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Biztonság
Fontos Információ
Áramellátás
FIGYELMEZTETÉS
A készülék áramellátását mindig meg kell szakítani, ha olyan hiba lép fel, melyet a kezelő panelen
keresztül nem lehet javítani.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a hiba a készülék villamos vezető részein lép fel, mindig hivatalos szakembertkell hívni a hiba
elhárítása érdekében.
FIGYELMEZTETÉS
A készülék áramellátását szüntesse meg, mielött leveszi a burkolatot telepítés, ellenőrzés,
tisztítás vagy szűrő csere céljából.

Hőszivattyú
FIGYELMEZTETÉS
Kerülje a közvetlen érintkezést a hőszivattyú fűtőrendszerének csöveivel, mert azok forróak
lehetnek.
FIGYELMEZTETÉS
A hőszivattyú sérülésektől való védelme érdekében a következő biztonsági felszereléssel rendelkezik:
• Elektronikus hőmérséklet-figyelő
A hőszivattyúnak rendszeres ellenőrzésen kell átesnie a hatályos jogszabályok és előírások
alapján, annak jó állapotban tartása, valamint a biztonsági és környezetvédelmi követelmények
betartása érdekében.
A hőszivattyú karbantartása a tulajdonos / felhasználó felelőssége.

Megsemmisítés
Szellőztető berendezés
A Nilan készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból állnak. Ezért nem
szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő gyűjtőhelyre
kell szállítani.

Hőszivattyú
A hőszivattyú hulladék elszállítása előtt okvetlen tájékozódnunk kell a
szabályszerű ártalmatlanításról. A hőszivattyú R134a típusú hűtőközeget
tartalmaz, amely a környezetet károsíthatja, ha nem kezelik megfelelően.
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Gyors útmutató
Vészkapcsolók
Vészleállítás (szellőztetés)
Ha a szellőzés hosszabb ideig leáll, kondenzáció léphet fel a csatornarendszerben.
Ez akkor fordulhat elő, amikor a lakásban lévő meleg levegő bejut a hűvös csatornákba. Ez azzal a
kockázattal jár, hogy a mennyezeten lévő szelepekből csöpögni kezd a víz, károsítva a padlót és a
bútorokat.
Ennek elkerülése érdekében a felhasználó közvetlenül nem kapcsolhatja ki a szellőzést. Azonban
vészhelyzetekben, amikor a felhasználót arra kérik, hogy menjen be, zárja be az ablakokat és az ajtókat,
és kapcsolja ki a szellőzőrendszereket, ennek továbbra is lehetővé kell válnia.
Ezután a felhasználó megnyomhatja a vészleállítást a beállítások menüben:
A szellőzés kikapcsolása előtt figyelmeztetés jelenik meg:

Figyelmeztetés: Biztos Ön abban, hogy ki szeretné kapcsolni a készüléket?
Ha a szellőztetőrendszer nem működik, a szellőztetőcsatornában magas páratartalom és
kondenzátum léphet fel, mely károsíthatja az épületet.
Csak a szellőztetés kapcsolódik ki, a melegvizet a kisegítő elektromos fűtőbetét melegíti, ha
bekapcsolásra kerül.

1. Nyomja meg a beállítások ikont

3. Megjelenik a figyelmeztetés, nyomja meg az
igen gombot

5. Amikor a veszély véget ér és újra szellőztethet, nyomja
meg ismét a vészleállító szellőztetés gombot.

2. Nyomja meg a szellőztetés vészleállító ikonját.

4. Egy piros vonal jelenik meg a szellőztető
szimbólum felett, a főképernyőn, jelezve, hogy a
szellőztető rendszer ki van kapcsolva

6. Nyomja meg a ventilator bekapcsolása gombot
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Vezérlőpanel
Elülső elemek
A kezdőlap érintőképernyős, ez tartalmazza azon beállításokat és információkat, melyekre a
tulajdonosnak leggyakrabban szüksége van.

1. Megjeleníti a ház aktuális szobahőmérsékletét, melyet az elszívott levegő ágban vagy egy
kihelyezett hőmérséklet érzékelőn mér.
2. Megjeleníti az aktuális külső hőmérsékletet, melyet a külső levegő beszívásakor mér.
3. Megjeleníti a lakásban mért páratartalmat.
4. Megjeleníti a melegvíz-tartály aktuális hőmérsékletét.
5. Megjeleníti, hogy a melegvíz-tartályban a kiegészítő elektromos fűtés aktív-e.
6. Ventilátorfokozat: A sötét szegmensek száma jelzi a beállítottventilatorfokozat szintet.
7. Információ gomb: Nyomja meg az egység aktuális üzemállapotának megtekintéséhez
8. Belépés a beállítások menübe, ahol több beállítási lehetőség áll rendelkezésre
Ha az egység CO2-érzékelővel van felszerelve, akkor az épület CO2-szintje a főképernyőn is megjelenik,
és ha napelem van felszerelve, akkor a panel hőmérséklete is megjelenik.
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Elülső Beállítási lehetőségek
A beállítási lehetőségek, melyeket a felhasználó a mindennapi életben változtatni szeretne a főképernyőn
beállíthatóak.

1. A kívánt szobahőmérséklet megjelenítéséhez nyomja meg a hőmérséklet gombot. A kívánt
szobahőmérséklet a piros vagy kék nyíl megnyomásával módosítható.
2. Nyomja meg az aktuális melegvíz hőmérsékletét a kívánt melegvíz hőmérséklet megjelenítéséhez. A
melegvíz kívánt hőmérsékletét a piros vagy a kék nyíl megnyomásával lehet változtatni.
3. A sötét ventilátorlapátok száma jelzi az aktuális ventilátorfokozatot. Négy fokozat áll
rendelkezésre, a fokozatok az ikon megnyomásával változnak.
Ha a készülék vagy a funkciók ki vannak kapcsolva, egy piros vonal keresztezi a kikapcsolt funkciókat.
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Információ
Az információ gomb megérintésével áttekintést kaphat az egység aktuális működési állapotáról.

Kijelző szereplő információ:

Compact P
Nyári üzemmód
Müködési mód: automata szellőztetés
Bypass állapota: kikapcsolva
Kompresszor állapota: ki
Programm: Nincs
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Figyelmeztetések és riasztások
Ha hiba lép fel az egység működésében, figyelmeztetés vagy riasztás jelenik meg.

A sárga figyelmeztetés emlékeztet, hogy szűrőt vagy védőanódot kell cserélni.
Az eszköz normálisan üzemel.

A piros riasztás azt jelzi, hogy komoly hiba lépett fel a készülékben, melynek megoldása
gyakran szakképzett személyt igényel.
A készülék leállt.

A szimbólum megnyomásakor megjelenik a figyelmeztetés vagy a riasztás leírása. A figyelmeztetés vagy a
riasztás visszaállítható a jóváhagyás gomb megnyomásával.

Kijelző szereplő információ:

Anód hiba
Jóváhagyás
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Beállítások menü áttekintése
A beállítások menü úgy van felépítve, hogy világos és könnyen navigálható legyen.

-Szellőztetés
-Melegvízelőkészítés
-Általános beállítások
-Információ
- Szellőztetés vészleállítása

Szellőztetés: Itt történik a lakás szellőztetésének minden beállítása.
Használati melegvízkészítés: Itt történik a használati melegvíz-előállítás minden beállítása
Általános beállítások:Itt történnek a szellőzés és a használati melegvíz előállítás, valamint a szervizbeállítások.
Információ:Itt láthatja az eseménynaplót, valamint az egész eszköz aktuális beállításait.
Szellőztetés vészleállítása:A szellőzőrendszert nem szabad kikapcsolni. A kikapcsolt szellőzés kondenzációs
problémákat okozhat a légcsatornákban és az egységben. Vészhelyzetekben azonban a vészleállítással
kikapcsolható a szellőzés.
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Felhasználói és telepítői jogok
A beállítások menü megjeleníti a felhasználó, a telepítő és a gyári beállításokat.

