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Stručný návod
Procházení
Tlačítko OK (potvrzení/výběr)
Tlačítko Zpět (zpět/vrácení změny / ukončení)
Otočný ovladač
(přesunutí/zvýšení/snížení)
Podrobné vysvětlení funkcí tlačítek najdete na str. 43.
Procházení nabídkami a nastavování různých parametrů je popsáno na str. 45.

2x
INFORMACE

Do režimu nastavování pokojové teploty se vstupuje ze spouštěcího režimu v hlavní nabídce dvojím stisknutím
tlačítka OK.

Zvyšte objem teplé vody
1x

VNITŘNÍ KLIMA

TEPLÁ VODA

2x

Chcete-li dočasně zvětšit množství teplé vody, nejprve otočným ovladačem označte nabídku 2 (kapku vody)
a potom dvakrát stiskněte tlačítko OK.
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PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!
Vážený zákazníku,
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Vám děkují
za rozhodnutí používat výrobek naší značky. Těmito předpisy Vás
seznámíme s použitím, konstrukcí, údržbou a dalšími informacemi.
Výrobek není určen pro ovládání
a) osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
b) s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovědné osoby
nebo nebyly-li jí řádně proškoleny.
Výrobce si vyhrazuje právo na technickou změnu výrobku. Výrobek je určen pro trvalý styk s pitnou vodou.

Význam piktogramů použitých v návodu

Důležité informace pro uživatele ohřívače.

Doporučení výrobce, jehož dodržování Vám zaručí bezproblémový provoz a dlouhodobou
životnost výrobku.

POZOR!
Důležité upozornění, které musí být dodrženo.
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ÚVOD
Vnitřní systémová jednotka pro tepelná čerpadla HMTM 250/50 zcela jistě splní všechna vaše očekávání
a bude Vám komfortně sloužit a dosahovat maximálních úspor energie po mnoho let. Výrobce věnuje spoustu
času, energie a ekonomických prostředků na vývoj inovací, které budou podporovat úspory energií
dosahovaných používáním výrobku. Vaší volbou jste prokázali správný cit a zájem o spotřebu energie,
tedy o záležitost, která ovlivňuje životní prostředí. Výrobce se zavázal trvale přicházet s inovativními
a efektivními výrobky tak, aby toto racionální využívání energie mohlo aktivně přispívat k ochraně životního
prostředí a přírodních zdrojů planety. Tuto příručku, jejímž účelem je informovat, upozorňovat a radit
v souvislost s použitím a údržbou tohoto zařízení, si uschovejte.

1.1 INFORMACE PŘED INSTALACÍ
Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít
k nevratnému poškození vašeho zařízení.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené provozem či montáží zařízení
v rozporu s tímto provozním manuálem.

1.2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Zařízení mohou používat děti od věku 8 let, osoby s tělesným, senzorickým nebo duševním
hendikepem nebo osoby bez zkušeností či znalostí, pokud byly takové osoby poučeny
o provozu tohoto zařízení bezpečným způsobem a jsou seznámeny se souvisejícími nebezpečími.
Se zařízením si nesmějí hrát děti.
Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez řádného dozoru.
Při instalaci:
• Instalace vnitřní systémové jednotky k tepelným čerpadlům musí být provedena instalačním
technikem, který byl k této činnosti řádně proškolen a kvalifikován.
• Zařízení nesmí být instalováno v místech, ve kterých hrozí riziko poškození nárazem, otřesem
nebo výbuchem.
• Zařízení nevybalujte z obalu, dokud nebude umístěno v místě instalace a připraveno k instalaci.
• Před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že jsou všechny hydraulické spoje vodotěsné.
Údržba zařízení:
• Údržba zařízení musí být prováděna servisním technikem s výjimkou běžného a průběžného čištění,
které by měl provádět sám uživatel.
• V době údržby musí být zařízení odpojeno z provozu.
• Výrobce doporučuje pravidelnou roční kontrolu zařízení kvalifikovaným technikem.
• Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez řádného dozoru
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Informace pro klienta
• Osoba provádějící instalaci musí informovat uživatele o provozování zařízení, jeho nebezpečích
a povinnostech uživatele.
• Výrobce si vyhrazuje právo k technickým změnám a ke změnám vzhledu.

Z přetokové trubky pojistného ventilu může odkapávat voda, proto musí být tato trubka
po celé délce nakloněná, aby nevznikaly vzduchové kapsy. Také musí být chráněna před mrazem.
Přetoková trubka musí být viditelná a musí mít otevřený výstup.
HMTM 250/50 se musí instalovat s odpojovačem na napájecím kabelu. Minimální průřez kabelu
musí být dimenzován podle jmenovitého proudu použitého jističe. Veškerá instalace se musí
provést v souladu s platnými normami a směrnicemi.
Značení
•
CE - Symbol CE je povinný pro většinu výrobků prodávaných v EU bez ohledu na to, kde se vyrábějí.
•
IP21 - Klasifikace krytí elektrotechnického zařízení. Nebezpečí pro osobu nebo stroj.
•
Sériové číslo - Sériové číslo najdete na štítku na pravé boční stěně výrobku. Toto číslo je nutné
uvádět v případě všech reklamací výrobku.

1.3 PŘEPRAVA
HMTM 250/50 se musí přepravovat ve svislé poloze a uložit na suché místo. Při přemísťování do budovy
lze jednotku opřít či položit na zadní stranu.

1.4 USAZENÍ
Postavte jednotku na pevný podklad, který unese její hmotnost. Pomocí nastavitelných nožiček ji vyrovnejte
ve vodorovné rovině do stabilní polohy.
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1.5 DODANÉ SOUČÁSTI

1.6 INSTALAČNÍ PROSTOR
Před jednotkou nechte minimálně 800 mm volného místa. Veškeré servisní úkony lze provádět z čelní strany.
Mezi zadní stěnou jednotky a stěnou nechte 10 - 25 mm volného místa pro vedení kabelů.
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1.7 PROHLÍDKA INSTALACE
Platné předpisy vyžadují prohlídku topného systému před uvedením do provozu. Tuto prohlídku musí provést
osoba s náležitou kvalifikací. Vyplňte stranu s datem instalace v uživatelské příručce.
✔

Popis

Poznámky

Podpis

Datum

Topné médium (str. 18)
Naplnění systému
Odvzdušnění systému
Expanzní nádoba
Filtr nečistot
Pojistný ventil
Uzavírací ventily
Tlak v kotli
Zapojeno podle přehledového schématu
Teplá voda (str. 18)
Uzavírací ventily
Směšovací ventil
Pojistný ventil
Elektroinstalace (str. 24)
Připojené komunikační vodiče
Pojistky
Pojistky, vnitřní modul
Jištění, objekt
Čidlo venkovní teploty
Pokojové čidlo
Proudové čidlo
Jistič
Proudový chránič
Nastavení termostatu pro nouzový režim
Různé
Zapojeno do
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POPIS
2.1

POPIS FUNKCÍ

Jednotka zajišťuje akumulaci topné vody a přípravu teplé vody ve spojení s tepelným čerpadlem typu
monoblok. Součástí jednotky je regulace, elektrokotel s funkcí nouzového režimu, oběhové čerpadlo,
přepínací ventil pro volbu režimu, expanzní nádoba a bezpečnostní a odvzdušňovací sestava. Jednotka
je kompletně elektricky propojena a vše je umístěno pod odnímatelným krytem, který je zabezpečen
bezpečnostními šrouby.

2.2 Odstranění čelního a vrchního krytu
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2.3 KONSTRUKCE JEDNOTKY
Bezpečnostní a
odvzdušňovací sestava
Přívod elektřiny

Regulace SMO20

Oběhové čerpadlo
Termostat
nouzového režimu

Elektrokotel 9 kW

Hořčíková anoda

Přepínací ventil

Expanzní nádoba 12l

Jednotka je určena pro k zapojení a komunikaci s kompatibilním tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda.
Vlastní jednotka se skládá z dvou oddělených nádrží. Spodní slouží jako akumulační zásobník pro topný okruh
a horní smaltovaný zásobník s trubkovým výměníkem je určen pro přípravu teplé vody. Vlastní provoz
jednotky řídí regulace, která ovládá oběhové čerpadlo, přepínací ventil a v případě potřeby
i stupňovitě elektrokotel. Součástí jednotky je i expanzní tlaková nádoba o objemu 12 litrů s nastaveným
tlakem 0,5 bar, to znamená, že maximální výškový rozdíl soustavy může být 5 m a celkový objem vody
v topném systému bez jednotky může být 250 litrů. Pro ochranu smaltu je standardně zásobník teplé vody
osazen hořčíkovou anodou, která může být v případě zájmu nahrazena anodou titanovou.
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2.4 ZÁKLADNÍ SCHÉMA SYSTÉMU

2.5 ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ
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2.6 ALTERNATIVNÍ INSTALACE
Kompatibilní tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda musí být vybaveno řídící deskou a displejem a verzí softwaru
uvedenou v následujícím seznamu nebo vyšší. Verze řídící desky se zobrazuje po zapnutí na displeji tepelného
čerpadla.

Výrobek

Verze softwaru

F2040-6

všechny verze

F2040-8

všechny verze

F2040-12

všechny verze

Je-li uvažována možnost instalace vybavení s výraznou spotřebou teplé vody (např. velká vana), je možné
doplnit systém doplňkovým ohřívačem teplé vody. V takovém případě by měl být na výstupu teplé vody
nainstalován směšovací ventil.
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Pro provoz jednotky bez tepelného čerpadla propojte přívod a zpátečku dle schématu výše. Při připojení
systému s termostaty na všech radiátorech nebo okruzích podlahového vytápění je nutné nainstalovat
přepouštěcí ventil nebo odstranit jeden termostat, aby byl zaručen dostatečný průtok.

Zapojení vestavěného chlazení ve čtyřtrubkovém systému prostřednictvím AUX. Toto schéma je především
vhodné pro chladící okruhy s teplotou topné vody pod rosným bodem (pod 15 °C), kdy je potřeba chladící
okruh opatřit speciální kaučukovou izolací.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
3.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
Veškeré elektrické vybavení vyjma venkovních čidel, pokojových čidel a proudových čidel je již zapojeno
z výroby.
•
•
•
•
•

Před zkoušením izolačního odporu domovní instalace jednotku odpojte.
Je-li objekt vybaven proudovým chráničem, potom musí být jednotka vybavena vlastním proudovým
chráničem.
Komunikační kabely a kabely čidel pro externí příslušenství nesmí vést blízko napájecích kabelů.
Komunikační kabely a kabely čidel pro externí příslušenství musí mít minimální průřez 0,5 mm2
a délku do 50 m. Použijte např. kabely EKKX, LiYY nebo ekvivalentní typ.
Pro vedení kabelů do jednotky doporučujeme použít kabelové průchodky a to především pokud
se kabely protahují skrz vnitřní modul ze zadní strany na stranu přední.
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Dokud nebude kotel naplněn vodou a nebude odvzdušněn celý topný okruh, není dovoleno
přepnout přepínač regulace do polohy „I“ nebo „ “, jinak může dojít k poškození termostatu,
tepelné pojistky nebo vlastního elektrokotle.

