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Bevezetés
Ellenőrizze, hogy a következő dokumentumok mellékelve lettek a készülékhez:
- Telepítési útmutató
- CTS 700 használati utasítás (ez a dokumentum)
Ha ennek a dokumentumnak az elolvasása után bármilyen kérdése merülne, fel a termékkel kapcsolatban
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nilan forgalmazójával. Kérjük, látogasson el a http://www.nilan.hu
Ez a készülék a CTS 700 vezérlő egységgel van ellátva.
Ennek a dokumentumnak a célja, hogy bemutassa és elmagyarázza a CTS 700 vezérlő egység menü
felépítését és annak elemeit.
Ez a használati utasítás olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékében esetleg nem
elérhetők (pl. kiegészítők elemek vezérlése).
MEGJEGYZÉS: Amennyiben a rendszer bármilyen úton sérül, vagy károsodik, azt arra jogosult képzett
szakembernek KELL kivizsgálnia és megjavítania.
A rendszer használatra készen kerül szállításra.
A gyári beállítások a legtöbb átlagos felhasználói igényének megfelelnek, így a menüben található legtöbb gyári
paraméter módosítása nem szükséges.
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Készüléktípusok
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Fagymentesítés

x

Elektromos előfűtő egység ( CCDI
fagyvédelem )

Compact P Cool Solar AIR

Aktív kompresszoros hűtés

7512405

Passzív hűtés a bypass szelep
segítségével

x

Kisegítő elektromos fűtőelem a
használati meleg víz tartályban

x

Kiegészítő szolár hőcserélő a
használati meleg víz tartályban

Használati meleg víz készítés

Compact P Cool AIR

Típus

7512404

Gyári szám

Hővisszanyerés

A vezérlés az alábbi készüléktípusokhoz készült.
A táblázat áttekintést nyújt a különböző változatok nyújtotta lehetőségekről.

1. ábra: Készüléktípusok

4. oldal

Hőmérséklet érzékelők
Compact P AIR 9 beltéri egység

M3

T4

T3/T10

T2/T7
M4

AIR9 kültéri egység

E5

T1: Friss levegő
T2: Befújt levegő
T3: Elszívott levegő
T4: Kereszt-ellenáramú hőcserélőben, kidobott levegő
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. A hőmérsékletét a „SHOW DATA” menüpontban lehet megnézni
T11: A melegvíz-tartály felső részében
T12: A melegvíz-tartály alsó részében
T18: Puffer tartály / Fűtés előremenő
T20: Külső hőmérséklet
T23: Kültéri egység elpárologtató
TPanel: a CTS 700-as kezelőpanelben
E5: 1,5 kW-os villamos fűtőpatron a tartályban
M3: Kidobott levegő ventilátora
M4: Befújt levegő ventilátora

2. ábra: Hőmérséklet-érzékelők elhelyezkedése

5. oldal

CTS 700-as kezelőpanel

Kijelző alatt találhatóak a kezelő gombok és egy kerek érintő
felület, amelyek segítségével navigálhat a kezelőben.
Navigálás:
 Az érintő felület jobbra/balra való tekerése:
 Menük közötti mozgás
 Az almenükben való fel/le mozgás
 Értékek megváltoztatása
 „OK” gomb megnyomása:
 Menükbe való belépés
 Kiválasztott érték jóváhagyása
 “←” gomb megnyomása:
 Menükből való visszalépés
 Beállítások elhagyása jóváhagyás nélkül

3. ábra: CTS 700 kezelő panel

6. oldal

Kijelző elemei
A kijelzőn a pillanatnyi működési adatokat olvashatjuk le:
Külső hőmérséklet

Helység
Szolár napkollektor
hőmérséklet
hőmérséklete

Óra

Ventilátor sebesség
fokozata

AIR
GEO

Használati meleg
víz hőmérséklete
Fő menü elemei

Figyelmeztetés
Hibaüzenet
Aktív figyelmeztetés/ hibaüzenet

7. oldal

Menü áttekintése
A menü felépítésének tervezésekor elsődleges cél volt a menük közötti könnyű navigálás és a keresett
beállítás egyszerű és gyors megtalálása. Az kiválasztott főmenü ikonja egy kissé megnövekszik, miután
rátérünk. A belépés az “Ok” gomb megnyomása által lehetséges.
Főmenü felépítése:

A vezérlésben 4 felhasználói szint létezik:
Program beállítások
1. Kezelő szint:

általános beállítások kezelése
mindenki számára

2. Profi kezelői szint:

felhasználó szintű beállítások
hozzáférésének, valamint heti
program megadásának
lehetősége

3. Telepítői szint:

a készülék teljes beállításainak
hozzáférési lehetősége kizárólag
szakképzet szerelőknek

4. Adminisztrátor szint:

hozzáférési lehetőség kizárólag
a Nilan alkalmazottai számára

Információk

Beállítások

Üzemmódok

Szellőztetés

Hőmérsékletek

Kiválasztott főmenü

Menü leírása

Almenük

Jelenlegi beállított
értékek

Beállított értékek
módosítása
8. oldal

Kezelői szint

Program beállítások
Az alábbi menü elemek nem jelszó védettek és mindenki számára hozzáférhetőek.
Program beállítások

CP
Menü elemek:


Készenlét

Készenlét
Itt kapcsolhatja be és ki a készüléket.
 KI: Szellőztetés bekapcsolt állapotban van
 BE: Szellőztetés kikapcsolt állapotban van
Megjegyzés! Nem alánjuk, hogy a készülék hosszabb ideig kikapcsolt állapotban legyen, főleg nyári
időszakban, mivel a készülékben felhalmozódott kondenzátum károsíthatja a ventilátorokat!

CP – A Compact P szellőztető egységének beállításai
AIR – A Compact P AIR hősszivattyú egységének beállításai

9. oldal

Kezelői szint

Információk
Információk

Menü elemek:

Esemény napló
 Események böngészése
 Események jóváhagyása
 Események rendezése

Eseménynapló
Itt van lehetőség a hiba- és figyelmeztető üzenetek kezelésére. A hiba és figyelmeztető üzenetek az “OK”
gomb megnyomásával hagyhatjuk jóvá.
M
S

(!)

Elsődleges egység jelzése (Compact P)
Másodlagos egység jelzése ( AIR )
A normál üzemmódon kívüli állapot jelzés
Figyelmeztetés
Hibaüzenet
Aktív hibaüzenet (nem lehet jóváhagyni)
Esemény ideje
Esemény leírása

Eseménynapló – Események
böngészése
Az esemény megtekintésé: válassza ki a listában a
megtekintendő eseményt majd “Ok” gomb
segítségével megnyithatja a részletes leírását.

Az esemény jelzés megszüntetéséhez válasza ki a “Jóváhagy”
gombot.
Az esemény részletes állapot leírásához válassza ki a “Napló Átnéz” gombot.

10. oldal

Kezelői szint

Információk
Esemény napló – Az események jóváhagyása
Egyszerre jóváhagyhatja az összes figyelmeztetést és hibaüzenete.

Esemény napló – Események listázása
A hibaüzenet lista a következő féleképpen rendezhető:
TimDir
- Név szerint
TimRev - Név szerint (hátulról kezdve)
AdrDir
- Cím szerint
AdrRev - Cím szerint (hátulról kezdve)
TypDir - Típus szerint
TypRev - Típus szerint (hátulról kezdve)

CP/AIR - Készülék állapot
A készülék működési állapotának megtekintése:


Auto: A készülék üzeme normál beállításokkal
User: A készülék üzeme különleges beállításokkal
Inakt: A készülék kikapcsolt állapotban van

CP/AIR - Szoftver verzió
A készülék vezérlő egységének szoftver verziója.

CP/AIR - Készülék
A készülék vezérlő egységében konfigurált készülék típusa.

11. oldal

Kezelői szint

Beállítások
Beállítások
CP - Általános beállítások – Idő és a dátum
Az idő és a dátum beállításai.

CP - Legionella üzemmód – Legionella kézi
Ezzel a funkcióval a használati meleg víz légionella mentesítési funkcióját indíthatja el kézi
vezérléssel.
 KI: Legionella mentesítés manuális leállítása
 BE: Legionella mentesítés manuális indítása

Példa: Hosszabb távollét esetén energia megtakarítás céljából kikapcsolja a használati
meleg víz készítését. Viszont az állott meleg vízben elkezdhet szaporodni a légionella
baktérium. Ezért amint hazaér, indítsa el a légionella mentesítést, hogy így biztosan kizárja
annak lehetőségét, hogy a használati meleg vízben megjelentek a légionella baktériumok.

CP - Friss / Elszívott levegő szűrő – A szűrőcsere óta eltelt napok száma
A legutóbbi szűrőcsere óta eltelt napok száma jelenítődik meg.

CP - Friss / Elszívott levegő szűrő – A következő szűrőcsere
Beállítható a szűrőcsere időintervalluma (napok száma), amely alapján a készülék jelzi a
szűrő cseréjének idejét.
Megadhat különböző időintervallumokat a két különböző típusú szűrőre is (friss és elszívott
oldal),
helytől, szűrő fajtától és szűrő típustól függően.
Például:
G4-es porszűrő, közepesen szennyezet beltéri levegő mellett 90 nap.
F7-es enyhén szennyezett kültéri levegő mellett 90 nap

12. oldal

Kezelői szint

CP - Friss / Elszívott levegő szűrő – Szűrő csere reset
A “szűrőcsere óta eltelt napok száma” értékét minden szűrőcsere alkalmával vissza kell
állítani. Válasza ki a “Friss levegő szűrő visszaállítás” opcióra és ezután nyomja meg a
“OK” gombot.

