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PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE A INSTALATÉRY 
Dálkový ovladač tepelného čerpadla s dotykovým LCD displejem, 

integrovaným kaskádovým řadičem a webovým serverem. 
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Použité zkratky: 

TČ – tepelné čerpadlo 

TV – teplá voda (příprava teplé vody)  
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Elektrické a elektronické výrobky a odpad by neměly být likvidovány s normálním komunálním odpadem, ale v souladu s příslušnou legislativou EU (WEEE) – 
směrnicemi 2002/96/ES a 2003/108/ES v platném znění a místními předpisy nebo u prodejce v případě, že je výrobek nahrazen podobným.  
POZNÁMKA: informace uvedené v této příručce se nezabývají plně příslušným zařízením (LCD dálkové dotykové ovládání pro tepelná čerpadla). Společnost si 
vyhrazuje právo na změny a aktualizace této příručky. 
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1 OBECNÉ POZNÁMKY 

1.1 POUŽITÍ DLE URČENÍ 

Dálkové dotykové ovládání je určeno pro ústřední správu sítě systému s tepelnými čerpadly a systému HNS. Lze také využívat pouze 
jeho dílčí funkce (tj. dálkový ovládací panel pro jedno tepelné čerpadlo nebo termostat pro správu fancoilů). 
Má vestavěné čidlo vlhkosti a teploty pro analýzu teploty a vlhkosti prostředí a pro správu dvojité nastavené hodnoty pro systémy 
podlahového vytápění, které využívají systém odvlhčování. 
Intuitivní rozhraní velmi usnadňuje jeho používání; všechny funkce se snadno nastavují díky použití přehledného a srozumitelného 
systému. 

1.2 NEPOVOLENÉ POUŽITÍ  

Jakékoli jiné použití než pro jaké byl výrobek určen je ZAKÁZÁNO. 

1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE  

 Jmenovité  Min. Max. 

Napájecí napětí  12Vac 10Vac 14Vac 

Napájecí frekvence 50 - 60Hz Tip-5% Tip+5% 

Provozní okolní teplota  25°C 0°C 50°C 

Provozní vlhkost (nekondenzující) 30% 10% 90% 

Okolní skladovací teplota  25°C -20°C 70°C 

Okolní skladovací vlhkost (nekondenzující) 30% 10% 90% 

1.4 ELEKTROMECHANICKÉ PARAMETRY 

Svorky a konektory   

Analogové vstupy  1 NTC čidlo teploty 
1 čidlo vlhkosti 

Sériové  1 USB host (pro velkokapacitní modul) 
1 RS485 pro tepelné čerpadlo a fancoil 
1 TTL sériový port pro budoucí použití (volitelné doplňky) 
1 ethernetový port (RJ45) 

Transformátor  není součástí dodávky  

Hodiny  RTC se záložním kondenzátorem  

Displej  LCD TFT 4.3” 480x272 pixelů 

Tlačítka  Dotykový LCD displej 

Rozměry  128 x 81,2 mm, hloubka 35 mm 

Skříň  Bílá plastová  
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2 VSTUP/VÝSTUP - ZDROJE 

2.1 PCB DOTYKOVÉHO OVLADAČE  

2.1.1 USPOŘÁDÁNÍ 

 

Obrázek 1. Uspořádání. 

2.1.2 POUŽITÍ DOTYKOVÉHO OVLADAČE  

Rozhraní má rezistivní LCD dotykovou obrazovku s aktivními ikonami dle kontextu aktuálního zobrazení. 
Umožňuje snadno zvolit položky nebo provádět funkce. 
Nevyvíjejte prsty příliš velký tlak na dotykovou obrazovku a nepoužívejte ostré předměty! Může dojít k poškození dotykové 
obrazovky nebo ke způsobení chybného fungování. 
Doporučujeme vyvíjet menší tlak na obrazovku, nepříliš rychlý a seznámit se nejprve s používáním samotné dotykové obrazovky. 
Zamezte kontaktu dotykové obrazovky s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatický výboj může způsobit chybné fungování. 

2.1.3 DISPLEJ 

Displej je TFT LCD 16/9 formát o úhlopříčce 4.3". Má rozlišení 480 x 272 pixelů. LCD má hloubku barvy 16 bit (65535 barev).  

2.1.4 NAPÁJENÍ 

Popis  Parametry  ID 

NAPÁJENÍ 12VAC 12Vac (min. 10Vac – max. 14Vac)  

2.1.5 ANALOGOVÝ VSTUP 

Popis Parametry ID 

Pokojová teplota  NTC čidlo, rozsah -20C  +100C  

Relativní vlhkost  0% - 90% při teplotě od -20°C do 60°C   

2.1.6 KONEKTIVITA 

Popis Parametry ID 

USB USB host (pro velkokapacitní modul) / typ konektoru A USB 

RS485  Izolovaný RS485 na sériový Modbus (pro tepelné čerpadlo a fancoil)  

TTL Sériová sběrnice Modbus TTL pro budoucí použití  

ETH Ethernetový port 10/100 BASE T pro webový server  

2.2 HODINY 

Zařízení je vybaveno hodinami se záložní baterií. 
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2.3 ZAPOJENÍ 

Otevřete ovladač lehkým tlakem ve spodní a horní části a oddělte zadní kryt od předního. Protáhněte kabely otvorem v zadním 
panelu a proveďte zapojení podle následujících pokynů. 
Svorky 1 a 2: 12 V AC napájení (svorky na tepelné čerpadlo 12V- e 12V+). 
Svorky 3-4-5: připojte sběrnici RS-485: svorku 3 ke svorce uzemnění GNDR, svorku 4 k R- a svorku 5 k R+. 

 
Obrázek 2. Zapojení. 

2.1 INSTALACE 

Řídicí jednotka je určena pro připevnění na stěnu. 
V zadní části je několik předvrtaných otvorů, které se musí oddělit pomocí šroubováku tak, abyste získali otvory použitelné pro 
připevnění. Z 6 otvorů použijte pouze 2 vnější otvory horizontální linie (viz Obrázek 3). 
Předtím otevřete ovladač lehkým tlakem ve spodní a horní části a oddělte zadní kryt od předního.  
Vytvořte otvory ve dvou drážkách zobrazených na obrázku níže.  
Nepoužívejte panel jako šablonu na vyvrtání otvorů do stěny, elektronika se může během této činnosti poškodit! 

 
Obrázek 3. Otvory pro montáž na stěnu. 

 

3 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 
Dotykový ovladač můžete používat jako: 

 Panel rozhraní (rozhraní jednotky) pro jedno tepelné čerpadlo  

 Síťová řídicí jednotka pro instalaci několika tepelných čerpadel  

 Síťová řídicí jednotka pro instalaci několika tepelných čerpadel a fancoilů 

 Síťová řídicí jednotka pro instalaci několika fancoilů   
Za účelem zajištění modularity systému má rozhraní domovskou stránku, kde je zobrazen celý systém a kde jsou dynamicky 
znázorněny aktivované zdroje a skryty zdroje, které v aktuální konfiguraci nejsou k dispozici. Rozhraní dále poskytuje druhou 
souhrnnou stránku včetně všech hodnot teplot a vlhkosti, které byly v systému zjištěny. 
Pomocí menu je možný přístup do: 

 Konfigurace zařízení  

 Stavů jednotlivých jednotek   

 Zón, zařízení a nastavení systému  
Alternativně je možný přímý přístup z domovské stránky k podrobným informacím tím, že stisknete příslušnou ikonku na displeji, 
kde se nacházejí souhrnné informace. 
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3.1 IKONKY NA DISPLEJI 
Všechny ikonky na různých obrazovkách mohou být zobrazeny sytě barevně nebo transparentně (průhledně), viz příklad níže: 

   

Sytá barva znamená, že ikonka je použitelná a po jejím stisknutí se provede daná funkce. 
Transparentní zobrazení udává, že ikonka není použitelná a její stisknutí nevede k žádné akci. 