-Szellőztetés
-A helyiség kívánt hőmérséklete
-Váltás nyári/téli üzemmódra
-A nyári/téli üzemmód váltás eltolása
- Szobahőmérséklet érzékelő
-Hőmérséklet szabályozás semleges zóna
-Hűtés eltolás

• A zárolás nélküli beállításokat mindenki változtathatja.
• A fehér zárral rendelkező beállításokat csak a telepítő tudja változtatni.
• A piros zárral rendelkező beállításokat csak Nilan módosíthatja.
Bizonyos beállítások azért zároltak mert azok megváltoztatásához, nagyobb mértékű ismeretre van
szükség az egység működéséről, ha helytelenül állítják be ezeket, akkor az egység nem fog megfelelően
működni és megsérülhet.
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Szervíz és karbantartás
Karbantartás
Rendszeres karbantartás
A Nilan légkezelő egység hosszú élettartaú lesz, ha megfelelően karbantartják. A megfelelő karbantartás azt is
biztosítja, hogy az egység mindig optimálisan működjön, és alacsony energiafogyasztást érjen el.
A következőkben bemutatjuk a rendszeres karbantartást, amelyet Ön is elvégezhet, valamint az éves
átvizsgálást, melyet szakembernek kell elvégeznie.

Külső tisztítás
Szellőztető berendezés
Az egységet külsőleg tisztíthatja enyhe szappanos oldattal.
Mennyezeti szelepek
Idővel gyűrű alakulhat ki a beömlő szelepek körül. Ez természetes folyamat, és a helyiség levegőjében
lévő pornak köszönhető, nem pedig a hibás szűrőknek vagy a szűrők cseréjének elmulasztásának.
Mivel nagyon kevés festett mennyezet mosható, ajánlatos a szelepet porszívózni, majd nedves
ruhával áttörölni a területet.
Célszerű a szelepeket szétszerelni és tisztítani, ha szükséges. A szelepeket a telepítő egy adott
légáramláshoz állította be, ezért fontos, hogy ne forgassa el őket, mivel ez megváltoztatja a beállítást és
kiegyensúlyozatlanná teszi a szellőzőrendszert.

Szűrőcsere
A szűrők arra szolgálnak, hogy megvédjék a ventilátorokat és a hőcserélőt, megakadályozva, hogy por és
szennyeződés borítsa el őket.
Az optimális működés érdekében fontos a szűrőket eltömődés előtt cserélni. Normál üzemben a Nilan G4
szűrőit három havonta kell cserélni. Újépítésnél ajánlatos a szűrők cseréje a ház első használatakor,
mivel azokat eltömítheti az építés során keletkező por
Ha a szűrőket nem cserélik rendszeresen, ez akadályozhatja a szellőzést, csökkentheti a beltéri levegő
minőségét, a szükségesnél több energiát használ fel, és elégtelen mennyiségű meleg vizet állíthat elő.
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Ábra a szürőcseréről

1. Az ajtó kinyitása előtt állítsa a készüléket készenléti állapotba a
kezelőpanelen a "Szűrő beállítások" menü Szellőzés részében.

2. A szűrőház fedelén tekerje ki a rögzítő csavarokat, majd vegye le a fedelet.

3.Vegye ki a szűrőket a készülékből.

4. A szennyeződéseket porszívózza ki a szűrőházból.

5. Az elhasznált szűrőpaplant vegye ki a keretből.

7. Rögzítse a szűrőbetétet a helyén a szűrőkeretben, jól kitolva az
oldalakba. Cserélje ki a szűrőt az egységben úgy, hogy a szűrőbetét
felfelé nézzen.

6 . Tegye az új paplant sima oldalával lefelé a keretbe

8. Ariasztás visszaállítása:
Állítsa vissza a riasztást a "Szűrőbeállítások "menü Szellőzés menüpont
alatt.
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Kondenzátum csatlakozás
Ha a kondenzszifon nem golyós és légtömör, annak kiszáradása esetnén a ventilator levegőt szívhat vissza, ami
gátolhatja a keletkező kondenzátum elvezetését. Ennek következtében az felgyülhet és kifolyhat a kondenzvíz
tálcából.
FIGYELEM/VIGYÁZAT
A szifont rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén vízzel kell feltölteni. Ez úgy történik,
hogy a kondenztálcát feltöltjük, ha megtelik a kondezvíz elvezetésén keresztül lefolyik a víz a
szifonba.

Biztonsági szelep
A használati melegvíz biztonsági szelepét a telepítő összeköti a lefolyóval. Fontos, hogy rendszeresen
ellenőrzizze a megfelelő működését.
Ha csöpög, vegye fel a kapcsolatot egy vízvezeték-szerelővel a probléma megoldásához.
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Szervíz
Éves átvizsgálás
Fontos, hogy a készüléket évente átvizsgáltassa, ezzel optimalizálva az alacsony energiafelhasználást és
meghosszabbítva a készülék élettartamát.
Keresse a Nilan szakszervizt, hiszen az átvizsgálás képzett szakembert igényel.

Szemrevételezés
Ajánlatos, hogy a teljes készülék vizuális ellenőrzését elvégezze.
Ellenőrizzük, hogy a légtechnikai csöveken nincs-e kondenzáció, a lecsöpögő kondenzátum károsíthatja a
készülék alatti burkolatot.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések a tömlőkben és csövekben, és nincs-e szivárgás a hőszivattyúban
és a melegvíz-tartályban.
Ellenőrizzük, hogy nem gyűlt-e össze szennyeződés a készülékben.

Védőanód ellenőrzése
A melegvíztartály védelme érdekében felszereltünk egy elektromosan felügyelt védőanódot. Ha az anód
cseréje szükséges, megjelenik egy figyelmeztetés a kezelő panel kijelzőjén.
Ellenőrizze a védőanódot, hogy az elektromos felügyelet sértetlen legyen.

Biztonsági szelep ellenőrzése
A használati melegvíz biztonsági szelepét évente ellenőrizni kell, hogy mindig működőképes legyen.
Az ellenőrzést képzett vízvezeték-szerelőnek kell elvégeznie.

Belső tisztítás
Higiéniai okokból fontos, hogy az egységet évente megtisztítsák. Ez megakadályozza a gomba és
baktériumok képződését, amelyek rontják a belső levegő minőségét.
• Törölje le a belső lemezrészeket és csöveket nedves ruhával és enyhe szappanos oldattal.
• A párologtató felületét ellenőrizze és a szennyeződéseket távolítsa el
• Ellenőrizze és tisztítsa meg az ellenáramú hőcserélőt. Szükség esetén kivehető és zuhanyfejjel
leöblíthető.
• Tisztítsa meg a kondenzvíz tálcákat nedves ruhával és enyhe szappanos oldattal.
• Ellenőrizze a kondenzvíz elvezetését, a kondenzvíznek akadálytalanul kell lefolynia.
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Beszívó- és kidobó csonk ellenőrzése
A készülék működéséhez fontos, hogy a levegő akadálytalanul áramoljon a beszívó- és a kidobó csonkon
keresztül.
Ha a kidobó csonk a tetőn keresztül van kivezetve, ellenőrizni kell, hogy nincs eltömítve madárfészekkel,
levelekkel vagy más szennyeződésekkel.
Ha a csonkok homlokzatokra vagy eresz alján lettek elhelyezve, ellenőrizni kell, hogy levelek vagy egyéb
szennyeződések nem zárták–e el azokat. Különösképpen a sűrűbb rácsoktömítődjhetnek el.