AIR - Legionella üzemmód – Legionella kézi
Ez a menü csak kiegészítő meleg víz tartállyal megléte esetén szükséges használni.
Ezzel a funkcióval a használati meleg víz légionella mentesítési funkcióját indíthatja el kézi
vezérléssel.
 KI: Legionella mentesítés manuális leállítása
 BE: Legionella mentesítés manuális indítása

Példa: Hosszabb távollét esetén energia megtakarítás céljából kikapcsolja a használati
meleg víz készítését. Viszont az állott meleg vízben elkezdhet szaporodni a légionella
baktérium. Ezért amint hazaér, indítsa el a légionella mentesítést, hogy így biztosan kizárja
annak lehetőségét, hogy a használati meleg vízben megjelentek a légionella baktériumok.

Felhasználói szint megváltoztatása
Ebben a menüben válthat a felhasználói szintek között.




Szuper felhasználó
Telepítő (jelszóval védett)
Adminisztrátor (csak a Nilan alkalmazottak számára)
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Kezelői szint

Üzemmódok
Üzemmódok

CP - Szellőztetés szünet
Ezzel a funkcióval szüneteltetheti a szellőztetést.
 KI: Szellőztetés bekapcsolt állapotban van
 BE: Szellőztetés kikapcsolt állapotban van a beállított heti program következő időpontjáig

CP - HMV szünet
Ezzel a funkcióval ideiglenesen szüneteltetheti a használati meleg víz készítését.
 KI: Meleg víz készítés bekapcsolt állapotban van
 BE: Meleg víz készítés kikapcsolt állapotban van a beállított heti program következő
időpontjáig

CP - Szünet MINDEN
Ezzel a funkcióval ideiglenesen leállíthatja a teljes készüléket.
 KI: Készülék bekapcsolt állapotban van
 BE: Készülék kikapcsolt állapotban van a beállított heti program következő időpontjáig

CP - Készülék
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja a szellőztető készüléket.
 KI: A szellőztető készülék bekapcsolt állapotban van
 BE: A szellőztető készülék kikapcsolt állapotban van

CP - Automata / Fűtés / Hűtési üzemmód
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék üzemmódját.
 AUTOMATA: A készülék az előre definiált beállítások szerint üzemmel
 FŰTÉSI ÜZEMMÓD: A készülék fűtési módban üzemmel
 HŰTÉSI ÜZEMMÓD: A készülék hűtési módban üzemmel
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Kezelői szint

Üzemmódok

AIR - Szünet
Ezzel a funkcióval ideiglenesen leállíthatja a hősszivattyút (központi fűtést).
 KI: Hősszivattyú bekapcsolt állapotban van
 BE: Hősszivattyú kikapcsolt állapotban van a beállított heti program következő időpontjáig

AIR - Készülék
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja a hősszivattyút (központi fűtést).
 KI: A hősszivattyú bekapcsolt állapotban van
 BE: A hősszivattyú kikapcsolt állapotban van

15. oldal

Kezelői szint

Szellőztetés
Szellőztetés

Szellőztetés
Ezzel a funkcióval fokozatmentesen adható meg a szellőztetés szintje.


A szellőztetetés szintje 20 – 100 % között adható meg.

16. oldal

Kezelői szint

Hőmérséklet
Hőmérséklet

CP - Levegő hőmérséklete (°C)
Beállítható a szellőztető készülék által befújt levegő hőmérséklete.

CP - HMV hőmérséklete (°C)
Beállítható a kívánt használati meleg víz hőmérséklete.

AIR – Központi fűtés (°C)
Beállítható a központi fűtés előremenő hőmérséklete.

AIR - HMV (°C)
Beállítható a kiegészítő használati meleg víz tartály hőmérséklete.
Ez a funkció csak a kiegészítő meleg víz tartály csatlakoztatása esetén elérhető!

17. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

Program beállítások
A profi kezelő szinten néhány üzem beállítás elérhető akár jelszó védettség nélkül. A telepítői szint kizárólag
a szerviz technikusok számára elérhető beállításokat tartalmaz. Jelszóval védett szint.

Program beállítások

Heti programok
A menü kiválasztásával megnézheti a heti program
beállításait.
Leolvashatja az egyes napokra beállított programokat.
Válasza ki a napot, amely beállításait meg szeretné
változtatni majd nyomja meg az “OK” gombot.

Heti programok – Új program hozzáadása /
Program módosítása
Válasza ki a megfelelő napot, majd kattintson az új
program hozzáadásához illetve a módosításhoz a
meglévő programra.

18. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

Program beállítások
Heti programok – Program hozzáadása
Minden beállított program rendelkezik egy indítási időponttal, amely 0-24 órás periódusú időszakot ölel fel,
és ez az időszak szerint indulnak az egyes programok.
Négy alap program mód létezik a heti menük beállításának:
1. Automatikus
a) Elvárt hőmérséklet (°C) – A szellőztető által elvárt helyiség hőmérséklet
b) HMV hőmérséklet (°C) – A használati meleg víz hőmérséklet ( nincs ilyen funkció a
Comfortban )
c) Szellőztetési fokozat – A szellőztető készülék ventilátor fokozata %-ban
2. Éjszakai csökkent
a.) Elvárt hőmérséklet (°C) – A szellőztető által elvárt helyiség hőmérséklet
b.) HMV hőmérséklet (°C) – A használati meleg víz hőmérséklet ( nincs ilyen funkció a
Comfortban )
c.) Szellőztetési fokozat – A szellőztető készülék ventilátor fokozata %-ban
3. Csak szellőztetés
a.) HMV hőmérséklet (°C) – A használati meleg víz hőmérséklet ( nincs ilyen funkció a
Comfortban )
b.) Szellőztetési fokozat – A szellőztető készülék ventilátor fokozata %-ban
4. Kikapcsolt
a.) Készülék kikapcsolása

CP - Egyéni programok
Egy külső jel aktiválása segítségével felülírja a készülék üzem beállításait. Két egyéni program közül
választhat:
1. Egyéni beállítások 1
2. Egyéni beállítások 2
Az Egyéni beállítások 2 mindenféleképpen elsőbbséget élvez, és egy kimenő jelet tud adni egy külső egység
számára.
Az Egyéni beállítások 2 –t a konyhai szagelszívó készülék légcsatornába való csatlakoztatása esetén
használhatjuk. A konyhai elszívó ernyő kapcsolója jelet küld a készüléknek a magasabb szellőztetés igényre,
erre a vezérlő egység jelet küld az EM-box megfelelő pozicionálására.
Minden beállított program rendelkezik egy indítási időponttal, amely 0-24 órás periódusú időszakot ölel fel,
és ez az időszak szerint indulnak az egyes programok.
Minden egyes heti programnál négy program típus közül lehet választani:
1. Automatikus
d) Elvárt hőmérséklet (°C) – A szellőztető által elvárt helyiség hőmérséklet
e) HMV hőmérséklet (°C) – A használati meleg víz hőmérséklet (csak a meleg víz tartállyal
rendelkező készülékeknél)
19. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

f) Szellőztetési fokozat – A szellőztető készülék ventilátor fokozata %-ban
2. Éjszakai csökkent
a.) Elvárt hőmérséklet (°C) – A szellőztető által elvárt helyiség hőmérséklet
b.) HMV hőmérséklet (°C) – A használati meleg víz hőmérséklet (csak a meleg víz tartállyal
rendelkező készülékeknél)
c.) Szellőztetési fokozat – A szellőztető készülék ventilátor fokozata %-ban
3. Csak szellőztetés
a.) HMV hőmérséklet (°C) – A használati meleg víz hőmérséklet (csak a meleg víz tartállyal
rendelkező készülékeknél)
b.) Szellőztetési fokozat – A szellőztető készülék ventilátor fokozata %-ban
4. Kikapcsolt
a.) Készülék kikapcsolása

Felhasználói szint Kikapcsolás engedélyezése
Ezzel a funkcióval letilthatja, hogy a felhasználó kikapcsolhassa a készüléket.
Ez olyan esetekben szükséges ahol a folyamatos szellőztetés a követelmény.
Megjegyzés: Olyan vészhelyzeti esetekre, amikor az összes ajtót és ablakot be kell csukni, valamint a
szellőztetést le kell állítani, egy külső tűzjelző csatlakoztatásával leállítható a készülék.

Készenlét
Itt kapcsolhatja ki és be a teljes készüléket összes funkcióját úgy mint: a szellőztetést, használati meleg víz
készítést, központi fűtést.
 KI: Szellőztetés bekapcsolt állapotban van
 BE: Szellőztetés kikapcsolt állapotban van
Megjegyzés! Nem alánjuk, hogy a készülék szellőztetés funkciója hosszabb ideig kikapcsolt állapotban
legyen, főleg nyári időszakban, mivel a készülékben felhalmozódott kondenzátum károsíthatja a
ventillátorokat!

20. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

Információk
Információk

* Csillaggal jelölt funkciók kizárólag a telepítő számára hozzáférhető
Menü elemek:

Esemény napló
 Események böngészése
 Események jóváhagyása
 Események rendezése
Eseménynapló
Itt van lehetőség a hiba- és figyelmeztető üzenetek kezelésére. A hiba és figyelmeztető üzenetek az “OK”
gomb megnyomásával hagyhatjuk jóvá.
M
S

(!)

