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F - POPIS MENU

M ené hodnoty menu 1

F 1 - M ené hodnoty 

Menu „1. M ené hodnoty“ slouží k zobrazení aktuál-

ních teplot.

Jaké hodnoty se budou zobrazovat závisí na zvoleném 

programu a modelu regulátoru.

Menu se ukon uje stiskem „esc“ nebo volbou „Opus-

tit m ení“. 

Zvolením „Info“ se dostanete ke stru nému textu 

nápov dy, kde jsou vysv tleny m ené hodnoty.

Volba „P ehled“ nebo klávesa „esc“ ukon í režim 

Info.

Pokud se na displeji zobrazí „Chyba“ místo m ené hodnoty, je pravd podobn  vadné idlo teplo-
ty nebo jeho propojení s regulátorem. 

Jsou-li kabely p íliš dlouhé nebo idla nejsou optimáln  umíst na, m že dojít k drobným odchylkám v m e-

ných hodnotách.V takovém p ípad  lze odchylku upravit pomocí funkce korekce idla - viz kap. 7.3. 

Upozornění
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Statistika menu 2

F 2 - Statistika

Menu „2. Statistika“ se používá ke kontrole funkcí 

a dlouhodobému monitorování systému.

K dispozici jsou podmenu popsaná pod 2.1 až 2.5.

Menu se ukon uje stiskem „esc“ nebo volbou 

„Opustit statistiku“.

Pro analýzu systémových dat je nezbytné, aby byl na regulátoru správn  nastavený as. Nezapo-
me te prosím, že v p ípad  výpadku napájení hodiny fungují ješt  24 hodin a pak se zastaví, a je 
nutno je pak znovu nastavit. Nesprávn  nastavený as m že zp sobit vymazání dat, jejich ne-
správné uložení i p epsání. Výrobce nenese žádnou odpov dnost za uložená data!

F 2.1 - Dnes   Menu 2.1 (teplota topné v tve pro aktuální den)

V graÞckém p ehledu se zobrazuje charakteristika venkovní teploty a teploty topné v tve pro aktuální den od 0 

do 24 hod. Pravým tla ítkem se m ní jednotka asu a dv ma levými se pohybuje grafem. 

F 2.2 - 28 dní   Menu 2.2 (teplota topné v tve b hem posledních 28 dn )

V graÞckém p ehledu se zobrazuje charakteristika venkovní teploty a teploty topné v tve pro posledních 28 

dní. Pravým tla ítkem se m ní jednotka asu (dny) a dv ma levými se pohybuje grafem. 

F 2.3 - Provozní hodiny Menu 2.3

Zobrazuje provozní hodiny tepelného erpadla p ipojeného k regulátoru, a datum zahájení m ení.

F 2.4 - Chybová hlášení  Menu 2.4

Zobrazí poslední 3 chybová hlášení s uvedením data a asu.

F 2.5 - Reset / vymazat  Menu 2.5

Resetuje a vymaže jednotlivé statistiky. Funkce „Všechny statistiky“ vymaže všechny statistiky krom  chy-

bových hlášení.

Upozornění
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asova  menu 3

F 3 - asova

Menu „3. asova ” se používá k nastavení asu, 

kalendá ního data a provozních as  topného okruhu.

P i azené referen ní teplotní hodnoty jsou speciÞko-

vány v menu 5. „Nastavení“

Menu se ukon uje stiskem „esc“ nebo volbou „Opus-

tit režim zobrazení“. 

F 3.1 - Hodina, datum  Menu 3.1

Toto menu se používá k nastavení aktuálního asu a kalendá ního data.

Pro správnou funkci regulátoru a analýzu systémových dat je nezbytné, aby byl na regulátoru 
správn  nastavený as. Nezapome te prosím, že v p ípad  výpadku napájení hodiny fungují ješt  
24 hodi, teprve potom se zastaví, pak je nutno je znovu nastavit. 

F 3.2 - Topný okruh den  Menu 3.2

Toto menu se používá k nastavení interval  denního režimu pro topný okruh; lze nastavit 3 úseky pro každý 

den v týdnu a kopírovat je do následujících dn . 

Rozsah nastavení: T i asové úseky pro každý den v týdnu
Tovární nastavení: Po-Ne 6:00-22:00
Pozn: P i azené hodnoty teplot viz 10. 