Légcsatornák ellenőrzése
A készülék működésének a szempontjából fontos, hogy a légcsatornák átjárhatóak legyenek.
Néhány év elteltével ellenőriniz kell a csatornák tisztaságát, amennyiben szennyeződés kerül a
rendszerbe az nagyobb nyomásesést okoz, ami pedig nagyobb energiafogyasztást eredményez. Ezért
fontos, hogy a csatornák mindig tiszták legyenek.
Ha a tisztítás során a légszelepeket eltávolítják a munka végeztével azokat vissza kell helyezni és újra be
kell állítani, hogy a rendszer működési ismét optimális legyen.

Hőszivattyú
A hőszivattyút a vonatkozó törvények és előírások szerint ellenőrizni kell, hogy jó állapotban
legyen, és megfeleljen a biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.
A telepítő köteles tájékoztatni a tulajdonost / felhasználót az alkalmazandó törvényekről és előírásokról.
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Felhasználói beállítások
Szellőzés
Szűrőbeállítások
A szűrő cseréjére a készülék időzítő alapján figyelmeztet, gyárilag 90 napra van állítva.
A friss levegőszűrőt és az elszívott levegőszűrőt külön kell beállítani. A készülék gyárilag G4-es szűrőkkel
rendelkezik, viszont rendelhető F7-es pollenszűrő is a firss levegő ágba. A két szűrőtípus élettartama
különböző.
Ventilation

- Szellőzés

Szűrőbeállítások
↳ A szellőzés szüneteltetése

Beállítások:
Alapbeállítás:
Leírás:

On/Off
Off
Ha a szűrőt ki szeretné cserélni, kapcsolja ki a készüléket
mielőtt kinyitná.
Ha elfelejtette visszakapcsolni a szellőztetést
két óra múlva automatikusan elindul

↳ Friss levegő szűrő
↳ Figyelmeztetés szűrőcserénél

↳ A szűrők cseréje közötti napok
beállítása

Beállítások:

Nincs/Digitális/Időzítő

Alapbeállítás:
Leírás:

Időzítő
A telepítő által kiválasztott beállítás.

Beállítások:
Alapbeállítás:

30 ↔ 180 nap
90 nap
Beállítható a szűrők cseréje közötti idő.
A készülék optimális működése és alacsony
energiafogyasztása érdekében fontos a tiszta szűrő. A
szennyezett szűrő csökkenti a melegvíz előállítás
hatékonyságát és magas energiafogyasztást
eredményez.

Leírás:

↳ Napok a következő szűrőcseréig

Leírás:

Megmutatja hány nap maradt hátra a következő
szűrőcseréig.

↳ Az időzítő visszaállítása

Leírás:

Az időzítő visszaállítása.
Ezt minden szűrőcsere után meg kell tenni.

↳ Elszívott levegő szűrő

A friss levegő szűrőjével
megegyező beállítások.
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Üzemmód
A készülék Automata, Fűtés vagy Hűtés üzemmódban használható.
Ventilation

Üzemmód

- Szellőzés

Beállítások:

Automata/Fűtés/Hűtés

Alapbeállítás:

Automata
Automata:A készülék a beállított értékeknek
megfelelően fut.
Fűtés: A készülék a beállított értékeknek
megfelelően fut, hűtés nem lehetséges. Az aktív hűtés
blokkolva van és a bypass(megkerülő) ág nem nyithat.
Hűtés:A készülék a beállított értékeknek
megfelelően fut, fűtés nem lehetséges. Az aktív
fűtés és az utófűtőelem blokkolva van. Ezzel a
beállítással a készülék téli üzemmódban lehülhet,
amennyiben a megfelelő feltételek adottak.

Leírás:

A fűtés és a hűtés funkciók felül tudják írni a heti programot, például a következő helyzetekben:
Fűtés
A példa egy heti program, amelyben a szobahőmérséklet 08.00 és 16:00 között alacsonyabb, amíg a
felhasználók iskolában vagy dolgozni vannak. Az őszi szünet idején már nem szeretné csökkenteni a nappali
hőmérsékletet, mivel az adott időszakban otthon tartózkodnak. A heti program törlése helyett ez felülírható
úgy, hogy a készüléket fűtési üzemmódra állítja. Ekkor a készülék a főképernyőn beállított kívánt hőmérséklet
alapján működik.
Hűtés
Modern, nagy déli fekvésű ablakokkal ellátott épület esetén már márciusban / áprilisban is előfordulhat
túlmelegedés napsütéses időben. Mivel a külső hőmérséklet ekkor is csak pl.: 8 °C, az egység téli üzemmódban
fut, ami megakadályozza a hűtést. Ez a korlátozás felülbírálható úgy, hogy a készüléket hűtési üzemmódba
módba állítja. Ekkor a készülék megpróbálja lehűteni a helyiség levegőjét a kívánt értékre. Ha a bypass útján
történő hűtés nem elegendő, az aktív hőszivattyús hűtés is elindul.
FIGYELMEZTETÉS!
A rendszer a heti program következő váltásakor automata üzemmódra vált!
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Páraszabályzás
Az egység beépített páratartalom-szabályzóval szabályozza a szellőzést az átlagos
páratartalomhoz viszonyítva, a házban a jó relatív páratartalom fenntartása érdekében.
Ha a ház átlagos páratartalma egy meghatározott szint alatt van (gyári beállítás 30%), akkor csökkenthető
a szellőzés, hogy elkerülhető legyen a ház további páraszintjének süllyedése. Várhatóan a tél folyamán
erre cask néhány alkalommal lesz szükség.
A páratartalom-szabályozásnak van egy további funkciója, amely lehetővé teszi a fokozott szellőzést, ha
a páratartalom szintje megnő, például fürdéskor. Csökkenti a penészképződés kockázatát és a keletkező
párát a lehető leggyorsabban elszállítja.
A páratartalom-szabályozó rendszer az elmúlt 24 órában mért átlagos páratartalmat követi. Ily
módon a rendszer automatikusan alkalmazkodik a nyári és a téli körülményekhez.
Ventilation

- Szellőzés

Páraszabályzás
↳ Alacsony páratartalom

↳Ventilátor fokozat alacsony páratartalom
esetén

↳ Ventilátor fokozat magas páratartalom
esetén

Beállítások:
Alapbeállítás:

15 ↔ 45 %
30 %

Leírás:

A vezérlő figyeli az elmúlt 24 óra átlagosan mért
páratartalmat. Ha az átlagos páratartalom az eslzívott
levegőben a beállított szint alá csökken, aktiválódik az
alacsony páratartalom funkció.

Beállítások:
Alapbeállítás:

1. fokozat/ 2. fokozat/ 3. fokozat
1. fokozat

Leírás:

Az alacsony páratartalom esetén a szellőzés a
beállított ventilator fokozatra kapcsol.

