastavenie nasledovného dňa navolíte nasledovne:
a. Pre zobrazenie dňa 2 stlačte tlačidlo

. Program pre Utorok nastavíte zopakovaním postupu v bodoch 2 až 6.

b. Pre skopírovanie Pondelkového programu do Utorka, stlačte tlačidlo
.
v týždni, opakovane stlačte tlačidlo

. Pre skopírovanie tohoto programu aj do ostatných dní

Dôležité! Pri nastavovaní progamu dbajte nato aby jednotlivé intervaly nezačínali v ten istý čas ( v rámci toho istého dňa).
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Tlačidlo vypnutie, leto-zima/oblokovanie
Tlačidlo automatický/manuálny režim
Tlačidlo programovanie ÚK/TÚV
Tlačidlo nastavenie dátum a čas
Tlačidlo nastavenie teploty ÚK
Tlačidlo nastavenie teploty TÚV
Tlačidlo užívateľské informácie/nastavenie
Tlačidlo funkcia dovolenkový denný program ÚK,TÚV
Tlačidlo manuálne zníženie nastavenej teploty miestnosti
Tlačidlo manuálne zvýšenie nastavenej teploty miestnosti
časové pásma vykurovacieho programu
deň v týždni
hodina a minúta
režim vypnutia
Manuálny režim vykurovania
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27
28

Automatický režim vykurovania
Funkcia dovolenka
Horák a aktuálny výkon
Letný režim
Režim TÚV
Zimný režim
Režim ÚK
Porucha
Teplota v miestnosti
Protimrazová ochrana
Vonkajšia teplota (ak je pripojený snímač vonk. teploty
Vybité batérie
Blikajúci symbol: Pokus o synchronizáciu
Trvalo rozsvietený: RF komunikácia OK

Poznámky k osobnému nastaveniu programu
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Počiatočný čas
Nastavenie teploty
Utorok
Počiatočný čas
Nastavenie teploty
Streda
Počiatočný čas
Nastavenie teploty
Štvrtok

POPIS RF ZÁKLADNE

Počiatočný čas
Nastavenie teploty
Piatok
Počiatočný čas
Nastavenie teploty
Sobota
Počiatočný čas
Nastavenie teploty

					1 - ľavá LED
					2 - tlačidlo režimu TEST
					3 - pravá LED

Nedeľa
Počiatočný čas
Nastavenie teploty

KONFIGURÁCIA A AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA V 6 JEDNODUCHÝCH KROKOCH
Krok 1. Kontrola inštalácie (RF základňa)
Ubezpečte sa že je RF základňa elektricky napájaná cez pripojenie ku kotlu. Pravá LED kontrolka musí 3 razy rýchlo prebliknúť každé
2 sekundy.
Krok 2. Inštalácia batérií (Diaľkové ovládanie)
poznámka: Postupujte podľa týchto pokynov len v prípade prvej inštalácie RF diaľkového ovládania alebo ak displej diaľkového
alebo ak je displej vypnutý (žiadne symboly ani čísla). V opačnom prípade prejdite priamo na krok
ovládania zobrazuje symbol
3: Správne nastavenie dňa a času.
Postup pre inštaláciu batérií:
1. Odstráňte predný kryt pritlačením
hlavice skrutkovača do bodob A a B
vyznačených na obrázku.

Krok 5. Nastavenie prevádzkového režimu
Voľba režim OFF - Ak sa chystáte byť dlšiu dobu mimo vykurovaných priestorov (pozrite si tiež funkciu “Dovolenka”) alebo
kým sa nezobrazí na displeji symbol . V tomto stave
jednoducho chcete vypnúť kúrenie, opakovane stláčajte tlačidlo
ostáva kúrenie vypnuté dokým teplota v priestore neklesne pod teplotu 5°C a neaktivuje sa protimrazová ochrana. Ak je kotol vybavený
zásobníkom úžitkovej vody, kotol nebude v tomto režime dodávať teplú úžitkovú vodu. Kotly s prietokovým ohrevom budú dodávať
teplú úžitkovú vodu.