Intervaly, které nejsou nijak speciÞkovány, se automaticky považují za no ní režim. Nastavené 
intervaly se berou v potaz pouze v provozním režimu topného okruhu „Automatický“.

F 3.3 - Tepelná pohoda  Menu 3.3

Toto menu se používá k volb  asového úseku (pro každý den v týdnu), kdy se zvýší dodávka tepla do topné-

ho okruhu, nap . pro rychlé zatopení po ránu.

Rozsah nastaveni: Jeden asový úsek pro každý den v týdnu
Tovární nastavení: Po-Ne vyp.
Pozn: P i azené hodnoty teplot viz 10.

Upozornění

Upozornění
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Provozní režim menu 4

F 4 - Provozní režim

V menu „4. Provozní režim” se používá k ur ení 

provozního režimu pro topný okruh.

Po p erušení dodávky elekt iny se regulátor auto-

maticky vrátí do posledního zvoleného provozního 

režimu!

Menu se ukon uje stiskem „esc“ nebo volbou 

„Opustit provozní režim“. 

Regulátor pracuje s nastavenými provozními asy a odpovídajícími r znými teplotami topné v tve 

pouze v automatickém režimu. 

F 4.1 - Topný okruh     Menu 4.1

Auto = Automatický/Normální režim s použitím nastavených as

Stále den = Použijí se hodnoty nastavené pro denní režim

Stále noc = Použijí se hodnoty nastavené pro no ní režim

Referen ní hodnota = Pevná teplota topné v tve bez ohledu na venkovní teplotu. Požadovaná teplota se 

nastaví v Menu 4.3.

Referen ní hodnota na 14 dn  = Na p íštích 14 dn  lze v Menu 4.4 nastavit speciÞcké pevné teploty topné 

v tve. Po uplynutí 14 dn  bude použita referen ní teplota 14. dne až do doby zm ny provozního režimu. 

Vyp. = Topný okruh je vypnutý (krom  protimrazové ochrany)

Rozsah nastaveni: 
Auto, Stále den, Stále noc, Referen ní hodnota, Referen ní hodnota na 14 dn , Vyp.
Tovární nastavení: Automatický

F 4.2 - Manuální     Menu 4.2

V Manuálním režimu lze zkontrolovat správné fungování a p i azení jednotlivých výstup  relé a p ipojených 

spot ebi .

Provozní režim „Manuální“ smí použít pouze odborník ke krátkému funk nímu testu, nap . b hem 
uvád ní do provozu. 

Funkce v manuálním režimu:

Relé a k nim p ipojené spot ebi e se zapínají a vypínají stiskem tla ítka, bez ohledu na aktuální teploty a na-

stavené parametry. Sou asn  se na displeji zobrazují aktuální nam ené hodnoty teplotních idel pro kontrolu 

funk nosti. 

F 4.3 - Ref. hodnota topného okruhu  Menu 4.3

Pokud je zvolen režim „Referen ní hodnota“ (Menu 4.1), tak se v menu nastaví p íslušná referen ní teplota 

topné v tve, bez ohledu na k ivku nebo venkovní teplotu.

Rozsah nastaveni: 10 až 75 °C / Tovární nastavení: 30 °C

F 4.4 - Reference na 14 dn    Menu 4.4

Je-li zvolen provozní režim „Referen ní hodnota na 14 dn “ (Menu 4.1), tak se m že nastavit referen ní 

teplota topné v tve pro každý z t chto 14 dn . 

V prvním podmenu 4.4.1 se zobrazí as za átku. Režim se spustí stiskem restartu.

Dalším stiskem „Restart“ se režim 14 denní reference resetuje a za ne znovu prvním dnem.

Varování

Varování
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Nastavení otopného okruhu menu 5

F 5 - Nastavení topného okruhu

V menu „5. Nastavení topného okruhu” se provede 

základní nastavení pro regulaci topného okruhu.

Menu se ukon uje stiskem „esc“ nebo volbou „Opus-

tit Nastavení“. 

F 5.1 - Léto/Zima Den  Menu 5.1 = Zm na léto/zima v režimu Den

Pokud dojde k p ekro ení této hodnoty na venkovním idle S1 b hem denního režimu, regulátor automaticky 

vypne topný okruh = režim Léto.