Elsődleges egység jelzése (Compact P)
Másodlagos egység jelzése ( AIR )
A normál üzemmódon kívüli állapot jelzés
Figyelmeztetés
Hibaüzenet
Aktív hibaüzenet (nem lehet jóváhagyni)
Esemény ideje
Esemény leírása

Eseménynapló – Események böngészése
Az esemény megtekintésé: válassza ki a listában a
megtekintendő eseményt majd “Ok” gomb
segítségével megnyithatja a részletes leírását.
Az esemény jelzés megszüntetéséhez válasza ki a “Jóváhagy”
gombot.
Az esemény részletes állapot leírásához válassza ki a “Napló
Átnéz” gombot.
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Információk
Esemény napló – Az események jóváhagyása
Egyszerre jóváhagyhatja az összes figyelmeztetést és hibaüzenetet.

Esemény napló – Az események törlése
Ezzel a funkcióval ki lehet törölni az eseményeket.
Ez a funkció csak a telepítő számára elérhető.

Esemény napló – Események listázása
A hibaüzenet lista a következőképpen rendezhető:
TimDir
- Név szerint
TimRev - Név szerint (hátulról kezdve)
AdrDir
- Cím szerint
AdrRev - Cím szerint (hátulról kezdve)
TypDir - Típus szerint
TypRev - Típus szerint (hátulról kezdve)

CP/AIR - Készülék állapot
A készülék működési állapotának megtekintése:


Auto: A készülék normál beállításokkal üzemel
Bővít: A készülék különleges bővített beállításokkal üzemel
Tétlen: A készülék kikapcsolt állapotban van

CP/AIR - Szoftver verzió
A készülék vezérlő egységének szoftver verziója.

CP/AIR - Készülék
A készülék vezérlő egységében konfigurált készülék típusa.
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Információk
CP - Eszközök
A Compact P -ben található elemek állapotát olvashatja ki.
Befúvó ventilátor
Elszívó ventilátor
Bypass csappantyú
Frisslevegő szűrő jelző
Elszívás szűrő jelző
Utófűtő elem
Kompresszor fokozata
Négy-utú szelep
Páratartalom
Tűzjelző
Egyéni beállítás 1
Egyéni beállítás 2
Külső hűtő kör Be
Külső fűtő kör Be
Legionella indít

%
%
Zárva / Nyitva
%
%
%
Be
Ki
Be
Ki
% RH

Ki
Be
Ki
Be

Ki
Be

Magas nyomás hiba
HMV anód
HMV elektromos fűtés
Leolvasztás

Ki
Be
Ki
Be

Riaszt
Kondenzátor szelep zár
Kondenzátor szelep nyit
Meleg víz szelep nyit

Ki
Be
Nyitva
Zárva
Nyitva
Zárva

Kompresszor be van kapcsolva
Kompresszor ki van kapcsolva
A négy-utú váltó szelep nyitva
A négy-utú váltó szelep zárva
A jelenlegi relatív páratartalom
Egy külső tűz érzékelő által vezérelve (tűzjelző
termosztát)
1. külső vezérlő jel kikapcsolva
1. külső vezérlő jel bekapcsolva
2. külső vezérlő jel kikapcsolva
2. külső vezérlő jel bekapcsolva
Külső hűtés engedélyezve van
Külső fűtés engedélyezve van
Légionella mentesítés ki van kapcsolva
Légionella mentesítés üzemmel
Magasnyomású hiba lépet fel a hősszivattyú
rendszerében
Anód csere szükséges
Elektromos fűtőparton ki van kapcsolva
Elektromos fűtőparton üzemmel
Fagymentesítés ki van kapcsolva
Fagymentesítés üzemmel
Aktív hibaüzenet, riasztás áll fenn!
Tekintse meg a “Esemény napló”-ban
Nincs letiltás
Fűtés vagy a hűtés le van tiltva
A beérkező friss levegő hőszivattyús fűtése
A készülék nem fűti hőszivattyúsan a beérkező
friss levegőt
A használati meleg víz hőszivattyús fűtése
A készülék nem fűti hőszivattyúsan a használati
meleg vizet

Megjegyzés: A „kondenzátor szelep nyit” és a “meleg víz nyit” egyszerre lehetnek zárva, de
egyidejűleg nem lehetnek nyitva.
Megjegyzés: Ha négy-utú szelep nyitva van, akkor a fagymentesítést nem lehet aktiválni, mivel a
készülék hűtési üzemmódban van.
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Információk
AIR - Eszközök
A kültéri hőszivattyús egységben található elemek állapotát olvashatja ki.
Elpárologtató vent.

%

Keringető szivattyú (%)

%
Ki
Be
Ki

Közp. fűtés szivattyú
3-járatú szelep

Be
Külső fűtő kör Be

Tilt / Enged

Külső hűtő kör Be
Fűtés bekapcsolása

Tilt / Enged
Tilt
Enged
Tilt
Enged
Ki
Be
Off
Hiba
OK
Ki

Hűtés bekapcsolása
Légionella indít *
HMV anód *
Puffer tartály fűtés

Be
Hűtőkör nyomás
Áramlásmérő

A kültéri egység elpárologtatójának ventilátor
teljesítménye
Puffer tartály keringető szivattyúja
Központi fűtés keringető szivattyú kikapcsolása
Központi fűtés keringető szivattyú bekapcsolása
A kiegészítő tartály használati meleg víz készítés
kikapcsolása
A kiegészítő tartály használati meleg víz készítés
bekapcsolása
Külső fűtés engedélyezése
Külső hűtés engedélyezése
Központi fűtés kikapcsolt állapotban van
Központi fűtés bekapcsolt állapotban van
Központi hűtés kikapcsolt állapotban van
Központi hűtés bekapcsolt állapotban van
Légionella mentesítés ki van kapcsolva
Légionella mentesítés üzemmel
Az anód nincs elektromosan csatlakoztatva
Anód csere szükséges
Az anód rendben van
A puffer tartály elektromos fűtőpatronja ki van
kapcsolva
A puffer tartály elektromos fűtőpatronja üzemmel
Hűtőkör nyomása (ha nyomásmérő telepítve van)
Térfogatáram (ha térfogat árammérő telepítve
van)

Megjegyzés: A „kondenzátor szelep nyit” és a “meleg víz nyit” egyszerre lehetnek zárva, de
egyidejűleg nem lehetnek nyitva.
Megjegyzés: Ha négy-utú szelep nyitva van, akkor a fagymentesítést nem lehet aktiválni, mivel a
készülék hűtési üzemmódban van.
* Ezek a menük csak a kiegészítő meleg víz tartály csatlakoztatása esetén elérhetőek
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Beállítások
Beállítások

* Csillaggal jelölt funkciók kizárólag a telepítő számára hozzáférhető

Hálózati beállítások
Lehetőség van a készülék elérésére távolról, helyi hálózat, illetve Modbus kommunikáció
segítségével.






IP cím: Statikus IP cím megadása
Hálózati maszk: Hálózati maszk címének megadása
Hálózati átjáró: Hálózati átjáró címének megadása
MAC cím: a készülék MAC címe

Általános beállítások - Idő és a dátum
Az idő és a dátum beállításai.

Általános beállítások - Nyelv
Itt kiválaszthatja vagy lecserélheti a kezelő nyelvezetét.

Általános beállítások - Kijelző
A kijelző háttérvilágításának beállítása.
A kijelző tétlen állapotban való automatikus kikapcsolásának ideje.

Általános beállítások - Érintési hangok
A kezelő gombjainak érintési hangjának engedélyezése.
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CP - További beállítások
A Compact P készülék alap beállításai.
Utófűtő típusa*

Semleges zóna ***
T7-es és T8-as érzékelő
helyettesítése
Letiltó jel típusa

Tűzjelző automatikus
visszaállítása*
Fagymentesítés

Kompresszor **
Ventilátor feszültség *

Előfűtő beállítások

Nincs
Vizes
eAnalo
°C
Nincs
T7
T8
Mind2
Nincs
Fűtés
Hűtés
Ki
Be
Fagymentesítési szünet
Külső hőm. ért.
fagymentesítéskor (°C)
Fagyment. leállít.
hőmérséklet (°C)
Fagymentesítés max.
idő (perc)
Fagymentesítés
ventilátor sebesség (%)
Fagymentesítés mód
T6 visszatart (min)

Komp. periódus (P)
Kompr. kikapcs idő (P)
1. ventilátor min.
feszültség
1. ventilátor max.
feszültség
2. ventilátor min.
feszültség
1. ventilátor max.
feszültség
Polar funkció

Polar funkció

Nincs fűtőregiszter csatlakoztatva
Vizes fűtőregiszter engedélyezése
Elektromos fűtőregiszter engedélyezése
A fűtés szabályzás semleges zónája
A T7-es és a T8-as érzékelő is csatlakoztatva van
Csak a T8-es érzékelő csatlakoztatva van
Csak a T7-es érzékelő van csatlakoztatva
Egyik érzékelő sincs csatlakoztatva
Nincs letiltva se a fűtés se a hűtés
Fűtés letiltása
Hűtés letiltása
Nincs aktiválva
Engedélyt ad egy külső automata tűzfelügyelet heti
tesztelés futatására
Min. fagymentesítési idő intervallum
Az a külső hőmérséklet, amely alatt a készülék
elindítja fagyvédelmi ciklust