Na boční posuvné liště se pak zobrazují po levé straně obrazovky ikony, týkající se jednotlivých jednotek zapojených do sítě (viz. 
oddíly 3.4.1.3 a 3.4.2.1). Jestliže se objeví sytě barevná ikonka, je zobrazená funkce aktivována a v daném okamžiku je tedy aktivní 
(např. jestliže je sytě zobrazena ikonka“ochrana vody před zamrznutím”, viz. vyobrazení níže, elektrické topné elementy deskového 
výměníku jsou právě zapnuty). 

 

Jestliže se ikonka zobrazí, ale je transparentní (barvy nejsou syté), je daná funkce obecně aktivována, ale v daném okamžiku není 
zrovna aktivní (tj. jestliže je ikonka “ochrana vody před zamrznutím” transparentní, viz vyobrazení níže, elektrické topné elementy 
deskového výměníku jsou v provozní pohotovosti, ale jsou právě vypnuty).  

 

3.2 OBRAZOVKY A IKONKY 

Mezi obrazovkami a zobrazovanými ikonkami mohou být určité rozdíly vzhledem k vyobrazení v příručce. Společnost si vyhrazuje 
právo upravovat a aktualizovat je bez předchozího oznámení. 

3.3 ÚVODNÍ STRÁNKA 

 
Obrázek 4. Úvodní stránka (nahrávání). 

Během spuštění řídicí jednotky a nahrávání systému se zobrazí úvodní obrazovka s logem. 

3.4 DOMOVSKÁ STRÁNKA 

Domovská stránka vypadá takto: 
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Obrázek 5. Domovská stránka – význam indikátorů. 

Z domovské stránky se můžete dostat na obrazovky různých zařízení pouhým stisknutím zobrazené ikony. 
Aktivní ikony (zobrazené na obrázku v červených rámečcích) na této stránce jsou: 
1. Tepelné čerpadlo (zobrazuje jeho pracovní režim) 
2. Zobrazení stavu a režimu systému  
3. Fancoil (se stavovým hlášením aktivního režimu odvlhčování) 
4. Zobrazení všech aktivních chybových hlášení v systému 
5. Informace o společnosti  
6. Název klávesnice (přístup k informacím o verzi firmwaru)  
7. Konfigurace ethernetové sítě   
8. Odhlášení (přerušovaný symbol, jestliže je aktivní)  
9. Navigace šipkou, další stránka. 

Graficky dále obsahuje informace o přítomnosti nebo absence následujícího vybavení: 

10. Zásobník s teplou vodou 
11. Otopná tělesa  
12. Režim teplé vody 
13. Solární režim. 

Na hlavní obrazovce se ve skutečnosti objeví pouze vybavení, které je k dispozici a řádně nainstalována v síti, nebo aktivní varování     
v okamžiku, kdy si je prohlížíte. 
Pokud se například síť skládá pouze z jednoho nebo vice tepelných čerpadel, bez přípravy teplé vody a bez akumulace, obrazovka 
zobrazí graficky disponibilitu tepelného čerpadla, ale v domě se neobjeví jiný objekt. V tomto případě obrazovka vypadá takto: 

 

Obrázek 6. Domovská obrazovka – v síti je pouze tepelné čerpadlo. 
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Obrázek 7. tepelné čerpadlo. 

Z výše zobrazeného obrázku je možné získat tyto informace: 

 Dostupnost tepelných čerpadel zapojených v síti (tepelné čerpadlo je správně připojeno, pokud se dotknete jeho obrázku, 
můžete mít přístup na vyhrazené stránky TČ); 

 provozní režim tepelných čerpadel (zimní , letní , teplá voda , VYPNUTÝ, jestliže se neobjeví předchozí tři 
symboly); 

 provozní stav tepelného čerpadla (kompresor běží): provoz tepelného čerpadla znázorňuje graficky otáčení ventilátorů). 

Kromě toho na domovské stránce můžete získat následující informace o fancoilech: 

 Dostupnost fancoilů zapojených v síti, jestliže se zobrazí symbol (Obrázek  8. Fancoil - síť.); 

 Provoz odvlhčení u fancoilu, jestliže se zobrazí symbol kapek (Obrázek  9. Fancoil - odvlhčení.).  

 
Obrázek  8. Fancoil - síť. 

 

 
Obrázek  9. Fancoil - odvlhčení. 

3.4.1 OBRAZOVKA PRO TEPELNÉ ČERPADLO 

Z hlavní stránky se dotykem symbolu tepelného čerpadla (ikona číslo 1, Obrázek 5. Domovská stránka – význam indikátorů.) můžete 
dostat na obrazovku tepelného čerpadla. 
Odtud můžete mít přístup k informacím týkajícím se provozu tepelného čerpadla. Můžete tedy jednoznačně identifikovat každé 
dostupné tepelné čerpadlo. 
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Obrázek  10. Stránka tepelného čerpadla – informace a aktivní ikony. 

Informace na stránce tepelného čerpadla jsou: 
1. Teploty indikované konkrétním tepelným čerpadlem: 

a. Teplota vzduchu (air) (°C) 
b. Vstupní teplota vody (water in) (°C) 
c. Výstupní teplota vody (water out) (°C) 

2. Stav a provozní režim konkrétního tepelného čerpadla (status, mode) 
3. Aktivní/aktivovatelná funkce (v rolovací liště vlevo) 

4 Tepelné čerpadlo 

Aktivní ikony (označené červenými rámečky na obrázku) na této stránce jsou: 
1. Název tepelného čerpadla (po každém stisknutí se dostanete na další jednotku v síti; prodlouženým stisknutím můžete 

tepelné čerpadlo přejmenovat) 
2. Tepelné čerpadlo (se signalizační funkcí provozu otáčením ventilátorů); odtud se můžete dostat na doplňkovou stránku s 

informacemi o tomto konkrétním tepelném čerpadle. 
3. Aktivní chybová hlášení v zobrazené jednotce 
7.  Ikonky postranní navigační lišty 

8.  Ikonky postranní navigační lišty   
9. Ikonky postranní navigační lišty  

3.4.1.1 PŘIŘAZENÍ NÁZVŮ TEPELNÝM ČERPADLŮM 

Pro přiřazení názvu tepelného čerpadla musíte navigovat mezi stránkami tepelného čerpadla zapojeného do sítě, dokud se 
nedostanete na stránku tepelného čerpadla, jehož název chcete změnit: musíte jednou stisknout aktivní ikonu 4. Až najdete tepelné 
čerpadlo, stiskněte a na několik sekund podržte stejnou ikonu 4. Potom zadejte pomocí klávesnice požadovaný název. 

 
Obrázek  11. Zadání názvu tepelného čerpadla (chiller). 

Název tepelného čerpadla může mít maximálně 13 znaků. 
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3.4.1.2 IKONA TEPELNÉHO ČERPADLA 
Ikona 5 znázorněná na Obrázek  10 udává informace o provozu (běží kompresor) tepelného čerpadla, graficky zobrazuje otáčení 
ventilátoru.  

Stisknutím ikony 5 máte přístup k další obrazovce, která znázorňuje seznam načtených dat v reálném čase o daném tepelném 
čerpadle: 

 Vstupní teplota vody (°C) 

 Výstupní teplota vody (°C) 

 Teplota zásobníku teplé vody (jestliže je k dispozici a nakonfigurovaná, °C). 
Pokud se na tutéž stránku dostanete s přístupovým právem servisu nebo výrobce (přístupové heslo vložíte stisknutím ikonky 
„konfigurace” v ikoně 8 Obrázek  10 a nastavením hesla servisu/výrobce), zobrazí se tato data v reálném čase: 

 Vstupní teplota vody (°C) 

 Výstupní voda teplota (°C) 

 Teplota čidla zásobníku teplé vody (jestliže je k dispozici a nakonfigurovaná) 

 Vysoký tlak (bar) 

 Nízký tlak (bar) 

 Otáčky kompresoru (Hz) 

 Otevření expanzního ventilu (krok) 

 Otáčky ventilátoru (%) 

 Otáčky čerpadla (%) 

 Přehřátí (°C) 

 Provozní hodiny kompresoru (Hr.) 