Voľba režim Leto - Ak chcete vypnúť kúrenie ale potrebujete zachovať aktívny ohrev úžitkovej opakovane stláčajte tlačidlo
. tomto stave ostáva kúrenie vypnuté dokým teplota v priestore neklesne pod teplotu 5°C a
kým sa nezobrazí na displeji symbol
neaktivuje sa protimrazová ochrana. Bez ohľadu na typ kotla, ohrev úžítkovej úžitkovej vody bude aktívny.
Voľba režim Zima - Pre opätovnú aktiváciu kúrenia a návrat k vopred nastavenému prevádzkovému programu, opakovane stláčajte
kým sa nezobrazí na displeji symbol
. Bez ohľadu na typ kotla, ohrev úžítkovej úžitkovej vody bude aktívny.
tlačidlo
Automatická prevádzka vykurovania (v zimnom režime) - Opakovaným stláčaním tlačidla
navoľte na displeji symbol
Diaľkové ovládanie následne bude pracovať podľa automatického týždenného programu, zobrazujúc 6 denných intervalov. Aktuálny
interval denného programu je vyznačený v štorcovom rámčeku. Ak štvorcový rámček nieje zobrazený, znamená to že aktuálny čas je
medzi 00:00h a začiatkom intervalu č.1

2. Vložte dve priložené 1.5V alkalické batérie typu AA LR6, pričom dávajte pozor na správnu orientáciu batérií (správne uloženie je
vyznačené na vnútornej strane predného krytu)
3. Opätovne osaďte predný kryt RF diaľkového ovládania. (Ubezpečte sa že, predná a zadná časť správne do seba zapadajú a
prekontrolujte správnosť zasunutia kontaktov).
4. Vyčkajte než prebehne synchronizácia medzi RF základňou a RF diaľkovým ovládaním. Proces synchronizácie je ukončený keď
symbol
na displeji diaľkového ovládania prestane preblikávať. V opačnom prípade vyberte batérie z diaľkového ovládania
a zopakujte body 1 a 2 postupu aktivácie. Ak si to situácia vyžaduje, umiestnite diaľkové ovládanie bližšie k RF základni pre
spoľahlivejšiu RF komunikáciu.
Krok 3. Nastavenie dňa a času
1. Stlačte tlačidlo
a následne začne preblikávať zobrazenie dňa. Pomocou tlačidiel
pričom 1 predstavuje Pondelok a 7 predstavuje Nedelu.
2. Stlačte tlačidlo
a následne začne preblikávať zobrazenie hodín. Pomocou tlačidiel
rozpätí od 00 do 23.
3. Stlačte tlačidlo
a následne začne preblikávať zobrazenie minút. Pomocou tlačidiel
rozpätí od 00 do 59.
4. Stlačte tlačidlo
.

nastavte správny deň v týždni,
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Od Soboty do Nedele

Manuálna prevádzka vykurovania (v zimnom režime) - Ak si želáte používať diaľkové ovládanie na fixnej teplote v priestore, navoľte
na displeji symbol
( 6 časových intervalov sa nezobrazuje). Následne nastavte požadovanú teplotu v
pomocou tlačidla
priestore pomocou tlačidiel
v krokoch po 0.1°C. Pridržaním stlačeného tlačidla a hodnota bude meniť zrýchlene. Manuálna
prevádzka bude aktívna do navolenia iného prevádzkového režimu.
Krok 6. Nastavenie teploty kúrenia a teplej úžitkovej vody
Kúrenie - Stlačte tlačidlo
: na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty vody vo vykurovacom okruhu, ktoré je možné upraviť
pomocou tlačidiel
v krokoch po 1°C. Z ponuky vystúpite stlačením ľubovoľného tlačidla.

Úžitková voda - Stlačte tlačidlo
: na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty úžitkovej vody, ktoré je možné upraviť
pomocou tlačidiel
v krokoch po 1°C. Z ponuky vystúpite stlačením ľubovoľného tlačidla.

nastavte správne hodinu v

Krok 4. Nastavenie automatického týždenného programu
Po nastavení času a dňa začne diaľkové ovládanie vykonávať prednastavený automatický program. Vykurovací program poskytuje 6
časových intervalov nastavenia teplôt očíslovaných od 1 do 6. Časové intervaly je možné nastaviť na hodnoty od 00:00 až 24:00 v
10 minútových krokoch. Každá z teplôt môže byť nastavená v rozpätí od 7°C do 32,5°C v 0,1°C krokoch. Je preto možné počas dňa
nastaviť akúkoľvek kombináciu času a teploty, ktorá sa každom jednotlivom dni môže líšiť. Prednastavený program je nasledovný:
Od pondelka do piatka

