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Bevezetés
Ellenőrizze, hogy a következő dokumentumok mellékelve lettek a készülékhez:
- Telepítési útmutató
- CTS 602 használati utasítás (ez a dokumentum)
- Villamos kapcsolási rajz
A használati utasítás célja, hogy világosan bemutassa a CTS 602-es vezérlés menürendszerét és lehetőségeit.
Ez a használati utasítás olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékében nem elérhetők
(pl. kiegészítők vezérlése).
A használati utasítás a 5. oldal 1. ábráján szereplő összes készülékhez használható.
MEGJEGYZÉS: Amennyiben a rendszer bármilyen úton sérül, vagy károsodik, azt arra jogosult képzett
szakembernek KELL kivizsgálnia és javítania.

ELINDÍTÁS
A rendszer használatra készen kerül szállításra.
A gyári beállítások a legtöbb átlagos felhasználói igényének megfelelnek, így a menüben található gyári
paraméterek módosítása nem szükséges.
A főmenü felépítése a 9. és 10. oldalon található.

A változtatás joga fenntartva!

4. oldal a 30-ból

Készüléktípusok

Magas nyomás védelem

Kompresszor

Fagymentesítés

CCDI Fagymentesítés

Hőszivattyús léghűtés

Lehetőség utófűtő regiszterre

Combi 300 Polar

Levegő fűtése

701002

Típus

Gyári szám

A vezérlés az alábbi készüléktípusokhoz készült.
A táblázat áttekintést nyújt a különböző változatok nyújtotta lehetőségekről.
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1. ábra: Készüléktípusok

A változtatás joga fenntartva!

5. oldal a 30-ból

Hőmérséklet érzékelők áttekintése

2. ábra: Hőmérséklet-érzékelők elhelyezkedése

Hőmérséklet-érzékelő szenzorok ismertetése:
T1: Friss levegő
T2: Befújt levegő
T4: Kereszt-ellenáramú hőcserélőben
T5: Kondenzátornál
T6: Elpárologtatónál
T7: A befújt levegőt méri az esetleges elektromos utófűtő után (a T2 T7-esre vált gyári
utófűtő csatlakoztatása és beállítása esetén)
T10: Elszívott levegő
T15: a CTS 602-es kezelőpanelben (helység)
M3: Kidobott levegő ventilátor
M4: Befújt levegő ventilátor
Az érzékelők által mért értékeket a “SHOW DATA” menü alatt lehet olvasni.

A változtatás joga fenntartva!

6. oldal a 30-ból

CTS 602-es kezelőpanel
A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

3. ábra: CTS 602 kezelőpanel

A kezelőpanel elején lévő LED a következőkről ad információt:
Folyamatosan világító sárga LED: a hőszivattyú kompresszora üzemel
Villogó sárga LED: a készülék riasztás üzemmódban működik (valamilyen működési/beállítási dolog riasztást
generált)
A kezelőpanel képernyőjén két sor látható, mindkettő 8 karaktert képes megjeleníteni.
A felső sorban egy segédszöveg látható
Az alsó sorban a segédszöveghez tartozó beállítási értékek szerepelnek.
Amíg a készülék áram alatt van, a képernyőn kijelzett szöveg ott marad, és nem kerül törlésre még akkor sem,
amikor a készülék OFF-módban van, vagy hosszabb időn keresztül nem nyúltunk a kezelőpanelhez.

A menü használata:
Egy beállítási érték, vagy egy funkció megváltoztatásához először a hozzá tartozó menüpontra kell ráállni a
navigálógombokkal.
A kívánt menüpontot az ENTER gomb lenyomásával aktiválhatjuk.
Hogy egy beállítást a kívánt értékre tudjunk változtatni, az ENTER gombot addig kell nyomnunk, míg a
változtatandó érték villogni nem kezd.
A kívánt értéket ez után a  gombokkal tudjuk beállítani.
Az érték tárolásához nyomjuk meg újból az ENTER-t.
Javasolt, hogy a menü kezelése közben a vezérléshez/menühöz tartozó használati utasítás kéznél legyen.
Ha egy percen keresztül nem történik gomblenyomás, a vezérlés automatikusan a főmenübe ugrik vissza.
Ha programozás közben nem történik gomblenyomás, és a vezérlő visszatér a főmenübe, akkor minden
ENTER-rel rögzített érték megmarad. Fontos, hogy a főmenübe való visszatérés előtt tároljuk a beállított
értékünket az ENTER gombbal, különben a vezérlő azt nem veszi figyelembe. Mindig lehetőségünk van
visszatérni a programozáshoz, és az utoljára kiválasztott ponttól folytatni a beállítást.

A változtatás joga fenntartva!