Elektrickou instalaci a servis je možné provádět jen pod dozorem kvalifikovaného elektrikáře.
Před prováděním jakýchkoli servisních prací přerušte napájení jednotky vypnutím příslušného
jističe. Elektrická instalace se musí provádět v souladu s platnými předpisy!

3.2 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Jednotka se musí vždy instalovat s odpojovačem na napájecím kabelu. Hodnota jističe i minimální průřez
napájecího kabelu musí být dimenzovány dle jmenovitého proudového zatížení spotřebiče. Veškerá instalace
se musí provést v souladu s platnými normami a směrnicemi.

Napojení
jednotky
se
provádí
do
předinstalované
svorkovnice
dle symbolů L1, L2, L3, N a PE, přičemž
napojení jednotky se provádí vždy
3/N/PE~400V/50Hz.

3.3 TEPELNÁ POJISTKA
Tepelná pojistka vypíná napájení do přídavného elektrokotle
v případě, že teplota vzroste na 90 °C až 100 °C. Tepelná
pojistka se nachází pod krytem elektrokotle. Vypnutou
tepelnou pojistku hlásí regulace SMO20 textem "externí
alarm" bez červeného signálního světla.
Reset pojistky se provádí ručně. Odejmeme kryt
elektroinstalace a lehce stiskněte tlačítko tepelné pojistky.
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Pokud dochází k opakovanému vypnutí napájení tepelnou pojistkou, potom je nutná kontrola
jednotky a případně celého topného systému servisním technikem.

3.4 VSTUPNÍ DESKA KOMUNIKACE X2

3.4.1 Čidlo venkovní teploty
Čidlo venkovní teploty nainstalujte do stínu na vnější stěnu budovy obrácenou na sever nebo severozápad,
aby nedošlo k ovlivnění ranním sluncem.
Čidlo venkovní teploty připojte ke svorkám X2:1 a X2:2 na vstupní desce regulace. Použijte dvoužilový kabel
s průřezem minimálně 0,5 mm2. Prostup k čidlu musí být utěsněn, aby nedocházelo ke kondenzaci vody
v pouzdru čidla.

3.4.2 Čidlo pokojové teploty
Jednotka se dodává bez pokojového čidla, které lze zakoupit jako příslušenství a má tyto funkce:
1. Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu na displeji regulace.
2. Umožňuje měnit pokojovou teplotu v °C.
3. Umožňuje jemné nastavení pokojové teploty.
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Nainstalujte čidlo do neutrální polohy na místo, kde má být referenční teplota diagnostikována. Vhodné
místo je na prázdné vnitřní stěně ve výšce cca. 1,5 m nad podlahou. Je důležité zajistit, aby nedocházelo
k měření zkreslené teploty, proto neumísťujte čidlo např. do výklenku, mezi police, za závěs, nad zdroj tepla
nebo do jeho blízkosti, do průvanu z venkovních dveří nebo na přímé sluneční světlo. Problémy mohou
působit i zavřené termostaty topného okruhu v referenční místnosti. Jednotka pracuje i bez pokojového čidla,
ale chcete-li odečítat teplotu uvnitř budovy na displeji regulace, musíte čidlo nainstalovat. Čidlo
se připojuje ke svorkám X2:3 a X2:4 na vstupní desce regulace. Pokud má mít čidlo řídící funkci,
je nutná jeho aktivace v regulaci (nabídka 1.9.4).

Pokud se čidlo používá v místnosti s podlahovým vytápěním, mělo by sloužit pouze k signalizaci
teploty nikoliv k její regulaci. Pokud přesto bude čidlo teplotu řídit, tak krátké časové intervaly
znatelný rozdíl pokojové teploty nepřinesou.

3.4.3 Komunikace s tepelným čerpadlem
Je-li potřeba jednotku propojit s tepelným čerpadlem, potom se komunikace připojuje ke svorkám X2:19(A),
X2:20(B) a X2:21(GND) na vstupní desce regulace.
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3.4.4 Přídavný elektrokotel
Elektrokotel je kompletně elektricky zapojen a je regulací SMO20 stupňovitě řízen 3, 6 a 9 kW dle aktuální
potřeby pomocí stykačů na desce elektroinstalace.

Elektrokotel může pracovat i v nouzovém režimu (přepínač na regulaci
SMO20 nastaven na ). Připojení je jednofázové a výkon je 3 kW.
Teplotu topné vody potom řídí termostat, který je umístěný ve spodní
části desky elektroinstalace. Termostat je nastavitelný v rozmezí
5 °C - 74 °C.

Pro podlahové topení se nedoporučuje teplota vyšší
než 50 °C.

3.4.5 Možnosti voleb pro výstupy AUX
V regulátoru je pevně nastaven výstup AUX1 na hlášení vypnutí tepelné pojistky. Další možnosti najdete
v přiloženém návodu regulace.
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UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
4.1 PŘÍPRAVA
•

Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze „

•

Zkontrolujte, zda je vypouštěcí ventil úplně zavřený a zda se neaktivoval omezovač teploty.

•

Kompatibilní tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda musí být vybaveno řídící deskou s displejem averzí
softwaru uvedenou na str. 12 nebo vyšší.

“.

4.2 PLNĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ
4.2.1 Plnění ohřívače teplé vody
•

Otevřete kohoutek teplé vody.

•

Naplňte ohřívač teplé vody přes přípojku studené vody.

•

Až nebude voda vytékající z kohoutku teplé vody smíchaná se vzduchem, ohřívač teplé vody je plný
a můžete kohoutek teplé vody zavřít.

4.2.2 Plnění HMTM
•

Otevřete odvzdušňovací ventil na bezpečnostní a odvzdušňovací sestavě

•

Otevřete plnící ventil a naplňte topný okruh vodou

•

Až nebude z odvzdušňovacího ventilu odcházet vzduch (nebude ani přerušovaně syčet), zavřete
odvzdušňovací ventil. Následně se začne zvyšovat tlak na manometru. Pokud se dosáhne otvírací
tlaku pojistného ventilu, tak začne propouštět vodu. Uzavřete plnící ventil a ještě jednou
odvzdušněte.

•

Otevřete vypouštěcí ventil a upusťte tlak v topném okruhu na normální pracovní rozsah (přibližně
1 bar). Následně ještě jednou otevřete odvzdušňovací ventil a zkontrolujte, zda není v topném okruhu
vzduch. V případě, že se z topného okruhu ozývají bublavé zvuky, je nutné odvzdušnit celý topný
systém.

4.2.3 Uvedení do provozu
Při prvním uvedení do provozu se spustí na regulaci průvodce spouštěním. Pokyny v průvodci spouštěním
určují, co je třeba provést při prvním spuštění a zároveň vás provedou základním nastavením instalace.
Průvodce spouštěním zaručuje správné spuštění a nelze ho přeskočit.

Dokud je průvodce spouštěním aktivní, nespustí se automaticky žádná funkce jednotky HMTM.
Tento průvodce se objeví při každém spuštění, dokud ho na poslední straně nezrušíte.
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4.2.4 Uvedení do provozu bez tepelného čerpadla
Jednotku HMTM lze používat i bez tepelného čerpadla, tj. pouze jako elektrokotel na vytápění a ohřev teplé
vody, např. v přípravné fázi před instalací tepelného čerpadla. Propojte přívod od tepelného čerpadla
se zpátečkou k tepelnému čerpadlu (viz. kapitola 2.6 Alternativní instalace). Na regulaci vstupte
do nabídky 5.2.2 Nastavení systému a deaktivujte tepelné čerpadlo.

Nastavte pracovní režim automatický nebo ruční pro situace, kdy se má jednotka HMTM opět
používat s tepelným čerpadlem.

4.2.5 Rychlost oběhového čerpadla
Oběhové čerpadlo v jednotce HMTM je řízeno frekvenčně a nastavuje se pomocí regulace a na základě
potřeby tepla.

Oběhové čerpadlo, dispoziční tlak a průtok

4.2.6 Chlazení ve dvoutrubkovém systému
Jednotka HMTM obsahuje vestavnou funkci pro ovládání chlazení ve dvoutrubkovém systému až do 17 °C,
nastavení z výroby je 18 °C. Toto vyžaduje venkovní jednotku s funkci chlazení (viz. instalační příručka
tepelného čerpadla vzduch-voda). Pokud je možné používat jednotku i k chlazení, jsou na displeji regulace
aktivovány nabídky chlazení. Aby bylo možné povolit pracovní režim „chlazení“, musí být průměrná teplota
vyšší než nastavená hodnota „spustit chlazení“ v nabídce 4.9.2.
Nastavení chlazení pro čtyř trubkový systém se provádí nabídce vnitřního klima 1.
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SERVIS
Servis mohou provádět pouze osoby s potřebnými odbornými znalostmi.
Při výměně součástí jednotky HMTM se smí používat pouze náhradní díly
od společnosti DZD.

5.1 NOUZOVÝ REŽIM
Nouzový režim se používá v případě narušení provozu a v souvislosti se servisem. V tomto režimu je snížen
objem teplé vody.
Nouzový režim se aktivuje přepnutím přepínače regulace do polohy „ “. To znamená, že:
•

Stavový indikátor svítí žlutě.

•

Nesvítí displej a není zapojený řídící počítač.

•

Teplota elektrokotle je regulována termostatem (viz. kapitola 3.4.4 Přídavný elektrokotel). Může být
nastavena teplota 5 °C - 74 °C, přičemž pro podlahové topení je doporučena maximální teplota 50 °C.

•

Aktivní jsou pouze oběhová čerpadla a elektrokotel. Výkon elektrokotle je omezen na 3 kW.

5.2 VYPOUŠTĚNÍ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
K vyprazdňování ohřívače teplé vody se využívá vrchní vypouštěcí ventil ve spodní části jednotky HMTM.
Pro vypuštění ohřívače vody je nutné otevřít alespoň jeden kohoutek teplé vody.

5.3 VYPOUŠTĚNÍ TOPNÉHO OKRUHU
Pro vypuštění topné vody z jednotky HMTM se využívá spodní vypouštěcí ventil ve spodní části jednotky
HMTM.

Pozor teplota topné vody může dosahovat až 74 °C v závislosti na nastavené hodnotě v regulaci,
případně termostatu pro nouzový režim.

Vypouštěcí ventil ohřívače
teplé vody

Vypouštěcí ventil topného
okruhu
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5.4 ÚDAJE PRO TEPLOTNÍ ČIDLA

5.5 SERVISNÍ VSTUP REGULACE
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NÁVOD REGULACE
Zobrazovací jednotka

Na přední straně řídicího modulu je zobrazovací jednotka, která se používá
ke komunikaci s regulací. Zde se:
•
instalace zapíná, vypíná nebo uvádí do nouzového režimu.
•
nastavuje vnitřní klima, teplá voda a další parametry instalace podle vašich potřeb.
•
získávají informace o nastavení, stavu a událostech.
•
zobrazují různé typy alarmů a pokyny pro jejich odstraňování.

A

Displej
Na displeji se zobrazují pokyny, nastavení a provozní informace.
Můžete snadno procházet různými položkami a volbami pro nastavování
klimatizačního systému a získávání potřebných informací.