Vyradenie nastavenej teploty - V režime automatickej prevádzky je možné dočasne upraviť teplotu v priestore pomocou tlačidiel
v krokoch po 0.1°C. Pridržaním stlačeného tlačidla a hodnota bude meniť zrýchlene. Režim vyradenia nastavenej teploty
sa na displeji znázorňuje blikajúcim symbolom . Režim sa automaticky ukončí pri aktivácii nasledovného intervalu vykurovacieho
programu.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE
funkcia dovolenka
Funkcia dovolenky slúži na deaktiváciu kúrenia (a tiež prípravy teplej úžitkovej vody v prípade kotlov so zásobníkom TÚV) na vopred
nastavený čas v rozpätí od 1 hodiny do 45 dní nastaviteľný v krokoch po 1 hodine. Funkcia umožňuje šetriť energiu v čase, keď ste
mimo domova, pričom k obnoveniu predtým nastaveného prevádzkového režimu dôjde automaticky po uplynutí nastaveného času.
K aktivácii v čase trvania funkcie dovolenka dôjde len v prípade, že teplota v priestore klesne pod 5°C: aktivuje sa protimrazová
ochrana.
Pre aktiváciu funkcie dovolenky postupujte nasledovne:
1. Stlačte tlačidlo
Následne začne na displeji preblikávať symbol
zostávajúci čas, po ktorý zostane funkcia dovolenky aktívna.

spolu s vyobraznením času -00:01, ktoré vyjadruje

2. Pomocou tlačidiel
v krokoch po 1 hodine nastavte dobu, po ktorú bude funkcia aktívna.
(-00:01 prestavuje 1 hodinu, -45:00 predstavuje 45 dní). Pridržaním stlačeného tlačidla sa budú hodnoty meniť zrýchlene.
3. V čase keď je funkcia dovolenky aktívna, na displeji sa kontinuálne zobrazuje zostávajúci čas do návratu do východziemu
prevádzkovému režimu.
Režim dovolenky zrušíte stlačením tlačidla

SK

alebo akéhokoľvek iného tlačidla súvisiaceho so zmenou prevádzkového režimu.

NASTAVENIE PARAMETROV UŹÍVATEĽOM
Pohyblivá teplota - Vykurovacia krivka
Po nainštalovaní sondy vokajšej teploty riadenenie umožňuje prevádzku v režime pohyblivej teploty. Sonda musí byť pripojená ku
kotlu: pokyny pre pripojenie sondy nájdete v návode na obsluhu kotla. V tomto režime sa teplota vody vo vykurovacom systéme
automaticky upravuje v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia. Režim pohyblivej teploty Vám zabezpečí maximálny užívateĺský
komfort a úsporu energie počas celého roka. Ak sa napríklad teplota vonkajšieho prostredia zvýši, teplota vody vo vykurovacom okruhu
sa podľa nastavenej vykurovacej krivky zníži. V režime Pohyblivej teploty hodnota “Nastavenia teploty vykurovacej vody” slúži ako
maximum prevádzkového rozsahu. Doporučujeme túto hodnotu nastaviť na maximum, čo následne umožní systému pracovať v celom
užitočnom prevádzkovom rozsahu.
Vykurovaciu krivku je možné nastaviť v rozsahu od 1 do 10 podľa nasledovného grafu.

1.
2.
3.

Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
Displej bude zobrazovať parameter CU. Pomocou tlačidiel
upravte vykurovaciu krivku v krokoch po 1 jednotke.
Pridržaním tlačeného tlačidla za bude hodnota meniť zrýchlene.
Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.

Režim pohyblivej teploty je možné vyradiť z činnosti nastavením vykurovacej krivky na hodnotu 0.
Pri inštalácii musí byť systém nastavený kvalifikovaným servisným technikom. Následne však užívateľ má možnosť upraviť nastavenie
pre za účelom zvýšenia komfortu. Pokiaľ navolená teplota v miestnosti ostáva nižšia ako nastavená teplota, doporučujeme nastaviť
vyššiu krivku a naopak. Pri nastavovaní krivky jednorázovo meňte hodnotu krivky len o jednu jednotku. Následne skontrolujte výsledok
v priestore a prípadne vykonajte daĺšiu úpravu.
Pohyblivá teplota - Paralelný posun krivky
Po nastavení vykurovacej krivky je možné nastaviť paralelný posun krivky v rozpätí od 20 do 40, tak ako je vyobrazené na nasledovných grafoch:

Dôležité: Na doske kotla navoľte manuálne plnenie. V manuálnom režime, ak snímač nainštalovaný v kotly zosníma nedostatočný
tlak, ikona bar začne preblikávať na displeji; stlačením tlačidla RESET sa aktivuje špeciálny solenoidný ventil. Počas manuálneho alebo
automatického plnenia systému ikona bar ostane trvalo rozsvietená. Po dosiahnutí nominálneho tlaku sa vráti diaľkové ovládanie do
režimu normálneho zobrazovania.
Nastavenie mernej jednotky
Nastavenie čínnosti diaľkového ovládania v °C alebo °F nastavíte nasledovne:
3. 7 x stlačte tlačidlo .
1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
4. Displej bude zobrazovať parameter P6.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.
Pomocou tlačidiel
je následne možné navoliť hodnotu “0” pre zobrazenie vo °F alebo “1” pre zobrazenie v °C.
5. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoĺvek iného tlačidla.
Korekcia snímania teploty v priestore
Pri nastavení korekcie zosnímanej teploty v priestore postupujte nasledovne:
3. 8 x stlačte tlačidlo .
1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
4. Displej bude zobrazovať parameter P7.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.
Pomocou tlačidiel
je následne možné upraviť korekciu snímania teploty v rozpätí od -2°C do +2°C v krokoch po 0,1
°C. Pridržaním stlačeného tlačidla sa bude hodnota meniť zrýchlene.
5. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.
Vstup telefonického kontaktu
Normálna funkcia diaľkového ovládania je zabezpečená pokým telefonický kontakt ostáva roztvorený. Uzavretie tohoto kontaktu,
znázornené na displeji symbolmi (), je možné využiť na prinútenie diaľkového ovládania vypnúť kúrenie alebo nastaviť teplotu v
priestore na vopred nastavenú, fixnú hodnotu.
Pri nastavení tejto funkcie postupujte nasledovne:
3. 9 x stlačte tlačidlo .
1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
4. Displej bude zobrazovať parameter P8.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.
Pomocou tlačidiel
je následne možné navoliť hodnotu “0” pri uzavretí kontaktu sa deaktivuje kúrenie, “1” pri uzavretí
sa aktivuje kúrenie na fixnú hodnotu teploty v priestore
6. Displej bude zobrazovať parameter P9
5. Stlačte tlačidlo .
Pomocou tlačidiel
nastavte hodnotu, na ktorú upraví diaľkové ovládanie teplotu v priestore po zopnutí telefonického
kontaktu (ak je hodnota P8 nastavená na 1). Hodnota sa upravuje v krokoch po 0,1°C. Pridržaním stlačeného tlačidla sa
hodnota bude meniť zrýchlene.

1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.

7. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.
Úprava režimu prevádzky diaľkového ovládania pri otvorenom alebo uzavretom telefonickom kontakte je možné vykonať maximálne
do 120 sekúnd
OSTATNÉ FUNKCIE
Menu informácie
Diaľkové ovládanie je schopné podať užívateľovi informácie o stave kotla. Každé jednotlivé stlačenie tlačidla umožňuje posun v
cyklickom zozname poskytujúcom nasledovné informácie:
T1 - Teplota výstupu vykurocavej vody okruhu ÚK
T2 - Teplota teplej úžitkovej vody
T3 - Teplota spiatočky vykurovacej vody okruhu ÚK (len kotly vybavené snímačom)
T4 - Diaľkovým ovládaním vypočítaná , aktuálne nastavená cieľová teplota.
P5 - Aktuálny výkon horáka
F6 - Aktuálne otáčky ventilátora
F7 - Aktuálny prietok TÚV (len kotly s prietokomerom)
P8 - Aktuály tlak vody v systéme (len kotly s tlakovým snímačom)
v - Verzia riadiaceho softvéru diaľkového ovládania
Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.

3. Stlačte tlačidlo .
4. Displej bude zobrazovať parameter OF.

Pomocou tlačidiel
je následne možné upraviť nastavenie krivky v krokoch 1 jednotke. Pridržaním stlačeného tlačidla
sa hodnota bude meniť zrýchlene.
5. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoĺvek iného tlačidla.
Aktivácia programovania TÚV.
Pri nastavení minimálnej teploty vykurovacej vody v systéme v krokocho po 1°C, postupujte nasledovne:
1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.
Pomocou tlačidiel
týždenného režimu TÚV.