Když venkovní teplota poklesne pod tuto hodnotu, topný okruh se op t zapne = režim Zima.

Rozsah nastaveni: 0° až 30 °C / Tovární nastavení: 18 °C

F 5.2 - Léto/Zima Noc  Menu 5.2 = Zm na léto/zima v režimu Noc

Pokud dojde k p ekro ení této hodnoty na venkovním idle S1 b hem no ního režimu, regulátor automaticky 

vypne topný okruh = režim Léto.

Když venkovní teplota poklesne pod tuto hodnotu, topný okruh se op t zapne = režim Zima.

Rozsah nastaveni: 0° až 30 °C / Tovární nastavení: 12 °C

F 5.3 - K ivka   Menu 5.3 = Sklon topné k ivky

Pot eba tepla na vytáp ní budovy se liší podle typu budovy, izolace, typu topení a venkovní teploty. Topná 

k ivka se používá k regulaci výkonu topného okruhu v závislosti na venkovní teplot . Topnou k ivku je možné 

u tohoto regulátoru nastavit bu  ve tvaru *p ímky nebo *lomené p ímky, kterou rozd luje bod lomu na dv  ás-

ti. P ímku lze nastavit zjednodušen  jedním parametrem. Lomenou p ímku je nutné nastavit ve t ech krocích.

Pokud zvolíme jednodušší nastavení pomocí p ímky, pak je možné p izp sobení pomocí grafu. Zm ní se 

sklon p ímky a zobrazí se vypo ítaná referen ní teplota topné v tve pro -12 °C.

P esn jší ale složit jší je zadání lomené p ímky. Nejprve se nastaví standardní sklon, poté bod lomu a nako-

nec strmost k ivky za bodem lomu. P i nastavování k ivky se zobrazuje strmost a vypo ítaná teplota topné 

v tve pro venkovní teplotu -12 °C.

Rozsah nastaveni: 

K ivka: jednoduchá nebo lomená / Tovární nastavení: jednoduchá 
Sklon: 0,0-3,0 / Tovární nastavení: 0,8
Bod lomu p i venkovní teplot : +10 °C … -10 °C
Úhel: r zný, závisí na strmosti a bodu lomu 

Graf zobrazuje vliv zvolené strmosti jednoduché topné k ivky ve tvaru p ímky na vypo ítanou referen ní tep-

lotu topného okruhu. Správná k ivka se ur í pomocí pr se íku vypo ítané maximální teploty topného okruhu 

a minimální venkovní teploty. 

P íklad:

Maximální vypo ítaná teplota topné v tve 60 °C p i 

minimální venkovní teplot  podle vypo ítané pot eby 

tepla -12 °C.

Pr se ík dává sklon 1,2.

Následující nastavení lze použít k paralel-
nímu posunu k ivky na ur itá období, nap . 
den nebo noc.Upozornění

Topné k ivky
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Nastavení otopného okruhu menu 5

F 5.4 - Denní korekce   Menu 5.4 = paralelní posun k ivky

Denní korekce znamená paralelní posun topné k ivky b hem denního režimu, jelikož v závislosti na venkovní 

teplot  m že dojít k tomu, že podle nastavené k ivky budova nebude optimáln  vytáp na. Pokud topná k ivka 

není optimalizována, mohou nastat následující situace:

 v teplejších dnech - v místnostech je zima

 za mraz  - místnosti jsou p etopené

V takovém p ípad  je vhodné postupn  snižovat sklon k ivky v krocích po 0,2, a pokaždé p itom zvedat denní 

korekci o 2-4 °C.

Tento postup lze opakovat n kolikrát dle pot eby.

Rozsah nastaveni: od -10 °C do +50 °C / Tovární nastavení: 5

F 5.5 - No ní korekce    Menu 5.5 = paralelní posun k ivky

No ní korekce znamená paralelní posun topné k ivky b hem no ního režimu. Pokud je jako no ní korekce 

nastavena záporná hodnota, v no ních hodinách se odpovídajícím zp sobem sníží teplota topné v tve. Tímto 

zp sobem se šet í energie v noci, p ípadn  i ve dne, pokud nejsou uživatelé v budov . 