A kereszt-ellenáramú hőcserélő maximális
fagymentesítési ciklusa
Elszívó ventilátor sebessége a fagymentesítés alatt
Friss levegő ventilátor kikapcsolt állapotban van
Fagymentesítés megállítási T6-os hőmérséklet
visszatartása
Friss levegő ventilátor bekapcsolt állapotban van
(normál beállítás)
A befúvó ventilátor ugyanazon a sebességen
üzemmel, mint az elszívó ventilátor
Két kompresszor indítás közötti időszak megadása
Kompresszor indítás és leállás közötti időszak
Befúvó ventilátor teljesítménye (0.0 = 20% légáram)
Befúvó ventilátor teljesítménye (10.0 = 100%
légáram)
Elszívó ventilátor teljesítménye (0.0 = 20% légáram)
Elszívó ventilátor teljesítménye (10.0 = 100%
légáram)
Modulált pulzus szabályzású előfűtő elem aktiválódik
amint a kidobott levegő < 2 °C (T4) (Polar
verziókban)
Előfűtő elem letiltva

* Kizárólag a telepítő számára hozzáférhető
** Ezek az adatok csak a telepítő számára hozzáférhető, és csak a gyári álltál módosítható
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Beállítások
*** Semleges zóna (°C) – Külső fűtő rendszer vezérlését teszi lehetővé
Engedélyezi a külső fűtőrendszert, amint:
Helyiség hőmérséklet (T3) < Beállított hőmérséklet +/- “külső fűtés semleges zóna ” -1 °C
Letiltja a külső fűtést, amint:
Helyiség hőmérséklete (T3) > Beállított hőmérséklet +/- “külső fűtés semleges zóna ”
Példa:
20°C

Külső fűtés semleges zóna + 3°C
-1 °C

< 16 °C külső fűtés engedélyezése

> 17 °C külső fűtés letiltása

További Compact P beállítások

Legionella mód *

HMV

Befújt/Elszívott levegő
szűrő

Legionella - Ki
Legionella - Heti
Legionella - Havi
Legionella kézi
Legionella napja
Legionella idő (ó)
HMV min. hőm. (°C)
HMV max hőmérsék. (°C)
HMV fűtés engedélyezés
Elszívott levegő szűrő
Utolsó szűrőcsere
Következő szűrőcsere
Friss levegő szűrő
visszaállítása

A légionella mentesítés kikapcsolt állapotban van
A légionella mentesítés heti egy alkalommal
A légionella mentesítés havi egy alkalommal
A légionella mentesítés azonnali indítása
A légionella mentesítés napjának kiválasztása
A légionella mentesítés indításának ideje
A használati meleg víz minimális hőmérséklete T11
A használati meleg víz maximális hőmérséklete T12
A használati meleg víz elektromos kisegítő fűtés
engedélyezése
Kiválaszthatja szűrőfelügyelt típusát
Az legutolsó szűrőcsere óta eltelt napok száma
A következő szűrőcseréig hátralévő napok száma
Minden szűrőcsere alkalmával aktiválni kell ezt a funkciót

* A légionella mentesítés: az elektromos kisegítő fűtőelem segítségével forralja a tartályban lévő meleg vizet
65 °C-on 5 percen keresztül.
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Beállítások
További AIR beállítások
Külső hőm. határ

°C

Max Teljesítmény
Leolvasztás

Leolvasztási szünet (P)
Jegesedési szint (°C)

Kompresszor *

Leolvasztás vége (°C)
Leolvasztási idő (p)
Fagymentesítés azonnal
Alacsony külső höm.

Ventilátor feszültség **

0 Volt nyomás
10 Volt nyomás
Komp. Fűtés határ
Komp. Hűtés határ
3. vent. min feszültsége
3. vent. max feszültsége

Légionella mód***

HMV***

Legionella - Ki
Legionella - Heti
Legionella - Havi
Legionella kézi
Legionella napja
Legionella idő (ó)
HMV min. hőm. (°C)
HMV max hőmérsék. (°C)
HMV fűtés engedélyezés
HMV kompr. fokozat

Puffer tartály

HMV szabályozási korlát
Tartály fűtés Be
Tartály min hőm. (°C)
Puffer fűtés szünet (p)

Nyári üzemmódban ez a hőmérséklet határ felett a
kültéri egység ventilátor teljesítménye limitálva van
Kültéri egység ventilátor felső teljesítmény határa
nyári üzemmódban
Leolvasztások közötti időszak percben
Leolvasztás megkezdésének elpárologtató
hőmérséklete
Leolvasztás leállítási hőmérséklete
Leolvasztás maximális ideje percben
Leolvasztás azonnali indítása
Legalacsonyabb külső hőmérséklet határ amíg a
kompresszor üzemel
0 Volt-hoz tartozó nyomásérték bar-ban
10 Volt-hoz tartozó nyomásérték bar-ban
Maximális kompresszoros fűtési hőmérséklet
Maximális kompresszoros hűtési hőmérséklet
Az elpárologtató ventilátor minimális térfogat áram
feszültség aránya
Az elpárologtató ventilátor minimális térfogat áram
feszültség aránya
A légionella mentesítés kikapcsolt állapotban van
A légionella mentesítés heti egy alkalommal
A légionella mentesítés havi egy alkalommal
A légionella mentesítés azonnali indítása
A légionella mentesítés napjának kiválasztása
A légionella mentesítés indításának ideje
A használati meleg víz minimális hőmérséklete T11
A használati meleg víz maximális hőmérséklete T12
A használati meleg víz elektromos kisegítő fűtés
engedélyezése
Kompresszor teljesítmény beállítása (változtatható
fordulatszámú kompresszor esetén)
HMV szabályozás engedélyezése
Puffer tartály elektromos kisegítő fűtésének
engedélyezése
Puffer tartály minimális hőmérséklete
A puffer tartály elektromos fűtésének
szüneteltetésének ideje percben

* Ezek az adatok csak a telepítő számára hozzáférhető, és csak a gyári álltál módosítható
** Kizárólag a telepítő számára hozzáférhető
*** Ezek a menük csak a kiegészítő meleg víz tartály csatlakoztatása esetén elérhetőek
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Beállítások
Felhasználói szint
Lehetőség van a készülék elérésére távolról, helyi hálózat, illetve Modbus kommunikáció
segítségével.

 Profi kezelő
 Telepítő
 Adminisztrátor (Kizárólag a NILAN alkalmazottai számára)
Szerviz beállítások
Szoftver frissítés*
Profi Kezelő jelszó

Be
Ki

Kilépés a szintről
Beállítások mentése
Mentés visszaállítás
Gyári visszaállítás
USB meghajtó*

Vezérlő egység szoftver frissítése
Profi kezelői szint nem jelszó védett
Profi kezelői szint jelszó védett
Kilépés a felhasználói szintre
Elmentheti a jelenlegi beállításokat
Az elmentett beállítások betöltése
A gyári paraméterek visszaalítása
A vezérlő egység szoftverének frissítésére használatos

* Kizárólag a telepítő számára hozzáférhető
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Üzemmódok
Üzemmódok
CP - Szellőztetés szünet
Ezzel a funkcióval szüneteltetheti a szellőztetést.
 KI: Szellőztetés bekapcsolt állapotban van
 BE: Szellőztetés kikapcsolt állapotban van a beállított heti program következő időpontjáig

CP - HMV szünet
Ezzel a funkcióval ideiglenesen szüneteltetheti a használati meleg víz készítését.
 KI: Meleg víz készítés bekapcsolt állapotban van
 BE: Meleg víz készítés kikapcsolt állapotban van a beállított heti program következő
időpontjáig

CP - Szünet MINDEN
Ezzel a funkcióval ideiglenesen leállíthatja a teljes készüléket.
 KI: Készülék bekapcsolt állapotban van
 BE: Készülék kikapcsolt állapotban van a beállított heti program következő időpontjáig

CP - Készülék
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja a szellőztető készüléket.
 KI: A szellőztető készülék bekapcsolt állapotban van
 BE: A szellőztető készülék kikapcsolt állapotban van

CP - Automata / Fűtés / Hűtési üzemmód
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék üzemmódját.
 AUTOMATA: A készülék az előre definiált beállítások szerint üzemmel
 FŰTÉSI ÜZEMMÓD: A készülék fűtési módban üzemmel
 HŰTÉSI ÜZEMMÓD: A készülék hűtési módban üzemmel

30. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

Üzemmódok
AIR - Szünet
Ezzel a funkcióval ideiglenesen szüneteltetheti a használati meleg víz készítését.
 KI: Meleg víz készítés bekapcsolt állapotban van
 BE: Meleg víz készítés kikapcsolt állapotban van a beállított heti program következő
időpontjáig

AIR - Készülék
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja a szellőztető készüléket.
 KI: A szellőztető készülék bekapcsolt állapotban van
 BE: A szellőztető készülék kikapcsolt állapotban van

31. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

Szellőztetés

Szellőztetés

Szellőztetés
Elszívás korrekció (%)
Vent. Integ. idõ (mp)
Magas fokozat hűtéskor
Magas fokozat (%)
Alacsony téli fokozat
Külső hőmérséklet (°C)
Alacsony fokozat (%)
Alacsony pára szint (%)
Páratartalom (%)
Magas pára szint (%)
Napi átlag RP (%)
Alacsony CO2 (%)
CO2 min. értéke (ppm)
Magas CO2 (%)
CO2 max. értéke (ppm)

Kiegyenlítetlen szellőztetés elszívott ventilátor eltolása
Elszívás fokozata = Befúvás fokozata + Elszívás korrekció
Ventilátor teljesítmény újraszámítási idő
Hűtési üzemmód alatti magas ventilátor fokozat
engedélyezése
Hűtési üzemmód alatti magas ventilátor fokozat értéke
Alacsony szellőztetés engedélyezése alacsony külső
hőmérsékleten
Alacsony szellőztetés kezdésének hőmérséklet értéke
Alacsony szellőztetés fokozata
Alacsony szellőztetés fokozata alacsony relatív
páratartalom esetén
Alacsony páraszint esetén az alacsony fokozat értéke
százalékban
Magas szellőztetés fokozata magas relatív páratartalom
esetén
Az utolsó 24 óra átlagos páratartalom szintje, kézileg
állítható tesztelés céljából
Alacsony szellőztetés fokozata alacsony CO2 szinten
Alacsony CO2 szint értéke
Magas szellőztetés fokozata magas szén-dioxid szinten
Magas CO2 szint értéke

32. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

Hőmérséklet
Hőmérséklet

Nyár/Tél (°C)
Beállíthatja az automatikus tél és a nyári üzemmód közötti átváltás hőmérséklet értékét.