B

Stavový indikátor
Stavový indikátor signalizuje stav řídicího modulu:
• Během normálního provozu svítí zeleně.
• V nouzovém režimu svítí žlutě.
• Při aktivaci alarmu svítí červeně.

C

Tlačítko OK
Tlačítko OK se používá:
k potvrzování dílčích nabídek/voleb/nastavených hodnot/stran
v průvodci spouštěním.

D

Tlačítko Zpět
Tlačítko Zpět se používá:
• k návratu do předchozí nabídky
• ke změně nastavení, které nebylo potvrzeno
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E

Otočný ovladač
Otočný ovladač se otáčí doprava nebo doleva. Slouží:
• k procházení nabídek a voleb
• ke zvyšování a snižování hodnot
• k procházení stránek ve vícestránkových pokynech (například v nápovědě a provozních informacích)

F

Hlavní vypínač
Tento přepínač má tři polohy:
• Zapnuto (I)
• Pohotovostní režim ( )
• Nouzový režim ( )
Nouzový režim se smí používat pouze v případě poruchy řídicího
modulu. V tomto režimu se vypne kompresor v tepelném čerpadle
a zapne se ponorný ohřívač. Displej řídicího modulu nesvítí a stavový
indikátor svítí žlutě.

G

Port USB
Port USB je ukrytý pod plastovou krytkou s názvem výrobku.
Port USB slouží k aktualizaci softwaru.
Chcete-li si stáhnout nejnovější software pro svou instalaci, navštivte
stránku http://www.nibeuplink.com a klepněte na záložku „Software“.

6.1 SYSTÉM NABÍDEK

VNITŘNÍ KLIMA
Nastavování a plánování vnitřního klimatu.
TEPLÁ VODA
Nastavování a plánování ohřevu teplé vody.
Tato nabídka se zobrazuje pouze v případě, že je v systému nainstalován
ohřívač vody.
INFORMACE
Zobrazení teploty a dalších provozních údajů a přístup k protokolu alarmu.
MŮJ SYSTÉM
Nastavování času, data, jazyka, displeje, pracovního režimu atd.
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6.2 SYMBOLY NA DISPLEJI
Za provozu se mohou na displeji zobrazovat následující symboly.
Symbol

Popis
Tento symbol se zobrazuje vedle informační značky v případě, že v nabídce 3.1 jsou
informace, kterým byste měli věnovat pozornost.

Tyto dva symboly ukazují, zda je zablokován kompresor ve venkovní jednotce nebo
přídavný zdroj tepla v instalaci prostřednictvím regulace. Mohou být zablokovány
například v závislosti na tom, jaký pracovní režim je zvolen v nabídce 4.2, zda je
naplánováno blokování v nabídce 4.9.5 nebo zda se aktivoval alarm, který je příčinou
zablokování.
Blokování kompresoru.
Blokování elektrokotle.
Tento symbol se zobrazuje v případě, že je aktivováno pravidelné zvyšování teploty
nebo režim extra teplé vody.

Tento symbol sděluje, zda je aktivní položka „nastav. dovolené“ v nabídce 4.7.

Tento symbol sděluje, zda je regulace ve spojení s Uplink.

Tento symbol signalizuje, zda je aktivní solární vytápění. Vyžaduje příslušenství.

Tento symbol signalizuje, zda je aktivní chlazení. Vyžaduje se tepelné čerpadlo s funkcí
chlazení.
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Provoz
Chcete-li posunout kurzor, otočte otočný ovladač doleva nebo doprava. Označená poloha je světlejší
a/nebo má světlý rámeček.
Výběr nabídky
Chcete-li vstoupit do systému nabídek, označte hlavní nabídku a potom stiskněte tlačítko OK. Otevře se
nové okno s dílčími nabídkami.
Označte jednu z dílčích nabídek a potom stiskněte tlačítko OK.
Výběr voleb

V nabídce s volbami je aktuálně vybraná volba označena zeleným zaškrtnutím.
Chcete-li vybrat jinou volbu:
1. Označte platnou volbu. Jedna z voleb je již vybrána (je bílá).
2. Stisknutím tlačítka OK potvrďte vybranou volbu. Vybraná volba je
označena zeleným zaškrtnutím.
Nastavení hodnoty

Chcete-li nastavit hodnotu:
1. Otočným ovladačem označte hodnotu, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte tlačítko OK. Pozadí hodnoty změní barvu na zelenou, což znamená, že jste přešli do režimu
nastavování.
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3. Otáčením otočného ovladače doprava zvyšujte hodnotu a otáčením doleva snižujte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavenou hodnotu. Chcete-li obnovit původní hodnotu, stiskněte tlačítko
Zpět.
Používání virtuální klávesnice

V některých nabídkách, které mohou vyžadovat zadávání textu, je k dispozici virtuální klávesnice.

V závislosti na nabídce můžete získat přístup k různým znakovým sadám, které můžete vybírat pomocí
otočného ovladače. Chcete-li změnit tabulku znaků, stiskněte tlačítko Zpět. Pokud má nabídka pouze jednu
znakovou sadu, rovnou se zobrazí klávesnice.
Až dokončíte zadávání, označte „OK“ a stiskněte tlačítko OK.
Přecházení mezi okny
Nabídka může být tvořena několika okny. Pomocí otočného ovladače přecházejte mezi okny.

Procházení okny v průvodci spouštěním

1. Otáčejte ovladačem, dokud nebude označena jedna ze šipek v levém
horním rohu (na číslu strany).
2. Pomocí tlačítka OK přecházejte mezi kroky v průvodci spouštěním.
Nabídka nápovědy
V mnoha nabídkách je symbol, který znamená, že je k dispozici další nápověda.
Chcete-li zobrazit text nápovědy:
1. Otočným ovladačem vyberte symbol nápovědy.
2. Stiskněte tlačítko OK.
Text nápovědy je často tvořen několika okny, mezi nimiž můžete přecházet otočným ovladačem.
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6.3 ÚDRŽBA REGULACE
Pravidelné kontroly
Tepelné čerpadlo vyžaduje po uvedení do provozu minimální údržbu. Na druhou stranu se doporučuje
pravidelně kontrolovat instalaci. Více informací o údržbě tepelných čerpadel a/nebo zásobních
nádržích/ohřívačích vody najdete v příslušné příručce.
Dojde-li k neočekávané události, na displeji se zobrazí hlášení o závadě ve formě různých textů alarmu.
Tipy pro úsporu
Instalace tepelného čerpadla vytváří teplo a teplou vodu. K ovládání se používá vaše nastavení.
Spotřebu energie ovlivňují různé faktory, například pokojová teplota, spotřeba teplé vody, míra izolace domu
a to, zda má dům mnoho velkých okenních ploch. Dalším faktorem je také poloha domu, např. vliv působení
větru.
Pokud aktivujete „Úsporu teplé vody“, spotřebuje se méně energie.
Příkon
Při zvýšení pokojové teploty o jeden stupeň se zvýší příkon přibližně o 5 %.
Spotřeba domácnosti
Bylo spočítáno, že dříve činila roční spotřeba elektřiny v průměrné švédské domácnost přibližně 5000 kWh.
Dnes je to obvykle 6000-12000 kWh.
Zařízení
Televizor (v provozu: 5 h/den, v klidu: 19 h/den)
Set-top box (v provozu: 5 h/den, v klidu: 19 h/den)
DVD (v provozu: 2 h/týden)
Herní konzole (v provozu: 6 h/týden)
Rádio/audio souprava (v provozu: 3 h/den)
Počítač vč. monitoru (v provozu: 3 h/den, v klidu 21 h/den)
Žárovka (v provozu 8 h/den)
Halogenové bodové svítidlo (v provozu 8 h/den)
Chladnička (v provozu: 24 h/den)
Mraznička (v provozu: 24 h/den)
Sporák, vařič (v provozu: 40 min/den)
Sporák, trouba (v provozu: 2 h/týden)
Myčka nádobí, přípojka ke studené vodě (v provozu 1x/den)
Pračka (v provozu: 1krát/den)
Sušička (v provozu: 1krát/den)
Vysavač (v provozu: 2 h/týden)
Předehřívání motoru (v provozu: 1 h/den, 4 měsíce/rok)
Vytápění prostoru pro cestující (v provozu: 1 h/den, 4 m./rok)

Výkon (W)
Provoz
200
11
15
160
40
100
60
20
100
120
1500
3000
2000
2000
2000
1000
400
800

V klidu
2
10
5
2
1
2
-

Přibližná roční
spotřeba (kWh)
380
90
45
67
50
120
175
58
165
380
365
310
730
730
730
100
50
100

Uvedené hodnoty jsou přibližné příklady.

Příklad: Rodina se 2 dětmi žije v domě s 1 plochým televizorem, 1 set-top boxem, 1 přehrávačem DVD, 1 herní
konzolí, 2 počítači, 3 audio soupravami, 2 žárovkami na toaletě, 2 žárovkami v koupelně, 4 žárovkami
v kuchyni, 3 žárovkami venku, pračkou, sušičkou, chladničkou, mrazničkou, troubou, vysavačem a
předehříváním motoru; spotřeba domácnosti = 6240 kWh.
Elektroměr
Pravidelně kontrolujte elektroměr v budově, pokud možno jednou za měsíc. Ukáže jakékoliv změny spotřeby.
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6.4 NASTAVTE VNITŘNÍ KLIMA
Přehled
Dílčí nabídky
Nabídka VNITŘNÍ KLIMA má několik dílčích nabídek. Stavové informace o příslušné nabídce najdete na displeji
vpravo vedle nabídek.
teplota Nastavení teploty klimatizačního systému. Stavové
informace uvádějí nastavené hodnoty pro klimatizační systém.
plánování Nastavení vytápění a chlazení. Stavová informace
„nastavit“ se zobrazuje v případě, že jste nastavili rozvrh, ale nyní
není aktivní, „nastav. dovolené“ se zobrazuje v případě, že rozvrh
dovolené je nastaven a zároveň je aktivní (funkce dovolené má
přednost), „aktivní“ se zobrazuje v případě, že je aktivní jakákoliv část
rozvrhu, jinak se zobrazuje „ vypnuto".
upřesnit Nastavení topné křivky, upravování externím kontaktem,
minimální hodnoty teploty výstupu, pokojového čidla a funkce
chlazení.
teplota
K řízení klimatizačního systému pomocí pokojových čidel je zapotřebí příslušenství. Pokud zvolíte nabídku 1.1
a nemáte příslušenství pro chlazení, přejdete přímo do nabídky 1.1.1. V nabídce 1.1 zvolte vytápění nebo
chlazení a potom nastavte požadovanou teplotu v další nabídce „teplota vytápění/chlazení“.
Nastavení teploty (s nainstalovanými
a aktivovanými pokojovými čidly):
vytápění
Rozsah nastavení: 5 – 30 °C
Nastavení z výroby: 20
chlazení (vyžaduje příslušenství)
Rozsah nastavení: 5 – 30 °C
Nastavení z výroby: 25
Je-li klimatizační systém řízen pokojovým čidlem, na displeji se zobrazuje hodnota ve °C.
Pomalý topný systém, například podlahové vytápění, nemusí být v hodný k řízení pomocí
pokojových čidel řídicího modulu.
Chcete-li změnit pokojovou teplotu, otočným ovladačem nastavte na displeji požadovanou hodnotu.
Potvrďte nové nastavení stisknutím tlačítka OK. Nová teplota se zobrazuje vpravo vedle symbolu na displeji.
Nastavení teploty (bez aktivovaných pokojových čidel):
Rozsah nastavení: -10 až +10
Nastavení z výroby: 0
Na displeji se zobrazují nastavené hodnoty pro vytápění (posun křivky). Chcete-li zvýšit nebo snížit pokojovou
teplotu, zvyšte nebo snižte hodnotu na displeji.
Novou hodnotu nastavte otočným ovladačem. Potvrďte nové nastavení stisknutím tlačítka OK.
Počet kroků, o který je třeba změnit hodnotu, aby se dosáhlo požadované změny pokojové teploty ve
stupních, je závislý na instalaci vytápění. Obvykle postačuje jeden krok, ale v některých případech bude
možná nutných více kroků.
Nastavení požadované hodnoty. Nová hodnota se zobrazuje vpravo vedle symbolu na displeji.
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Zvyšování pokojové teploty mohou zpomalit termostatické ventily pro radiátory nebo podlahové
vytápění. Proto úplně otevřete termostaty vyjma těch místností, ve kterých má být nižší teplota,
např. v ložnicích.
Než přistoupíte k novému nastavování, počkejte 24 hodin, aby se mohla pokojová teplota
dostatečně stabilizovat.
Je-li venku chladno a pokojová teplota je příliš nízká, zvyšte strmost křivky v nabídce 1.9.1.1 o jeden
krok.
Je-li venku chladno a pokojová teplota je příliš vysoká, snižte strmost křivky v nabídce 1.9.1.1
o jeden krok.
Je-li venku teplo a pokojová teplota je příliš nízká, zvyšte hodnotu v nabídce 1.1.1 o jeden krok.
Je-li venku teplo a pokojová teplota je příliš vysoká, snižte hodnotu v nabídce 1.1.1 o jeden krok.
plánování
V nabídce plánování se nastavuje vnitřní klima (vytápění/chlazení) na
každý den v týdnu.
Také můžete naplánovat delší interval během zvoleného intervalu
(dovolené) v nabídce 4.7.