Beállítások:
Alapbeállítás:

2. fokozat/ 3. fokozat/ 4. fokozat
3. fokozat
Magas páratartalom esetén a szellőzés a beállított

Leírás:

ventilator fokozatra kapcsol.
↳Maximum idő(perc) magas páratartalom esetén Beállítások:
Alapbeállítás:

0 ↔ 180 perc
60 perc
A "Magas páratartalom" funkció leáll, ha a tényleges
páratartalomcask 3% -kal haladja meg az átlagos
páratartalmat. Időkorlát van megadva, hogy ez a
funkció mennyi ideig futhat. Ha 0 percre van állítva,
akkor a funkció kikapcsol

Leírás:

↳ Átlag páratartalom

Leírás:

Itt mutatja az elszívott levegő elmúlt 24 órában mért
átlagos páratartalmát.

A vezérlés prioritásai:
1.

Felhasználói beállítás 2 és 1 magas prioritás a
szellőzésnél

2.

Magasabb légcsere hűtésnél

3.

Csökkenett légcsere alacsonyabb külső hőmérséklet
esetén

4.

Alacsony páratartalom

5.

Magas páratartalom

6.

Felhasználói beállítás 2

7.

Felhasználói beállítás 1

8.

CO2tartalom (kiegészítő)

9.

Kézileg beállított értékek

10.

Heti program
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Aktív hűtés beállítások
Az építészettől függően a ház nyáron hűtést igényelhet. A Compact P beépített hőszivattyúval
rendelkezik, amelyet elsősorban használati meleg víz előállítására használnak. A hőszivattyú reverzibilis
hűtési ciklusú, és nyári időszakban képes hűteni a befújt levegőt, miközben egyidejűleg meleg vizet állít
elő. Így elvben a használati víz készítése "ingyenes".
A hőszivattyú képes a befújt levegőt 10 °C-ig hűteni. A hatékonyság növelése érdekében ilyenkor ajánlott
a szellőző levegő mennyiségét megemelni
Hangsúlyozni kell azonban, hogy az alacsony légcsere miatt a készülék nem légkondicionáló
berendezésként működik!!! A befújt levegő hűtésével a beltéri levegő páramentesül, így kellemes beltéri
klímát biztosít még akkor is, ha a belső hőmérséklet magasabb.
Ventilation

- Szellőzés

Aktív hűtés beállítások
↳Aktív hűtés engedélyezése

↳Emelt légcsere hűtésnél

↳Ventilátor fokozat hűtésnél

Beállítások:
Alapbeállítás:

On/Off

Leírás:

Itt van lehetősége az aktív hűtés, hőszivattyú aktiválására
vagy kikapcsolására.

Beállítások:
Alapbeállítás:

On/Off

Leírás:

Itt lehet megemelni a szellőzési szintet, amikor az
egység hűtésre kapcsol.
A szellőzés szintje a By-pass ág és a passzív
hővisszanyerés esetében is megemelkedik, nem csak
aktív hűtéskor.

Beállítások:
Alapbeállítás:
Leírás:

↳Minimális levegőhőmérséklet nyáron(ºC)

Off

Off

3. fokozat/ 4. fokozat
3. fokozat
Itt látható melyik fokozatban működnek a
ventillátorok hűtésnél. Ehhez engedélyezni kell az
"Emelt légcserét hűtésnél".

Beállítások: Alapbeálltás: 5 ↔ 30 °C
5 °C
Leírás:
Itt állítható be a minimális befújt levegő hőmérséklet,
melyet készülék hűtés közben befújhat.

↳ Hűtés elsőbbsége a melegvíz készítéssel
szemben

Beállítások:
Alapbeállítás:
Leírás:

On/Off
Off
Ez azt jelzi, hogy a hűtési funkció nagyobb prioritást kell,
hogy élvezzen, mint a melegvíz készítése.*

*Ha használati melegvíz készítés élvez előnyt, a hőszivattyú magasabb szinten fog működni, és ebben az
időszakban nem képes aktív hűtésre.
Ha a hűtésnek nagyobb a prioritása, akkor az egység lehűti a befújt levegőt, és ebben az időszakban a hulladékhőt
a melegvíz-tartályban tárolja. Ekkor a melegvíz készítés lassabb viszont az aktív hűtés folyamatos.
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A vezérlés prioritásai:
1.

Felhasználói beállítás 2 és 1 magas prioritás a
szellőzésnél

2.

Magasabb légcsere hűtésnél

3.

Csökkenett légcsere alacsonyabb külső hőmérséklet
esetén

4.

Alacsony páratartalom

5.

Magas páratartalom

6.

Felhasználói beállítás 2

7.

Felhasználói beállítás 1

8.

CO2tartalom (kiegészítő)

9.

Kézileg beállított értékek

10. Heti program
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Szellőzés alacsony külső hőmérséklet esetén
Alacsony belső páratartalom megakadályozható a szellőzés csökkentésével, mikor a külső hőmérséklet
alacsony. Ez a funkció olyan helyeken hasznos, ahol száraz a levegő és hosszú hideg időszak van.
A funkció akkor is használható ha nincs telepítve utófűtő elem és a külső levegő hőmérséklete nagyon
alacsony.Csökkentett szellőztetés eseténa hőmérséklet hatékonyság növelhető, mivel így enyhén növeli a
befújt levegő hőmérsékletét.
A Compact P hőszivattyú 34 ° C-ra is melegítheti a befújt levegőt olyan időszakokban, amikor nem termel
használati melegvizet.
Ventilation

- Szellőzés

Szellőztetés alacsonyabb külső hőmérséklet
esetén
↳Alacsony ventilator fokozat alacsony külső Beállítások:
hőmérséklet esetén
Alapbeállítás:
Leírás:
↳Alacsony szellőzés alacsony hőmérséklet
alatt. (°C)

Beállítások:
Alapbeállítás:
Leírás:

↳Ventilátor fokozat

On/Off
Off
Beállítható, hogy alacsony külső hőmérséklet
esetén,csökkentett szellőző levegő mennyiség legyen.
-20 ↔ 10 °C
-3 °C
Beállítható, hogy milyen külső hőmérsékleten
induljon a csökkentett szellőzés.

Beállítások:
Alapbeállítás:

1. fokozat/ 2. fokozat
1. fokozat

Leírás:

Beállítható, hogy melyik ventilator fokozaton kell
működnie a készüléknek alacsony külső hőmérséklet
esetén.

A vezérlés prioritásai
1.
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Felhasználói beállítás 2 és 1 magas prioritás a
szellőzésnél

6.

Felhasználói beállítás 2

2.

Magasabb légcsere hűtésnél

7.

Felhasználói beállítás 1

3.

Csökkenett légcsere alacsonyabb külső
hőmérséklet esetén

8.

CO2tartalom (kiegészítő)

9.

Kézileg beállított értékek

4.

Alacsony páratartalom

10. Heti program

5.

Magas páratartalom

Compact P / Compact P Polar Kühl (Magyar) BY NILAN

CO 2-Szabályzás
FIGYELEM!/VIGYÁZAT!
A CO2 érzékelő nem minden készüléken alapelem, de tartozékként megvásárolható.
Ha a terheltség nagymértékben változik, jobb lehet a szellőztetést az elszívott levegő CO 2 szintje alapján
szabályozni. Ezt a funkciót gyakran használják irodákban és iskolákban, ahol a terheltségnapközben és
hétről hétre folyamatosan változik.
Ventilation

- Szellőzés

A CO2 beállítások
↳CO2 szint, 2. ventilator fokozat

Beállítások: Alapbeállítás:

↳CO2-szint, 3. ventilator fokozat

Beállítások: Alapbeállítás:

↳CO2-szint, 4. ventilator fokozat

Beállítások: Alapbeállítás:

Leírás:

Leírás:

400 ↔ 800 ppm
600 ppm
Ez mutatja a minimális CO2 szintet, amikor az
egységnek a 2. ventilátor fokozatra kell váltani. A
legkisebb CO 2 tartalmú ventilator szint az 1-es.

