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TEPLÁ VODA
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VNIT� NÍKLIMA

TEPELNÉ ÈERPADLO INFORMACE

TEPLÁ VODA

Pokojová teplota -
(je-li pøipojeno
pokojové èidlo)

Tepl. teplé vody

Extra teplá voda (je-li
aktivována)

Venkovní teplota

Odhadované množství
teplé vody

Informace o provozu



VNIT� NÍKLIMA

TEPELNÉ ÈERPADLO INFORMACE

TEPLÁ VODA

teplota

VNITØNÍ KLIMA 1

vìtrání

plánování

upøesnit

vypnuto

normální

Oznaèená hlavní
nabídka

Èíslo nabídky –
oznaèená dílèí nabídka

Název a èíslo nabídky –
hlavní nabídka

Symbol –
hlavní
nabídka

Stavová informace – dílèí
nabídky

Název – dílèí nabídkySymboly – dílèí nabídky



úsporný

komfortní režim 2.2

normální

extra

Volba



èas a datum 4.4

èas

den

rok

mìsíc

24 h

12 h

datum

Hodnoty, které se mají zmìnit



Okno aktuální
nabídky

Poèet oken v
nabídce

prùvodce spouštìním 5.7

Šipky na procházení okny v prùvodci spouštìním
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Energiförbrukning fördelat över året
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Månad

Rozvod energie z tepelného èerpadla zemì-voda je rozložen do
celého roku.

Mìsíc

Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven Èervenec Srpen Záøí Øíjen Listopad Prosinec

% roèní
spotøeby





teplota

VNITØNÍ KLIMA 1

vìtrání

plánování

upøesnit

vypnuto

normální



teplota 1.1





normální (50%)

vìtrání 1.2

rychlost 1 (0%)

rychlost 2 (40%)

rychlost 3 (80%)

rychlost 4 (100%)



plánování 1.3

chlazení

vìtrání vypnuto

vypnuto

vytápìní vypnuto



PLÁNOVÁNÍ VYTÁP� NÍ 1.3.1

aktivováno

plán 2

systém

plán 3plán 1

vše

po

út

st

èt

pá

so

ne

21:30 - 06:00 20.5°

Èasový interval ÚpravaDen

Aktivováno Rozvrh Systém





PLÁNOVÁNÍ CHLAZENÍ 1.3.2

aktivováno

plán 2plán 1

vše

po

út

st

èt

pá

so

ne

21:30 - 06:00 zapnuto

Èasový interval ÚpravaDen

Aktivováno Rozvrh



vše

po

út

st

èt

pá

so

ne

aktivováno

plán 2plán 1

PLÁNOVÁNÍ V� TRÁNÍ 1.3.3

21:30 - 06:00 rychlost 3

Èasový interval ÚpravaDen

Aktivováno Rozvrh



upøesnit 1.9

topná køivka

externí nastavení

min. tepl. na výstupu

nastavení pokojového èidla

nastavení chlazení

návratový èas ventilátoru



topná køivka 1.9.1

systém

venkovní tepl. °C

teplota prùtoku °C

30
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50

60

70
°C

- 40°C
UTETEMPERATUR

- 10010 - 20 - 30

Brantare kurvlutning

Výstupní teplota

Venkovní teplota

Strmìjší køivka



30

40

50

60

70
°C

- 40°C
UTETEMPERATUR

- 10010 - 20 - 30

Förskjuten värmekurva

Výstupní teplota

Venkovní teplota

Posun topné køivky

30

40

50

60

70
°C

- 40°C
UTETEMPERATUR

- 10010 - 20 - 30

Maximivärde

Minimivärde

Výstupní teplota

Venkovní teplota

Maximální hodnota

Minimální hodnota







externí nastavení 1.9.2

klimatizaèní systém 1

klimatizaèní systém 2

klimatizaèní systém 3

klimatizaèní systém 4

°C

°C



min. tepl. na výstupu 1.9.3

klimatizaèní systém 1

klimatizaèní systém 2

klimatizaèní systém 3

klimatizaèní systém 4

°C

°C

°C

°C



nastavení pokojového èidla 1.9.4

èinitel, systém 1

øídicí pokojové èidlo, syst. 2

øídicí pokojové èidlo, syst. 3

èinitel, systém 3

øídicí pokojové èidlo, systém 1

øídicí pokojové èidlo, syst. 4



chlazení 1.9.5

tepl. chlad. prùtoku pøi +20 °C

tepl. chlad. prùtoku pøi +30 °C

èas mezi pøepn. vytáp./chlaz.

zavøít smìš. vent. v rež. chlaz.