3. 2 x stlačte tlačidlo .
4. Displej bude zobrazovať parameter P1.

nastavte hodnotu “0“ pre deaktiváciu, alebo hodnotu “1“ pre aktiváciu funkcie programovania

Výpadok elektriny
V tomto prípade prestane pracovať RF základňa diaľkového ovládania, keďže je elektricky napájaná z dosky kotla. Na displeji
začne preblikávať symbol
. Ak dôjde do 2 minút dôjde k obnoveniu napájania, symbol
bude opätovne trvalo rozsvietený a
komunikácia bude obnovená. V opačnom prípade sa na displeji zobrazí porucha E94 spolu so symbolom
. V takom prípade po
na displeji
obnovení napájania je potreba vyčkať na opätovné nadvizanie komunikácie 15 minút pričom následne sa bude symbol
zobrazovať ako trvalo rozsvietený.

5. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoĺvek iného tlačidla.
Pri nastavení automatického týždenného programu postupujte odbodne ako je popísane v “Krok 4: Nastavenie automatického
týždenného programu” s tým rozdielom, že v bode “1” navoľte symbol
a v bode 3 namiesto teploty navoľte EC (economy)
alebo CO (comfort). Týždenný programátor pre úžitkovú vodu v bude režime COMFORT udržovať teplotu vody v zásobníku na
prednastavenej hodnote. V režime ECO bude ohrev úžitkovej vody vyradený z činnosti.
Dôležité: Ubezpečte sa že je pri automatickej prevádzka navolený na diaľkovom ovládaní zimný režim.
Funkcia predohrevu vykurovania.
Táto funkcia je aktívna len v automatickom režime vykurovania.
Ak je aktívny automatický, týždenný vykurovací program, funkcia stanoví štart vykurovania (nie pred 00:00 v tom istom dni) tak,
že užívateľom nastavená teplota je dosiahnutá ihneď na začiatku užívateľom nastaveného intervalu. Diaľkové ovládanie vypočíta
hypotetický Pred-aktivačný čas: ak je naprogramovaná teplota v kratšom čase ako bol predpoklad, Pred-aktivačný čas sa nasledovný
raz skráti alebo v opačnom prípade predĺži. Toto je podstatou procesu samo-učenia, ktorého cieľom je stanoviť minimálny predaktivačný čas.
Diaľkové ovládanie taktiež ponúka možnosť nastaviť fixnú krivku Predohrevu kúrenia: v takomto prípade sa bude teplota v priestore
zvyšovať fixne o 3°C za hodinu.
Preto by nemal byť program automatického vykurovania nastavovaný podľa toho, kedy by systém mal začať kúriť ale podľa toho kedy
potrebujete teplo.
Pre aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:
1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.

3. 3 x stlačte tlačidlo .
4. Displej bude zobrazovať parameter P2.

Pomocou tlačidiel
je následne možné navoliť hodnotu “0” pre vypnutie Predohrevu ÚK, hodnotu “1” pre aktiváciu
Predohrevu ÚK a hodnotu “2” pre Predohrev ÚK pri fixnej krivke 3°C za hodinu.
5. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoĺvek iného tlačidla.
Maximálny počet denných časových intervalov.
Program vykurovania poskytuje 6 časových intervalov pre rôzne úrovne teploty, očíslované od 1 do 6. Aj je to potrebné je možné
zredukovať tento počet až po minimum 2 denných intervalov.
1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.
Pomocou tlačidiel

3. 4 x stlačte tlačidlo .
4. Displej bude zobrazovať parameter P3.

upravte počet denných intervalov v rozpätí od 2 do 6,.

Minimálna teplota vykurovacej vody v systéme.
Pri nastavení minimálnej teploty vykurovacej vody v systéme v krokocho po 1°C, postupujte nasledovne:

Pomocou tlačidiel
zrýchlene.

3. 5 x stlačte tlačidlo .
4. Displej bude zobrazovať parameter P4.

INŠTALÁCIA RF DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
RF diaľkové ovládanie môže byť umiestnené na stenu alebo do dodaného stojanu, ktorý je
dodávaný ako aleternatíva k pevnému umiesteniu na stenu.
RF diaľkové diaľkové ovládanie musí byť zafixované na stene vo výške zhruba 1.5m od podlahy,
mimo priestoru dverí, okien alebo zdrojov tepla, ktoré by mohli ovplyvniť merianie teploty v
priestore. Pred pristúpením k samotnej inštalácii odpojte kotol zo sieťového napätia. Odstráňte
prednú časť ovládania pritlačením skrutkovača s plochou hlavicou do miest označených A a B.
Následne pripevnite zadnú časť diaľkového ovládania pomocou dodaných skrutiek. Nevkladajte
batérie: pozri Krok 1: kontrola inštalácie a Krok 2: Inštalácia batérií. Opätovne osaďte prednú časť
diaľkového ovládania.