800 ↔ 1200 ppm
1000 ppm
Ez mutatja a minimális CO2 szintet, amikor az
egységnek a 3.ventilátor fokozatra kell váltani.

Leírás:

1200 ↔ 1600 ppm
1400 ppm
Ez mutatja a minimális CO2 szintet, amikor az
egységnek a 4. ventilátor fokozatra kell váltani

A vezérlés prioritásai
1.

Felhasználói beállítás 2 és 1 magas prioritás a szellőzésnél

2.

Magasabb légcsere hűtésnél

3.

Csökkenett légcsere alacsonyabb külső hőmérséklet esetén

4.

Alacsony páratartalom

5.

Magas páratartalom

6.

Felhasználói beállítás 2

7.

Felhasználói beállítás 1

8.

CO2tartalom (kiegészítő)

9.

Kézileg beállított értékek

10. Heti program
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Hőmérséklet kiolvasás
Itt lehet az összes hőmérséklet érzékelő által mért értéket kiolvasni.
Ventilation

- Szellőzés

Hőmérséklet érzékelők áttekintése
↳Text kihelyezettszobahőmérséklet (°C)

Leírás:

A szobahőmérséklet mérhető egy külső érzékelővel
(csak akkor ha csatlakoztatva van).

↳Hőmérséklet érzékelő állapota

Leírás:

Jelzi, hogy az érzékelő rendben van-e(Ok/ Hiba/Hiány. )

↳Eltolás (°C)

Leírás:

Az érzékelő beállítható, ha rossz hőmérsékletet jelez.

↳T1 Külső hőmérséklet (°C)

Leírás

Mutatja az aktuális külső hőmérsékletet, ha nincs előfűtő
felszerelve.

↳T2 Befújt levegő hőmérséklete (°C)

Leírás:

Mutatja az aktuális befújt levegő hőmérsékletet, ha nincs
utófűtő felszerelve.

↳T3 Elszívott levegő hőmérséklete (°C)

Leírás:

Mutatja az aktuális szobahőmérsékletet és méri az
elszívott levegő hőmérsékletét.

↳T4 Távozó levegő hőmérséklete a
hővisszanyerő után (°C)

Leírás:

Mutatja az aktuális hőmérsékletet a keresztellenáramú
hőcserélő után a hőszivattyú előtt.

↳T5 Kondenzátor hőmérséklete (°C)

Leírás:

Az aktuális kondenzátor hőmérsékletet mutatja.

↳T6 Elpárologtató hőmérséklete (°C)

Leírás:

Az aktuális elpárologtató hőmérsékletet mutatja.

↳T7 A befújt levegő utófűtő után (°C)

Leírás:

A befújt levegő hőmérsékletét mutatja a
beépített utófűtő után.
Csak akkor jelenik meg, ha egy utóhűtőt felszereltek.

↳T8 Külső hőmérséklet az előmelegítő
előtt (°C)

Leírás:

Ha külső előmelegítő van felszerelve, akkor a
hőmérséklet érzékelőt elé kell helyezni, hogy az
egységet a külső hőmérsékletnek megfelelően lehessen
szabályozni.
Csak akkor jelenik meg, ha egy T8 hőmérséklet érzékelő
be vanszerelve.

↳T9 Az utófűtő hőmérséklete (°C)

Leírás:

Mutatja az aktuális hőmérsékletet a vizes
utófűtőben.
A vízes utófűtő hőcserélőjének fagyvédelmére szolgál.
Ha a vízmelegítő hőmérséklete 10 ° C és 5 ° C között van,
0-10V jelet küld a keverőszelepre, amely kinyitja a forró
vizet, és megpróbálja fenntartani a minimum
hőmérsékletet, ami 10 ° C fok.
Ha a vízes utófűtő hőmérséklete 2 °C alá esik, akészülék
megáll és hibaüzenetet küld: fagyás veszély az
utófűtőben.

24

Compact P / Compact P Polar Kühl (Magyar) BY NILAN

Melegvíz előállítás
HMV-Stand-by-Funkció
A melegvíz készítést készenléti állapotba helyezheti 1 és 180 nap közötti időtartamra. Ily módon
megtakaríthatja a melegvíz készítéséreelhasznált villamos energiát, például nyaralás alkalmával vagy
télen a nyaralóban.
A szellőztető rendszer a beállított értékeknek megfelelően működik.

Domestic hot water production

- Melegvíz készítés

HMV tároló
↳Stand-by funkció
↳A melegvízkészítés szüneteltetése

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

↳Készenléti állapot ideje (napok)

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

On/Off
Off
A melegvíz készítést egy megadott időre készenléti
állapotba helyezheti.
1 ↔ 180 nap
7 nap
Itt megadhatja, hogy hány napig kell szüneteltetni a
vízmelegítést.
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HMV készítés beállításai
A vízmelegítő beállításai gyárilag meg vannak adva, de szükség lehet arra, hogy a felhasználó ezeket a
beállításokat saját igényeihez igazítsa.

Domestic hot water production

- Melegvíz készítés

HMV tároló
↳Vízmelegítés beállítások
↳ Ahasználati melegvíz alapértéke (°C)

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

↳A tároló fagyás elleni védelme (°C)

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

10 ↔ 60 °C
45 °C
Itt megadhatja a melegvíz kívánt hőmérsékletét. A
főképernyőn szintén beállítható.
On/ Off
Off
Amikor a tároló hőmérséklete < 4 °C a fagyvédelem
aktiválódik, a kiegészítő elektromos fűtőbetét fűti a
tárolót, amíg annak hőmérséklete > 6 °C lesz.
A fagyvédelem akkor is működik, ha az elektromos
fűtőbetét nincs aktiválva.

↳ Elektromos kiegészítő fűtébetét indítása
(°C)

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

30 ↔ 65 °C
40 °C
Ez a beállítás a melegvíztartály értékeitől függetlenül
működik. Itt tudjuk megadni a hőmérsékletét az
elektromos kiegészítőfűtésnek, ami a melegvíz
melegítését segíti. A felső T11 hőmérséklet érzékelő
vezérli.Ha sok éjszakai vendége van, érdemes
bekapcsolni az elektromos segédfűtést, hogy mindenki
számára jusson elegendő melegvíz.
Figyelem! Szükséges aktiválni az elektromos kiegészítő
fűtést.

↳ T11 (°C) Forrázás elleni védelem

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

40 ↔ 80 °C
60 °C
Ez a beállítás a melegvíz-tartály alapértékétől
függetlenül fut.
Amikor a Compact P aktív hűtéssel szellőzik, a
melegvíz-tartályt a levegőből származó hő elnyelésére
használja. Ezért a melegvíz-tartály hőmérséklete
elérheti a 80 ° C-ot.
Ha a Compact P-hez nem telepítettekforrázás elleni
védelmet, akkor ez a beállítás nem lehet 65 °C-nál
magasabb, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
Ha a Compact P készülékre fel van szerelve a forrázás
elleni védelem, a beállítást 80 ° C-ra kell változtatni a
nagyobb hűtőteljesítmény érdekében.

↳ Elektromos kiegészítőfűtés

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

26

On/Off
Off
Itt kiválasztható, hogy az elektromos kiegészítő fűtés
szükséges–e vagy sem. A fagyásvédelem akkor is
működik, ha az elektromos kiegészítőfűtés ki van
kapcsolva.
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HMV Anti-legionella
A vezérlés beépített anti-legionella funkcióval rendelkezik a melegvíz-tartályban található lehetséges
legionella elleni küzdelem érdekében.