 Provozní hodiny čerpadla (Hr.) 

3.4.1.3 LIŠTA S NÁSTROJI TEPELNÉHO ČERPADLA 

Na levé rolovací postranní liště jsou ikonky, které symbolizují aktivní/aktivovatelné funkce v daném tepelném čerpadlu. Konkrétně: 
 barevná ikonka = funkce aktivována,  

 transparentní  ikonka = funkce je nakonfigurovaná, ale aktuálně není aktivní.  

Níže je uvedena tabulka s ikonkami, které se mohou zobrazit na boční rolovací liště. 
Přítomnost nebo absence ikonky na postranní liště je určena aktivací nebo deaktivací funkce na TČ. 

POŘADÍ ZOBRAZENÍ IKONKA  FUNKCE  

1 
 

 TEPLÁ VODA  

2 
 

TEPLÁ VODA – EL. DOHŘEV 

3 
 

OTOPNÁ SOUSTAVA – EL. DOHŘEV 

4 
 

AKTIVACE KOTLE  

5 
 

DVOJITÁ NASTAVENÁ HODNOTA  

6 
 

ODVLHČOVÁNÍ  

7 
 

FUNKCE VYSOUŠENÍ PODLAH 

8 
 

ODMRAZOVÁNÍ  

9 
 

OCHRANA VÝMĚNÍKU PROTI ZAMRZNUTÍ  

10 
 

OCHRANA VANIČKY PROTI ZAMRZNUTÍ 

Tabulka 1. Pořadí zobrazení ikonek na nástrojové liště. 
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3.4.1.4 NAVIGAČNÍ OBLAST 

Na nástrojové liště zobrazené po pravé straně stránky tepelného čerpadla jsou zobrazeny tři ikonky pro navigaci mezi stránkami: 

 
První ikonka nahoře umožňuje návrat na předchozí obrazovku, druhá zpřístupní práva údržbáře/výrobce pomocí hesla pro další 
informace v reálném čase, poslední ikonkou se vrátíte na domovskou obrazovku. 
Spodní část zobrazuje datum a čas. 
Jestliže se ikonka zobrazí jako transparentní, není přístupná. 

3.4.2 STRÁNKA PRO FANCOIL  

Z hlavní stránky stisknutím symbol fancoilu (bod číslo 3, Obrázek 5) se dostanete na obrazovku fancoilů v síti. 
Odtud můžete mít přístup k informacím o provozu jednotlivého fancoilu určením příslušné zóny a uvedením čísla jednotlivého 
fancoilu. 

 
Obrázek 12. Stránka s informacemi o fancoilech a aktivních ikonách. 

Aktivní ikony (zobrazené na obrázku v červených rámečcích) na této obrazovce jsou: 
1. Aktivní chybová hlášení zobrazené jednotky  
2. Název fancoilů (udává název zóny, k níž fancoil patří, identifikační číslo jednotky fancoilu; pro každý stisk na název zóny, 

pohybujete se k další jednotce fancoilu v síti) 
 3. Ikonky postranní navigační lišty 
 4. Ikonky postranní navigační lišty 
 5. Ikonky postranní navigační lišty 

Stránka s informacemi o fancoilech: 
6. Teploty zjištěné v zónách fancoilu (průměrná teplota fancoilů v zóně) 

a. teplota vzduchu (°C) 
b. vstupní teplota vody (°C) 

7. Status a provozní režim příslušného fancoilu (s rychlostí ventilátoru) 
8. Aktivní /aktivovatelné funkce (na rolovací liště vlevo) 

 

6 

8 

7 

1 

2 

3 

4 

5 
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Stisknutí symbolu konfigurace (aktivní ikona 4) vede k nastavení ventilace. Ventilace se mění pro jednotlivé zóny, proto se změna 
ventilace fancoilu dané zóny aplikuje pro celou zónu. Stránka pro nastavení ventilace vypadá takto: 

 
Obrázek  13. Konfigurace rychlosti ventilace. 

Lze nastavit tyto rychlosti: 

 Minimální rychlost  

 Průměrná rychlost  

 Maximální rychlost  

 Automatická regulace (automatický režim) 

Pomocí šipek nahoru a dolů zvolíte rychlost, zeleným tlačítkem  potvrdíte nastavenou hodnotu. 

3.4.2.1 NÁSTROJOVÁ LIŠTA PRO PROVOZ ZÓNY FANCOILU 

Na levé rolovací postranní liště jsou ikonky, které symbolizují aktivní/aktivovatelné funkce v dané zóně. Konkrétně: 
 barevná ikonka = funkce aktivována,  

 transparentní ikonka = funkce je nakonfigurovaná, ale aktuálně není aktivní.  

Níže je uvedena tabulka s ikonkami, které se mohou zobrazit na boční rolovací liště. 
 Přítomnost nebo absence ikonky na postranní liště je určena aktivací nebo deaktivací funkce na desce fancoilu. 
 

POŘADÍ ZOBRAZENÍ  IKONKA  FUNKCE  

1 
 

OKENNÍ SPÍNAČ  

2 
 

DVOJITÁ NASTAVENÁ HODNOTA  

3 
 

KONTROLA VLHKOSTI  

Tabulka 2. Pořadí zobrazení ikonek na nástrojové liště na fancoilu. 

3.4.3  Ikona Hi-T  

 
Stisknutím aktivní ikony 6 z Obrázek 5 budete mít přístup na obrazovku, která uvádí verzi a datum vydání nainstalovaného firmwaru. 

3.4.4 KONFIGURACE ETHERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ  

 
Stisknutím aktivní ikony 7 z Obrázek 5 se zobrazí stránka: 
 



DÁLKOVÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

15 

 

Obrázek  14. Stránka s konfigurací ethernetové sítě. 

Na této stránce jsou zobrazeny adresy pro konfiguraci ethernetového připojení.  
Přihlášením heslem servis/výrobce můžete změnit standardní adresy. 
Pro přístup k řídicí jednotce z místní sítě je určen lokální webový server s prohlížečem kompatibilním s HTML 4.01 (viz Oddíl 5.2). 

3.5 DRUHÁ HLAVNÍ STRÁNKA 

Z domovské stránky se stisknutím ikonky šipky pro navigaci na další obrazovku dostanete na druhou obrazovku, která zobrazuje 
všechny zjištěné hodnoty pomocí teplotních čidel a čidel vlhkosti v systému. 
 

 
Obrázek 15. Druhá hlavní stránka. 

Legenda k obrázku: 

 Kolonka 1 (tepelné čerpadlo) zobrazuje příslušnou zónu; stisknutím přepnete na další zónu. 

 Kolonka 2zobrazuje fancoil, který souvisí se zvolenou zónou z kolonky 1; stisknutím indexu zvolené zóny cyklicky procházíte 
všechny fancoilové jednotky v zóně. Pro každé zobrazené tepelné čerpadlo je zobrazena zjištěná teplota vzduchu. Tyto 
indikátory se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou v systému společně nakonfigurovány fancoily. 

 Kolonka 3 udává příslušné tepelné čerpadlo; stisknutím se dostanete na další tepelné čerpadlo v síti. Pro každé zobrazené 
tepelné čerpadlo vidíte zjištěnou vstupní (water in) a výstupní teplotu (water out) tepelného čerpadla a naměřenou teplotu 
vzduchu (air) pomocí čidel na desce. 

 Kolonka 4 zobrazuje okolní teplotu (room t./pokojová teplota) a relativní vlhkost (R.H.) naměřenou pomocí čidel, které jsou 
začleněny v panelu řídicí jednotky. 

 Kolonka 5 udává dostupnost solárního systému; potom je zobrazen indikátor teploty solárních panelů. Tyto indikátory se 
zobrazí pouze tehdy, pokud je v systému nakonfigurován solární panel. 