Nyár/Tél eltolás (°C)
Tél és a nyári üzemmód közötti átváltás hőmérséklet értékének eltolása.

Éjszakai csökkentett hőmérséklet (°C)
Éjszakai csökkentett elvárt fűtési hőmérséklet beállítása.

Tél minimum T7 (°C)

A befújt levegő megengedett legalacsonyabb
hőmérséklete téli üzemben.
Ha a kereszt-ellenáramú hőcserélő nem képes elérni a
minimálisan beállított hőmérsékletet, a hőszivattyú
segítségével fűti a befújt levegőt.

Maximális T7 (°C)
Vezérlő érzékelő

Telepített utófűtő regiszter esetén!
A befújt levegő megengedett legalacsonyabb
hőmérséklete nyári üzemben.
A befújt levegő maximális hőmérsékletének beállítása
Az alábbi hőmérséklet érzéklelők alapján lehet vezérelni:

Szabályzási holtsáv

T3: Elszívott levegő hőmérséklet érzékelője
TPanel: Kezelő felületben lévő hőmérséklet érzékelő
Hőmérséklet szabályozás semleges zónájának értéke

Nyár minimum T7 (°C) *

Bypass csappantyú eltolás (°C)
Hűtés eltolás (°C)
THS/LVH elvárt eltolás (°C)
Kompenzációs érték (%)

Pl: Ha a beállított elvárt hőmérséklet 18 °C, a szabályzási
holtsáv 2 °C, a hűtés 20 °C -on indul míg a fűtés 16 °C-on.
Bypass szelep váltásának hőmérséklet értékének eltolási
értéke
Hűtés szabályzási érték eltolása
THS/LVH szabályzási érték eltolása
Helyiség és a külső hőmérséklet kompenzáció aránya az
előre meghatározott görbék alapján.
0% = csak helyiség kompenzáció
100% = csak külső hőmérséklet kompenzáció

33. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

T1 (°C)
T2 (°C)
T3 (°C)
T4 (°C)
T5 (°C)
T6 (°C)
T7 (°C)
T9 (°C)
T11 (°C)
T12 (°C)

Külső levegő hőmérséklet érzékelője (esetlegesen
telepített előfűtő után)
Befújt levegő hőmérséklet érzékelője (esetlegesen
telepített utófűtő előtt)
Elszívott levegő hőmérséklet érzékelője
Kidobott levegő hőmérséklet érzékelője (keresztellenáramú hőcserélő után)
Kondenzátor hőmérséklete
Elpárologtató hőmérséklete
Befújt levegő hőmérséklet érzékelője (esetlegesen
telepített utófűtő után)
Vizes utófűtő hőmérséklet érzékelője
Használati meleg víz tartály felső részének hőmérséklete
Használati meleg víz tartály alsó részének hőmérséklete

THS - talajlégkollektor váltó szelep
LVH – levegő/vizes elő hőcserélő
* Ha a beérkező friss levegő elég hűvös, a készülék nem fog aktívan hűteni. Ilyenkor a friss hűvös levegő a bypass ágon
megkerüli a hőcserélőt és direkt jut be a lakásba, mindaddig, amíg a helység hőmérséklete le nem csökken a kívánt
értékre. Ekkor a készülék zárja a bypass ágat és megkezdi a hővisszanyerést, hogy tartsa a lakás hőmérsékletét. Az aktív
hősszivattyús hűtés csak akkor indul, ha ez az üzemmód nem elégséges illetve a beérkező levegő hőmérséklete túl
magas.

34. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

Hőmérséklet
Nyári/Téli üzemmód
Például:

Külső hőmérséklet (T1) > 14 °C Nyári üzemmód aktiválódik

Nyár/Tél eltolás 2 °C
12 °C

Nyár/Tél eltolás 2 °C

Külső hőmérséklet (T1) < 10 °C Nyári üzemmód aktiválódik

Hőmérséklet szabályozás holtsáv
Például:
Helyiség hőmérséklet > 24 °C aktív hűtés indítás
Helyiség hőmérséklet > 23 °C bypass nyitva

Hűtés eltolás 2 °C
Bypass eltolás 1 °C

Szabályzási semleges zóna 2 °C
20 °C

Szabályzási semleges zóna 2 °C

Helyiség hőmérséklet < 18 °C aktív fűtés és az utófűtő indítása

35. oldal

Profi kezelő / Telepítői szint

Hőmérséklet
AIR
Vezérlő érzékelő

Szabályzási holtsáv (°C)
Hűtés eltolás (°C)
Puffer beállítás (°C)
Hűtés hőmérséklete
Kompenzációs érték (%)

T18 (°C)
T21 (°C) *
T22 (°C) *

Két érzékelő közül lehet választani:
T18: központi fűtés előremenő hőmérséklet
TPanel: kezelő panel
Hőmérséklet szabályzás semleges
zónájának beállítása
Hűtés eltolása
Puffer tartály maximális hőmérsékletének
beállítása
Központi (passzív) hűtés elvárt
hőmérsékletének beállítása
Helyiség és a külső hőmérséklet
kompenzáció aránya az előre
meghatározott görbék alapján.
0% = csak helyiség kompenzáció
100% = csak külső hőmérséklet
kompenzáció
Központi fűtés előremenő hőfoka
Kiegészítő meleg víz tartály felső hőfoka
Kiegészítő meleg víz tartály alsó hőfoka

* Ezek a menük csak a kiegészítő meleg víz tartály csatlakoztatása esetén elérhetőek

36. oldal

3. Kezelő áttekintése
Az alábbi táblázatban fel van tüntetve teljes menü rendszer, beleértve az összes aktiválható menü funkciót is.
Ezért tartalmazhat, olyan menü elemeket, amelyek egy adott készüléken nem jelenik meg.
A táblázat negyedik oszlopában szereplő indexek a 4 felhasználói az egyes szintekre utal:
1: Kezelő
2: Profi kezelő
3: Telepítő
4: Adminisztrátor

Hőmérsékletek – Compact P

1

Hőmérséklet információk
és beállítások
Nyári/Téli üzemmód
váltás külső hőmérséklet
pontja
Nyári/Téli üzemmód
váltás eltolása
Csökkentett hőmérséklet
éjszakára
A helyiség elvárt
hőmérséklete
A használati meleg víz
elvárt hőmérséklete
Befújt levegő
legalacsonyabb
hőmérséklete télen
Befújt levegő
legalacsonyabb
hőmérséklete nyáron
Befújt levegő
megengedett maximális
hőmérséklete
A rendszert vezérlő
érzékelőjének
kiválasztása
Vezérlő érzékelő
hőmérséklet szabályzási
holtsávja
Bypass szelep nyitási
hőmérséklet eltolás
értéke
Hűtés üzemmód
hőmérséklet eltolás

Nyár/Tél T (°C)

12 °C

2

Nyár/Tél T eltolás (°C)

2 °C

2

Éjszakai hőfok (°C)

3 °C

2

Levegő (°C)

21 °C

1

Meleg víz (°C)

45 °C

1

Tél minimum T7 (°C)

16 °C

2

Nyár minimum T7 (°C)

5 °C

2

Maximális T7 (° C)

50 °C

2

Vezérlő érzékelő

T3 / T7 /
Tpanel

2

Szabályzás holtsáv (°C)

1 °C

2

Bypass eltolás (°C)

1 °C

2

Hűtés eltolás (°C)

2 °C

2

THS/LVH eltolás (°C)

2 °C

2

THS/LVH eszköz beállított
érték eltolása

Kompenzációs érték (%)

100

2

Kompenzációs arány

37. oldal

2

T1 (°C)

Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T2 (°C)

Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T3 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T4 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T5 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T6 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T7 (°C)

Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

A kültéri levegő
hőmérséklete előfűtés
után
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Befújt levegő
hőmérséklete útófütő
előtt
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Elszívott levegő
hőmérséklet (helyiség)
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Hőcserélő kimeneti oldal
hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Kondenzátor
hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Elpárologtató
hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Befújt levegő
hőmérséklete utófűtés
után
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték

38. oldal

2

T8 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T9 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T11 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

T12 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3
3
3

Hőmérséklet (° C)

2

TPanel (°C)

3

Hőmérséklet (° C)
Minta késleltetés (min)
HMV elektromos fűtés

2

Tilt / Enged

2

2

EK beállítások
EK max hőmérséklet (°C)

2

EK min hőmérséklet (°C)

2

Fűtés késleltetése (p)

2

Időjárás követés

Tilt / Enged

2

Kompenzáció eltol (°C)

2

Hiszterézis értéke (°C)

2

Szivattyú kényszerítése

Ki/Be

2

A kültéri levegő
hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Vizes utófűtő
hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Használati meleg víz
tartály felső hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Használati meleg víz
tartály alsó hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért érték
kompenzálása
Aktuális érték
Kezelő panel
hőmérséklete
Aktuális érték
Használati meleg víz
készítés indítási periódusa
Használati meleg víz
tartály elektromos fűtés
engedélyezése
Az EK fűtési alrendszer
beállításai
Előremenő maximális
hőmérséklet beállítása
Előremenő minimális
hőmérséklet beállítása
A fűtést indításának
késleltetése percekben.
A fűtés hőmérsékletének
kompenzálása a külső
hőmérséklet
függvényében
Kompenzációs görbe
eltolása
Az EK alrendszer
szabályzási hiszterézise
Fűtési szivattyú
kényszerített indítása