P íklad: Denní korekce +5 °C a no ní korekce -2 °C bude mít za následek referen ní teplotu topné v tve 

v noci o 7 °C nižší než ve dne.

Rozsah nastaveni: od -30 °C do 30 °C / Tovární nastavení: -2 °C

F 5.6 - Zrychlená komfortní teplota  Menu 5.6 = paralelní posun k ivky

Zrychlená komfortní teplota se p idává k nastavené denní korekci. Tímto zp sobem je možno dosáhnout rych-

lejšího zatopení a/nebo vyšší teploty v obytných prostorách každý den v ur itém ase. 

Rozsah nastaveni: od 0 °C do 15 °C / Tovární nastavení: 0 °C = vyp.
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Funkce ochrany menu 6

F 6 - Funkce ochrany 

Menu „6. Funkce ochrany“ používají odborníci k na-

stavení a aktivaci r zných ochranných funkcí.

Tyto funkce nenahrazují žádné bezpe -
nostní prvky. Ty si musí dodat zákazník!

Menu se ukon uje stiskem „esc“ nebo volbou „Opus-

tit speciální funkce“. 

F 6.1 - Ochrana proti zatuhnutí erpadla Menu 6.1

Pokud je tato ochrana aktivní, regulátor spíná p íslušné erpadlo a/nebo ventil každý den ve 12:00 hod. nebo 

p i týdenním nastavení v ned li ve 12:00 hod., vždy na 5 sec., aby nedošlo k zatuhnutí erpadla i ventilu po 

delší dob  stání.

Rozsah nastaveni: Zap/Vyp / Tovární nastavení: Zap

F 6.2 - Protimrazová ochrana   Menu 6.2

Je možno aktivovat protimrazovou ochranu topného okruhu. Pokud venkovní teplota na idle S1 klesne pod 

+1 °C a topný okruh je vypnutý, regulátor ho op t zapne s referen ní teplotou nastavenou v menu 6.3 (mini-

mální teplota topné v tve). Jakmile venkovní teplota p ekro í 1 °C, topný okruh se zase vypne.

Rozsah nastaveni: zap, vyp / Tovární nastavení: zap

Vypnutí protimrazové ochrany nebo nastavení minimální teploty topné v tve p íliš nízko m že zp -
sobit topnému systému vážné škody.

F 6.3 - Min. teplota topné v tve   Menu 6.3

Min. teplota topné v tve p edstavuje spodní hranici topné k ivky a v d sledku toho i pro referen ní teplotu 

topné v tve. Krom  toho je to zárove  referen ní teplota topné v tve pro protimrazovou ochranu. 

Rozsah nastaveni: 5 °C až 30 °C / Tovární nastavení: 15 °C

F 6.4 - Max. teplota topné v tve   Menu 6.4

Používá se jako horní hranice referen ní teploty topné v tve. Pokud je tato hodnota p ekro ena, topný okruh 

je vypnut do doby, než teplota poklesne pod tuto mez.

Rozsah nastaveni: 30 °C až 105 °C / Tovární nastavení: 45 °C

Z bezpe nostních d vod  musí být namontován i p ídavný havarijní termostat, zapojený sériov  
k erpadlu.

Varování

Varování

Varování
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Speciální funkce menu 7

F 7 - Speciální funkce

Menu „7. Speciální funkce” se používá k nastavení 

základních položek a rozší ených funkcí. 

Nastavení v tomto menu jsou ur ena vý-
hradn  pro odborníky. 

Menu se ukon uje stiskem „esc“ nebo volbou 

„Opustit speciální funkce“. 

F 7.1 - Korekce idel   Menu 7.1 / 7.1.1 - 7.1.6

Odchylky v zobrazených hodnotách teplot, nap . kv li p íliš dlouhým kabel m nebo ne zcela optimáln  umís-

t ným idl m, se mohou touto funkcí kompenzovat. Odchylku lze nastavit pro každé idlo zvláš  v krocích po 

0,5 °C. 

Posun S1…S6 na rozsah nastavení: -10 °C…+10 °C / Tovární nastavení: 0 °C

F 7.2 - Nastavení    Menu 7.2

Pomoc p i uvád ní do provozu vás provede nezbytnými základními nastaveními ve správném po adí a nabíd-

ne vám stru ný popis každého parametru na displeji.