 Kolonka 6 zobrazuje aktivaci přípravy teplé vody související s tepelným čerpadlem zvoleným z kolonky 3. Dále udává teplotu 
připravené teplé vody. (sanitary water t./teplota teplé vody) 

 Kolonka 7 udává, zda je k dispozici nádrž připojená ke zvolenému tepelnému čerpadlu z kolonky 3. Dále udává připravované 
vody. (water tank temp./teplota zásobníku vody). 

5 

3 7 

4 

1 

2 

6 

8 

KONFIGURACE 

ETHERNETU 

IP adresa 

Maska podsítě  

Brána  
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 Kolonka 8 udává, zda je k dispozici podlahové vytápění (underfloor plant t.); tato kolonka je připojena k aktivaci funkce 
dvojité nastavené hodnoty. 

V případě, že budou čidla vadná nebo nebudou správně nakonfigurována a připojena, zobrazí se indikátor chyby. 
POZNÁMKA: dostupnost akumulačního režimu přípravy teplé vody souvisí s tím, že je v síti tepelné čerpadlo, kde je příprava teplé 
vody aktivní. 

3.6 HLAVNÍ STRÁNKA SYSTÉMU 

Z druhé stránky se po stisknutí ikonky šipky pro navigaci na další stránku dostanete na třetí obrazovku pro obecné nastavení, tedy 
jakousi „hlavní stránku systému“, která zobrazuje tyto funkční ikonky: 

 
Obrázek 16. Hlavní stránka systému. 

Význam ikonek zleva doprava: 
1) NASTAVENÍ STAVU; 
2) NASTAVENÍ POŽADOVANÉ HODNOTY (TEPLOTY); 
3) PROGRAMY A TERMOSTAT S ČASOVAČEM. 

Spodní řada, zleva doprava: 

4) SPECIÁLNÍ FUNKCE; 
5) KONFIGURACE; 
6) MENU NÁPOVĚDY. 

3.6.1 STRÁNKA PRO NASTAVENÍ STAVU  

 
Stisknutím výše zobrazené ikonky se dostanete na stránku: “Status setup/stav - nastavení”. 

 
Obrázek 17. Stránka “Stav- nastavení”. 

Stisknutím “System”/systém“ můžete nastavit stav celého systému, jinak můžete postupovat podle jednotlivé jednotky. 

3.6.2 STRÁNKA PRO NASTAVENÍ POŽADOVANÉ HODNOTY 

 

 STAV – NASTAVENÍ 

 

Systém 

Tepelné čerpadlo 

Zóna 1-3  
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Stisknutím výše zobrazené ikonky se dostanete na stránku: “Set-point setup/nastavení požadované hodnoty”. 
 

 
Obrázek  18. “Nastavení požadované hodnoty”. 

Z této obrazovky můžete nastavit sadu tepelného čerpadla a nakonfigurované zóny fancoilů. Jestliže je aktivní, můžete také nastavit 
teplou vodu (viz Oddíl 4.6.2), druhou nastavenou hodnotu (viz Oddíl 4.9) a offset pro klimatickou kompenzaci (viz Oddíl 4.10). 

3.6.3 STRÁNKA S PROGRAMY (TERMOSTAT S ČASOVAČEM) 

 
Stisknutím výše zobrazené ikonky se dostanete na stránku “Programs/programy”.  

 
Obrázek  19. Stránka “Programy”. 

Z této stránky můžete samostatně nastavit týdenní program TČ a zón fancoilů. Dále můžete naprogramovat cyklus proti legionelle a 
přípravu teplé vody, je-li aktivní (viz Oddíl 4.6.5). 

3.6.4 STRÁNKA SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI 

 

Stisknutím výše zobrazené ikonky se dostanete na stránku "Special Functions/speciální funkce" (viz Oddíl 4.12). 

3.6.5 STRÁNKA S KONFIGURACÍ 

 

Stisknutím výše zobrazené ikonky se dostanete na stránku "Configuration/konfigurace". 
 

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ 

(POŽADOVANÉ) HODNOTY 

 

Tepelné čerpadlo 

Zóna 1-3  

PROGRAMY 

Chlazení TČ 

Topení TČ 

Chlazení zóny 

Vytápění zóny 

Dezinfekce – legionella 

Teplá voda  
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Obrázek 20. Stránka “Konfigurace”. 

Z obrazovky s konfigurací se můžete dostat do menu pro uživatelské nastavení, servisního menu a menu výrobce. 
Po stisknutí každé z těchto položek se zobrazí číselná klávesnice pro zadání hesla. 

 
Obrázek 21. Zadání hesla. 

Uživatelské heslo je nastaveno standardně na "0" (lze upravit). 

UŽIVATELSKÉ MENU – NASTAVENÍ NA KLÁVESNICI 

Pro přístup do uživatelského menu musíte nastavit uživatelské heslo (lze upravit): 0. 
Odtud můžete: 

 Nastavit datum a čas stisknutím “Clock/hodiny” (zobrazí se obrazovka z Obrázek 22); 

 Nastavit jazyk stisknutím “Language/jazyk”; 

 Dostat se do nastavení klávesnice stisknutím “Parameters/parametry”. 

 
Obrázek 22. Stránka pro nastavení data a času. 

Je možné změnit nastavení klávesnice podle parametrů zobrazených v níže uvedené tabulce: 

Č. NÁZEV PARAMETRU JEDNOTKA  STANDARDNÍ 
HODNOTA 

MINIMÁLNÍ 
HODNOTA 

MAXIMÁLNÍ 
HODNOTA 

1/3 Uživatelské heslo  Číslice  0 0 999 

2/3 Intenzita podsvícení % 5 0 100 

KONFIGURACE 

Uživatelské menu 

Servisní menu 

Menu výrobce 

Heslo  
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3/3 Heslo odblokování spořiče 
obrazovky  

Číslice 0 0 999 

Tabulka 3. Menu s uživatelskými parametry (nastavení klávesnice). 

Postup při změně hodnoty parametru: 

 V části "Parameters/parametry" listujte šipkami nahoru a dolů stránkami jednotlivých parametrů, dokud nenajdete 
požadovaný parametr;  

 Stiskněte aktuálně nastavenou hodnotu; 

 hodnota zčervená a udává tak, že ji můžete změnit pomocí šipek nahoru a dolů;  

 zvolte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko pro potvrzení . 

Poznámka: jestliže stisknete místo mimo oblast pro potvrzení, vrátí se opět předchozí hodnota. 

3.6.5.1 SERVISNÍ MENU 

Pro přístup do menu musíte nastavit servisní heslo. 
Odtud můžete: 

 Konfigurovat síť stisknutím "Address configuration/konfigurace adresy";  

 konfigurovat zóny stisknutím "Area Configuration/konfigurace zón";  

 dostat se do servisních parametrů TČ, zařízení řídicí jednotky a fancoilu stisknutím "Parameters/parametry"; 

 dostat se do historie chybových hlášení stisknutím "Alarm list/seznam alarmů". 

Jsou zobrazeny tyto obrazovky: 
1. Konfigurace adresy  

1.1. Přiřazení adres  
1.2. Skenování sítě  

2. Konfigurace zón   
2.1. Zóna 01 
2.2. Zóna 02 
2.3. Zóna xx 

3. Parametry údržby 
3.1. Tepelné čerpadlo  

3.1.1. Tepelné čerpadlo 01 
3.1.2. Tepelné čerpadlo 02 
3.1.3. Tepelné čerpadlo xx. 

3.2. Klávesnice  
3.3. Fancoil 

4. Seznam chybových hlášení  

Servisní parametry TČ odpovídají parametrům uvedených v příslušných příručkách pro uživatele a instalatéry. 

Servisní parametry klávesnice jsou zobrazeny v následující tabulce: 

Č. NÁZEV PARAMETRU JEDNOTKA  
STAND. 