7. oldal a 30-ból

Menü áttekintése
A kezelő kiinduló pontja alap esetben mindig a főmenü (az illusztrációban vastag kerettel jelölt menüpont).
Innen agombokkal választhatjuk ki a nekünk megfelelő almenüt.
Riasztások megtekintése, törlése
Riasztási napló az utolsó 16 riasztásról
Információk megmutatása, mint pl.: üzemmód (Fűtés, Automata, Hűtés),
hőmérsékletek, szellőztetési fokozatok, szoftververzió.
Főmenü: működési üzemmód mutatása.
Azt ESC gomb lenyomásával juthatunk ide.
Öt, a felhasználó által szabadon választható opció: „EXT OFFS”,
„EXHAUST”, „INLET”, „EXTEND”, és „OFF” – lásd később!
USER SELECT 2: Felhasználó által szabadon választható , mint az előző
menünél – lásd később!
Óra beállítása
A heti program aktiválása
A befújt levegő hőmérsékletének beállítása. A menü csak akkor látható,
ha a készülék utófűtő regiszterrel van ellátva.
A befújt levegő hőmérsékletének beállítása hűtési üzemben – bypasson keresztüli hűtéssel a lemezes hőcserélő megkerülésével vagy
kompresszorral (nem minden készüléknél elérhető).
Lehetőség van legmagasabb/legalacsonyabb ventilátor-sebesség
beállítására magas/alacsony páratartalom mellett.
A kompresszor indulásának és a ventilátorok alacsony
sebességének beállítása, ha alacsony külső hőmérséklet esetén.
A szűrőfelügyeleti funkciót lehet ebben a menüben beállítani.
A befújt levegő minimális hőmérséklete állítható be.
A kezelő panel nyelvének kiválasztása.

4. ábra: Menü áttekintése

A változtatás joga fenntartva!

8. oldal a 30-ból

Üzemmódok
A főmenüben 3 különböző értéket tudunk leolvasni, ezek az „üzemmód”, a „ventilátor-fokozat” és a
„hőmérséklet”. Ezek az értékek a készülék állapotát mutatják – ezeket a felhasználó tudja meghatározni.
A gép villamos bekötése után 15 másodperccel automatikusan láthatóvá válik a főmenü, ahonnan a kívánt
beállítások elvégezhetők.

*:

Az egyéni felhasználói
beállítások menü aktív
(„USER SELECT”)
1, 2, 3: Heti program aktív
(WEEK PROGRAM)
W:
Villamos utófűtő aktív
L:
Alacsony ventilátor-fokozat
alacsony külső
hőmérsékletnél

Üzemmódok: OFF (kikapcsolva)
AUTO (automatikus)
COOL (hűtés)
HEAT (fűtés)

Ventilátor-fokozat

Elvárt helyiség-hőmérséklet
(5°C - 30°C)

5. ábra: Főmenü

Az elvárt belső hőmérséklet változtatásához nyomjuk le egyszer az ENTER gombot. Ekkor a „°C” jel mellett lévő
szám elkezd villogni, és a kívánt értéket a gombokkal tudjuk beállítani. Az új beállítást az ENTER újbóli
megnyomásával tudjuk aktualizálni.
Az üzemmód beállításához nyomjuk le egymás után kétszer az ENTER gombot. Az aktuális állapot ekkor villogni
kezd. A kívánt üzemmódot a gombokkal tudjuk beállítani, majd az ENTER-rel elfogadtatni. AUTO módban
a szabad szellőztetési bypass automatikusan működik és a hűtési/fűtési üzemmód váltása automatikusan
történik a beállított elvárt helyiség-hőmérséklet alapján. Hűtés esetében az 5 °C neutrális zóna után kapcsol
be az aktív kompresszoros hűtés – a további információkat lásd a 20. oldalon!
A ventilátor-fokozat változtatásához nyomjuk le egymás után háromszor az ENTER gombot. Az aktuális fokozat
ekkor villogni kezd. A kívánt fokozatot a gombokkal tudjuk beállítani, majd az ENTER-rel elfogadtatni.

A változtatás joga fenntartva!

9. oldal a 30-ból

Főmenü
A gép villamos csatlakoztatása után 15 másodperccel automatikusan láthatóvá válik a főmenü.
” ” jellel tüntetjük fel a továbbiakban a villogó menüpontokat, amelyek beállításait változtatni lehet.
A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

Az „AUTO” üzemmódban
a készülék
automatikusan választ
hűtés vagy fűtés között a
beállított elvárt
szobahőmérséklet
alapján.

Az elvárt szobahőmérséklet
5-30 °C között állítható.

Az elszívott levegőre
vonatkozó beállított
ventilátorfokozat.

Hűtés a beállított elvárt
hőmérséklet alapján.
Fűtés a beállított elvárt
hőmérséklet alapján.

6. ábra: Főmenü feliratainak áttekintése

A változtatás joga fenntartva!