Domestic hot water production

- Melegvíz készítés

HMV tároló
↳ Anti-legionella beállítások
↳ Funkció kézi indítása

↳ Funkció automatiikus indítása

Beállítások:
Alapértelmezett:

On/Off

Leírás:

A legionella vezérlés szükség esetén manuálisan
elindítható.

Beállítások :
Alapértelmezett:

Off/Heti/Havi

Leírás:

↳ Napi legionella védelem

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

Off

Off
Itt lehet beállítani, hogy az automatikus legionella
védelem milyen időközönként kapcsoljon be.
1 - 28
5 (Nap)
Itt lehet beállítani, hogy a hét vagy a hónap melyik
napján működjön a legionella védelem.

↳ A legionella védelem időpontja

Beállítások:
Alapértelmezett:

0 – 23
15 (óra)

Leírás:

Itt meghatározhatja, hogy melyik időpontban
kezdődjön a legionella védelem működése.
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HMVHőmérséklet kiolvasás
Itt kiolvashatóak a HMV tartályban lévő érzékelők hőmérséklet értékei.

Domestic hot water production

- Melegvíz készítés

HMV tároló
↳Hőmérséklet érzékelők áttekintése
↳T11 Tároló felső részének
hőmérséklete (°C)

Leírás:

Megmutatja a melegvíztartály felső részének
hőmérsékletét

↳ A hőmérsékletérzékelő állapota

Leírás:

Jelzi, hogy az érzékelő rendben van-e (ok/ hiba /hiány).

↳ Eltolás (°C)

Leírás:

Az érzékelő beállítható, ha rossz hőmérsékletet jelez.

Leírás:

Megmutatja a melegvíz tartály also részének
hőmérsékletét

↳T12 Tároló also részének hőmérséklete
(°C)

28

Compact P / Compact P Polar Kühl (Magyar) BY NILAN

Általános beállítások
Kijelző beállítások
A kijelző fényereje beállítható. Az energia-megtakarítás érdekében a kijelző egy meghatározott idő elteltével
kikapcsolható.
General settings

- Általános beállítások

Kijelző beállítások
↳ Fényerő (%)

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

0 ↔ 100 %
100 %*
Itt beállthatja a kijelző fényerejét.

↳ Készenléti üzemmód

Beállítások:
Alapértelmezett:

Ki/ 5 / 10 / 30 / 60 Perc
5 Perc
Itt meghatározhatja, hogy a kijelző mennyi idő elteltével
váltson készenléti módba, hogy ezzel energiát spóroljon.
A kijelző a képernyő érintésével újra megjelenik.

Leírás:
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Heti program
Heti program használatával beállítható, hogy adott időpontokban a készülék milyen beállítások szerint
működjön.
General settings

- Melegvíz készítés

Heti program
↳ Heti program áttekintése

Leírás:

Itt egy lista jelenik meg, a heti programokról.

↳Új heti program hozzáadása

Leírás:

Új heti program hozzáadásához nyomja meg a
hozzáadás gombot.

↳Kezdési időpont

↳ Programbeállítások

Beállítások: Alapértelmezett: Órák és percek
Leírás:

0:00
Beállítható, hogy a program mikor induljon el. Az adott
program addig működik, amíg a heti program szerint
változás következik.

Beállítások:

Automatikus/Éjszakai csökkentés/Csak
szellőzés/Melegvíz kikapcsolás
Automatikus
Itt kiválaszthatja a kívánt programot.

Alapértelmezett:
Leírás:

Automatikus: a beállított értékekkel összhangban
működik.
Éjszakai csökkentés: csökkenti a kívánt hőmérsékletet az
éjszakai hőmérséklet alapértékére.
Csak szellőzés: a ventilator fokozatok állíthatóak be.
Melegvíz kikapcsolás: itt letilthatja a melegvíz készítést
a program ideje alatt
↳Szobahőmérséklet alapérték(°C)

Beállítások:

5 - 40 °C
20 °C
Itt beállítható a kívánt szobahőmérséklet.

Alapértelmezett:
Leírás:
↳Melegvíz alapérték (°C)

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

10 - 65 °C
50 °C
Itt beállítható a melegvíz kívánt hőmérséklete.

↳ Ventilátor fokozat

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

1 fokozat/ 2 fokozat/ 3 fokozat/ 4 fokozat
1 fokozat
Itt kiválasztható a kívánt ventilator fokozat.

↳ Napok kiválasztása

Beállítások:
Alapértelmezett:

Hé/ Ke/ Sze/ Csü/ Pé/ Szo/ Va

Leírás:
↳ A heti program módosítása vagy törlése

Itt a hét azon napjai kerülnek kiválasztásra,
melyeken kívánt az adott program futása.

Leírás:

Itt kiválasztható, hogy a heti programot módosítani vagy
törölni szeretnénk.

A vezérlés prioritásai:
1.

Felhasználói beállítás 2 és 1 magas prioritás a
szellőzésnél

6.

Felhasználói beállítás 2

2.

Magasabb légcsere hűtésnél

7.

Felhasználói beállítás 1

Csökkenett légcsere alacsonyabb külső hőmérséklet
esetén

8.

CO2tartalom (kiegészítő)

9.

Kézileg beállított értékek

4.

Alacsony páratartalom

10. Heti program

5.

Magas páratartalom

3.
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Információ
Eseménynapló
A figyelmeztetések, riasztások és a beállítások módosításai az eseménynaplóban olvashatók. A
figyelmeztetések és riasztások is visszaállíthatók ebben a menüben.
Information

- Információ

Eseménynapló
↳Események áttekintése
↳Információ az eseményekről

Leírás:
Leírás:

Ennek megnyomásával megjelennek az események,
figyelmeztetések és riasztások
Az esemény pontra lépve pontosabb
információval szolgálhat az eseményről. Itt
lehetőség nyílik az esemény jóváhagyására az
Jóváhagyás gombra kattintva. Láthatjuk az
eszköz állapotát és az esemény időzítését, ha a
Napló gombra lépünk.

↳Minden esemény jóváhagyása

Leírás:

A megnyomásával minden figyelmeztetés és riasztás
jóváhagyható.

↳Eseménynapló rendezése

Beállítások:

Legújabb/Legrégebbi/Master/Slave/>ID/<ID

Alapértelmezett:

Legújabb
Itt módosítható az eseménynapló sorrendje.
Legújabb:Elsőként a legújabb esemény jelenik meg.
Legrégebbi:Elsőként a legrégebbi esemény jelenik meg.
Master/: Itt jelennek meg a master alaplap eseményei
Slave:. Itt jelennek meg a slave alaplap eseményei
> ID: Az ID szerint növekszik.
< ID: Az ID szerint csökken.

Leírás:

↳Csak a nem engedélyezett eseményeket
mutatja

Beállítások:
Alapértelmezett:
Leírás:

On /Off
Off
A funkció aktiválásával kereshetünk a nem engedélyezett
eseményekre.
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A szellőztetés és melegvíz adatainak kiolvasása
Lehetőség van a Compact P aktuális adatainak kiolvasására
Information

- Információ

Compact P adatok kiolvasása
↳Szoftver verzió

Leírás:

Megjeleníti a telepített szoftver verzióját.

↳Termék

Leírás:

Megjeleníti a termék nevét, amelyre a szoftver be van
állítva.

↳Üzemmód

Leírás:

Jelzi, hogy milyen üzemmódban működik a készülék.

↳Befújó ventilátor

Leírás:

Mutatja, hogy milyen sebességgel működik a
befújóventilator.