vytápění
Zde lze naplánovat zvýšení nebo snížení teploty v budově až pro
tři časové intervaly za den. Ke změně teploty o jeden stupeň
obvykle postačuje jeden krok, ale v některých případech bude
možná nutných více kroků.
Je-li nainstalováno a aktivováno pokojové čidlo, nastavuje se
požadovaná pokojová teplota (°C) v daných časových
intervalech.

Rozvrh: Zde se vybírá rozvrh, který chcete změnit.
Aktivován: Zde se aktivuje plánování pro zvolený interval. Deaktivace neovlivňuje nastavené časy.
Den: Zde vybíráte, na které dny v týdnu se vztahuje rozvrh. Chcete-li zrušit plánování pro určitý den, musíte
vynulovat čas pro daný den tak, že nastavíte stejný čas spuštění jako čas zastavení. Pokud použijete řádek
„vše“, všechny dny v daném intervalu se nastaví na tyto časy.
Časový interval: Zde se vybírají plánované časy spuštění a zastavení pro zvolený den.
Úprava: Zde se nastavuje, o kolik se má posunout topná křivka během plánování vzhledem k hodnotě
v nabídce 1.1. Je-li nainstalováno pokojové čidlo, požadovaná pokojová teplota se nastavuje ve °C.
Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastavení, zobrazí se červený vykřičník.
Chcete-li nastavit podobný rozvrh pro každý den v týdnu, začněte tím, že vyplníte položku „vše“
a potom změníte požadované dny.
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Nastavte čas zastavení předcházející času spuštění, aby interval překračoval půlnoc. Plánování se
potom zastaví následující den v nastaveném čase.
Plánování začíná vždy ve stejný den jako nastavený čas spuštění.
Na změny teploty v budově je potřeba čas. Například krátké časové intervaly v kombinaci
s podlahovým vytápěním nepřinesou znatelný rozdíl pokojové teploty.
chlazení (vyžaduje tepelné čerpadlo s funkcí chlazení)
Zde můžete naplánovat až dva časové intervaly denně, kdy je povoleno chlazení místnosti.

Rozvrh: Zde se vybírá rozvrh, který chcete změnit.
Aktivován: Zde se aktivuje plánování pro zvolený interval. Deaktivace neovlivňuje nastavené časy.
Den: Zde vybíráte, na které dny v týdnu se vztahuje rozvrh. Chcete-li zrušit plánování pro určitý den, musíte
vynulovat čas pro daný den tak, že nastavíte stejný čas spuštění jako čas zastavení. Pokud použijete řádek
„vše“, všechny dny v daném intervalu se nastaví na tyto časy.
Časový interval: Zde se vybírají plánované časy spuštění a zastavení pro zvolený den.
Úprava: Zde nastavte, kdy bude aktivní chlazení nepřístupné.
Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastavení, zobrazí se červený vykřičník.
Chcete-li nastavit podobný rozvrh pro každý den v týdnu, začněte tím, že vyplníte položku „vše“ a
potom změníte požadované dny.
Nastavte čas zastavení předcházející času spuštění, aby interval překračoval půlnoc. Plánování se
potom zastaví následující den v nastaveném čase.
Plánování začíná vždy ve stejný den jako nastavený čas spuštění.
upřesnit
Nabídka upřesnit je určena zkušenějším uživatelům. Tato nabídka
má několik dílčích nabídek.
křivka Nastavení strmosti křivky pro vytápění a chlazení.
externí nastavení Nastavení posunu topné křivky při připojení
externího kontaktu.
min. tepl. na výstupu Nastavení minimální přípustné výstupní
teploty.
nastavení pokojového čidla Nastavení týkající se pokojového čidla.
nastavení chlazení Nastavení chlazení.
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vlastní křivka Nastavení vlastní křivky pro vytápění a chlazení.
posun bodu Nastavení posunu topné křivky nebo křivky chlazení při určité venkovní teplotě.
křivka
topná křivka
Rozsah nastavení: 0 – 15
Nastavení z výroby: 9
křivka chlazení (vyžaduje příslušenství)
Rozsah nastavení: 0 – 9
Nastavení z výroby: 0
Předepsanou topnou křivku pro váš dům můžete zobrazit v nabídce
topná křivka . Účelem topné křivky je zajišťovat vyrovnanou pokojovou
teplotu bez ohledu na venkovní teplotu, a tím udržovat energeticky
hospodárný provoz. Podle této topné křivky určuje řídící počítač
řídicího modulu teplotu na výstupu do topného systému, výstupní
teplotu, a tím i pokojovou teplotu. Zde se vybírá topná křivka a odečítají
se změny výstupní teploty při různých venkovních teplotách. Pokud je
k dispozici přístup k chlazení, lze nastavit stejné parametry pro křivku
chlazení.

Koeficient křivky
Strmost topné křivky/křivky chlazení určuje, o kolik stupňů se má zvýšit/
snížit výstupní teplota při poklesu/zvýšení venkovní teploty. Strmější
křivka znamená vyšší výstupní teplotu pro vytápění nebo nižší výstupní
teplotu pro chlazení při určité venkovní teplotě.

Optimální strmost je závislá na tom, jaké jsou klimatické podmínky ve vaší oblasti, zda jsou v domě radiátory
nebo podlahové vytápění a jak dobrou má dům izolaci.
Topná křivka se nastavuje během instalace topného systému, ale později ji možná bude nutné upravit.
Obvykle nebudou nutné další úpravy křivky.
Při jemném nastavování pokojové teploty se musí křivka místo upravování posunout nahoru nebo
dolů; což se provádí v nabídce 1.1 teplota.

Posun křivky
Posun křivky znamená, že výstupní teplota se mění o stejnou hodnotu
pro všechny venkovní teploty, např. posun křivky o +2 kroky zvýší
výstupní teplotu o 5 °C při všech venkovních teplotách.
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Výstupní teplota – maximální a minimální hodnoty
Vzhledem k tomu, že vypočítaná výstupní teplota nemůže být vyšší než
nastavená maximální teplota ani nižší než nastavená minimální teplota,
topná křivka se při těchto teplotách zplošťuje.

Systémy podlahového vytápění mají normálně nastaven parametr max. teplota na výstupu na
hodnotu mezi 35 a 45 °C.
V případě podlahového vytápění se musí omezit min. teplota na výstupu, aby se předešlo
kondenzaci.
Od instalačního technika/dodavatele si zjistěte maximální povolenou teplotu pro svou podlahu.
Číslo na konci křivky znamená strmost křivky. Číslo vedle teploměru uvádí posun křivky. Novou hodnotu
nastavte otočným ovladačem. Potvrďte nové nastavení stisknutím tlačítka OK.
Výběr jiné křivky (strmosti):
1. Stisknutím tlačítka OK vstupte do režimu nastavování.
2. Vyberte novou křivku. Křivky jsou číslovány od 0 do 15, čím vyšší je
číslo, tím strmější je křivka a tím vyšší je výstupní teplota. Křivka 0
znamená, že se používá vlastní křivka.
3. Stisknutím tlačítka OK opusťte nastavování.
Chcete-li odečíst křivku:
1. Pomocí otočného ovladače označte kroužek na ose s venkovní teplotou.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte po šedé čáře až ke křivce a doleva, kde odečtete hodnotu
výstupní teploty při plánované venkovní teplotě.
4. Nyní můžete otáčením ovladače doprava nebo doleva odečítat odpovídající
výstupní teploty pro jiné venkovní teploty.
5. Režim odečítání opustíte stisknutím tlačítka OK nebo Zpět.
Než přistoupíte k novému nastavování, počkejte 24 hodin, aby se mohla pokojová teplota
dostatečně stabilizovat.
Je-li venku chladno a pokojová teplota je příliš nízká, zvyšte strmost křivky o jeden krok.
Je-li venku chladno a pokojová teplota je příliš vysoká, snižte strmost křivky o jeden krok.
Je-li venku teplo a pokojová teplota je příliš nízká, zvyšte posun křivky o jeden krok.
Je-li venku teplo a pokojová teplota je příliš vysoká, snižte posun křivky o jeden krok.
Chlazení ve dvoutrubkovém systému
regulace obsahuje vestavěnou funkci pro ovládání chlazení ve dvoutrubkovém systému až do 7 °C, nastavení
z výroby je 18 °C. K tomu je nutné, aby se venkovní modul mohl používat k chlazení. (Viz instalační příručka
k vašemu tepelnému čerpadlu vzduch-voda.) Pokud je povoleno používat venkovní modul k chlazení, na
displeji regulace jsou aktivovány nabídky chlazení.
Aby bylo možné povolit pracovní režim „chlazení“, průměrná teplota musí být vyšší než nastavená hodnota
„spustit chlazení“.
Nastavení chlazení pro klimatizační systém se provádí v nabídce vnitřního klima 1.
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externí nastavení
klimatizační systém
Rozsah nastavení: -10 až +10.
Nebo požadovaná pokojová teplota, pokud je nainstalováno
pokojové čidlo.
Nastavení z výroby: 0