10. oldal a 30-ból

Riasztások megtekintése („SHOW ALARMS”)
Amikor a készülék riasztási állapotba kerül, a kezelőpanelen található sárga LED villogni kezd.
Az „SHOW ALARM” menüben nézhetjük meg a riasztás okát, és a riasztás időpontját. A riasztások
alaphelyzetbe való visszaállítását is itt tudjuk elvégezni.

Riasztások visszaállítása (törlése):
A riasztásokat itt egyenként lehetséges törölni.Csak az
aktív riasztás törölhető. Az „ALARM 0” feliratnál
minden riasztás egyszerre törölhető.

Riasztás lista: 0-3 aktív
riasztást mutat. A
legújabb és a
legkritikusabb riasztások
kerülnek előre.
A lista törlődik, ha
megszűnik a hálózati
tápellátás.

Riasztás napló:
áramkimaradás esetén
visszaállítódik. Az
utolsó 16 riasztást
tárolja. Az „AL1” a
legfrissebb riasztás.

Riasztás napló adatok:
Információk az adott
riasztásról.

7. ábra: Riasztások megtekintése menü („SHOW ALARMS”)

A változtatás joga fenntartva!

11. oldal a 30-ból

A riasztási kódok információt adnak az esetleges hibákról, vagy fontos információkkal látják el a felhasználót.
A riasztások az alábbi kategóriákba sorolhatók:
C kritikus
A figyelmeztetés
I

A gép működése részben, vagy teljesen leáll addig, amíg a riasztás aktív.
Ez a fajta riasztás egy idő után kritikussá válik, ha megadott rövid időn belül nem
oldjuk meg a problémát.
A gép működése nem változik. A riasztás a megerősítése és törlése után érvényét
veszti.

információ

Riasztási
Kategória Kijelző szöveg
kód

Leírás, hiba oka

00

--

--

Nincs riasztás

01

C

HARDWARE

Hiba a vezérlés hardverében

02

C

TIMEOUT

Egy „A” jelű figyelmeztetés kritikus
riasztássá vált.

03

04

C

C

FIRE

PRESSURE

06

C

DEFROST

08

C

FROST

09

C

OVERTEMP

10

C

OVERHEAT

11

C

AIRFLOW

A változtatás joga fenntartva!

Tűzjelző termosztát.
Abban az esetben merül fel a hiba,
ha a tűzjelző termosztát
aktiválódott.
Az alacsony, vagy magasnyomáskapcsoló kioldott a hűtőkörben.
Az okok lehetnek:
• Magas nyomás esetén:
- extrém hőség
- eltömődött szűrők
- hibás ventilátor
• Alacsony nyomás esetén:
- extrém hideg
- a rendszerből elveszhetett a
hűtőközeg
- hibás ventilátor
- eltömődött szűrők
- hibás ventilátor

Hiba megoldása
-Ha a hiba törlése nem segít, hívja a
hivatalos szervizt.
Jegyezzük le a riasztást, és töröljük. Ha
a riasztás nem tűnik el, hívja a
hivatalos szervizt.
Ha nincs valós tűz, akkor hívja a
hivatalos szervizt.

Az esetleges hibákat át kell vizsgálni, a
riasztást törölni. Amennyiben a riasztás
gyakran előfordul, hívja a hivatalos
szervizt.

Amennyiben a riasztás nullázása nem
segít, hívja a hivatalos szervizt. A
szerviz munkájának megkönnyítése
érdekében a „SHOW DATA” menüben
olvassa le és jegyezze föl az érzékelők
hőmérsékleteit.
Ellenőrizze, hogy a vizes utófűtő
A készülékben lévő hőérzékelő
regiszterhez érkező fűtővízzel minden
szenzorok egyike rövidzárlatos, vagy rendben van-e. Ha igen, akkor törölje a
tönkrement.
hibát, ha nem, akkor a helyreállítás
után törölje a hibát.
Bizonyosodjon meg, hogy melyik
A készülékben lévő hőérzékelő
hőérzékelő (TX) zárlatos (pl. T1 SHORT
szenzorok egyike rövidzárlatos, vagy
= T1 zárlatos), és lépjen kapcsolatba a
tönkrement.
szakszervizzel.
Bizonyosodjon meg, hogy melyik
A készülékben lévő hőérzékelő
hőérzékelő (TX) zárlatos (pl. T1 SHORT
szenzorok egyike rövidzárlatos, vagy
= T1 zárlatos), és lépjen kapcsolatba a
tönkrement.
szakszervizzel.
Elégtelen befújt légmennyiség
Lásd a 10-es hiba megoldását!
A készülék leolvasztási üzemben
van. A készülék leolvasztása nem
kielégítő, és a készülék leállt.
A hiba oka extrém hideg külső
hőmérséklet lehet.