39. oldal

2

Görbe kiválasztása

1

Kezelői szintek

2

Szerviz
Szoftver frissítés
Profi kezelő jelszó

3

Tilt / Enged

2

Kilépés a szintről
Beállítások mentése

2

Mentés visszaállítása

2

Gyári visszaállítás

2

USB meghajtó

3

2

A kompenzációs görbe
kiválasztása
Kezelői szint
megváltoztatása
Szerviz beállítások
Szoftver frissítése
Profi kezelő szint jelszó
védettségének beállítása
Kilépés a kezelői szintre
A jelenlegi beállítások
mentése
Az elmentett beállítások
betöltése
A gyári beállítások
visszaállítása
USB meghajtó böngészése

THS - talajlégkollektor váltó szelep
LVH – levegő/vizes elő hőcserélő

Tilt / Enged - a kijelölt érték az ajánlott beállítás
1

Hőmérsékletek – AIR

35 °C
10 °C

1

T3/T7/
TPanel/T18

2

Szabályzási holtsáv (°C)

3 °C

2

Hűtés eltolás (°C)

1 °C

2

Puffer beállítások (°C)
Hűtés hőmérséklete

50 °C
20 °C

2

Kompenzációs érték (%)
T13 (°C)

100 %

2

Központi fűtés (°C)
Meleg víz (°C)
Vezérlő érzékelő

1

2

2

Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3

-

3

3

2

T16 (°C)

Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3

-

3

3

Hőmérséklet
információk és
beállítások
Elvárt hőmérséklet
Használati meleg víz
elvárt hőmérséklete
A rendszert vezérlő
érzékelőjének
kiválasztása
Vezérlő érzékelő
hőmérséklet
szabályzási holtsávja
Hűtés eltolás
hőmérséklet értéke
Puffer tartály beállítása
Hűtés elvárt
hőmérséklete
Kompenzáció érték
Talajoldal előremenő
hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért
érték kompenzálása
Aktuális érték
Központi fűtés
hőmérséklete a
kondenzátor előtt
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért
érték kompenzálása
Aktuális érték

40. oldal

2

T17 (°C)

Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3

-

3

3

2

T18 (°C)

Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3

-

3

3

2

T20 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3

-

3

3

2

T21 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3

-

3

3

2

T22 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3

-

3

3

2

T23 (°C)
Állapot
Eltolás (° C)
Hőmérséklet (° C)

Ok / SöntE /
Szünet / Inval
0 °C

3

-

3

3

Központi fűtés
hőmérséklete a
kondenzátor után
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért
érték kompenzálása
Aktuális érték
Központi fűtés
hőmérséklete a puffer
tartály előremenő
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért
érték kompenzálása
Aktuális érték
Külső hőmérséklet
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért
érték kompenzálása
Aktuális érték
Használati meleg víz
felső értéke
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért
érték kompenzálása
Aktuális érték
Használati meleg víz
alsó értéke
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért
érték kompenzálása
Aktuális érték
Elpárologtató
hőmérséklete
Hőmérséklet érzékelő
állapota
Érzékelő által mért
érték kompenzálása
Aktuális érték
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Program beállítások

Heti programok

Automata / Ki / Csak
szellőztet
/
Visszakeringet
/
éjszakai üzem/ HMV/
páramentesítés
Hétfő

1

Rendszer beütemezett
programjai

2

Heti program beállítása

2

Heti program beállítása
hétfőre
Új program hozzáadása
Kiválasztott program
módosítása
Kiválasztott program
törlése
Heti program beállítása
keddre
Új program hozzáadása
Kiválasztott program
módosítása
Kiválasztott program
törlése
Heti program beállítása
szerdára
Új program hozzáadása
Kiválasztott program
módosítása
Kiválasztott program
törlése
Heti program beállítása
csütörtökre
Új program hozzáadása
Kiválasztott program
módosítása
Kiválasztott program
törlése
Heti program beállítása
péntekre
Hozzáadd
Módosít
Töröl
Heti program beállítása
szombatra
Hozzáadd
Módosít
Töröl
Heti program beállítása
vasárnapra
Hozzáadd
Módosít
Töröl
Program hozzáadása
Külsőleg aktivált program
Külsőleg aktivált program

Hozzáadd
Módosít

2

Töröl

2

2

2

Kedd
Hozzáadd
Módosít

2

Töröl

2

2

2

Szerda
Hozzáadd
Módosít

2

Töröl

2

2

2

Csütörtök
Hozzáadd
Módosít

2

Töröl

2

2

2

Péntek
Hozzáadd
Módosít
Töröl

2
2
2
2

Szombat
Hozzáadd
Módosít
Töröl

2
2
2
2

Vasárnap
Hozzáadd
Módosít
Töröl

2
2
2
2

Egyéni programok
Egyéni program 1
Egyéni program 2

2
2
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Felhasználó Be/Ki
Készülék

Enged/ Tilt
Be/Ki

3

A készülék kikapcsolása a
felhasználó által
1 A készülék ki és
bekapcsolása

Információk – Compact P

1

Esemény
napló

1

Események megtekintése

1

Események megtekintése, hibák
nyugtázása
Eseménynapló törlése

1

Esemény lista rendezése

Rendszer állapota

3

Új/ Régi/ Cím> / Cím</
Tip>/ Tip<

1

Tétlen/ Auto/ Bővít/
Kézi/ LON_Md/
S-vice

1

2

Eszközök

Befúvó ventilátor (%)

2

Elszívó ventilátor (%)

2

Nyomásérzékelő ( Pa)
Bypass csappantyú

2

Bypass csappantyú (%)
Elszívott levegő szűrő

Zárva/Nyitva

2
2

Csere/ Ok

2

Elszívott levegő szűrő (%)

2

Utófütő elem (%)

2

Zárva/Nyitva
Ki/Be

2

Előfűtő
Levegő/víz hőcserélő

Ki/Be
Ki/Be

2

Kompresszor fokozata

Ki/Be

2

Légzsalú
Talajhőcserélő

Kompresszor fokozat (%)

2

2

2

Általános
információk a
készülékről
Esemény napló
Az összes esemény
és hibaüzenet
megtekintése
Minden esemény
jóváhagyása
Minden esemény
törlése
Az események
rendezésének
sorrendje
Készülék jelenlegi
állapota
Rendszer eszközök
listája és azok
állapota
Befúvó ventilátor
sebessége
Elszívó ventilátor
sebessége
Légnyomásmérő
Bypass csappantyú
helyzete
Bypass csappantyú
Elszívott levegő oldali
szűrő állapota
Elszívott levegő oldali
szűrő szennyeződés
százaléka
Utófűtő
teljesítménye
Légzsalu helyzete
Talajlégkollektor
helyzete
Előfűtő
Levegő/vizes
hőcserélő kimeneti
vezérlőjel
Kompresszor hajtás
engedélyezése
Kompresszor hajtás
fokozata
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Légárammérő 1

3

Légárammérő 2

3

Négy-utú szelep

Ki/Be

2

Páratartalom (%)

2

CO2 (ppm)

2

Tűz riasztás
Egyéni beállítás 1 Be

Hiba/Ok
Ki/Be

2

Egyéni beállítás 2 Be

Ki/Be

2

Külső fűtő kör

Tilt/Enged

2

Külső hűtő kör

Tilt/Enged

2

Egyéni beállítás 2 Ki

Ki/Be

2

Legionella indítás

Ki/Be

2

Hiba/Ok

2

HMV anód

Ki/Be

2

HMV elektromos fűtés

Ki/Be

2

Leolvasztás

Ki/Be

2

Hotgas szelep

Ki/Be

2

Utúfűtő biztonsági kapcsolója

Hiba/Ok

2

Általános riasztás

Riaszt/Ok

2

Hűtés vagy fűtés letiltása

Ki/Be

2

Talajkör nyomáskapcsoló

Hiba/Ok

2

Kondenzátor szelep nyit

Zárva/Nyitva

2

Kondenzátor szelep zár

Zárva/Nyitva

2

Magas nyomású hiba

2

Levegő térfogat
áramának értéke
Levegő térfogat
áramának értéke
Négy-utú szelep
állapota
A levegő relatív
páratartalmának
szintje
A levegő szén-dioxid
tartalma
Tűzjelzés állapota
Egyéni beállítás 1
bemenő vezérlő jele
Egyéni beállítás 2
bemenő vezérlő jele
Külső fűtés
engedélyezése
Külső hűtés
engedélyezése
Egyéni beállítás 2
kimenő vezérlő jele
Légionella
mentesítés állapota
Magas nyomású hiba
jelzése
Használati meleg víz
tartály anód
védelemének
állapota
Használati meleg víz
tartály elektromos
kisegítő fűtés
állapota
Fagymentesítés
állapota
Forró gáz szelep
állapota
Fagy/Túlhevülés
elleni védelem
biztonsági kapcsoló
állapota
Általános riasztás
állapota
BE = Ok, KI = Riasztás
Hűtés vagy a fűtés
letiltása egy külső jel
által
Talajköri
nyomáskapcsoló
bemenő vezérlőjel
Kondenzátor szelep
állapota
Kondenzátor szelep
állapota

44. oldal

1

Szoftver verzió

Készülék

VPL/VPM/VLX/VPL15/
VP18/Compact/CT300/
GEO/AIR

1

Információk - AIR

Készülék állapota

1

Tétlen/ Auto/ Bővít/
Kézi/ LON_Md/
S-vice

1

2

Eszközök

2

Elpárologtató vent.

