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Základní návod

Vstup pro nastavení
Pro další nastavení musíte použít programovací řádky
regulátoru .
Pro návrat o úroveň výš zmáčkněte ESC.
vyber blok

Vyberte optimální druh provozu

1

Stlačováním tlačítka měníte druh provozu vytápění.

3 sec

2

4

5

OK

Trvalý provoz
Udržuje nastavenou prostorovou teplotu podle nastaveného druhu provozu.
Udržuje nastavenou komfortní teplotu
Udržuje nastavenou útlumovou teplotu

Chlazení
(pokud je součástí systému)
Udržuje nastavenou prostorovou teplotu pro režim
chlazení.

OK

vyber řádek

Automatický provoz
Automatický provoz udržuje nastavené prostorové
teploty podle časového programu.

Protimrazová ochrana
V protimrazovém režimu je vytápění vypnuto regulátor
pouze dělá protimrazovou ochranu (vytápí na protimrazovou teplotu).

3

nastav hodnotu
6

7
XXXX.XX

XX

OK

Tyto nastavení jsou přístupná:
Ovl. blok
TIME

Ovl. řádek
hh / mm
DAY

vysvětlení
čas/den
hodiny/minuty
dny v týdnu

MO…SU
ON / OF 1
ON / OF 2
ON / OF 3
ON / OF 4

Časový program top. okruhu
vyber den
Zap/Vyp fáze 1
Zap/Vyp fáze 2
Zap/Vyp fáze 3
Zap/Vyp fáze 4

ON / OF 1
ON / OF 2
ON / OF 3
ON / OF 4

Časový program TV
Zap/Vyp fáze 1
Zap/Vyp fáze 2
Zap/Vyp fáze 3
Zap/Vyp fáze 4

COMFR
ECONM
NOFRS

Nastavení topného okruhu
Komfortní teplota
Útlumová teplota
Protimrazová teplota

TSPHC

Teplá voda (TV)
Tlačítkem
zapínáme nebo vypínáme přípravu TV dle časového programu.
TSPHW

V místnosti je Horko nebo Zima
Nastavení:
1. Stlačítkami (- / +) přímo nastavíte
+
zvýšení nebo pokles Komfortní teploty . Hodnota je přepsána až za 3
vteřiny.
2. Pro přenastavení útlumové teploty použijte v
menu regulátoru položku HEAT > ECONM. a upravte teplotu

HEAT

Tip: Po změně nastavení teploty vyčkejte minimálně dvě
hodiny aby se toto přenastavení projevilo.

Poznámka: Tabulka zobrazovaných hodnot a řádku pro
nastavení se může lišit podle aplikace systému.

Přítomnostní tlačítko

TV je příliš horké nebo studené

Stlačením tohoto tlačítka přepnete
dočasně do útlumového režimu a tím v
případě nepřítomnosti v této místnosti.
Přepnutí bude platné do nejbližší
změny časového program.
Při opětovném využití místnosti zmáčkni tlačítko ještě
jednou.
Udržuje nastavenou komfortní teplotu
Udržuje nastavenou útlumovou teplotu

Varování – pozor na opaření při nastavení příliš vysoké
teploty!

Můžete nastavit prázdniny.
Na začátku prázdnin se vytápění přepne do protimrazové ochrany na konci prázdnin se vytápění přepne do
původního nastavení

Nastavení:
Ujistěte se, že je nastaven správný čas, aby regulace
mohla zprávě fungovat podle nastaveného časového
programu. Vyber TIME > hh / mm a DAY.

Nastavení:
Stlač přítomnostní tlačítko na 3 vteřiny.
Nastavíte nepřítomnost od 10 minut po 45 dní.

Chybová a servisní zobrazení

• Prezenční tlačítko funguje pouze v Automatickém
režimu.

Nastavení:
Stlačením (- / +) přímo nastavíte
vyšší nebo nižší žádanou teplotu
teplé vody.

-

+

Změna data nebo času

ERROR – chyba se zobrazuje jako písmeno E po
kterém následuje číselný kód chyby. Exxx
ERROR a >>OK zobrazí kód chyby E případně zablokuje kotel.
Pro reset chyby potvrďte OK.

Zobrazované informace
Info tlačítko zobrazuje různé informace.

Údržba, servis
Tento symbol zobrazuje zprávu pro servis a údržbu.
Užitečné tipy pro šetření energií

Významy zobrazovaných symbolů
Ohřev TV je
uvolněn

Vytápění je uvolněno

Ohřívání TV je
aktivní

Vytápění na žádanou teplotu je
zapnuto

Servisní hlášení

Automatický provoz

Funkce prázdniny

Nepřetržitý provoz

Vytápění na
komfortní teplotu

Protimrazová
ochrana.

Útlumová teplota

Kotel v chodu

• Vytápějte místnosti přes den maximálně na 21 °C
• Větrejte krátce plně otevřeným oknem.
• Když místnost nejsou využívány nastavte termostatické hlavice na protimrazovou ochranu.

• Žádné záclony ani nábytek před otopná tělesa.