12. oldal a 30-ból

Riasztási
Kategória Kijelző szöveg
kód

Leírás, hiba oka

Hiba megoldása

15

W

ROOM LOW

Ha a helyiség hőmérséklete 10°C alá
csökken, akkor a készülék megáll
amiatt, hogy megakadályozza az
épület további lehűlését. Ez a
funkció abban az esetben hasznos,
ha az épület használaton kívül van,
és a fő fűtés le van állítva.

16

A

SOFTWARE

Hiba a vezérlőprogramban

Hívja a hivatalos szervizt.

17

I

WATCHDOG

Hiba a vezérlőprogramban
A programbeállítások egy része
elveszett. Oka lehet egy hosszabb
áramkimaradás, vagy villámcsapás.
A készülék az alapbeállításokkal
üzemel tovább.
A vezérlő egy előre beállított
időközönként figyelmeztet a szűrők
cseréjére.

Hívja a hivatalos szervizt.

18

I

CONFIG

19

I

FILTER

21

I

POWER

A riasztás oka hosszabb ideig tartó
áramkimaradás.

22

I

T AIR

A befújt levegőt nem lehet a
megkívánt értékre felfűteni.

23

I

T WATER

24

I

T HEAT

A használati meleg víz felmelegítése
nem lehetséges.
A központi fűtés fűtővizének
felmelegítése nem lehetséges.
A készülékben lévő hőérzékelő
szenzorok egyike rövidzárlatos, vagy
tönkrement. A rövidzárlatos szenzor
+99 °C-os értéket mutat.
A készülékben lévő hőérzékelő
szenzorok egyike nincs
csatlakoztatva, vagy tönkrement. A
nem csatlakoztatott szenzor -40 °Cos értéket mutat.
A kereszt-ellenáramú hőcserélő
fagymentesítésének maximális
megengedett idejét túllépték. Ez
abban az esetben fordulhat elő, ha a
rendszer nagyon alacsony
hőmérsékletnek van kitéve.

Fűtse fel az épületet és törölje a
riasztást.

A riasztást törölni kell. A kívánt heti
programot újra be kell állítani. Ha a
készülék nem úgy üzemel, mint előtte,
hívja a hivatalos szervizt.
El kell végezni a szűrő ellenőrzését,
igény esetén tisztítani/cserélni kell,
majd a riasztást törölni.
A heti programokat ellenőrizni kell, és
szükség esetén beállítani. Ezután
törölni kell a riasztás.
Állítsuk lejjebb a megkívánt befújási
hőmérsékletet, majd töröljük a
riasztást.
Hívja a hivatalos szervizt.
Hívja a hivatalos szervizt.
Bizonyosodjon meg, hogy melyik
hőérzékelő (TX) zárlatos (pl. T1 SHORT
= T1 zárlatos), és lépjen kapcsolatba a
szakszervizzel.
Bizonyosodjon meg, hogy melyik
hőérzékelő (TX) nincs csatlakoztatva
(pl. T1 DISCON = T1 nincs
csatlakoztatva), és lépjen kapcsolatba a
szakszervizzel.
Ha a riasztás eltávolítása nem segít,
forduljon a szakszervizhez. Jegyezze fel
és tájékoztassa a szakszervizt a
pillanatnyi működési
hőmérsékletekről, amelyek a SHOW
DATA menüben érhetőek el.

27-57

C

TX SHORT

28-58

C

TX OPEN

71

I

DFR EXCH

72

I

EVAP LOW

Az elpárologtatóban rendkívül
alacsony hőmérséklet

Ellenőrizze a légszelepeket.

92

I

PRESET

Hiba a villamos szakember által
beállított vagy kiírt beállításoknál.

Hívja a hivatalos szervizt.

8. ábra: Riasztások listája

A változtatás joga fenntartva!

13. oldal a 30-ból

Adatok megtekintése („SHOW DATA”)
Az aktuális működési adatokat ez a menüpont alatt olvashatók le.
A hőmérséklet-érzékelők áttekintését az 6. oldalon találja.

T15-ös helység
hőmérséklet érzékelő

T10-es elszívott levegő
hőmérséklet érzékelő

Lásd az érzékelők
helyének áttekintését a
6. oldal 2. ábráján!

Ezek az érzékelők a
menüben csak akkor
láthatók, ha telepítve
vannak:
CO2 – Széndioxid érzékelő
INLET – utófűtő egység

A rendszer által
használt szoftver
verziója

A vezérlés által
használt szoftver
verziója

A készülék típusa

9. ábra: Adatok megtekintése menü („SHOW DATA”)

A változtatás joga fenntartva!