↳Elszívó ventilator

Leírás:

Mutatja, hogy milyen sebességgel működik az elszívó
ventilator.

↳Bypass csappantyú

Leírás:

Jelzi, hogy a Bypass-csappantyú nyitva vagy zárva van.

↳Friss levegőszűrő használati ideje

Leírás:

Mutatja, hány nap telt el az utolsó szűrőcsere óta.

↳Elszívott levegőszűrő használati ideje

Leírás:

Mutatja, hány nap telt el az utolsó szűcsőcsere óta.

↳ Utófűtő

Leírás:

Megmutatja, hogyan fut az utófűtő (csak akkor, ha
installálva van).

↳A Kompresszor állapota

Leírás:

Jelzi, hogy a kompresszor dolgozik–e vagy sem.

↳Előmelegítő a fagyásvédelemhez

Leírás:

Jelzi, hogy milyen kapacitással működik az előmelegítő
(csak a Polar verzió).

↳Átlagos páratartalom

Leírás:

Mutatja az elmúlt 24 órában mért átlag páratartalmat.

↳CO2- tartalom

Leírás:

Mutatja az aktuális CO2tartalmat. (csak akkor, ha telepítve
van).

↳Tűzjelzés

Leírás:

Jelzi, hogy a tűzjelzés engedélyezve van –e. Csak akkor
lehet engedélyezve, ha a készülék automatikus
tűzvédelemhez van csatlakoztatva.

↳ Felhasználói program 1

Leírás:

Jelzi, hogy a felhasználói program 1 aktív –e

↳ Felhasználói program 2

Leírás:

Jelzi, hogy a felhasználóiprogram 2 aktív –e

↳ Felhasználói program 2 Kimenet

Leírás:

Jelzi, hogy a felhasználóiprogram 2 kimenete aktív –e

↳ Külső hűtés engedélyezése

Leírás:

Jelzi, hogy a külső hűtés aktív.

↳ Külső fűtés engedélyezése

Leírás:

Jelzi, hogy a külső fűtés aktív.

↳ Anti-Legionella

Leírás:

↳ Hőszivattyú magas nyomás riasztás

Leírás:

↳ Védő anód a melegvíztartályban

Leírás:

Meghibásodás esetén lehetséges, hogy a védő anódot
cserélni kell.

↳ Elektromos kiegészítő fűtőbetét

Leírás:

↳ Fagymentesítő hőcserélő

Leírás:

Jelzi, hogy a kiegészítő elektromos fűtés be van –e
kapcsolva.
Jelzi, hogy a fagymentesítésa hővissanyerőben aktív.

↳ Fagymentesítő /hőszivattyú

Leírás:

Jelzi, hogy a fagymentesítés a hőszivattyúban aktív.

↳ Négyutú szelep

Leírás:

Jelzi, hogy a négyutú szelep nyitva vagy zárva van.

↳ Riasztás

Leírás:

Jelzi, hogy van –e aktív riasztás.

↳ Hűtés/fűtés blokkolása

Leírás:

Jelzi, hogy a hűtés vagy fűtés blokkolása aktív –e.

↳ Talajkör nyomáskapcsoló

Leírás:

Jelzi, hogy a talajköri nyomás rendben van.
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Jelzi hogy a legionella védelem aktív-e
Jelzi, hogy a hőszivattyú rendszerben riasztás van magas
nyomás fellépése esetén.
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↳ Fűtés mágnesszelep

Leírás:

Jelzi, a fűtés mágenesszelep üzemállapotát.

↳ Melegvíz mágnesszelep

Leírás:

Jelzi, a melegvíz mágnesszelep üzemállípotát.

↳ A szobahőmérséklet kívánt értéke

Leírás:

Megmutatja a kívánt szobahőmérséklet értékét.

↳ TExt szobahőmérséklet

Leírás:

Megjeleneíti a külső érzékelő által mért
szobahőmérsékletet.

↳ T1 Külső hőmérséklet

Leírás:

Megjeleníti az aktuális külső hőmérsékletet.

↳ T2 Befújt levegő hőmérséklete

Leírás:

Megjeleníti a befújt levegő aktuális hőmérsékletét
utófűtőegység nélkül.

↳ T3 Elszívott levegő hőmréséklete

Leírás:

Megjeleníti az elszívott levegő aktuális hőmérsékletét.

↳ T4 Távozó levegő hőmérséklete a
hővisszanyerő után (°C)

Leírás:

Mutatja az aktuális hőmérsékletet a
keresztellenáramú hőcserélő után a hőszivattyú
előtt..

↳ T5 A hőszivattyú távozó levegőjének
hőmésréklete

Leírás:

↳ T6 Elpárologtató hőmérséklet

Leírás:

Megjeleníti azelpárologtató aktuális hőmérsékletét.

↳ T7 A befújt levegő hőmérséklete az
utófűtő után (°C)

Leírás:

Mutatja a befújt levegő hőmérsékletét az utófűtő után.

↳ T8 Az előfűtő külső hőmérséklete

Leírás:

Mutatja a friss levegő hőmérsékletét az előfűtő előtt

↳ T9 Vizes utófűtőhőmérséklete

Leírás:

Mutatja a vizes utófűtőhőmérsékletét

↳ T11 A Tároló felső részének
hőmérséklete

Leírás:

Mutatja a tároló felső részének hőmérsékletét.

↳ T12A tároló also részének hőmérséklete Leírás:

Megjeleníti a hőszivattyúról lelépő levegőjének
hőmérsékletét.

Mutatja a tároló also részének hőmérsékletét.

33

Hibaelhárítás
Riasztás lista
A szellőztetés és melegvíz riasztás listája
Az eseménynapló első oszlopában jelzi, hogy az esemény a master-re (m) vagy a slave-re (3) vonatkozik.
Az alábbi lista a compact p számára (M) készült, és az események a következő kategóriákra oszlanak.
Info

Információ
Figyelmeztetés
Riasztás

ID

A normal működést nem befolyásolja, a főképernyőn nem jelenik meg
semmilyen információ.
Az egység működése folytatódik, de valami nem működik megfelelően.
Az egység többé-kevésbé leállt, mivel súlyos hiba történt, amely
azonnali figyelmet igényel.

Típus Szöveg a panelen

Leírás

01

Info

A berendezés működése elindult

A szellőztetés elkezdődött.

02

Info

A berendezés működése leállt.

A szellőztetés leállt.

Hiba az adatbázisban (RTDB)

Különböző szoftverek az alapon és a
kezelőpanelen.

05

Hibaelhárítás

Ellenőrizze, hogy a megfelelő
szoftvert telepítették –e. Frissítse a
szoftvert és indítsa újra a
berendezést a Dip kapcsolóval.

Vigyázat! Jegyezze fel a
ventilator beállításait, melyeket
újraindítás után újra be kell
állítani.
07

A friss levegő szűrőt ki kell cserélni

A friss levegő szűrő piszkos, az
egység teljesítménye csökkent.

Cserélje ki a friss levegő szűrőt és
állítsa vissza az időzítőt.

08

Elszívott levegő szűrőjét ki kell cserélni

Az elszívott levegő szűrője
piszkos, így a berendezés
teljesítménye csökkent.

Cserélje ki az elszívott levegő
szűrőjét és állítsa vissza az
időzítőt.

12

Aktív biztonság az elektromos utánfűtő
elemnél

Az elektromos fűtés túlmelegedés
elleni védelme aktív volt.

Ellenőrizze, hogy elegendő levegő
áramlik –e a fűtőfelületen.