Stisk „esc“ vás v pr vodci vrátí o jednu úrove  zp t, takže se m žete znovu podívat na zvolené nastavení 

nebo ho podle pot eby zm nit. Vícenásobné stisknutí „esc“ vás povede zpátky krok za krokem do režimu 

volby, ímž se zruší pomoc p i uvád ní do provozu (viz též 5.1).

Tuto funkci smí spustit pouze odborník p i uvád ní do provozu! Respektujte vysv tlení k jednotli-
vým parametr m v tomto návodu a rozhodn te, zda jsou pro Vaši aplikaci pot eba další nastavení. 

F 7.3 - Tovární nastavení   Menu 7.3

Všechna provedená nastavení lze resetovat a vrátit tak regulátor do výchozího nastavení.

Tím se z regulátoru nevratn  vymažou všechny parametry, statistiky atd. Regulátor se pak musí 
znovu uvést do provozu.

F 7.4 - Rozší ení    Menu 7.4

Toto menu lze zvolit a použít pouze tehdy, pokud byly do regulátoru p idány p ídavné volby nebo rozši ující 

moduly.

P íslušný návod na instalaci, montáž a provoz je pak vždy sou ástí p íslušného rozší ení. 

F 7.5 - Sm šovací ventil   Menu 7.5

Nastavuje odborník pouze p i po áte ním uvedení do provozu. Nesprávné hodnoty mohou zp so-
bit nep edvídatelné problémy. 

 Doba b hu sm š. ventilu  Menu 7.5.1

Nastavení doby, po kterou je zapnutý pohon ventilu (otevírá nebo zavírá). Po uplynutí této doby se zm í tep-

lota kv li regulaci teploty topné v tve.

Rozsah nastaveni: 0,5 s až 3 s / Tovární nastavení: 2 s

 KoeÞcient pauzy   Menu 7.5.2

Vypo ítaná doba pauzy sm šovacího ventilu se násobí hodnotou nastavenou zde. Pokud je koeÞcient pauzy 

„1“, použije se normální doba pauzy, p i „0,5“ se použije polovi ní doba pauzy, „4“ dobu pauzy prodlouží na 

ty násobek.

Rozsah nastaveni: 0,1 až 4,0 / Tovární nastavení: 1,0

Varování

Upozornění

Upozornění

Upozornění
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Speciální funkce menu 7

Navýšení      Menu 7.5.3

Pokud teplota stoupá velice rychle, p idává se tato hodnota k nam ené teplot  topné v tve, aby byla reakce 

sm šovacího ventilu rychlejší.

Pokud už zm ená teplota nestoupá, použije se znovu nam ená hodnota. M ení se provádí každou minutu.

Rozsah nastaveni: 0 až 20 / Tovární nastavení: 8

F 7.6 - Dálkové ovládání     Menu 7.6

V tomto menu se používá v p ípad , pokud je p ipojeno dálkové ovládání RC21. Dálkovým ovládáním se mo-

hou p epínat 3 režimy: „Stále den“, „Stále noc“ a „Automatický (s použitím nastavených as )“. Krom  

toho lze paraleln  posouvat referen ní teplotu topné v tve otá ením ovládacího kole ka. Pokud je kole ko 

nastaveno na minimum, budou použity jen minimální hodnoty, jaké lze nastavit v ochranných funkcích. 

V provozních režimech „Referen ní hodnota“ a „Referen ní hodnota na 14 dn “ nemá tento 
termostat žádnou funkci.

 Dálkové ovládání - nastavení   Menu 7.6.1

Tato hodnota se použije ke stanovení vlivu (v %), jakou má mít pokojová teplota na referen ní teplotu topné 

v tve. Na každý stupe  odchylky pokojové teploty od referen ní pokojové teploty pak p ipadne p íslušná 

procentní hodnota vypo ítané referen ní teploty, a o tu se referen ní teplota upraví (p i tením/ode tením). To 

platí v rozmezí min. a max. teploty otopné vody, nastavené v ochranných funkcích.

P íklad: 

Referen ní pokojová teplota: nap . 25 °C; 
aktuální pokojová teplota: nap . 20 °C = odchylka 5 °C.