14. oldal a 30-ból

Egyéni beállítások („USER SELECT”)
A „USER SELECT” menüpont felkínálja a lehetőséget a főmenü üzemmódjainak megváltoztatására egy külső
kapcsoló, vagy jeladó segítségével.
„VENTILAT”: Lehetőség van a befújt vagy elszívott levegő térfogatáramát egy meghatározott időtartamra
magasabb vagy alacsonyabb fokozatra állítani. Ezt a funkciót egy külső nyomáskapcsoló tudja aktiválni. A
funkciónak elsődleges prioritása van.
„EXHAUST ” és „INLET”: Ezzel a két opcióval lehetséges a befújt vagy elszívott levegő térfogatáramát egy
meghatározott időtartamra magasabb vagy alacsonyabb fokozatra állítani. A többi beállítás változatlan marad
a főmenü üzemmód menüjében. Egy külső esemény aktiválja az időzítő funkciót (pl. egy konyhai elszívó vagy
más szenzor bekapcsolása). Másik külső jeladó biztosítja, hogy a ventilátorok tartsák a kívánt fokozatot, amíg
a külső kontakt meg nem szűnik.
„EXTEND”: Ezzel a kiterjesztett külső vezérléssel lehetőség van az elszívott vagy a befújt levegő térfogatáramát,
valamint a befújt levegő hőmérsékletét is egy időben, meghatározott időtartamig megváltoztatni. Egy külső
esemény aktiválja a funkciót és annak időzítőjét.
„OFF”: Kikapcsolja a külső kapcsolatot (figyelmen kívül hagyja a készülék a külső jeladó jeleit).
„EXT OFFS”: Lehetőséget ad utóáramlási idő megadására és a külső helyiségek beállítási pontjainak
megváltoztatására.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.

Opció egy extra R8-as relé kimenethez. Az R8
kiegészítő alkatrés, csak a kiegészítő PCB
panellel használható. A hőmérséklet
hozzáadódik vagy levonódik a főmenüben
látható elvárt
hőmérséklethez/hőmérsékletből.

A megadott szükséges
időtartam, amíg a
választott funkciónak
üzemelnie kell. Órában
és percekben adható
meg. (Max. 8 óra)

Kívánt ventilátor
fokozat:1-4
OFF állapotban a
készülék egy külső jellel
kikapcsolható.

Magasabb vagy
alacsonyabb százalékú
működtetés. Magas
prioritás.
A külső fűtőegységre
vonatkozó beállítási
érték neutrális zónáját
lehet kiválasztani.
Lásd SELECT EXTEND.

Az időt és a fokozatot
az „EXTEND”választás
alatt leírtak szerint
lehet állítani.

Megkívánt szobahőmérséklet (5-30°C)
A kezelőpanelben található T15-ös
érzékelő adataihoz viszonyít.

Egyéni beállítások
kikapcsolása

10. ábra: Egyéni beállítások menü („USER SELECT”)

A változtatás joga fenntartva!

15. oldal a 30-ból

Egyéni beállítások 2 („USER SELECT 2”)
A „USER SELECT 2” menüpont ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint a „USER SELECT”.

Magasabb vagy
alacsonyabb százalékú
működtetés. Magas
prioritás.
Opció egy extra R8-as relé kimenethez. Az R8
kiegészítő alkatrés, csak a kiegészítő PCB
panellel használható. A hőmérséklet
hozzáadódik vagy levonódik a főmenüben
látható elvárt
hőmérséklethez/hőmérsékletből.

A megadott szükséges
időtartam, amíg a
választott funkciónak
üzemelnie kell. Órában
és percekben adható
meg. (Max. 8 óra)

Kívánt ventilátor
fokozat:1-4
OFF állapotban a
készülék egy külső jellel
kikapcsolható.

A külső fűtőegységre
vonatkozó beállítási
érték neutrális zónáját
lehet kiválasztani.
Lásd SELECT EXTEND.

Az időt és a fokozatot
az „EXTEND”választás
alatt leírtak szerint
lehet állítani.

Megkívánt szobahőmérséklet (5-30°C)
A kezelőpanelben található T15-ös
érzékelő adataihoz viszonyít.

Egyéni beállítások
kikapcsolása

11. ábra: Egyéni beállítások 2 menü („USER SELECT 2”)

A változtatás joga fenntartva!

16. oldal a 30-ból

Idő beállítása
Áram kimaradás esetén az óra legalább 24 óráig megtartja a beállítást. Ha az időbeállítás elveszik, riasztást
kapunk róla..
A nyári és téli időszámítás közötti váltás manuálisan történik.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.
A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

Csak a beállítás utáni első
alkalommal mutatja az
óra funkciót, utána a hét
napjait jelöli.
Hétfő = 1
Kedd = 2
…

A másodperc számláló
minden perc állításnál
nullázódik.

12. ábra: Idő beállítása

A változtatás joga fenntartva!