Nastavenie času
Nastavenie dňa
Režim prevádzky
Teplota vykurovania pre manuálny režim
Teplota v priestore pre aktiváciu protimrazovej ochrany
CU
Vykurovacia krivka
OF
Paralelný posun krivky
P1
Aktivácia programu pre TÚV
P2
Funkcia preohrevu ÚK
P3
Max. počet denných intervalov
P4
Min teplota vykurovania
P5
Plnenie systému
P6
Voľba mernej jednotky
P7
Korekcia zosnímanej teploty
P8
Voľba vstupu telefonického kontaktu
P9
Manuálna teplota po spojení tel. kontaktu
V priemere garantovaná výdrž batérií

5. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoĺvek iného tlačidla.
Plnenie systému
Táto funkcia riadi režim prevádzky elektrického plniaceho zariadenia vykurovaceho okruhu v niektorých modeloch kotlov.
Pri nastavení tejto funkcie postupujte nasledovne:
3. 6 x stlačte tlačidlo .
4. Displej bude zobrazovať parameter P5.

Pomocou tlačidiel
je následne možné navoliť hodnotu “0” deaktivácia elektronického plniaceho zariadenia, “1” pre
Manuálne plnenie systému a “2” pre automatické plnenie systému.
5. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoĺvek iného tlačidla.

SK

.Kúrenie je po dobu

Porucha sondy vonkajšej teploty
Ak v režime pohyblivej teploty dôjde k poruche (voliteľnej) sondy vonkajšej teploty, na displeji sa zobrazí porucha E93 splou so
symbolom
. Vykurovanie bude aktívne na fixnej hodnote „Nastavenie teploty vykurovania“. Poruchu ostránite buď odstránením
príčiny nefunkčnosti sondy alebo vypnutím režimu vykurovania pohyblivou teplotou.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A VÝCHODZIE NASTAVENIA

upravte hodnotu parametra v krokoch po 1°C. Pridržaním tlačidla sa pohodna bude meniť

1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.

Porucha priestorového snímača teploty
V prípade poruchy priestorového snímača teploty sa na displeji zobrazí porucha E92 spolu so symbolom
trvania poruchy vypnuté.

INŠTALÁCIA RF ZÁKLADNE
Pred vykonaním inštalácie odpojte kotol zo sieťového napätia. Odstráňte prednú časť ovládania
pritlačením skrutkovača s plochou hlavicou do miest označených A a B. Následne pripevnite
zadnú časť diaľkového ovládania pomocou dodaných skrutiek. Odstráňte prednú časť ovládania
pritlačením skrutkovača s plochou hlavicou do miest označených A a B. Následne pripevnite
zadnú časť RF základne pomocou dodaných skrutiek. Kábel pripojenia veďte cez pripravený
obdĺžnikový otvor a následne vykonajte pripojenie na svorky označené „OT“. Ak je to nutné
pripojte telefonický kontakt (beznapäťový) na svorky označené „GSM“.Opätovne osaďte prednú
časť RF základne
Na pripojenie použite dvojžilový kábel (2x0,75mm2, max. 2x2,5mm2) pričom sa ubezpečte,
že kábel nieje vedený pozdĺž akejkoľvek kabeláže so sieťovým napätím. Kabeláž zárovň nesmie
presiahnuť dĺžku 50 metrov.

5. Z ponuky vystúpite stlačením akéhokoĺvek iného tlačidla.

1. Pridržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy.
2. Displej bude zobrazovať parameter CU.

Diagnostika
Diaľkové ovládanie nepretržite monitoruje stav kotla a signalizuje na displeji akúkoľvek poruchu symbolom
a kódom poruchy.
Podronosti o jednotlivých chybových hláseniach nájdete v návode na obsluhu príslušného kotla. Niektoré z porúch (vyznačené
písmenom „A“) vedú k trvalému zablokovaniu, ktoré je možné odblokovať tlačidlom RESET. Ostatné poruchy (vyznačené písmenom
„F“) vedú k dočasnému zablokovaniu, ktoré sa odblokuje automaticky po obnovení normálnych prevádzkovým podmienok.

12:00
Deň 1=Pondelok
Automatický
20°C
5°C
0=Deaktivované
30°C
0=Deaktivované
0=Deaktivované
6
0=Deaktivované
0=°C
0
0=Vypnúť kúrenie
20°C
1 rok