HODNOTA  
MINIMÁLNÍ 
HODNOTA  

MAXIMÁLNÍ 
HODNOTA  

1/44 Časový limit komunikace Číslice  120 10 255 

2/44 Heslo servisní  Číslice / 0 999 

3/44 Min. nastavená hodnota chlazení fancoilu °C 15.0 1.0 60.0 

4/44 Max. nastavená hodnota chlazení fancoilu  °C 45.0 1.0 60.0 

5/44 Min. nastavená hodnota topení fancoilu  °C 5.0 1.0 60.0 

6/44 Max. nastavená hodnota topení fancoilu °C 45.0 1.0 60.0 

7/44 Adresa – klávesnice  Číslice 100 100 130 

8/44 Počet tepelných čerpadel v síti  Číslice 0 0 7 

9/44 Čas otáčení  Minuty 30 0 800 

10/44 Rozdíly mezi jednotkami  °C 2.0 1.0 60.0 

11/44 Nastavit Text komp. TEPELNÉ ČERPADLO chlazení  °C 20.0 0.0 50.0 

12/44 Nastavit Text komp. TEPELNÉ ČERPADLO topení  °C 10.0 -20.0 35.0 

13/44 
m1 koeficient pro vyrovnání (kompenzaci) Text 
TEPELNÉ ČERPADLO v chlaz. s nízkou tepl. 

Číslice 
0.0 -10.0 10.0 

14/44 
m2 koeficient pro vyrovnání Text TEPELNÉ 
ČERPADLO v chlaz. s vysokou tepl. 

Číslice 
0.0 -10.0 10.0 

15/44 
m3 koeficient pro vyrovnání Text TEPELNÉ 
ČERPADLO v top. s nízkou tepl.  

Číslice 
0.0 -10.0 10.0 

16/44 m4 koeficient pro vyrovnání Text TČ v top. s vysokou Číslice 0.0 -10.0 10.0 
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tepl. 

17/44 Nastavit Text komp. FC (fancoil) chlazení  °C 25.0 0.0 50.0 

18/44 Nastavit Text komp. FC (fancoil) topení  °C 15.0 -20.0 35.0 

19/44 m5 koeficient pro vyrovnání Text Fancoil chlazení Číslice 0.0 -10.0 10.0 

20/44 m5 koeficient pro vyrovnání Text Fancoil topení  Číslice 0.0 -10.0 10.0 

21/44 Nastavit 2 Text komp. TEPELNÉ ČERPADLO chlazení  °C 20.0 0.0 50.0 

22/44 Nastavit 2 Text komp. TEPELNÉ ČERPADLO topení °C 10.0 -20.0 35.0 

23/44 
m1 koeficient pro vyrovnání Text TEPELNÉ 
ČERPADLO v chlaz. s nízkou tepl., dvojitá nastavená 
hodnota  

Číslice 0.0 -10.0 10.0 

24/44 
m2 koeficient pro vyrovnání Text TEPELNÉ 
ČERPADLO v chlaz. s vysokou tepl., dvojitá nastavená 
hodnota 

Číslice 0.0 -10.0 10.0 

25/44 
m3 koeficient pro vyrovnání Text TEPELNÉ 
ČERPADLO  v top. s nízkou tepl., dvojitá nastavená 
hodnota 

Číslice 0.0 -10.0 10.0 

26/44 
m4 koeficient pro vyrovnání Text TEPELNÉ 
ČERPADLO  v top. s vysokou tepl., dvojitá nastavená 
hodnota 

Číslice 0.0 -10.0 10.0 

27/44 ID na 15-16 (pro připojení čidla vlhkosti k CRH) Číslice 0 0 1 

28/44 Aktivovat zvukový signál  Číslice 1 0 1 

29/44 Časový limit – heslo instalatéra  Minuty 5 0 120 

30/44 Výstupní čas – heslo instalatéra  Minuty 20 0 120 

31/44 Čas aktivace dezinfekce proti legionelle  Minuty 60 10 600 

32/44 Uživatelské heslo  Číslice 0 0 999 

33/44 
Aktivovat – protokol uživatelského chybového 
hlášení  

Číslice 0 0 1 

34/44 Intenzita podsvícení % 5 0 100 

35/44 Heslo pro odblokování spořiče obrazovky  Číslice 0 0 999 

36/44 Nastavení funkce pro podlahový potěr  °C 35.0 35.0 55.0 

37/44 Doba trvání funkce pro podlahový potěr  Hodina  10 0 100 

38/44 Časový limit LCD navigace Sekundy  60 30 300 

39/44 Termostat t – dekalibrace  °C 0.0 -10.0 10.0 

40/44 Čidlo termostatové jednotky - dekalibrace % 0.0 -10.0 10.0 

41/44 Bitmapové ikony  Číslice 0 0 4095 

42/44 Teplotní rozpětí rosného bodu  °C 5.0 0.0 50.0 

43/44 Min. doba setrvání v režimu odvlhčení  Sekundy 300 0 600 

44/44 Max. doba setrvání v režimu odvlhčení Sekundy 600 0 1200 

Tabulka 4. Servisní parametry menu v klávesnici. 

Servisní parametry fancoilu jsou zobrazeny v této tabulce: 

Č. NÁZEV PARAMETRŮ  JEDNOTKA  STANDARDNÍ 
HODNOTA  

MINIMÁLNÍ 
HODNOTA  

MAXIMÁLNÍ 
HODNOTA  

1/9 Offset tlačítka °C 0.0 0.0  15.0 

2/9 Nastavená hodnota „hot start“ °C 0.0 0.0 50.0 

3/9 Nastavená hodnota nadměrného chlazení 
„Too cool“ 

°C 
0.0 0.0 50.0 

4/9 T VYP ventilátor pro podlahové vytápění  Minuty 0 0 255 

5/9 T VYP ventilátor pro stropní vytápění Minuty 0 0 255 

6/9 T VYP ventilátor pro chlazení  Minuty 0 0 255 

7/9 T ZAP ventilátor pro podlahové vytápění  Sekundy  0 0 255 

8/9 T ZAP ventilátor pro stropní vytápění Sekundy 0 0  255 

9/9 T ZAP ventilátor pro chlazení  Sekundy 0 0  255 

Tabulka 5. Servisní parametry fancoilu. 

Postup při změně parametru: 

 Když přejdete do seznamu parametrů tepelných čerpadel, fancoilů nebo klávesnice, listujte šipkami nahoru a dolů 
stránkami jednotlivých parametrů, dokud nenajdete požadovaný parametr;  

 Stiskněte aktuálně nastavenou hodnotu; 

 hodnota zčervená a udává tak, že ji můžete změnit pomocí šipek nahoru a dolů;  
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 zvolte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko pro potvrzení . 

Poznámka: jestliže stisknete místo mimo oblast pro potvrzení, vrátí se opět předchozí hodnota. 

 

3.6.5.2 MENU VÝROBCE 

Pro přístup do menu výrobce musíte nastavit heslo výrobce. 
Zde můžete: 

 mít přístup k parametrům výrobce stisknutím "Tepelné čerpadlo";  

 mít přístup k parametrům výrobce u řídicí jednotky stisknutím "Keyboard/klávesnice". 

3.6.6 STRÁNKA S NÁPOVĚDOU 

 
V pokynech jsou uvedeny vysvětlivky o významu ikonek. V zobrazeném seznamu je uvedena funkce každé ikonky. 