17. oldal a 30-ból

Heti program („WEEK PROGRAM”)
A készülék 3 standard heti programmal rendelkezik. Lásd a 17. oldalon! Gyárilag az 1. program az aktív.
Ezek a programok mellé egyénileg beállított heti programok is megadhatók, amelyek közül pl. lehet egyik az
alap program és a többi annak módosításai.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.

Három gyárilag beállított heti program
Program 1: dolgozó család számára lehet alkalmas.
Program 2: nem dolgozó család számára lehet alkalmas.
Program 3 irodák számára lehet alkalmas.

Program

Hét napjai

Hétfő – Péntek
Program 1
Szombat - Vasárnap
Program 2

Hétfő – Vasárnap

Program 3

Hétfő – Péntek

Program
funkció

Időpont

Szellőztetés

Hőmérséklet

1

06:00

3

21

2

08:00

1

17

3

15:00

3

21

4

22:00

1

17

1

08:00

3

21

2

23:00

1

17

1

08:00

3

21

2

23:00

1

17

1

07:00

3

21

2

16:00

OFF

21

Heti program beállítása

A hét napjai. (MO: hétfő;
TU: kedd; WE: szerda; TH:
csütörtök; FR: péntek; SA:
szombat; SU: vasárnap)

Ventilátor fokozat

Program lépcsőfok/funkció.
Minden napra max. 6
különböző funkciószintet
lehet beállítani
Az adott napi funkció indulási időpontja. Ha
a napi funkciólépcsők közül egy funkciót
nem akar használni, akkor az „OFF”
beállítást kell választani.

Kívánt szobahőmérséklet

13. ábra: Heti program beállítása

A változtatás joga fenntartva!

18. oldal a 30-ból

A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

Itt lehet az összes
egyénileg beállított heti
programot törölni. Ez után
a készülék AUTO
üzemmódban folytatja a
működést, heti program
nélkül.

3 féle gyárilag beállított
heti program közül
választhatunk. A
programok tartalmán
lehet változtatni, de
nem lehet őket törölni.

A heti program üzemmód
főmenü szerinti állapota.

Itt lehetőségünk van egy saját heti
programot létrehozni, vagy egy meglévő
alapprogramot megváltozatni. Ha egy
időpontra több funkciót programozunk,
mindig az utolsó lesz az aktív.

A hétfői program értékeinek
megadása után, ezeket a KOPIE
funkció segítségével könnyen
átmásolhatjuk más napokra is.

14. ábra: Heti program menü („WEEK PROGRAM”)

A változtatás joga fenntartva!

19. oldal a 30-ból

Befújt levegő fűtése („INLET HEATING”)
Az „INLET HEATING” menüpont csak akkor érhető el, ha utófűtő regiszter van a géphez szerelve, és egyúttal a
szerviz menüben beállítottuk ennek használatát.
A befújt levegő hőmérsékletének szabályzása automatikusan a kiválasztott görbe alapján történik. A befújt
levegő hőmérsékletét a kinti külső hőmérséklethez viszonyítva lehet szabályozni – alacsonyabb külső
hőmérséklet mellett magasabb befújási hőmérséklet.
INLET MIN: ez az érték felülírja a görbe alapján kalkulált legalacsonyabb értékeket
INLET MAX: ez az érték felülírja a görbe alapján kalkulált legmagasabb értékeket
Ha a szobahőmérséklet a beállított határérték alá esik, a kompresszor elkezdi fűteni a befújt levegőt. A befújt
levegő hőszivattyús fűtésével el lehet kerülni vagy késleltetni lehet a levegő villamos utófűtővel való fűtését.
Az OFFSET T10 egy eltérést, tolerancia intervallumot jelent a szobahőmérséklettől lefelé, ahol a villamos
fűtőregiszter elkezd fűteni. A DELAY funkció határozza meg, hogy a fenti OFFSET T10 eltérést időben meddig
alkalmazza a rendszer, mielőtt a fűtőregiszter aktiválódik.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.

A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet
A hőszivattyú
kompresszora a T10-es
érzékelő alapján van
szabályozva.
A befújt levegő a
következő
hőforrásokkal fűthető:
1. Kereszt-ellenáramú
hőcserélő
2. Hőszivattyú
kompresszora
3. Villamos utófűtő
regiszter

5-40 °C között állítható

20-50 °C között
állítható

1-10 között állítható

-15-10 °C között
állítható
0-2 °C között állítható

0-30 perc között
állítható

Állandó fűtés a
min/max görbékhez
viszonyítva

A kompresszor kizárólag a használati meleg vizet
készíti. A szellőztetés kikapcsolva. A HMV készítés
ettől még aktív az elszívott levegő és kompresszor
segítségével vagy a 1000 W-os fűtőpatronnal a
melegvíz-tartályban.

15. ábra: Befújt levegő fűtése menü („INLET HEATING”)

A változtatás joga fenntartva!