min. tepl. chladicího prùtoku

použít pokojové èidlo

°C

h

°C

°C



návratový èas ventilátoru 1.9.6

rychlost 1

rychlost 2

rychlost 3

rychlost 4

h

h

h

h



vlastní køivka 1.9.7

tepl. na výstupu pøi -20 °C

tepl. na výstupu pøi -10 °C

tepl. na výstupu pøi 0 °C

tepl. na výstupu pøi 10 °C

tepl. na výstupu pøi -30 °C

tepl. na výstupu pøi 20 °C

°C

°C

°C

°C

°C

°C



posun bodu 1.9.8

zmìna køivky

venkovní tepl. bod

°C

°C

venkovní tepl. °C

teplota prùtoku °C





doèasná extra

TEPLÁ VODA 2

komfortní režim

plánování

upøesnit

aktivní

úsporný

vypnuto



vypnuto

doèasná extra 2.1

3 h

6 h

12 h



úsporný

komfortní režim 2.2

normální

extra



vše

po

út

st

t

pá

so

ne

aktivováno

plán 2plán 1

PLÁNOVÁNÍ TEPLÉ VODY 2.3

normální

Èasový interval ÚpravaDen

Aktivováno Rozvrh



upøesnit 2.9

pravidelné ohøívání

recirk. teplé vody

pravidelné ohøívání 2.9.1

aktivováno

interval

èas spuštìní

Další pravidelné ohøívání

dny





provozní informace

INFORMACE 3

inf. o kompresoru

inf. o elektrokotli

protokol alarmu

vypnuto

poèet bìhù



provozní informace 3.1

provozní priorita

plnìní teplé vody

prùt. topn. média

vypoèít. tepl. prùtoku

stupnì-minuty

venkovní tepl.

vstup prim. okruhu

výstup prim. okruhu

stav EB100

vypnuto

49.0 °C

30.5 °C

15.0 °C

62

-5.6 °C

6.2 °C

3.9 °C



inf. o kompresoru 3.2

stav:

poèet spuštìní:

celková doba provozu:

- z toho teplá voda:

poèet bìhù

1 h

0 h

inf. o elektrokotli 3.3

stav:

èasový èinitel:

vypnuto



protokol alarmu 3.4

Sním. hlad. PO

Sním. hlad. PO

Sním. hlad. PO

Sním. hlad. PO

Sním. hlad. PO

Sním. hlad. PO

Komun.se vst.

Alarm VT

Ch. èidla BT6

Ch. èidla BT6

protokol alarmu 3.4

venkovní tepl.

prùt. topn. média

vratná topného média

plnìní teplé vody

vstup prim. okruhu

výstup prim. okruhu

výstup kondenzátoru

doba provozu

Snímaè hladiny v primárním okruhu

-5.6 °C

30.5 °C

25.0 °C

49.0 °C

3.9 °C

30.5 °C

0 min

6.2 °C

vytápìníprac. režim



prac. režim

TEPELNÉ ÈERPADLO 4

vlastní ikony

èas a datum

jazyk /jazyk

vypnuto

automatický

další funkce

nastav. dovolené



další funkce 4.1

bazén

bazén 4.1.1

aktivováno

spouštìcí tepl.

zastavovací teplota

°C

°C



prac. režim 4.2

automatický

ruèní

pouze elektr.





vlastní ikony 4.3

venkovní/pokojová teplota

teplota teplé vody

digitální hodiny

analogové hodiny

èas a datum 4.4

èas

den

rok

mìsíc

24 h

12 h

datum



jazyk 4.6

nastav. dovolené 4.7

aktivováno

datum zahájení

datum ukonèení

vytápìní

požadov. pokojová teplota

dostatek teplé vody

chlazení

vìtrání

0

úsporný

vypnuto

normální

20.0°

vypnutobazén



upøesnit 4.9

provozní priorita

nastavení automat. režimu

nastavení stupòù-minut

uživatelská nastavení z výroby

naplán. blokování vypnuto



provozní priorita 4.9.1

min

min

min

teplá voda

vytápìní

bazén



spustit chlazení

zastavit vytápìní

zastavit elektrokotel

èas filtru

°C

°C

°C

h

nastavení automat. režimu 4.9.2





aktuální hodnota

spustit kompresor

spustit elektrokotel

rozdíl mezi dalšími stupni

SM

SM

SM

SM

nastavení stupòù-minut 4.9.3



Chcete obnovit nastavení všech
uživatelských parametrù z výroby?

uživatelská nastavení z výroby 4.9.4

anone



aktivováno

plán 2plán 1

vše

po

út

st

t

pá

so

ne

naplán. blokování 4.9.5

Èasový interval BlokováníDen

Aktivováno Rozvrh





informace/rady

reset alarmu

režim podpory

Snímaè hladiny v primárním
okruhu

alarm
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