Vypo ítaná referen ní teplota: nap . 40 °C: Dálkové ovládání: 10% = 4 °C.
5× 4 °C = 20 °C. Podle tohoto výpo tu se k referen ní teplot  topné v tve p idá 20 °C, což dává 60 °C. Pokud 
je výsledná hodnota vyšší než max. p ípustná teplota nastavená pomocí funkce max. teploty, výsledná hodno-
ta bude rovna maximální p ípustné teplot  topné v tve. 

Rozsah nastaveni: 0% až 20% / Tovární nastavení: 0

Pokojová referen ní teplota - den  Menu 7.6.2

Požadovaná pokojová teplota pro denní režim. Dokud není této teploty dosaženo, referen ní teplota topné 

v tve se zvyšuje/snižuje podle procent nastavených v menu „Dálkové ovládání“. Pokud je funkce „Dálkové 

ovládání“ nastavena na nulu, je tato funkce deaktivována. 

Rozsah nastaveni: 10 °C až 30 °C

Tovární nastavení: 20 °C

Pokojová referen ní teplota - noc  Menu 7.6.3

Požadovaná pokojová teplota pro no ní režim. Dokud není této teploty dosaženo, referen ní teplota topné 

v tve se zvyšuje/snižuje podle procent nastavených v menu „Dálkové ovládání“. Pokud je funkce „Dálkové 

ovládání“ nastavena na nulu, je tato funkce deaktivována. 

Rozsah nastaveni: 10 °C až 30 °C / Tovární nastavení: 20 °C

Upozornění
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Zámek menu menu 8

F 8 - Zámek menu 

Menu „8. Zámek menu” lze využít k zajišt ní regulá-

toru p ed necht nou zm nou nastavených hodnot. 

Menu se ukon uje stiskem „esc“ nebo volbou 

„Opustit zámek menu“. 

Menu uvedená níže z stávají kompletn  p ístupná, i když je aktivován zámek menu, a v p ípad  pot eby je lze 

upravit:

 1. M ené hodnoty 

 2. Statistika 

 3. Režim zobrazení 

 7.2. Hodina, datum 

 8. Zámek menu 

 9. Servisní data

K zam ení ostatních menu zvolte „Zámek menu Zap“. K jejich op tovnému uvoln ní zvolte „Zámek menu vyp“.

Rozsah nastavení: zap, vyp / tovární nastavení: vyp
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Servisní data menu 9

F 9 - Servisní data 

Menu „9. Servisní data” mohou použít odborníci pro 

vzdálenou diagnostiku v p ípad  poruchy apod.

Zapište hodnoty v dob , kdy se porucha 
vyskytla, nap . do tabulky.

Menu lze kdykoli ukon it stiskem „esc“. 

Upozornění

9.1. 9.31.

9.2. 9.32.

9.3. 9.33.

9.4. 9.34.

9.5. 9.35.

9.6. 9.36.

9.7. 9.37.

9.8. 9.38.

9.9. 9.39.

9.10. 9.40.

9.11. 9.41.

9.12. 9.42.

9.13. 9.43.

9.14. 9.44.

9.15. 9.45.

9.16. 9.46.

9.17. 9.47.

9.18. 9.48.

9.19. 9.49.

9.20. 9.50.

9.21. 9.51.

9.22. 9.52.

9.23. 9.53.

9.24. 9.54.

9.25. 9.55.

9.26. 9.56.

9.27. 9.57.

9.28. 9.58.

9.29. 9.59.

9.30. 9.60.
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Jazyk menu 10

F 10 - Jazyk 

Menu „10. Jazyk” se používá k volb  jazyka menu. 

Nastavení je vyžadováno automaticky v pr b hu uvá-

d ní do provozu. 

Výb r z jazyk  (n mecky, anglicky, esky, francouz-

sky, italsky, špan lsky) se m že lišit podle konstruk-

ce p ístroje. Volba jazyka není dostupná ve všech 

verzích!
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G - ZÁVADY A ÚDRŽBA

G 1 - Závady s chybovým hlášením

Pokud regulátor detekuje závadu, za ne blikat erve-

ná kontrolka a na displeji se též objeví varovný sym-

bol. Pokud se závada již neprojevuje, varovný symbol 

se zm ní na informa ní a kontrolka p estane blikat. 