20. oldal a 30-ból

Fűtési görbék
A befújt levegő hőmérséklete
automatikusan szabályzott a
kiválasztott fűtési görbe
alapján.

Befújt levegő
hőmérséklete

Max. hőmérséklet

Min.
hőmérséklet

Külső hőmérséklet

16. ábra: Befújt levegő fűtési görbéi

A változtatás joga fenntartva!

21. oldal a 30-ból

Hűtés („COOLING”)
A „COOLING” menü segítségével lehet beállítani, hogy mikor induljon a hűtési üzemmód a helyiséghőmérséklettől függően.
A rendszer a szellőző levegő aktív hűtésre is képes kompresszor segítségével. Lásd a 19. ábrát!
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.

A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

A főmenüben beállított elvárt helyiséghőmérséklet felett ennyi °C-kal indul a
kompresszoros aktív hűtés.
Ennek a funkciónak a beállítható
értékei: OFF, 0, +1, +2, +3, +5, +7, +10.
Javasolt érték: +3

Beállítható magasabb hűtés
közbeni ventilátor fokozat.
Ennek a funkciónak a
beállítható értékei:
OFF, 2, 3, 4

17. ábra: Hűtés menü („COOLING”)

A változtatás joga fenntartva!

22. oldal a 30-ból

Páratartalom („HUMIDITY”)
A páratartalom („HUMIDITY”) menüben lehetőség van ventilátor-fokozat szabályozására a levegő relatív
páratartalma alapján.
Alacsony szelőztetési fokozat csak téli időszakban, valamint 30%-os relatív páratartalmi érték alatt aktív.
Magasabb szelőztetési fokozat akkor aktiválódik, ha az utolsó 24 órában a levegő páratartalma 5-10%-ot
emelkedik az átlagos relatív páratartalom 40-80%-os értékéhez viszonyítva.
A magas szelőztetési fokozat akkor kapcsol ki, ha a levegő páratartalma az utolsó 24 órában 3 vagy több
százaléknyit esik az átlagos páratartalomhoz viszonyítva.
Akár 3 percig is eltarthat a magasabb vagy alacsonyabb ventilátor fokozat stabilizálódása.
Ha igény van légfűtésre, akkor az alacsony páratartalmi beállítás nem aktiválódik.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.
A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

Alacsony szellőztetési fokozat
beállításának lehetősége alacsony
relatív páratartalom esetén.
Értéke lehet: OFF, 1, 2, 3

A relatív páratartalom
legalacsonyabb elfogadott
értéke. 15…45% között
adható meg. Ajánlott érték
30%.

Magas szellőztetési fokozat
beállításának lehetősége
magas relatív páratartalom
esetén.
Értéke lehet: OFF, 2, 3, 4

A magas relatív páratartalmi szint
miatti magasabb szellőztetési
fokozat maximális időtartama
percben megadva.

18. ábra: Páratartalom menü („HUMIDITY”)

A változtatás joga fenntartva!

23. oldal a 30-ból

Légcsere („AIR EXCHANGE”)
A légcsere („AIR EXCHANGE”) menüben lehetőség van a téli időszakra érvényes légáramlási szabályok külön
beállítására.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.
A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

A kompresszor fűtési módban
alacsony külső hőmérséklet
esetén elindul.
Beállítható értékek: OFF, vagy
-15 °C-tól +15 °C-ig

Lehetőség
van
alacsony
ventilátor fokozat beállítására
arra az esetre, ha télen kint
extrém alacsony a hőmérséklet.
Az értékek lehetnek:
OFF, 1, 2, 3.

Az az alacsony külső hőmérséklet,
amely alatt az alacsonyabb
ventilátor-fokozat funkció üzembe
lép.

19. ábra: Légcsere menü („AIR EXCHANGE”)

A változtatás joga fenntartva!

24. oldal a 30-ból

Levegőszűrő („AIR FILTER”)
Ebben a menüben lehetőség van beállítani, hogy a kezelőpanel milyen időközönként adjon riasztási üzenetet
a szűrők cseréjéről.
Gyárilag 90 napos intervallum van megadva ezeknek a figyelmeztetéseknek. Szükség esetén ez változtatható.
A periódus határidejének elérésekor a „FILTER” felirat lesz látható a kezelőn, mint informatív riasztás.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.

A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

Javaslat a filter-csere
figyelmeztetésének
beállításához: tiszta
szűrő esetén 2-szer
alacsonyabb nyomást
kell a készüléknek
teljesítenie.

20. ábra: Levegőszűrő menü („AIR FILTER”)

A változtatás joga fenntartva!

25. oldal a 30-ból

Hőmérséklet-szabályozás („TEMP. CONTROL”)
A hőmérséklet-szabályozás menüben lehetőség van a legmagasabb és a legalacsonyabb befújási hőmérséklet
beállítására.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.