4 STAV ZAŘÍZENÍ A FUNKCE  

4.1 SPRÁVA SÍTĚ 

Síť označená podle dálkové řídicí jednotky, se může skládat maximálně ze 7 tepelných čerpadel a až 80 fancoilů.                                             
Pro konfiguraci sítě jsou k dispozici tyto funkce:  

 Postup adresování fancoilu; 

 Automatické skenování sítě za účelem detekce zařízení;  

 Správa otopných těles (v souladu s nastavenou hodnotou). 
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4.2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘIPOJENÉ K VÍCE TEPELNÝM ČERPADLŮM V SÍTI 

 
Na každém vestavěném ovládacím panelu nastavte tepelné čerpadlo (parametr H79) podle popisu výše. 
Potom připojte tepelné čerpadlo a dálkové ovládání Hi -T podle OBRÁZKU. 
Na dálkovém ovládání Hi-T nastavením parametru Par 8/44 (Konfigurace- > Servisní menu > Klávesnice) týkajícího se počtu 
tepelných čerpadel v síti můžete nakonfigurovat síť: pomocí Par 8/44 = 0 všechny tepelná čerpadla v síti mají podobný provoz 
(paralelní provoz podle stejné nastavené hodnoty), zatímco pomocí Par 8/44 ≠ 0 definuje dekalibraci pro nastavené hodnoty 
tepelných čerpadel, což umožní kaskádový provoz. Konkrétní parametry, které je potřeba nastavit pro kaskádu tepelných čerpadel 
jsou: 

 Par 8/44: počet tepelných čerpadel v síti (pro kaskádový provoz); 

 Par 9/44: perioda záměn TČ (pro kaskádový provoz); 

 Par 10/44: (standardně 2,0 °C): teplotní diference mezi TČ (pro kaskádový provoz). 
V případě kaskádové konfigurace (Par 8/44 ≠ 0) se nastavená hodnota každého tepelného čerpadla změní dle hodnoty parametru 
Par 10/44 (°C) v souladu dekalibrací. Po každém období rovnajícím se Par 9/44 (minut) se změní priority pro provoz tepelného 
čerpadla změnou dekalibrace nastavené hodnoty na TČ, aby se vyvážilo zatížení na různých zařízeních. Jestliže u tepelného čerpadla 
dojde k chybovému hlášení, je vyloučeno z regulace. Standardně Par 8/44=0. 

4.3 SPRÁVA TEPELNÉHO ČERPADLA 

Pomocí dálkové řídicí jednotky poběží až 7 tepelných čerpadel. Hlavní regulované funkce jsou: 

 ZAP/VYP ovládání; 

 Změna sezóny (letní, zimní, letní s přípravou teplé vody, zimní s přípravou teplé vody, příprava teplé vody); 

Touch Screen

Remote controller

 

Dálkové dotykové ovládání: 

 

Použijte pouze stíněný kroucený 

párový vodič, např. CAT5 STP 

(připojte stínění k uzemnění 

pouze na jednom konci kabelu  

 

Přípustné: max. 7 připojených 

tepelných čerpadel (Nmax = 7) 

 

Chiller terminal board = deska 

svorkovnice tepelného čerpadla  

Default = standardně  
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 Nastavení požadované hodnoty; 

 Zobrazení aktuálních chybových hlášení; 

 Historie chybových hlášení v klávesnici s datem a časem události; 

 Přístup k parametrům TČ (chráněn heslem); 

 Zobrazení hlavních stavů TČ; 

 Týdenní programování v letním, zimním, režimu TV a dezinfekční cyklus proti legionelle. 

4.3.1 AKTIVACE JEDNOTLIVÉHO TČ PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 

Ze všech aktivních TČ v síti pro přípravu teplé vody si můžete pomocí příslušného submenu v “Status setup/nastavení stavu” zvolit, 
které z nich se mohou podílet na přípravě teplé vody (viz Oddíl 4.6.2). Pro přípravu teplé vody budou aktivní pouze zvolená tepelná 
čerpadla, všechna ostatní se budou používat výhradně pro vytápění. 

4.4 SPRÁVA FANCOILU 

Pomocí dálkové řídicí jednotky můžete spravovat až 80 fancoilů s HNS boxem, rozdělených až na 9 zón. Fancoily můžete nastavit pro 
jednotlivé zóny (nikoli pro jednotlivé jednotky). Hlavní regulační funkce jsou: 

- ZAP/VYP (systém a/nebo zónu s plánovačem); 
- Sezóna (systém); 
- Rychlost ventilátoru (oblasti); 
- Kontrola odvlhčení. 

Fancoilům se dále posílá nastavená hodnota zóny. Zohledňuje se nastavení provedené lokálně na ovládání fancoilu. 

4.5 POSTUP PŘED NASTAVENÍM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

POZNÁMKA: z důvodu usnadnění instalace ovladače a koncových jednotek teplovodního topení doporučujeme postupné zapínání 
jednotek; každá jednotka musí mít svůj vypínač. 

4.5.1 ADRESOVÁNÍ 

Během prvního spuštění je nutné napájet samostatně každou jednotku teplovodního topení. Fáze adresování se provádí podle 
těchto kroků: 

1. Zapněte první fancoil; 

2. Z hlavní stránky systému přejděte na “Konfiguraci” ; 

Přejděte do “Servisního menu”  ; 

3. Zadejte servisní heslo a stiskněte potvrzení na značce; 
4. Přejděte do “Addresses configuration/konfigurace adres”; 
5. Přejděte do “Addresses assigns/přiřazení adres”; 
6. Změňte adresu šipkami: adresy můžete přiřazovat od čísla 10; 
7. Stiskněte ikonu pro potvrzení vedle slova “Start:”; 
8. Po několika sekundách se zobrazí "Set/nastavit"; 
9. Vypněte napájení prvního fancoilu a zapojte druhý. 
10. Proveďte stejné kroky 7 až 9 pro každou fancoilovou jednotku připojenou ke stejnému ovladači. 
11. Je důležité přiřadit k fancoilovým jednotkám, které budou přiřazeny ke stejné zóně, sérii po sobě jdoucích adres (např. 

pokud jsou ve stejné hale 3 fancoilové jednotky a chcete je přiřadit k jedné teplotní zóně, musíte jim dát sérii adres od 10 
do 12 atd.). 

4.5.2 SKENOVÁNÍ SÍTĚ  

Po provedení adresování každého fancoilu je nezbytné provést skenování sítě a zkontrolovat tak, zda jsou správně rozpoznány 
všechny fancoily. Postup: 

1. Obnovte napájení všech fancoilů; 
2. Přejděte do servisního menu podle stejného postupu popsaného v předchozí kapitole (body 2-4) a přejděte do "Scan 

network/skenování sítě"; 
3. Stiskněte ikonku pro potvrzení (fajfka) poblíž slova "Start" a nechejte systém skenovat síť; 
4. Po skenování by systém měl najít všechna tepelná čerpadla (max. 7 v kaskádě) a všechny fancoilové jednotky připojené ke 

stejné síti. Jestliže se počet fancoilů neshoduje s počtem nainstalovaných fancoilů, zapojení nebylo provedeno správně. 
Jestliže se jeden nebo vice správně adresovaných a identifikovaných fancoilů odpojí od sítě (například z důvodu poruchy napájení 
fancoilu), klávesnice dále aktualizuje počet skutečně pracujících fancoilů v systému s prodlením 2 minut od výskytu události, přičemž 
aktualizaci provází hlášení chyby. Pokud jsou fancoily opět připojeny, klávesnice je automaticky rozezná a obnoví předchozí 
nastavení. 
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4.5.3 PŘIŘAZENÍ FANCOILŮ K ZÓNÁM A INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ NÁZVU ZÓNY 

Pokud chcete přiřadit fancoily k požadovaným zónám, musíte provést tyto kroky: 
1. Přejděte do “Konfigurace" a odtud do "Servisního menu" podle stejného popisu popsaného v Oddílu 4.5.1 (kroky 2-4) a 

zvolte “Konfigurace oblasti”; 
2. Stiskněte “Zónu 1”; 
3. Stiskněte druhý řádek, kde se zobrazí aktuální název "Zone 1/zóna 1" a změňte název zóny pomocí zobrazené klávesnice 

(můžete zadat až 9 znaků); 
4. Nový název potvrďte stisknutím "Enter", jinak stiskněte "Esc"; 
5. Stiskněte hodnotu, která se zobrazí u slova "From/od" (hodnota je zvýrazněna červeně); 
6. Pomocí šipek zvolte adresu první fancoilové jednotky v oblasti, u níž provádíte konfiguraci; 
7. Stiskněte potvrzení (fajfka); 
8. Stiskněte hodnotu, která se zobrazí u slova "To/do" (hodnota je zvýrazněna červeně); 
9. Pomocí šipek zvolte adresu poslední fancoilové jednotky v oblasti, u níž provádíte konfiguraci; 
10. Stiskněte potvrzení (fajfka); 
11. Opakujte kroky 2 až 10, postup proveďte u zón, kde chcete provést konfiguraci. 