Az utófűtőegységben a víz
hőmérséklete 2 °C fok alá esett.

Ellenőrizze, hogy elegendő levegő
áramlik–e a csatornában és elegendő
víz folyik –e a fűtőegységben.

14

Fagyveszély a vízes útófűtőben

15

Megnővekedett fagyveszély a
vízes utófűtőben

16

Magas jégveszély a víz
utófűtőegységben

18

Túl sok kompresszor indítás

19

Szoftver telepítési hiba
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A vízes utófűtő fagytermosztátja
több mint 5 percig oldva volt. ?

A víz utófűtőegységének a
fagyvédője kevesebb mint 5 perc
alatt kart szenvedett.
A kompresszor túl gyakran indul
el.

A szoftver telepítési hibája

Ellenőrizze, hogy elegendő levegő
áramlik –e a csatornában és
elegendő víz folyik –e a
fűtőegységben.
Ellenőrizze, hogy elegendő levegő
áramlik –e a csatornában és elegendő
víz folyik –e a fűtőegységben.
Ellenőrizze az időt a kompresszor
indítások között. és minimum
kompresszor kikapcsolásnál
Hiba a kültéri egység
csatlakoztatásakor.

Compact P / Compact P Polar Kühl (Magyar) BY NILAN
21

A tűzjelzés aktiválódott

A tűzjelzés aktiválódott.

Amikor a tűzjelző már nem aktiv, az
esemény nyugtázható, és az egység
rövid idő múlva újraindul. Ha be van
kapcsolva az "Automatikus
visszaállítás külső tűzjelzéshez"
funkció, a riasztás automatikusan
eltűnik, ha a tűz bemenet már nem
aktiválódik.

Szoftverhiba

A készüléket ki kell kapcsolni, majd
újra be. Ha a hiba ismét feltünik, fel kell
venni a kapcsolatot egy telepítővel

24

Info

Egy funkció túl hosszú indítása

28

Info

Csatlakoztatott slave egység

Új slave egység került csatlakozásra.
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Hiba a fagymentesítésben

Hiba a jég leolvasztásában (2 órán át) Ellenőrizze a keresztellenáramú
hőcserélőt, esetleg szerelje le és
olvassza ki a zuhany alatt.
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A melegvíztartály fagyvédelme aktív

A melegvíztartály fagyvédelme aktív
volt.
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Meghibásodás a használati melegvíztartály anódján

Hiba a melegvíztartályban
levő anódon

Legionella elleni védelem bekapcsolása

A legionella elleni védelem
működése a DHW víztartályban
elkezdődött.
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Info

Cserélje ki az anódot, majd ellenőrizze
a rendszert
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Hiba a legionella elleni védelem
működésében

A legionella elleni védelem a HMV
Változtassa meg a legionella elleni
tályban 20 próbálkozás után vagy 5 védelem időpontját éjszakára, hogy
óra lejárta után nem végezhető el.
ezzel elegendő idő álljon
rendelkezésére a legionella elleni
védelemre
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Hőszivattyú jégtelenítési hibája

Hiba a hőszivattyú leolvasztásában. Ellenőrizze, hogy a T6 jégtelenítés
aktív-e.
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Kompresszor magas nyomás riasztás

A kompresszor magas nyomást
érzékel

62

Hiba az adatbankban.

65

A Slave egység típusa megváltozott

A Slave egység típusa megváltozott. Ellenőrizze a Dip- Switch beállításokat.
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Szivárgó sóoldat a talajkörön.

A talakörön szivárgás lehet.

75

Érzékelő hiba

80

Alacsony hőmérséklet az
elpárologtatóban

81

Info

Bizonyosodjon meg arról, hogy
elegendő levegő áramlik–e a
kondenzátoron és elég víz van–e a
víztartályban. Ellenőrizze, hogy a
külső hőmérséklet nem lépi–e át a
45 °C–ot
Telepítővel kell felvenni a kapcsolatot.

Egy vagy több érzékelő
meghibásodott.
Az elpárologtató túl hideg volt. (<20 °C).

Ellenőrizze a talajkör tömítettségét.
Ellenőrizze az érzékelőket az
Információ Menüpont/Compact P
adatok áttekintése alatt.
Ellenőrizze a levegő áramlását a
párologtatóban. Bizonyosodjon meg
arról, hogy a szűrő tiszta és hogy a
külső beszívó rács nincs-e eltömődve.

A melegvíz tartály kiegészítő fűtése be van A melegvíz-tartály elektromos
kapcsolva
kiegészítő fűtése be van kapcsolva.
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82

Info

Az elektromos melegvíztartály kiegészítő
van kapcsolva

A melegvíz-tartály elektromos
kiegészítő fűtése ki van kapcsolva
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Slave SW nem azonos Master egységgel A slave egység szoftver verziója
nem azonos a master szoftver
verziojával.

Frissítse a szoftvereket, hogy
azonos verziójuk legyen.
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Slave RTDB egység nem azonos a
Master egységgel

Frissítse a szoftvereket, hogy azonos
verziójuk legyen.
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Az RTDB verziója a Slave egységnak
nem azonos a Master egység
verziójával.

Compact P / Compact P Polar Kühl (Magyar) BY NILAN

Vész üzemmód
Melegvíz készítés vészüzemmódban
Ha a Compact P vezérlőjében vagy alkatrészeiben hiba lép fel, és ezért az egység leáll, nem lesz képes
melegvíz előállítására.
Ha a telepítő nem tud azonnal eljönni, vagy a hiba a nyitvatartási időn kívül történik, és ezért nem tud
kapcsolatba lépni a telepítővel, akkor lehetőség van a melegvízkészítésre az egység vészhelyzeti
üzemmódba állításával.

A vészhelyzeti gombot a nagy ajtó mögött találjuk.

A vészüzemmód három beállítást tartalmaz:
I -Auto: Az elektromos kiegészítő fűtőbetéteta készülék vezérlője
vezérli (gyári beállítások)
0-Off: Az elektromos kiegészítő fűtőbetétki van kapcsolva és a
készülék vezérlése nem tudja bekapcsolni.
II–Manual: Az Elektromos kiegészítő fűtőbetét be van kapcsolva, és az
egység vezérlője nem tudja kikapcsolni (Ne kapcsolja be, ha nincs víz a
tartályban)

FIGYELMEZTETÉS!
Kézi üzemben a víz hőmérséklete elérheti a 75 ° C-ot, ami forrázást okozhat, ha nem vigyáz a
meleg víz kinyitásakor.
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Műszaki adatok
Ecodesign adatok
Melegvízelőállítás
Fogyasztási profil, melegvíz

L (large)

Energia hatékonysági osztály

A

A használati melegvíz készítés energiahatékonysága átlagos klíma esetén

94 %

Éves villamos energiafogyasztás átlagos klíma esetén

1081kWh/annum

Hőmérsékletbeállítások a termosztáton

10 65 °C

Hangteljesítményszint LWA

57 dB(A)

A vízmelegítő csúcsterhelési időn kívül futhat (Smart Grid)

Nem

Óvintézkedések szerelés, telepítés és karbantartás során

Lásd a szerelési utasításokat

Melegvíz készítésnek az energiahatékonysága hideg éghajlat esetén

94 %

Melegvíz készítésének az energiahatékonysága meleg éghajlat esetén

94 %

Éves villamos energiafogyasztás – hideg éghajlat esetén

1081kWh/annum

Éves villamos energiafogyasztás – meleg éghajlat esetén

1081kWh/annum
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CE Nyilatkozat
Compact P /Compact P Polar
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