A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

A hőszivattyús hűtést abban
az esetben engedi, ha a külső
hőmérséklet magasabb, mint
az itt beállított érték.
10-16°C között állítható:

A megengedett legalacsonyabb
befújt levegő-hőmérséklet téli
üzemmódban. 14-22°C között
állítható.

Az a legalacsonyabb külső
hőmérséklet, ami felett a készülék
nyári („SUMMER”) üzemmódban
működik.

21. ábra: Hőmérséklet-szabályozás menü („TEMP. CONTROL”)

A változtatás joga fenntartva!

26. oldal a 30-ból

Nyelv beállítása („LANGUAGE”)
Ebben a menüben a CTS 602-es kezelőpanel nyelvét tudjuk beállítani.
A ” ” jelek közti villogó funkciók változtathatók.

A CTS 602 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

22. ábra: Nyelv beállítása menü („LANGUAGE”)

A változtatás joga fenntartva!

27. oldal a 30-ból

Hibakeresés
Ha az üzemelés során problémák lépnek fel, kérjük, hogy nézze át a következőket, mielőtt a szervizközpontot
hívja.
Ellenőrizze, hogy a hibajelző LED a CTS 602-es vezérlés kezelő paneljén villog-e! Ha igen, akkor ellenőrizze a
hiba okát a SHOW ALARM menüben és hárítsa el a hibát. Sok esetben lokális figyelmeztetésről van szó, amit
nem alkatrészhiba okoz, és a felhasználó gyorsan tud orvosolni a rendszerben.
Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.
A hibajelzések részleteiről és a hibák visszaállításáról/jelzések törléséről a használati utasításban tájékozódhat
(11. oldal).

-

A Combi 300 üzemel, de csökkentett teljesítménnyel
Ellenőrizze, hogy elegendő levegő áll a Combi 300 rendelkezésére. Ellenőrizze, hogy a szűrőkön
nem halmozódott-e fel túl sok szennyeződés. Ellenőrizze, hogy a szelepek rendesen nyitva
vannak-e. Az esetek 98%-ában a hibát az eltömődött szűrők okozzák.
Ha szükséges, emelje meg a ventillátorfokozatot. Ha van csappantyú telepítve a légcsatornába,
akkor a gép állása esetén +6 °C alatt minden csappantyút be kell zárni, ami a kinti friss levegő
vezetékében van.

-

A Combi 300 kijelzője sötét
Ellenőrizze, hogy a villamos biztosíték nincs-e kioldva. Ha a probléma ezzel nem oldódott meg
hívjon villanyszerelő szakembert, illetve a hivatalos szerveket.

A változtatás joga fenntartva!

28. oldal a 30-ból

Karbantartás
Legalább 3 havonta:
A szűrőket szükség esetén tisztítani illetve cserélni kell. Általában a szűrőket 3 havonta szükséges cserélni. A
CTS 602 vezérlőben található szűrőállapot-követő funkció is a szűrők állapotának ellenőrzésére szolgál. A
kevésbé szennyeződött szűrőket esetleg porszívóval vagy kirázással is lehet tisztítani (pollen és aktív szenes
szűrőket nem!)

23. ábra: Szűrők cseréje

Szűrőcsere lépései:
1. Csavarja ki a csavarokat
2. Fordítsa el a rögzítőket
2. Nyissa ki a szűrőajtót
3. Húzza ki a két keretes szűrőt a takarításhoz vagy cseréhez
Évente egyszer:
- A légtechnika beszívó oldalát át kell vizsgálni és a szennyeződéseket el kell távolítani.
- Az elpárologtatót át kell vizsgálni és meg kell tisztítani.
- Ellenőrizze, hogy a kondenzátumnak szabad elfolyása van a szifonon és az elvezető csövön
keresztül egészen a lefolyóig.
- Javasolt a szakszerviz karbantartási szolgáltatásának igénybevétele!

Energiatakarékosság
-

A ventillátorok sebességét ne emelje a szükségesnél magasabbra!
Előírás szerint szigetelje a légcsatornákat!
Ne hűtsön téli időszakban!

A változtatás joga fenntartva!

29. oldal a 30-ból

Kiegészítők és tartalék alkatrészek
Típus
G4-es szűrő (1 pár = 2 db)
F7-es pollenszűrő (1 db)

Mennyiség
1
1

NILAN termékszám
39530
39520

Típus
CO2 érzékelő
EM-box
Szifon
Fűtőszál a kondenzvíz elvezetés fagyvédelméhez (3m)
Telepítő szett (Szifon/rezgéscsillapító)

Mennyiség
1
1
1
1
1

NILAN termékszám
7134 B 13
852001
77481
7758
9204

24. ábra: Kiegészítők és tartalék alkatrészek

A változtatás joga fenntartva!

30. oldal a 30-ból