4.6 PROVOZ PŘIŘAZENÝCH JEDNOTEK  

4.6.1 ZAP/VYP 

Po provedení konfigurace zóny a přiřazení fancoilu můžete postupovat podle “prvního spuštění" připojených jednotek. Můžete 
zapínat a vypínat celý systém označený prostřednictvím jedné klávesnice Hi-T; jinak můžete individuálně zapnout TČ a spravovat 
jednotlivé zóny. 
Provoz celého systému: 

1. Z hlavní stránky systému přejděte na "stavové nastavení  ; 
2. v zobrazeném menu je uvedeno: SYSTÉM, TEPELNÉ ČERPADLO, ZÓNA n. 
3. Stiskněte "System/systém" a jedním provozem můžete zapnout nebo vypnout fancoilové jednotky všech zón připojené 

k dálkovému dotykovému ovladači a všechny, které jsou součástí stejného systému: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomocí "Manual/manuální" a "Manual eco/manuální eco (maximálně úsporný" se aktivuje nastavená hodnota v menu "Set 
water/nastavit vodu" a "Set water eco/nastavit vodu ekologický"; odpovídají teplotě “normálního" provozu (1. nastavená hodnota) a 
pracovní teplotě během úsporného provozu (nastavená hodnota ekologického režimu). 
Když přejdete na "Set Status/nastavit stav" můžete stisknutím "Chiller/tepelné čerpadlo" spravovat pouze zapojené tepelné 
čerpadlo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomocí "Manual/manuální" a "Manual eco/manuální eco" se aktivuje nastavená hodnota v menu "Set water/nastavit vodu" a "Set 
water eco/nastavit vodu eco"; odpovídají teplotě výstupní vody za normálního provozu a úsporného provozu (výjimka: v letním 
režimu "Set water/nastavit vodu" může být 7 °C, zatímco "Set water eco/nastavit vodu ekonomický" by bylo 10 °C). 
Když přejdete na "Set Status/nastavit stav" můžete stisknutím " Zone N/zóna N" spravovat samostatně každou zónu (např. aktivace 
zóny 1 není dostatečnou podmínkou pro zapnutí tepelného čerpadla, pokud je vypnutý): 
 
 
 
 
 

ZIMNÍ  

SYSTÉM 

LETNÍ  

VYP PROGRAMOV. MANUÁLNÍ  MANUÁL. ECO VYP PROGRAMOV. 
 

MANUÁLNÍ  
 

MANUÁL. ECO 
 

TEPELNÉ ČERPADLO 

VYP 
 

PROGRAMOV. 
 

MANUÁLNÍ MANUÁL. ECO 

ZÓNA n 

VYP PROGRAMOV.  MANUÁLNÍ  MANUÁL. ECO 
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Pomocí "Manual/manuální" a "Manual eco/manuální eco" se aktivuje nastavená hodnota teploty v menu "Set water/nastavit vodu" 
a "Set water eco/nastavit vodu eco"; odpovídají teplotě “normálního" provozu (1. nastavená hodnota) a pracovní teplotě během 
úsporného provozu (nastavená hodnota eco režimu). 
Po nastavení stavu v "Set Status/nastavit status" se mohou zobrazit následující ikonky v souladu s nastavenou jednotkou/zónou: 

VYP  MANUÁLNÍ  EKONOMICKÝ MANUÁLNÍ NAPROGRAMOVANÝ . 
Jiný způsob nastavení pouze určitých oblastí/jednotek v daném stavu: 

1. nastavte "System/systém" v manuálním, manuálním ekonomickém nebo naprogramovaném režimu; 
2. vypněte jednotky/oblasti, které nechcete aktivovat. 

Poznámka: po nastavení stavu musíte chvíli vyčkat, aby bylo zajištěno, že probíhá komunikace s vestavěným ovládáním jednotek v 
síti a samotné jednotky jsou aktivovány v nastaveném stavu. 

4.6.2 ZAP/VYP REŽIM PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 

Jestliže je aktivní režim PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY (z Domovská stránka -> Configuration/Konfigurace -> Service menu/Servisní menu -> 
Parameters/Parametry -> Chiller/Tepelné čerpadlo  -> Chiller name/název Tepelné čerpadlo -> H10: sanitary presence/teplá voda k 
dispozici = 1), v "Status setup/stav-nastavení" se dále zobrazí slovo "Sanitary mode/ režim teplé vody". Odtud se můžete 
rozhodnout, který tepelný čerpadlo aktivujete na přípravu teplé vody v domácnosti: 

1. Přejděte na “Settings status/stav - nastavení”, potom na “Sanitary mode/ režim teplé vody”; 
2. Na další obrazovce zvolte "All/vše" a aktivujte všechny tepelná čerpadla na přípravu teplé vody nebo zvolte pouze tepelná 

čerpadla do této přípravy (další se použije výhradně pro vytápění); 
3. Potvrďte stisknutím ikonky pro potvrzení v horní pravé části; 

 
Obrázek 23. Výběr TČ pro přípravu teplé vody. 

4. V menu "System/systém" (hlavní stránka systému -> "Status setup/stav - nastavení" -> "Systém/systém"), s aktivním 
režimem TV pomocí parametru H10 se dále zobrazí slova "Winter and san/zimní a teplá voda.", "Summer and teplá 
voda/letní a san.", "Sanitary/teplá voda". 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Jestliže je stav systému nastaven na "Summer and san/letní a teplá voda." nebo "Winter and teplá voda/zimní a teplá 
voda.", je priorita kladena na přípravu teplé vody v domácnosti. Systém proto nejprve přejde na přípravu teplé vody 
v domácnosti, poté systém přepne režim na letní nebo zimní provoz. 

(*) Jestliže je z: hlavní stránky systému -> "Status setup/stav-nastavení" -> "Systém/systém" můžete zvolit pouze "Sanitary/teplá 
voda": 
vypněte ohřev teplé vody "OFF/VYP" nebo přepněte na režim "Programmed/(na)programované" nebo "Manual/manuální", potom 
jděte na "Status setup/stav-nastavení", přejděte na „Chiller/Tepelné čerpadlo " a zde zvolte stav (v tomto případě 
"Manual/manuální" i "Manual eco/manuální eco" nastaví tepelné čerpadlo do ohřevu teplé vody manuálního režimu). 
 

ZIMNÍ 

SYSTÉM 

LETNÍ  LETNÍ A TEPLÁ VODA ZIMNÍ A TEPLÁ VODA TEPLÁ VODA(*) 

VYP PROGRAMOV. MANUÁLNÍ MANUÁL. ECO VYP PROGRAMOV. MANUÁLNÍ MANUÁL. ECO 

TEPELNÉ ČERPADLO (*) 

VYP PROGRAMOV. MANUÁLNÍ MANUÁL. ECO 

Tepelné čerpadlo  

Vše  

Tepelné čerpadlo 1  
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Poznámka: po nastavení stavu musíte chvíli vyčkat, aby bylo zajištěno, že probíhá komunikace s vestavěným ovládáním jednotek v 
síti a samotné jednotky jsou aktivovány v nastaveném stavu. 