Kompresszor fokozata

Ki / Be

2

Kompresszor fokozat (%)

2

Légárammérő 1

3

Légárammérő 2

3

Keringető szivattyú (%)

2

Közp. fűtési szivattyú

Ki / Be

2

Négy-utú szelep

Ki / Be

2

3-utú szelep
Külső hűtőkör Be

Ki / Be
Tilt / Enged

2

Külső fűtőkör Be

Tilt / Enged

2

Fűtés bekapcsolása
Hűtés bekapcsolása
Légionella indít

Enged / Tilt
Enged / Tilt
Ki / Be

2

Ki / Be

2

Magas nyomás hiba

Hiba / Ok

2

Alacsony nyomás hiba

Hiba / Ok

2

Légionella indít

2

2
2

Információk a
készülék
szoftveréről
Készülék típusa

Általános
információk a
készülékről
Az AIR alrendszer
állapota
A készülék elemeinek
listája és állapota
Kültéri egység
ventilátorának
sebessége
Kompresszor fokozat
beállításának
engedélyezése
Kompresszor
fokozata
A levegő
térfogatáramának
értéke
A levegő
térfogatáramának
értéke
Puffertartály
keringető szivattyú
fokozata
Központi fűtés
szivattyú
engedélyezése
Négy-utú szelep
állapota
3-utú szelep állapota
Külső hűtés
engedélyezése
Külső fűtés
engedélyezése
Fűtés engedélyezése
Hűtés engedélyezése
Légionella
mentesítés indítása
Légionella
mentesítés indítása
Magas nyomás hiba
állapota
Alacsony nyomás
hiba állapota
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Nincs / Ok / Hiba

2

HMV elektromos fűtés

Ki / Be

2

Puffertartáy fűtés

Ki / Be

2

Leolvasztó fűtés

Ki / Be

2

HMV anód

Hűtőkör nyomás

2

Áramlás mérő

2
1

Szoftver verzió
Készülék

AIR

1

Használati meleg víz
tartály biztonsági
anódjának állapota
Használati meleg víz
tartály kisegítő
fűtésének
engedélyezése
Puffertartály kisegítő
fűtésének
engedélyezése
Fagymentesítés
fűtésének
engedélyezése
Hűtőkör nyomás
értéke
Áramlásmérő értéke
A alrendszer
szoftvere
Az alrendszer típusa

46. oldal

Beállítások – Compact P

1

A készülék általános
beállításai

Hálózati
beállítások

2

Hálózati paraméterek
beállításai
IP cím beállítása
Hálózati maszk
beállítása
Hálózati átjáró
beállítása
Az alaplap MAC címe
Általános paraméter
beállítások
Az idő és a dátum
beállítása
Nyelv beállítása
Új nyelvi fájl
feltöltése
Jelszó módosítása
Kijelző beállításainak
módosítása
Háttérvilágítás szintje

IP-cím
Hálózati maszk

192.168.5.107
255.255.255.0

2

Hálózati átjáró

192.168.5.254

2

-

2

MAC cím

2

1

Általános
beállítások
Idő és a dátum
Nyelv
Nyelvi fájl feltöltése

Év/Hónap/nap
HU

1
2

4

Jelszó módosítása
Kijelző

2

100

2

5

2

Ki/Be

2

Nincs/Vizes/eDigit/
eAnalo
1-fok / 2-fok /CAV+ /
CAV / VAV
Nincs / T7 / T8 /
Mind2

3

Zsalu késleltetés (mp)

3

2

Semleges zóna (°C)

1

2

Háttérvilágítás
(%)
Kijelző
időkorlátja (p)
Érintési hang
Utúfűtő típusa
Ventilátor típusa
T7/T8 helyettesítése

Letiltó jel típusa

Nincs / Fűtés / Hűtés

3
3

3
2

Leolvasztás
Leolvasztás szünet (p)

45

2

Leolvasztási hőm. (°C)

1

2

Leolvasztás vége (°C)

4
(polár verziónál 8)

Elpárologtató leol (p)

10

2

Háttérvilágítás
kikapcsolásának
időkorlátja
Érintési hang
engedélyezése
Utófűtő típusának
beállítása
A készülék ventilátor
típusának beállítása
T7/T8 érzékelők
helyettesítésének
engedélyezése
Zsalu nyitásának
késleltetése
másodpercben
Fűtési semleges zóna
hőmérséklet értéke
Letiltás típusának
kiválasztása
Leolvasztás beállításai
A fagymentesítések
közötti minimális idő
percben
Fagymentesítés
indítási külső
hőmérséklet határa
Passzív hőcserélő
leolvasztás leállítási
szintje
Az elpárologtató
fagymentesítésének
maximális ideje (perc)
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VentLeolvaszt seb.(%)
VentLeolvaszt mód

Bypass helyzete

20

2

Ki / Szabad / Preset
(polár verziónál
Preszet)
Zárva / Nyitva
( polár verziónál Zárva
)

2

2

Bypass helyzete (%)

4

Kompresszor
beállítások
Kompresszor típusa

STD/VLT/VFD_H

4

Komp. periódus (p)

5

3

Kompr.kikapcs idő (p)

3

3

3

Ventilátor
feszültség

Előfűtő
beállításai

2

1. vent. min feszültség

0

3

1. vent. max feszültség

10

3

2. vent. min feszültség

0

3

2. vent. max feszültség

10

3

Leolvasztás alatt a
ventilátor sebessége
Ventilátor
üzemmódja
fagymentesítés alatt
Bypass helyzete
fagymentesítés alatt
Bypass helyzete
fagymentesítés alatt
Kompresszor
paramétereinek
megadása
A telepített
kompresszor
típusának megadása
Kompresszor
visszaállítása /
nyomás kiegyenlítés
időszaka
Kompresszor
minimális kikapcsolási
ideje
Ventilátorok
tápfeszültségének
beállításai
Ventilátor
tápfeszültségének
minimális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
maximális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
minimális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
maximális értéke

2
4

Polar funkció

Nincs / THS / LVH /
ePHeat
Tilt/Enged

Polar funkció

Tilt/Enged

2

Előfűtő típusa

2

Fagymentesít alapérték

Előfűtési érték (°C)

3

-5

3

Előfűtő regiszter
típusának beállítása
A készülék
fagymentesítő
funkcióinak beállítása
A fagymentesítési
funkció
engedélyezése/tiltása
Fagymentesítő elem
alap szabályzási
értéke
Előfűtő indítási külső
hőmérséklet értéke
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Előfűtő kikap. idő (p)

10

3

3

Talajlégkollekt
or zsalu
THS időtartama
(ó)

2

3

T.Hőcs.
stabilizáló (p)

10

3
3

LVH
beállítások
LVH
szüneteltetés
(ó)
LVH stabilizáció
(p)

2

3

10

3

1

Legionella
mód
Ki / Heti / Napi
Ki / Be

2

Légionella napja

5

2

Légionella idő (ó)

15

2

Légionella üzemmód
Légionella kézi

2

2

HMV
beállítások
HMV min. hőm. (°C)

36

2

HMV max hőmérsék. (°C)

60

2

HMV fűtés engedélyezés

Tilt / Enged.

2

1

Friss levegő
szűrő
Szűrő felügyelet típusa
Legutóbbi szűrőcsere

Nincs / Digit / Nyomás
/ SW/ Indep
-

3
1

Előfűtő regiszter
minimális kikapcsolási
ideje
Talajlégkollektor zsalu
beállításai
Talajhőcserélő
hőcserélő
hőmérséklet mérési
közötti idő

Levegő/vizes
előhőcserélő
beállításai
LVH
hőmérséklet
mintavétel közötti idő
órában
LVH
hőmérséklet
stabilizáció
ideje
percben
Légionella
mentesítési funkció
intervalluma
Légionella üzemmód
A légionella
mentesítés azonnali
indítása
Válassza ki, a
légionella mentesítés
napját
Légionella mentesítés
napszakának
beállítása
Használati meleg víz
készítés beállításai
Használati meleg víz
tartály minimális
hőmérséklete
Használati meleg víz
tartály maximális
hőmérséklete
Használati meleg víz
készítés elektromos
kisegítő elem
engedélyezése

Befújt levegő oldali
szűrő beállításai
A szűrő felügyelet
típusának kiválasztása
A legutolsó
szűrőcsere óta eltelt
napok száma
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Következő szűrőcsere

90

1

Szűrő csere reset

OFF

1

1

Elszívott
levegő szűrő
Nincs / Digit / Nyomás
/ SW/ Indep

3

Legutóbbi szűrőcsere

-

1

Következő szűrőcsere

90

1

Szűrő csere reset

OFF

1

Szűrő felügyelet típusa

2

Szolár
beállítások

2

Légionella üzemmód

Ki / Heti / Napi

2

Ki / Be

2

Légionella napja

5

2

Légionella idő (ó)

15

2

Légionella
üzemmód
Légionella kézi

A következő
szűrőcseréig
hátralevő napok
száma
A szoftveres szűrő
felügyelet
visszaállítása
Elszívott levegő oldali
szűrő beállításai
A szűrő felügyelet
típusának kiválasztása
A legutolsó
szűrőcsere óta eltelt
napok száma
A következő
szűrőcseréig
hátralevő napok
száma
A szoftveres szűrő
felügyelet
visszaállítása
Szolár rendszer
beállításai
Légionella
mentesítési funkció
intervalluma
Légionella üzemmód
A légionella
mentesítés azonnali
indítása
Válassza ki, a
légionella mentesítés
napját
Légionella mentesítés
napszakának
beállítása
Elektromos fűtés
bekapcsolási
hőmérséklet értéke
Használati meleg víz
hőfoka szolár
rendszer esetén
Puffer tartály elvárt
hőmérséklet szintje