Připojení externího kontaktu, například pokojového termostatu, vám umožní dočasně nebo pravidelně
zvyšovat nebo snižovat pokojovou teplotu během vytápění. Když je kontakt sepnutý, posun topné křivky se
změní o počet kroků zvolený v nabídce. Je-li nainstalováno a aktivováno pokojové čidlo, nastavuje se
požadovaná pokojová teplota (°C).
min. tepl. na výstupu
vytápění
Rozsah nastavení: 5-70 °C
Nastavení z výroby: 20 °C
chlazení (vyžaduje tepelné
čerpadlo s funkcí chlazení)
V závislosti na použité funkci chlazení
(ve dvoutrubkovém nebo
čtyřtrubkovém systému) se dolní
mez rozsahu nastavení může lišit
od 7 do 18 °C.
Rozsah nastavení: 7-30 °C
Nastavení z výroby: 18 °C
V nabídce zvolte vytápění nebo chlazení, v další nabídce (min. výst. tepl. vytápění/chlazení) nastavte
minimální teplotu na výstupu do klimatizačního systému. To znamená, že regulace nikdy nevypočítá nižší
teplotu, než jaká je zde nastavena.
Pokud existuje více klimatizačních systémů, lze nastavit každý z nich samostatně.
Pokud máte například sklep, který chcete vytápět stále, i v létě, můžete hodnotu zvýšit.
Možná bude třeba také zvýšit hodnotu „zastavit vytápění“ v nabídce „nastavení automat. režimu".
nastavení pokojového čidla
činitel, systém
vytápění
Rozsah nastavení: 0,0 - 6,0
Nastavení vytápění z výroby: 1,0
chlazení (vyžaduje příslušenství)
Rozsah nastavení: 0,0 - 6,0
Nastavení chlazení z výroby: 1,0
Zde lze aktivovat pokojová čidla na regulaci pokojové teploty.
Pomalý topný systém, například podlahové vytápění, nemusí být v hodný k řízení pomocí
pokojových čidel řídicího modulu.
Zde můžete nastavit činitel (číselnou hodnotu), který určuje, do jaké míry má vyšší nebo nižší než normální
teplota v místnosti (rozdíl mezi požadovanou a aktuální pokojovou teplotou) ovlivňovat teplotu výstupu do
klimatizačního systému. Vyšší hodnota znamená větší a rychlejší změnu nastaveného posunu topné křivky.
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Příliš vysoká nastavená teplota „činitele systému“ může vést (v závislosti
na vašem klimatizačním systému) ke vzniku nestabilní pokojové teploty.
Pokud je nainstalováno více klimatizačních systémů, výše uvedené parametry lze nastavovat pro každý
systém samostatně.
nastavení chlazení (vyžaduje tepelné čerpadlo s funkcí chlazení)
delta při +20 °C
Rozsah nastavení: 3 – 10 °C
Nastavení z výroby: 3
delta při +40 °C
Rozsah nastavení: 3 – 20 °C
Nastavení z výroby: 6
čidlo vyt./chl.
Rozsah nastavení: BT74 (BT50, RMU-BT50)
Nastavení z výroby: BT74
nast. hodn. čidla vytáp./chlaz.
Rozsah nastavení: 5 – 40 °C
Nastavení z výroby: 21
vytápění při pok. tepl. o
Rozsah nastavení: 0,5 – 10,0 °C
Nastavení z výroby: 1,0
chlazení při zvýš. tepl. o
Rozsah nastavení: 0,5 – 10,0 °C
Nastavení z výroby: 3,0
spustit aktivní chlazení
Rozsah nastavení: 10 – 300 SM
Nastavení z výroby: 30 DM
čas mezi přepn. vytáp./chlaz. (Zobrazuje se v případě, že je aktivováno chlazení ve dvoutrubkovém
systému.)
Rozsah nastavení: 0 – 48 h
Nastavení z výroby: 2
Pomocí SMO 20 můžete chladit dům v teplých obdobích roku.
Určité možnosti nastavení se zobrazují pouze v případě, že v regulaci jsou nainstalovány a
aktivovány příslušné funkce.
delta při +20 °C
Nastavte požadovaný rozdíl teplot mezi výstupním a vratným potrubím klimatizačního systému během
chlazení, když je venkovní teplota +20 °C. Regulace se potom pokusí co nejvíce přiblížit nastavené teplotě.
delta při +40 °C
Nastavte požadovaný rozdíl teplot mezi výstupním a vratným potrubím klimatizačního systému během
chlazení, když je venkovní teplota +40 °C. Regulace se potom pokusí co nejvíce přiblížit nastavené teplotě.
čidlo vyt./chl.
Pokud bude fungování celé instalace určováno určitou místností, používá se pokojové čidlo (BT74). Pokud je
pokojové čidlo (BT74) připojeno k regulaci, čas přepínání mezi chlazením a vytápěním pro celou instalaci je
určován pokojovým čidlem (BT74).
Když byla připojena čidla chlazení/vytápění (BT74) a byla aktivována v nabídce 5.4, v nabídce nelze
vybrat žádné jiné čidlo.
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nast. hodn. čidla vytáp./chlaz.
Zde můžete nastavit, při jaké pokojové teplotě má SMO 20 přepínat mezi vytápěním a chlazením.
vytápění při pok. tepl. o
Zde můžete nastavit, jak nízko může klesnout pokojová teplota pod požadovanou
teplotu, než se SMO 20 přepne na vytápění.
chlazení při zvýš. tepl. o
Zde můžete nastavit, jak vysoko může vzrůst pokojová teplota nad požadovanou
teplotu, než se SMO 20 přepne na chlazení.
spustit aktivní chlazení
Zde můžete nastavit, kdy se má spouštět aktivní chlazení.
Stupně-minuty jsou mírou aktuální spotřeby tepla v domě a určují, kdy se
má spustit/zastavit kompresor, chlazení, případně přídavný zdroj tepla.
čas mezi přepn. vytáp./chlaz.
Tato volba je k dispozici pouze při chlazení ve dvoutrubkových systémech.
Zde můžete nastavit, jak dlouho má SMO 20 čekat před návratem do režimu
vlastní křivka
výstupní teplota
vytápění
Rozsah nastavení: 5 – 70 °C
chlazení (vyžaduje příslušenství)
Rozsah nastavení se může lišit v závislosti na použitém příslušenství.
Rozsah nastavení: -5 – 40 °C
Zde vytvořte vlastní topnou křivku nebo křivku chlazení tak, že
nastavíte požadované výstupní teploty pro různé venkovní teploty.
Aby byla funkční, musíte vybrat křivku 0 v nabídce 1.9.1 pro vlastní křivka.
posun bodu
venkovní tepl. bod
Rozsah nastavení: -40 – 30 °C
Nastavení z výroby: 0 °C
změna křivky
Rozsah nastavení: -10 – 10 °C
Nastavení z výroby: 0 °C
Zde vyberte změnu topné křivky při určité venkovní teplotě.
Ke změně teploty o jeden stupeň obvykle postačuje jeden krok, ale
v některých případech bude možná nutných více kroků.
Topná křivka je ovlivňována o ± 5 °C od nastavené venkovní tepl. bod.
Je důležité vybrat správnou topnou křivku, aby byla pokojová teplota vyrovnaná.
Je-li v domě chladno, například při -2 °C, „venkovní tepl. bod“ se nastaví na „-2“ a „změna křivky“
se zvyšuje, dokud se nedosáhne požadované pokojové teploty.
Než přistoupíte k novému nastavování, počkejte 24 hodin, aby se mohla pokojová teplota
dostatečně stabilizovat.
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6.5 NASTAVTE OBJEM TEPLÉ VODY
Přehled
Dílčí nabídky
Tato nabídka se zobrazuje pouze v případě, že je k tepelnému
čerpadlu připojen ohřívač vody.
Nabídka TEPLÁ VODA má několik dílčích nabídek. Stavové informace
o příslušné nabídce najdete na displeji
vpravo vedle nabídek.
dočasná extra Aktivace dočasného zvýšení teploty teplé vody.
Stavová informace uvádí „vypnuto“ nebo dobu,
po kterou platí dočasné zvýšení teploty.
komfortní režim Nastavení dostatku teplé vody. Stavová informace
uvádí, jaký režim byl zvolen, „úsporný", "normální“ nebo „extra".
plánování Nastavení dostatku teplé vody. Stavová informace „nastavit“ se zobrazuje v případě, že jste
nastavili plánování, ale nyní není aktivní, „nastav. dovolené“ se zobrazuje v případě, že nastavení dovolené je
aktivní ve stejné době jako plánování (když má funkce dovolené přednost), „aktivní“ se zobrazuje v případě,
že je aktivní jakákoliv část plánování, jinak se zobrazuje „vypnuto“.
upřesnit Nastavení pravidelného zvyšování teploty teplé vody.
dočasná extra
Rozsah nastavení: 3, 6 a 12 hodin a režim „vypnuto“ a „jednoráz.
zvýšení“
Nastavení z výroby: "vypnuto"
Při dočasném zvýšení spotřeby teplé vody lze v této nabídce na
volitelnou dobu nastavit zvýšení teploty teplé vody v režimu XTUV.

Pokud vyberete komfortní režim „extra“ v nabídce 2.2, nelze provádět žádné další zvyšování.
Funkce se aktivuje bezprostředně po výběru časového intervalu a potvrzení tlačítkem OK. Vpravo se
zobrazuje zbývající čas pro zvolené nastavení. Po vypršení času se regulace vrátí do režimu nastaveného
v nabídce 2.2.
Volbou „vypnuto“ vypněte dočasná extra.
komfortní režim
Rozsah nastavení: smart control, úsporný, normální, extra
Nastavení z výroby: smart control
Rozdíl mezi volitelnými režimy spočívá v teplotě teplé vody ve
vodovodu. Vyšší teplota znamená, že teplá voda vydrží déle.
inteligentní řízení: V této nabídce se aktivuje funkce Inteligentní
řízení. Tato funkce se učí ze spotřeby teplé vody v předchozím týdnu
a přizpůsobuje teplotu v ohřívači vody pro nadcházející týden, aby
byla zaručena minimální spotřeba energie.
Pokud je spotřeba vody větší, je k dispozici určité další množství teplé
vody. Když je aktivována funkce Inteligentní řízení, ohřívač vody
dodává uváděný výkon podle údajů na energetickém štítku.
úsporný: Tento režim poskytuje méně teplé vody než ostatní režimy, ale je hospodárnější. Tento režim lze
použít v menších domácnostech s malou spotřebou teplé vody.
normální: Normální režim poskytuje více teplé vody a je vhodný pro většinu domácností.
extra: Režim nadbytku poskytuje největší možné množství teplé vody. V tomto režimu se k ohřevu teplé vody
používá jak ponorný ohřívač, tak kompresor, což může zvyšovat provozní náklady.
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plánování
Zde lze naplánovat dva různé intervaly dostatku teplé vody
v jednom dnu.
Plánování se aktivuje/deaktivuje zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí
položky „aktivováno". Deaktivace neovlivňuje nastavené časy.
Rozvrh: Zde se vybírá rozvrh, který chcete změnit.
Aktivován: Zde se aktivuje plánování pro zvolený interval.
Deaktivace neovlivňuje nastavené časy.
Den: Zde vybíráte, na které dny v týdnu se vztahuje rozvrh. Chceteli zrušit plánování pro určitý den, musíte vynulovat čas pro daný
den tak, že nastavíte stejný čas spuštění jako čas zastavení. Pokud
použijete řádek „vše“, všechny dny v daném intervalu se nastaví na
tyto časy.
Časový interval: Zde se vybírají plánované časy spuštění a zastavení pro zvolený den.
Úprava: Zde nastavte režim teplé vody, který se má použít během plánování.
Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastavení, zobrazí se červený vykřičník.
Chcete-li nastavit podobný rozvrh pro každý den v týdnu, začněte tím, že vyplníte položku „vše“ a
potom změníte požadované dny.
Nastavte čas zastavení předcházející času spuštění, aby interval překračoval půlnoc. Plánování se
potom zastaví následující den v nastaveném čase.
Plánování začíná vždy ve stejný den jako nastavený čas spuštění.
upřesnit
Nabídka upřesnit má oranžový text
a je určena zkušenějším uživatelům.
Tato nabídka má několik dílčích nabídek.