Chcete-li získat více informací o závad , stiskn te 

tla ítko pod symbolem varování nebo informace.

Nepokoušejte se ešit takový problém sami!
V p ípad  závady kontaktujte odborníka!

Možná chybová hláška  Poznámka pro odborníka

Vadné idlo x     Zna í, že bu  idlo, vstup idla do regulátoru nebo spojovací kabel  

     je vadný. (Tabulka odpor idel v kap. A6)

Maximální teplota topné v tve  Znamená, že teplota topné v tve stoupla nad teplotu nastavenou  

(jen informace)    v menu 6.3.

Restart     Znamená, že se regulátor restartoval, nap . kv li výpadku elekt iny.  

(jen informace)    Zkontrolujte datum a as!

Varování
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G 2 - Vým na pojistky

Opravy a údržbu smí provád t pouze 
odborník. P ed zapo etím práce na regu-
látoru jej nejprve odpojte ze sít  a zajist te 
proti op tovnému zapnutí! Zkontrolujte, že 
p ístroj není pod proudem!

Použijte pouze dodanou pojistku nebo stejnou pojistku 

s touto speciÞkací: T2A 250V.

Pokud je regulátor p ipojen k elekt in  a p esto nefun-

guje a nic neukazuje, m že být špatná vnit ní pojistka. 

V takovém p ípad  p ístroj otev ete, vyjm te starou 

pojistku a zkontrolujte ji.

Nahra te vadnou pojistku novou, zjist te vn jší zdroj 

problému (nap . erpadlo) a vym te ho. Pak prove te 

první opakované spušt ní a zkontrolujte funkci spína-

ných výstup  v manuálním režimu dle popisu 

v kap. 4.2.

G 3 - Údržba

P i pravidelné ro ní údržb  Vašeho topného systému byste si také m li nechat odborn  zkontrolo-
vat funkce regulátoru a p ípadn  i optimalizovat nastavení.

Položky údržby:

 - Zkontrolovat datum a as (viz 7. 2)

 - Zkontrolovat hodnov rnost analýz (viz 7.4)

 - Zkontrolovat pam  chyb (viz 7.5)

 - Zkontrolovat hodnov rnost aktuálních nam ených hodnot (viz 6)

 - Zkontrolovat spínané výstupy/spot ebi e v manuálním režimu (viz 9.2)

 - P ípadn  optimalizujte nastavení parametr

Upozornění

Upozornění

POJISTKA

Obr. G 2.1
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D LEŽITÉ INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI ZA ÍZENÍ PODLE 
EVROPSKÉ SM RNICE 2002/96/ES

Tento spot ebi  nesmí být likvidován spolu s komunálním 

odpadem. Musí se odevzdat na sb rném míst  t íd ného 

odpadu, nebo ho lze vrátit p i koupi nového spot ebi e pro-

dejci, který zajiš uje sb r použitých p ístroj .

Dodržováním t chto pravidel p isp jete k udržení, ochran  

a zlepšování životního prost edí, k ochran  zdraví a k šetr-

nému využívání p írodních zdroj .

Tento symbol p eškrtnuté a podtržené popelnice v návodu 

nebo na výrobku znamená povinnost, že se spot ebi  musí 

zlikvidovat odevzdáním na sb rném míst . 

G 4 - Likvidace regulátoru

Eviden ní íslo výrobce: 02771/07-ECZ

G 5 - Užite né tipy a triky

Servisní hodnoty (viz 15) nezahrnují jen aktuáln  nam ené hodnoty a provozní stavy, ale i veškerá 

nastavení regulátoru. Zapište si tyto hodnoty hned po úsp šném uvedení do provozu.

V p ípad  nejasností ohledn  reakce regulátoru nebo jeho selhání p edstavují servisní hodnoty ov -

enou a úsp šnou metodu pro diagnostiku na dálku. Zapište si servisní hodnoty (viz 15) v okamži-

ku, kdy dojde k domn lému selhání. Pošlete pak tyto hodnoty faxem nebo e-mailem se stru ným 

popisem závady odborníkovi nebo výrobci.

Jako ochranu proti ztrát  dat si v pravidelných intervalech zaznamenávejte všechny statistiky a úda-

je, které jsou pro vás d ležité (viz 7).