Elekt. fűtés határ (°C)

2

Elvárt szolár HMV (°C)

2

Puffer hőmérséklet (°C)

2

Mintavétel ideje (h)

2

HMV termelés
időtartama

Minta késleltetés (p)

2

HMV termelés
kísérletének ideje
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HMV kisegítő fűtés

Tilt / Enged

2

2

EK
beállítások
EK max hőmérséklet (°C)

2

EK min hőmérséklet (°C)

2

Fűtés késleltetése (p)

2

Időjárás követés

Tilt / Enged

2

Kompenzáció eltol (°C)

2

Hiszterézis érték (°C)

2

Szivattyú kényszerítése

Ki / Be

2

2

Görbe kiválasztása

Kezelői szintek

1

Szerviz

2
3

Szoftver frissítés
Profi Kezelő jelszó

Tilt / Enged

2

Kilépés a szintről

2

Beállítások mentése

2

Mentés visszaállítás

2

Gyári visszaállítás

2

USB meghajtó

3

HMV termelés
elektromos
pótfűtésének
engedélyezése
EK alrendszer
beállításai
Elektromos fűtés
maximális
hőmérséklet értéke
Elektromos fűtés
minimális
hőmérséklet értéke
Elektromos fűtés
indításának
késleltetése
Fűtés kompenzáció a
külső hőmérséklet
alapján
Kompenzációs görbe
értékeinek eltolása
EK készülék fűtés
hőfokszabályozás
hiszterézise
Keringető szivattyú
kényszerintett
indítása
Külső hőmérséklet
alapú fűtés
kompenzációs görbe
kiválasztása
Kezelői szint
megváltoztatása
Szerviz beállítások
Készülék szoftverének
frissítése
Profi Kezelő jelszó
védelem
engedélyezése
Kijelentkezés a
kezelői szintre
Az aktuális beállítások
mentése
Utolsó elmentett
beállítások
visszaállítása
A rendszer gyári
beállításainak
visszaállítása
USB meghajtó
böngészése

Tilt / Enged - a kijelölt érték az ajánlott beállítás

51. oldal

Beállítások – AIR

Ventilátor típusa

1-fok/2-fok/
CAV+/CAV/VAV

1

A készülék általános
beállításai

3

Az AIR alrendszer
ventilátor típusának
beállítása
A max teljesítmény
korlát külső
hőmérséklet határa
Kompresszor max
teljesítmény értéke
magas külső
hőmérsékleten
Fagymentesítési
beállítások
Fagymentesítések
közötti minimális idő
Fagymentesítés
indítási
hőmérséklete
Passzív hőcserélő
fagymentesítésének
leállítási ideje
Fagymentesítés
maximális ideje
Fagymentesítés
indítása
Kompresszor
beállításai
A kompresszor
típusának
kiválasztása
Kompresszor
visszaállítás /
nyomás kiegyenlítési
idő
Kompresszor
minimális
kikapcsolási ideje
Külső hőmérséklet,
amelyen még üzemel
a kompresszor
Magasnyomás
információ értéke
(1/100 bar)
Magasnyomás
riasztás értéke
(1/100 bar)
Kompresszor üzemi
tartomány
engedélyezése
0 Volt feszültséghez
tartozó nyomás
érték (1/100 bar)

Külső hőm. határ

2

Max teljesítmény

2

Leolvasztás

2

Leolvasztás szünet (p)

2

Jegesedési szint (°C)

2

Leolvasztás vége (°C)

2

Leolvasztási idő (p)

2

Fagymentesítés azonnal

Ki/Be

2
4

Kompresszor
beállítások
Kompresszor típusa

STD / VLT / VFD_H

4

Komp. periódus (p)

15

3

Kompr. kikapcs idő (p)

20

3

Alacsony külső hőm.

-17

2

4000

4

Magasnyomás információ

4

Magasnyomás jelzés

Komp. üzemi tartomány

0 Volt nyomás

Tilt / Enged

4

-100

3
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10 Volt nyomás

3960

3

Komp. fűtés határ

100

3

Komp. hűtés határ

75

3

3

Ventilátor
feszültség
1. vent. min feszültség

3

1. vent. max feszültség

3

2. vent. min feszültség

0.0

3

2. vent. max feszültség

6.5

3

3. vent. min feszültség

2.0

3

3. vent. max feszültség

8.8

3

4. vent. min feszültség

3

4. vent. max feszültség

3

5. vent. min feszültség

3

5. vent. max feszültség

3

1

Legionella
mód
Légionella üzemmód
Légionella kézi

Légionella napja

10 Volt feszültséghez
tartozó nyomás
érték (1/100 bar)
Kompresszor
teljesítmény határa
fűtési alatt (%)
A kompresszor
teljesítmény határa
hűtés alatt (%)
Ventilátorok
tápfeszültségének
beállításai
Ventilátor
tápfeszültségének
minimális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
maximális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
minimális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
maximális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
minimális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
maximális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
minimális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
maximális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
minimális értéke
Ventilátor
tápfeszültségének
maximális értéke
Légionella
mentesítési funkció
intervalluma
Légionella üzemmód

Ki / Heti / Napi

2

Ki / Be

2

A légionella
mentesítés azonnali
indítása

5

2

Válassza ki, a
légionella mentesítés
napját
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Légionella idő (ó)

15

2

2

HMV
beállítások
HMV min. hőm. (°C)

36

2

HMV max hőmérsék. (°C)

60

2

HMV fűtés engedélyezés

Tilt / Enged.

2

80

2

Tilt / Enged.

2

HMV kompresszorral

HMV szabályozási korlát

3

Puffertartály
Tartály fűtés Be

Tilt / Enged.

2

Tartály min hőm. (°C)

2

Puffer fűtés szünet (p)

2

Légionella
mentesítés
napszakának
beállítása
Használati meleg víz
készítés beállításai
Használati meleg víz
tartály minimális
hőmérséklete
Használati meleg víz
tartály maximális
hőmérséklete
Használati meleg víz
készítés elektromos
kisegítő elem
engedélyezése
Kompresszor
teljesítmény
százaléka HMV
készítés közben
HMV szabályozási
korlát engedélyezése
Puffer tartály
beállítások
Puffer tartály
kiegészítő fűtés
engedélyezése
Puffer tartály
minimális
hőmérséklete
Puffer tartály
elektromos fűtés
szünet ideje percben
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Üzemmódok – Compact P

Szellőzés szünet

Ki / Be

1

HMV szünet

KI / Be

1

Szünet MINDEN

Ki / Be

1

Készenlét
Automata üzemmód

Ki / Be
Ki / Be

1

Fűtési üzemmód

Ki / Be

1

Hűtés üzemmód

Ki / Be

1

1

Általános működési
üzemmódok
Szellőztetés
szüneteltetése,
Elektromos
használati meleg víz
készítés
Használati meleg víz
készítés
szüneteltetése
A készülék minden
funkciójának
szüneteltetése
Készenléti mód
A készülék automata
üzemmódba való
állítása
A készülék fűtési
üzemmódba való
állítása
A készülék hűtési
üzemmódba való
állítása

Tilt / Enged - a kijelölt érték az ajánlott beállítás

Üzemmódok – AIR

1

Szünet

Ki / Be

1

Készenlét

Ki / Be

1

Általános működési
üzemmódok
Hőszivattyú
szüneteltetése
Készenléti mód
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Szellőztetés
1

Szellőztetés
Elszívás nyomás szintje

35 %

VAV nyomás (Pa)

0%

1

Elszívás korrekció (%)

0%

2

Vent. Integ. idõ (mp)

0

2

Tilt / Enged

2

70 %

2

Tilt / Enged

2

Külső hőmérséklet (°C)

0%

2

Alacsony fokozat (%)

25 %

2

Alacsony pára szint (%)

25 %

2

Páratartalom (%)

30 %

2

Magas pára szint (%)

75 %

2

Napi átlag RP (%)

-

2

Alacsony CO2 (%)

20 %

2

600 ppm

2

100 %

2

1200 ppm

2

Magas fokozat hűtéskor

Magas fokozat (%)

Alacsony téli fokozat

CO2 min. értéke (ppm)
Magas CO2 (%)

CO2 max. értéke (ppm)

1

Szellőztetési
beállítások
Szellőztetés értéke
Elszívás nyomás
szintje (Pa)
Változó
légmennyiség
nyomás érték (Pa)
Kiegyenlítetlen
szellőzés elszívási
értéke
Ventilátor sebesség
újraszámításai közti
időszak
Magas ventilátor
fokozat
engedélyezése
hűtéskor
Magas ventilátor
fokozat értéke hűtés
közben
Alacsony szellőztetés
alacsony külső
hőmérsékleten
Alacsony szellőztetés
külső hőmérséklet
értéke
Alacsony szellőztetés
értéke téli
fokozatban
Alacsony fokozat
értéke alacsony
páratartalomkor
Alacsony relatív
páratartalom értéke
Magas fokozat
értéke magas
páratartalomkor
Átlagos relatív
páratartalom az
elmúlt 24 órában
Alacsony szellőzés
értéke alacsony CO2
szinten
Minimális széndioxid szint értéke
Magas szellőztetés
értéke magas CO2
szinten
Maximális széndioxid szint értéke
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