pravidelné ohřívání
interval
Rozsah nastavení: 1 - 90 dnů
Výchozí hodnota: 14 dny
čas spuštění
Rozsah nastavení: 00:00 - 23:00
Nastavení z výroby: 00:00
Tepelné čerpadlo a jakýkoliv přídavný zdroj tepla mohou
v pravidelných intervalech krátkodobě zvyšovat teplotu teplé vody
na ochranu před množením bakterií v ohřívači vody.
Zde lze zvolit intervaly mezi zvyšováním teploty. Čas lze nastavit mezi 1 a 90 dny. Nastavení z výroby: 14 dnů.
Chcete-li tuto funkci spustit/vypnout, zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí položky „aktivováno“.
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recirk. teplé vody
doba provozu
Rozsah nastavení: 1 - 60 min
Nastavení z výroby: 60 min
doba nečinnosti
Rozsah nastavení: 0 - 60 min
Nastavení z výroby: 0 min
Zde nastavte oběh teplé vody až pro tři intervaly denně.
V nastavených intervalech poběží oběhové čerpadlo pro teplou vodu
podle výše nastavených hodnot.
"doba provozu“ určuje, jak dlouho musí běžet oběhové čerpadlo pro
teplou vodu na jedno spuštění.
"doba nečinnosti“ určuje, jak dlouho musí oběhové čerpadlo pro teplou vodu stát mezi jednotlivými
spuštěními.
Cirkulace teplé vody se aktivuje v nabídce 5.4 „programové vstupy a výstupy“.

6.6 ZÍSKEJTE INFORMACE
Přehled
Dílčí nabídky
Nabídka INFORMACE má několik dílčích nabídek. V nich nelze nic
nastavovat, slouží pouze k zobrazování informací. Stavové informace
o příslušné nabídce najdete na displeji vpravo vedle nabídek.
provozní informace ukazuje hodnoty a nastavení teplot v instalaci.
inf. o kompresoru ukazuje dobu provozu, počet startů kompresoru v
tepelném čerpadle atd.
inf. o elektrokotli zobrazuje informace o době provozu přídavného
zdroje tepla atd.
protokol alarmu zobrazuje poslední alarmy.
protokol pokojové tepl. průměrná pokojová teplota v jednotlivých týdnech za poslední rok.
provozní informace
Zde lze získat informace o aktuálním provozním stavu instalace (např.
aktuální teploty atd.). Nelze provádět žádné změny. Informace jsou
na několika stránkách. Mezi stránkami přecházejte pomocí otočného
ovladače.
Symboly v této nabídce:

Symboly v této nabídce:
Kompresor

Elektrokotel

Chlazení

Vytápění

Teplá voda

Čerpadlo topného média (oranžové)
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inf. o kompresoru
Zde lze získat informace o provozním stavu a statistikách
kompresoru. Nelze provádět žádné změny.

inf. o elektrokotli
Zde lze získat informace o nastavení, provozním stavu a statistikách
provozu přídavného zdroje tepla. Nelze provádět žádné změny.

protokol alarmu
Zde jsou uloženy informace o provozním
stavu instalace při alarmech pro
snadnější hledání závad. Můžete si
prohlížet informace o 10 posledních
alarmech.
Chcete-li zobrazit provozní stav v
okamžiku alarmu, označte alarm a
stiskněte tlačítko OK.
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protokol pokojové tepl.
Zde můžete sledovat průměrnou pokojovou teplotu v jednotlivých
týdnech za poslední rok. Tečkovaná čára
označuje průměrnou roční teplotu. Průměrná venkovní teplota se
zobrazuje pouze v případě, že je nainstalováno čidlo pokojové
teploty/pokojová jednotka.
Odečítání průměrné teploty
1. Pomocí otočného ovladače
označte kroužek na ose s číslem týdne.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte po šedé čáře až ke křivce grafu a doleva, kde odečtete
průměrnou pokojovou teplotu ve vybraném týdnu.
4. Nyní můžete otáčením ovladače doprava nebo doleva vybírat naměřené
hodnoty v různých týdnech a odečítat průměrné teploty.
5. Režim odečítání opustíte stisknutím tlačítka OK nebo Zpět.

6.7 NASTAVTE TEPELNÉ ČERPADLO
Přehled
Dílčí nabídky
Nabídka MŮJ SYSTÉM má několik dílčích nabídek. Stavové informace
o příslušné nabídce najdete na displeji
vpravo vedle nabídek.
další funkce Aplikace nastavení na jakékoliv doplňkové funkce,
nainstalované v topném systému.
prac. režim Aktivace ručního nebo automatického pracovního
režimu. Stavové informace uvádějí zvolený
pracovní režim.
čas a datum Nastavení aktuálního času a data.
jazyk Zde vyberte jazyk pro displej. Stavová informace ukazuje
vybraný jazyk.
nastav. dovolené Plánování vytápění a dostatku teplé vody o dovolené. Stavová informace „nastavit“ se
zobrazuje v případě, že jste nastavili rozvrh dovolené, ale v tomto okamžiku není aktivní, „aktivní“ se
zobrazuje v případě, že je aktivní jakákoliv část rozvrhu dovolené, jinak se zobrazuje „vypnuto".
upřesnit Nastavení pracovního režimu řídicího modulu.
další funkce
V dílčích nabídkách lze nastavovat jakékoliv přídavné funkce, nainstalované v regulaci.
internet
Zde se nastavuje připojení regulace k internetu.

Tyto funkce vyžadují ke své funkci připojený síťový kabel.
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Uplink
Zde můžete ovládat připojení instalace k systému Uplink
(http://www.nibeuplink.com) a sledovat počet uživatelů připojených
k instalaci prostřednictvím internetu. Připojený uživatel má
uživatelský účet v systému Uplink, který mu dal svolení k ovládání
a/nebo monitorování vaší instalace.
Vyžádejte si nový připojovací řetězec
Chcete-li spojit uživatelský účet v systému Uplink s vaší instalací,
musíte si vyžádat jedinečný připojovací kód.
1. Označte „vyžádat si nový připoj. řetězec“ a stiskněte tlačítko OK.
2. Nyní instalace komunikuje se systémem Uplink, aby se vygeneroval
připojovací kód.
3. Až bude přijat připojovací řetězec, zobrazí se v této nabídce pod položkou „připojovací řetězec“ a bude
platný po dobu 60 minut.
Odpojení všech uživatelů
1. Označte „vypnout všechny uživatele“ a stiskněte tlačítko OK.
2. Nyní instalace komunikuje se systémem Uplink za účelem odpojení vaší instalace od všech uživatelů
připojených prostřednictvím internetu.
Až budou všichni uživatelé odpojeni, žádný z nich nebude moci sledovat nebo ovládat vaši instalaci
prostřednictvím systému Uplink bez vyžádání nového připojovacího řetězce.
nastavení tcp/ip
Zde můžete nastavit parametry TCP/IP pro vaši instalaci.
Automatické nastavení (DHCP)
1. Zaškrtněte „automaticky". Nyní instalace obdrží nastavení TCP/IP
pomocí protokolu DHCP.
2. Označte „potvrdit“ a stiskněte tlačítko OK.
Ruční nastavení
1. zrušte zaškrtnutí položky „automaticky“; nyní máte přístup
k několika možnostem nastavení.
2. Označte „adresa ip“ a stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte správné údaje pomocí virtuální klávesnice.
4. Označte „OK“ a stiskněte tlačítko OK.
5. Opakujte kroky 1 - 3 pro „maska sítě", "brána“ a „dns".
6. Označte „potvrdit“ a stiskněte tlačítko OK.
Bez správného nastavení TCP/IP se instalace nebude moci připojit k internetu. Nejste-li si jisti
správným nastavením, použijte automatický režim nebo se obraťte na správce vaší sítě (či
podobnou osobu), který vám sdělí další informace.
Všechna nastavení provedená od otevření nabídky lze resetovat označením „resetovat“ a
stisknutím tlačítka OK.
nastavení proxy
Zde můžete nastavit parametry proxy pro vaši instalaci.
Nastavení proxy slouží k zadání informací o připojení k mezilehlému
serveru (proxy), který se nachází mezi instalací a internetem. Tato
nastavení se používají zejména v případě, že instalace se připojuje k
internetu přes podnikovou síť. Instalace podporuje typy ověřování
proxy serveru HTTP Basic a HTTP Digest.
Nejste-li si jisti správným nastavením, obraťte se na správce vaší sítě
(či podobnou osobu), který vám sdělí další informace.
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Nastavení
1. Zaškrtněte „použít proxy“, pokud nechcete použít proxy.
2. Označte „server“ a stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte správné údaje pomocí virtuální klávesnice.
4. Označte „OK“ a stiskněte tlačítko OK.
5. Opakujte kroky 1 - 3 pro „port", "uživat. jméno“ a „heslo".
6. Označte „potvrdit“ a stiskněte tlačítko OK.
Všechna nastavení provedená od otevření nabídky lze resetovat označením „resetovat“ a
stisknutím tlačítka OK.
SG Ready
Tuto funkci lze používat pouze v elek- SG Ready 4.1.5 trických sítích,
které podporují standard „SG Ready“ .
Zde nastavte parametry pro funkci „SG Ready“.
ovlivňovat pokoj. tepl.
Zde nastavte, zda má být při aktivaci funkce „SG Ready“ ovlivňována
pokojová teplota.
Při nastavení funkce „SG Ready“ na režim nízké ceny se zvyšuje
posun křivky pokojové teploty o „+1“. Je-li nainstalováno a
aktivováno pokojové čidlo, požadovaná pokojová teplota se místo
toho zvyšuje o 1 °C. Při nastavení funkce „SG Ready“ na režim
nadbytku výkonu se zvyšuje posun křivky pokojové teploty o „+2“. Je-li nainstalováno a aktivováno pokojové
čidlo, požadovaná pokojová teplota se místo toho zvyšuje o 2 °C.
ovlivňovat teplou vodu
Zde nastavte, zda má být při aktivaci funkce „SG Ready“ ovlivňována teplota teplé vody. Při nastavení funkce
„SG Ready“ na režim nízké ceny je nastavena co nejvyšší zastavovací teplota teplé vody při provozu pouze
s kompresorem (ponorný ohřívač není povolen). Při nastavení funkce „SG Ready“ na režim nadbytku výkonu
je teplá voda nastavena na „extra“ (ponorný ohřívač je povolen).
ovlivňovat chlazení (vyžaduje příslušenství)
Zde nastavte, zda má být při aktivaci funkce „SG Ready“ ovlivňována pokojová teplota během chlazení. Při
nastavení funkce „SG Ready“ na režim nízké ceny nedochází během chlazení k ovlivňování pokojové teploty.
Při nastavení funkce „SG Ready“ na režim nadbytku výkonu se během chlazení snižuje posun křivky pokojové
teploty o „-1“. Je-li nainstalováno a aktivováno pokojové čidlo, požadovaná pokojová teplota se místo toho
snižuje o 1°C.
Funkce musí být v regulaci zapojena a aktivována.
Smart price adaption™ oblast
V této nabídce se určuje, kde se nachází tepelné čerpadlo a jak
velkou roli by měla hrát cena za elektřinu. Čím
vyšší je hodnota, tím větší účinek má cena za elektřinu a tím větší
jsou případné úspory, ale současně se zvyšuje riziko dopadu na
komfort.
přehled ceny za elektřinu
Zde můžete zjistit, jak se mění ceny za elektřinu v průběhu až tří dnů.
ovlivňovat pokoj. tepl.
Rozsah nastavení: 1 - 10
Nastavení z výroby: 5
ovlivňovat teplou vodu
Rozsah nastavení: 1 - 4
Nastavení z výroby: 2
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ovlivňovat chlazení
Rozsah nastavení: 1 - 10
Nastavení z výroby: 3
Funkce Smart price adaption™ přesunuje spotřebu tepelného
čerpadla během 24 hodin do intervalů s nejlevnějším tarifem
elektrické energie, což přináší úspory za hodinovou sazbu podle
smluv s dodavatelem elektřiny. Tato funkce je založena na
hodinových sazbách po dobu následujících 24 hodin, které jsou
získávány pomocí služby Uplink, proto je nutné připojení k internetu
a účet v Uplink.
Zrušte zaškrtnutí položky „aktivováno“, abyste vypnuli Smart price adaption™.
inteligentní domácnost (vyžaduje příslušenství)
Když máte inteligentní domácnost systém, který může komunikovat
s Uplink, můžete ovládat své tepelné čerpadlo prostřednictvím
aplikace Když povolíte komunikaci připojených jednotek s Uplink,
váš topný systém
inteligentní domácnost vytvoří přirozený celek a získáte příležitost
optimalizovat provoz.

Funkce inteligentní domácnost vyžaduje Uplink, aby mohla fungovat.
solární elektřina
ovlivňovat pokoj. tepl.
Rozsah nastavení: zapnuto/vypnuto
Nastavení z výroby: vypnuto
ovlivňovat teplou vodu
Rozsah nastavení: zapnuto/vypnuto
Nastavení z výroby: vypnuto
ovlivňovat teplotu bazénu
Rozsah nastavení: zapnuto/vypnuto
Nastavení z výroby: vypnuto
Zde nastavte, zda chcete, aby sada EME 20 nebo EME 10 ovlivňovala pokojovou teplotu a / nebo teplou vodu
a / nebo teplotu bazénu. Míra ovlivňování je závislá na tom, kolik elektřiny vyrábí solární panely. Pro tento
účel má tepelné čerpadlo pracovní režim 4.
Pracovní režim 1: Solární panely v současné době nevyrábějí žádnou elektřinu a nijak neovlivňují pokojovou
teplotu, teplou vodu ani bazén.
Pracovní režim 2: Solární panely vyrábějí malé množství elektřiny. Kapacita se zobrazuje v servisních
informacích a ve službě Uplink. Nedochází k ovlivňování pokojové teploty ani teplé vody ani bazénu.
Pracovní režim 3: Solární panely vyrábějí elektřinu, ale je jí stále méně, než potřebuje tepelné čerpadlo. Proto
nedochází k ovlivňování pokojové teploty, teplé vody ani bazénu. Když však neexistuje žádný jiný požadavek,
aktivuje se relé AUX.
Pracovní režim 4: Solární panely vyrábějí elektřinu ve větším množství, než potřebuje tepelné čerpadlo.
Pokud je tato funkce aktivována, ovlivňuje pokojovou teplotu, teplou vodu a bazén. Když neexistuje žádný
jiný požadavek, aktivuje se relé AUX; toto nastavení se provádí v nabídce 5.4.
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prac. režim
Rozsah nastavení: automatický, ruční, pouze elektr.
Nastavení z výroby: automatický
funkce
Rozsah nastavení: kompresor, elektrokotel, vytápění, chlazení
Pracovní režim řídicího modulu je obvykle nastaven na
„automatický“. Také je možné nastavit řídicí modul na „pouze
elektr.“, když se používá pouze přídavný zdroj tepla, nebo na „ruční“
a potom zvolit, které funkce se mají povolit. Změňte pracovní režim
tak, že označíte požadovaný režim a stisknete tlačítko OK. Po zvolení
pracovního režimu se zobrazuje, zda se smí spustit řídicí modul (přeškrtnuto = nedovoleno), a vpravo jsou
zobrazeny volitelné možnosti. Chcete-li označit funkce, které jsou či nejsou povolené, označte funkci otočným
ovladačem a stiskněte tlačítko OK.
Pracovní režim automatický
V tomto pracovním režimu řídicí modul automaticky vybírá, které funkce jsou povolené.
Pracovní režim ruční
V tomto pracovním režimu můžete vybírat, které funkce jsou povolené. V ručním režimu nemůžete zrušit
volbu „kompresor“.
Pracovní režim pouze elektr.
V tomto pracovním režimu není kompresor aktivní, používá se pouze elektrokotel.
Pokud zvolíte režim „pouze elektr.“, deaktivuje se kompresor a zvýší se provozní náklady.
Pokud nemáte připojené tepelné čerpadlo, nemůžete provést změnu z možnosti „pouze elektr.“.
Funkce
„kompresor“ zajišťuje ohřev teplé vody a vytápění pro budovu. Pokud je v automatickém režimu zrušena
volba „kompresor“, zobrazí se symbol v hlavní nabídce na symbolu řídicího modulu. V ručním režimu
nemůžete zrušit volbu „kompresor“.
„elektrokotel“ pomáhá kompresoru vytápět dům a/nebo ohřívat teplou vodu, když kompresor nedokáže
zvládnout celou spotřebu.
„vytápění“ znamená, že se dům vytápí. Nechcete-li vytápění, můžete zrušit volbu této funkce.
„chlazení“ znamená, že se za teplého počasí ochlazuje. Tato volba vyžaduje příslušenství pro chlazení nebo
tepelné čerpadlo s vestavěnou funkcí pro chlazení a aktivuje se v nabídce. Nechcete-li chlazení, můžete zrušit
volbu této funkce.
čas a datum
Zde se nastavují čas, datum, režim zobrazení a časové pásmo.
Pokud je tepelné čerpadlo připojeno k systému Uplink, čas
a datum se nastavují automaticky. Pro získání správného
času musí být nastaveno časové pásmo.
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jazyk
Zde vyberte jazyk, ve kterém se mají zobrazovat informace.

nastav. dovolené
Je-li nainstalováno a aktivováno pokojové čidlo, nastavuje se
požadovaná pokojová teplota (°C) v daném časovém intervalu. Není-li
aktivováno pokojové čidlo, nastavuje se požadovaný posun topné
křivky. Ke změně teploty o jeden stupeň obvykle postačuje jeden krok,
ale v některých případech bude možná nutných více kroků.
Plánování dovolené začíná v 00:00 v den zahájení a končí ve 23:59 v den
ukončení.

Nastavení dovolené ukončete asi den před návratem, aby bylo dost času na obnovení běžných
hodnot pokojové teploty a teploty teplé vody.
Pro usnadnění nastavte dovolenou předem a aktivujte ji těsně před odjezdem.
Pokud se rozhodnete během dovolené vypnout ohřev teplé vody, „pravidelné ohřívání" (na ochranu
před množením baterií) bude v této době vypnuto. "pravidelné ohřívání“ se spouští při dokončení
nastavování dovolené.
upřesnit
Nabídka upřesnit má oranžový text a je určena zkušenějším uživatelům.
Tato nabídka má několik dílčích nabídek.
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provozní priorita
Rozsah nastavení: 0 až 180 min
Nastavení z výroby: 30 min
Indikátor označuje cyklus, ve kterém se nachází instalace. Je-li zvoleno
0 minut, znamená to, že požadavek nemá přednost, ale bude
aktivován pouze v případě, že neexistuje žádný jiný požadavek.

nastavení automat. režimu
spustit chlazení.
Rozsah nastavení: -20 – 40 °C
Nastavení z výroby: 25
zastavit vytápění
Rozsah nastavení: -20 – 40 °C
Výchozí hodnoty: 17
zastavit elektrokotel
Rozsah nastavení: -25 – 40 °C
Nastavení z výroby: 5
doba filtrování
Rozsah nastavení: 0 – 48 h
Nastavení z výroby: 24 h
Když je nastaven pracovní režim „automatický“, řídicí modul v závislosti na průměrné venkovní teplotě
určuje, kdy se má v případě potřeby spínat přídavný zdroj tepla a kdy je povoleno vytápění. Pokud má tepelné
čerpadlo vestavěnou funkci chlazení a tato funkce je aktivována v nabídce, můžete zvolit také spouštěcí
teplotu pro chlazení.
V této nabídce vyberte průměrné venkovní teploty.
Také můžete nastavit interval, ve kterém (doba filtrování) se počítá průměrná teplota. Pokud vyberete 0,
použije se aktuální venkovní teplota.
„zastavit elektrokotel“ nelze nastavit na vyšší hodnotu než „zastavit vytápění".
nastavení stupňů-minut
aktuální hodnota
Rozsah nastavení: -3000 – 3000
spustit kompresor
Rozsah nastavení: -1000 – -30
Nastavení z výroby: -60
spustit jiný elektrokotel
Rozsah nastavení: 100 – 2000
Nastavení z výroby: 400
rozdíl mezi dalšími stupni
Rozsah nastavení: 10 – 1000
Nastavení z výroby: 30
Stupně/minuty jsou mírou aktuálního požadavku na vytápění v domě a určují, kdy se má spustit/zastavit
kompresor, případně pomocný ohřev.
Vyšší hodnota „spustit kompresor“ má za následek častější spouštění kompresoru, což zvyšuje jeho
opotřebení. Příliš nízká hodnota může vést k nevyrovnaným pokojovým teplotám.

- 47 -

uživatelská nastavení z výroby
Zde lze obnovit výchozí hodnoty všech parametrů, které má uživatel
k dispozici (včetně upřesňujících nabídek).
Po obnovení nastavení z výroby se musí resetovat vlastní
nastavení, například topné křivky.

naplán. blokování
Zde lze naplánovat blokování přídavného zdroje tepla až pro dva různé
časové intervaly.
Při aktivním plánování se zobrazuje příslušný symbol blokování
v hlavní nabídce na symbolu pro řídicí modul.
Rozvrh: Zde se vybírá interval, který chcete změnit.
Aktivován: Zde se aktivuje plánování pro zvolený interval. Deaktivace
neovlivňuje nastavené časy.
Den: Zde vybíráte, na které dny v týdnu se vztahuje rozvrh. Chcete-li
zrušit plánování pro určitý den, musíte vynulovat čas pro daný den tak,
že nastavíte stejný čas spuštění jako čas zastavení. Pokud použijete
řádek „vše“, všechny dny v daném intervalu se nastaví na tyto časy.
Časový interval: Zde se vybírají plánované časy spuštění a zastavení
pro zvolený den.
Blokování: Zde se vybírá požadované blokování.
Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastavení, zobrazí se červený vykřičník.
Blokování kompresoru ve venkovní jednotce.
Blokování elektrokotle.
Chcete-li nastavit podobný rozvrh pro každý den v týdnu, začněte tím, že vyplníte položku „vše“ a
potom změníte požadované dny.
Nastavte čas zastavení předcházející času spuštění, aby interval překračoval půlnoc. Plánování se
potom zastaví následující den v nastaveném čase.
Plánování začíná vždy ve stejný den jako nastavený čas spuštění.
Dlouhodobé blokování může omezit pohodlí a snížit hospodárnost provozu.
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naplán. tichý režim
Zde lze naplánovat nastavení „tichého režimu“ kompresoru
(tepelné čerpadlo ho musí podporovat) až pro dva různé
časové intervaly. Při aktivním plánování se zobrazuje symbol
„tichého režimu“ v hlavní nabídce na symbolu pro řídicí
modul.
Rozvrh: Zde se vybírá interval, který chcete změnit.
Aktivován: Zde se aktivuje plánování pro zvolený interval.
Deaktivace
neovlivňuje nastavené časy.
Den: Zde vybíráte, na které dny v týdnu se vztahuje rozvrh.
Chcete-li zrušit plánování pro určitý den, musíte vynulovat čas
pro daný den tak, že nastavíte stejný čas spuštění jako čas
zastavení. Pokud použijete řádek „vše“, všechny dny v daném
intervalu se nastaví na tyto časy.
Časový interval: Zde se vybírají plánované časy spuštění a
zastavení pro zvolený den.
Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastavení, zobrazí se červený vykřičník.
Chcete-li nastavit podobný rozvrh pro každý den v týdnu, začněte tím, že vyplníte položku „vše“ a
potom změníte požadované dny.
Nastavte čas zastavení předcházející času spuštění, aby interval překračoval půlnoc. Plánování se
potom zastaví následující den v nastaveném čase.
Plánování začíná vždy ve stejný den jako nastavený čas spuštění.
Dlouhodobé plánování v „tichém režimu“ může omezit pohodlí a snížit hospodárnost provozu.

6.8 POUZE PŘÍDAVNÝ ZDROJ TEPLA
Pokud se vám nepodaří odstranit závadu a nemůžete vytápět dům, můžete během čekání na pomoc nadále
používat tepelné čerpadlo v režimu „pouze elektr.“. To znamená, že přídavný zdroj tepla se používá pouze
k vytápění domu.
Přepněte instalaci do režimu přídavného zdroje tepla
1. Přejděte do nabídky 4.2 prac. režim.
2. Otočným ovladačem označte „pouze elektr.“ a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka Zpět se vraťte do hlavní nabídky.
Při uvádění do provozu bez tepelného čerpadla NIBE vzduch-voda se může na displeji objevit alarm
signalizující chybu při komunikaci. Alarm se resetuje v případě, že je příslušné tepelné čerpadlo
deaktivováno v nabídce 5.2.2 („nainstalované tep. čerp.“).
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PORUCHY FUNKČNOSTI
Řídicí modul většinou zaznamená závady a signalizuje je tím, že
aktivuje alarmy a na displeji zobrazuje pokyny pro jejich odstranění.
Informace o řešení alarmů najdete v oddílu „Řešení alarmů“. Pokud
se závada nezobrazí
na displeji nebo pokud se displej nerozsvítí, lze postupovat podle
následujícího návodu na řešení problémů.
V případě alarmu došlo k nějaké závadě, která je signalizována
změnou barvy stavového indikátoru z nepřerušované zelené na
nepřerušovanou červenou. Navíc se v informačním okénku zobrazí
poplašný zvon.
Alarm
V případě alarmu s červeným stavovým indikátorem došlo k takové závadě, kterou tepelné čerpadlo a/nebo
řídicí modul nedokáže sám odstranit. Když otočíte ovladač a stisknete tlačítko OK, na displeji uvidíte typ
alarmu a můžete ho resetovat. Také můžete nastavit instalaci na režim podpory.
informace/rady Zde se můžete dočíst, co alarm znamená, a získat rady, jak odstranit problém, který způsobil
alarm.
reset alarmu V mnoha případech stačí zvolit „reset alarmu“, aby se obnovil normální provoz výrobku. Pokud
se po volbě „reset alarmu“ rozsvítí zelený indikátor, znamená to, že příčina alarmu byla odstraněna. Pokud
stále svítí červený indikátor a na displeji je zobrazena nabídka „alarm“, příčina alarmu přetrvává. Pokud alarm
zmizí a potom se znovu objeví, obraťte se na instalačního technika.
režim podpory „režim podpory“ je typ nouzového režimu. To znamená, že instalace vytváří teplo a/nebo
ohřívá teplou vodu, i když se vyskytl nějaký problém. Může to znamenat, že neběží kompresor tepelného
čerpadla. V takovém případě jsou vytápění a/nebo ohřev teplé vody zajišťovány elektrokotlem.
Volba „režim podpory“ neznamená totéž jako odstranění problému, který způsobil alarm. Proto
bude stavový indikátor nadále svítit červeně.
Pokud se alarm nezruší, obraťte se na instalačního technika, aby provedl vhodné nápravné opatření.
Při ohlašování závady vždy uvádějte sériové číslo výrobku (14 číslic).

7.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud se na displeji nezobrazí narušení provozu, můžete využít následující typy:
•

Poloha přepínače na regulaci

•

Pojistky a hlavní jistič v domě

•

Přepěťová ochrana domu

•

Tepelná pojistka jednotky HMTM
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7.1.1 Nízká teplota teplé vody
•

Zavřený nebo ucpaný plnící ventil – otevřete ventil.

•

Jednotka HMTM je v nesprávném režimu – pokud je použit režim „ruční“ je ohřev vody zajišťován
elektrokotlem jednotky HMTM.

•

Velká spotřeba teplé vody – počkejte, dokud se neohřeje teplá voda. Dočasné zvýšení objemu teplé
vody je možné lze aktivovat v nabídce 2.1 v regulaci.

•

Příliš nízké nastavení teplé vody – vstupte do nabídky 2.2 regulace a vyberte vyšší komfortní režim.

•

Málo dostupné teplé vody při aktivní funkci „inteligentní řízen“ – Pokud se snížila spotřeba teplé
vody, jednotka HMTM bude připravovat méně teplé vody než dříve. Restartujte výrobek.

7.1.2 Nízká pokojová teplota
•

Zavřené termostaty v několika místnostech, nebo uzavřené armatury na topném okruhu – otevřít.

•

Jednotka HMTM v nesprávném pracovním režimu – Vstupte do nabídky 4.2 regulace. Pokud je zvolen
režim „automatický“, vyberte vyšší hodnotu „nastavit vytápění“ v nabídce 4.9.2 regulace. Pokud jste
v režimu „ruční“, vyberte „vytápění“. Pokud to nestačí, vyberte „elektrokotel“.

•

Příliš nízká nastavená hodnota automatické regulace vytápění – Vstupte do nabídky 1.1 regulace a
zvyšte posun topné křivky. Pokud je pokojová teplota nízká jen za chladného počasí, potom je
potřeba zvýšit strmost topné křivky v nabídce 1.9.1 regulace „topná křivka“.

•

„Režim dovolené“ aktivován v nabídce 4.7 regulace – Vstupte do nabídky 4.7 a vyberte „Vyp“.

•
•

Aktivované pokojové čidlo místnosti – zkontrolujte všechna pokojová čidla
Vzduch v topném okruhu – odvzdušněte cely topný okruh

7.1.3 Vysoká pokojová teplota
•

Příliš vysoká nastavená hodnota automatické regulace – Vstupte do nabídky 1.1 regulace
a snižte posun topné křivky. Pokud je pokojová teplota vysoká jen za chladného počasí, potom
je potřeba snížit strmost topné křivky v nabídce 1.9.1 regulace „topná křivka“.

•

Aktivovaný pokojové čidlo v místnosti – zkontrolujte všechna pokojová čidla

7.1.4 Nízký tlak v systému
•

Nedostatek vody v topném okruhu – Doplňte topný okruh vodou a zkontrolujte těsnot.

7.1.5 Nespouští se kompresor tepelného čerpadla
•

Není žádný požadavek na provoz – Regulace nemá požadavek ani na přípravu teplé vody
ani na vytápění.

•

Aktivoval se alarm – Provoz kompresoru je dočasně blokován, viz. informace o kompresoru v nabídce
3.2 regulace.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tepelné čerpadlo vzduch – voda
F2040
F2040-6

F2040-8

Obj. č. 064206

Obj. č. 064109

F2040-12
Obj. č. 064092
EME 20 – komunikační modul

Čidlo vlkosti HTS 40

Obj. č. 057188

Obj. č. 067538

Čidlo prostorové teploty
Obj. č. AS067065
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
400V
Kompatibilní tepelná čerpadla NIBE vzduch – voda

Jednotka
F2040-6, F2040-8, F2040-12,
F2120-8, F2120-12, F2120-16

Údaje o napájení
Dodatečný výkon

kW

Elektrické připojení

9
3/N/PE~400V/50Hz

Maximální pracovní proud

A

3x 16

Jištění

A

3x 16

Výkon oběhového čerpadla

W

3 – 76

Třída elektrického krytí

IP21

Přípojky
Topný okruh

¾“

Přívod studené vody, teplé vody a cirkulace

¾“

Přípojky okruhu tepelného čerpadla

¾“

Jednotka HMTM
Objem ohřívače vody

l

250

Celkový objem HMTM

l

300

Objem vyrovnávací nádoby

l

50

Energetická třída oběhového čerpadla

Nízká spotřeba

Maximální tlak v topném okruhu

bar

3

Maximální teplota v topném okruhu

°C

90

Maximální tlak v ohřívači vody

bar

10

Maximální teplota teplé vody

°C

80

Hmotnost

Kg

210
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ELEKTRICKÁ SCHÉMATA
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LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A
NEFUNKČNÍHO VÝROBKU
Za obal, ve kterém byl výrobek dodán, byl uhrazen servisní poplatek za zajištění
zpětného odběru a využití obalového materiálu. Servisní poplatek byl uhrazen
dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské číslo firmy je F06020274. Obaly ze zásobníku vody odložte na místo
určené obcí k ukládání odpadu. Vyřazený a nepoužitelný výrobek po ukončení
provozu demontujte a dopravte do střediska recyklace odpadů (sběrný dvůr) nebo
kontaktujte výrobce.

13-9-2019
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