4.6.3 NASTAVENÍ POŽADOVANÉ HODNOTY 

Pro správu nastavené hodnoty různých zón a TČ je nezbytné: 

1. z hlavní stránky systému přejděte na "Set-point setup/Nastavení požadované hodnoty";  
2. zde najdete seznam tepelných čerpadel a dříve přiřazených úseků: 

 TEPELNÉ ČERPADLO  

 ZÓNA 1 

 ZÓNA 2 

 ………… 
3. Zvolte příslušné TČ nebo zónu; 
4. Možná nastavení jsou "Winter/zimní", "Summer/letní", "Sanitary/režim TV" pro tepelné čerpadlo, "Winter/zimní" a 

"Summer/letní" pro zóny fancoilu: 
TEPELNÉ ČERPADLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÓNA n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zóna n 

ZIMNÍ  LETNÍ 

Nastavení  Nastavení eco 

 

Změňte hodnotu nastavení šipkami nahoru a dolů v rámci daných maximálních a minimálních limitů a potvrďte  

Nastavení  
 

Nastavení eco 

 

TEPELNÉ ČERPADLO  

ZIMNÍ  LETNÍ REŽIM TEPLÉ VODY  

Nastavení vody 
et 

Nast. vody eco 

 

Změňte hodnotu nastavení šipkami nahoru a dolů v rámci daných maximálních a minimálních limitů a potvrďte  

Nastavení vody Nast. vody eco TV nast. 
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Pokud je aktivní dvojitá nastavená hodnota (z domácí stránky -> Configuration/konfigurace -> Service Menu/servisní menu -> 
Parameters/parametry -> Chiller/Tepelné čerpadlo  -> Chiller name/název teplené čerpadlo -> H82: Enable second setpoint / 
aktivovat druhou nastavenou hodnotu = 2, 3 nebo 4), (viz oddíl 4.9), jsou možná tato nastavení tepelného čerpadla: 
 DVOJITÁ NASTAVENÁ HODNOTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.4 NASTAVENÍ VENTILÁTORU 

Nastavení rychlosti ventilátoru je uvedeno v oddílu 3.4.2. 

4.6.5 NASTAVENÍ PROGRAMŮ (TERMOSTAT S ČASOVAČEM) 

Programování termostatu s časovačem se provádí samostatně na svorkách tepelného čerpadla a fancoilů: musíte naprogramovat 
aktivaci a deaktivaci tepelného čerpadla a aktivaci a deaktivaci zón, které souvisejí s fancoily; aktivace naprogramované zóny nestačí 
k aktivaci tepelných čerpadel připojených paralelně v systému. 

Z hlavní stránky systému přejdete na "Programy" ; 
Nyní si můžete zvolit z 5 programů: 

 “Summer Chiller/letní tepelné čerpadlo ” pro nastavení týdenního programování tepelného čerpadla v chladicím režimu; 

 “Winter Chiller/zimní tepelné čerpadlo ” pro nastavení týdenního programování tepelného čerpadla v zimním režimu; 

 “Summer Zone/letní zóna ” pro nastavení týdenního programování zón v letním režimu; 

 “Winter Zone/zimní zóna” pro nastavení týdenního programování zón v zimním režimu. 
Kromě toho jestliže je aktivní režim přípravy TV (z hlavní stránky systému -> Configuration/konfigurace-> Service menu/servisní 
menu -> Parameters/parametry -> Chiller/Tepelné čerpadlo  -> Chiller name/název tepelného čerpadla -> H10: sanitary 
presence/ohřev teplé vody režim k dispozici = 1), můžete mít přístup k dalším dvěma programům: 

 “Sanitary mode/  režim TV ” pro nastavení týdenního programování tepelného čerpadla v režimu přípravy TV. 

 “Legionella disinfections/dezinfekce proti legionelle” pro nastavení týdenního programování dezinfekčního cyklu 
proti legionelle. 

4.6.5.1 TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA   

Pro TČ můžete definovat nezávisle stav provozu na sedm dní a s minimálním přírůstkem po 15 minutách: 

 Vypnuto  

 Normální provoz (použití normálního kontrolního nastavení vody) 

 Ekonomický provoz (použití nastavení ekonomické regulace vody) 
Týdenní programování v letním provozu je odlišné od programování v zimním režimu. 

 

Obrázek 24. Termostat s časovačem, stránka "letní režim". 

TEPELNÉ ČERPADLO  

ZIMNÍ  LETNÍ  OHŘEV TEPLÉ VODY  

Změňte hodnotu nastavení šipkami nahoru a dolů v rámci daných maximálních a minimálních limitů a potvrďte  

TV nast. 

Nastavení vody Nast. vody eco  Nastavení vody 2 Nast. vody eco 2 Nastavení vody 

 
Nast. vody eco  Nastavení vody 2 

 
Nast. vody eco 2 

 

Tepelné čerpadlo 

Den          pondělí 

Teplota    normální  eco vyp 

Hodina    od  
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1. Naplánování časové posloupnosti (časové osy) dne: 

 Stisknutím aktuálně zobrazeného dne přejdete na další dny a zvolte den; 

 zvolte, zda chcete nastavit způsob provozu v normálním režimu (stiskněte "Normal/normální") nebo ekonomickém režimu 
(stiskněte "Eco/ekonomický"), nebo zda jej chcete nastavit na vypnutí (stiskněte "Off/vyp"); 

 zkontrolujte, zda se po "Hour/hodina" zobrazí slovo "From/od" (jestliže se namísto toho zobrazí slovo "To/do", musíte 
stisknout ještě jednou, aby se zobrazilo slovo "From/od"), a zvolte hodinu a minutu (minimální povolená přípustná 
tolerance činí 15 minut) pro začátek časového období; 

 stiskněte jednou "From/od" tak, aby se zobrazilo slovo "To/do", a zvolte hodinu a minutu (minimální povolená přípustná 
tolerance činí 15 minut) pro konec časového období; 

 potvrďte jedno časové období stisknutím zeleného symbol pro potvrzení ; 

 poté uvidíte v souladu se zvoleným časovým obdobím lištu časové osy nastavené barvy a typu (modrá znamená normální, 
zelená ekonomický režim, žádná lišta znamená "vypnuto"); 

 opakujte výše uvedené kroky pro všechny časové úseky, které chcete nastavit v konkrétním dni. 

2. Je možné kopírovat programování konkrétního dne do jiného dne: 

 zvolte den, u nějž chcete zkopírovat naplánování; 

 stiskněte ikonka pro kopírování  ; 

 zvolte den, do nějž chcete zkopírovat naplánování; 

 stiskněte ikonku pro vložení . 

3. Je možné vymazat programování určitého dne nebo všech dní: 

 stiskněte ikonku pro vymazání ; 

 v tomto okamžiku se zobrazí obrazovka, kde můžete zvolit jednotlivé dny nebo vymazat nebo zvolit všechny dny; 

 výběr potvrdíte stisknutím ikonky vpravo nahoře . 

 
Obrázek 25. Termostat s časovačem, stránka pro vymazání programování. 

Na stránkách s konfigurací na termostatu s časovačem se zobrazí barevné čáry: modrá časová osa udává normální provoz, zelená 
časová osa udává ekonomický provoz, červená časová osa udává čas, kdy je naprogramován cyklus proti legionelle (proto zařízení     
v tomto stavu může být aktivní dokonce i tehdy, kdy je plánovač nastaven na vypnuto). 

4.6.5.2 TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ ZÓNY FANCOILU 

Podobně jako naplánování TČ můžete nastavit týdenní program každé zóny (nezávisle mezi létem a zimou) s minimálním přírůstkem 
po 15 minutách. 
Možná nastavení: 

 Vypnutí zóny; 

 Normální provoz zóny (normální okolní nastavená hodnota); 

 Ekonomická funkce zóny (ekonomická okolní nastavená hodnota). 

Když přejdete do "Summer Zone/letní zóny" nebo "Winter Zone/zimní zóny", zobrazí se seznam všech nastavených zón. V tomto 
okamžiku musíte zvolit oblast, kterou chcete nastavit. Postup při konfiguraci na termostatu s časovačem se potom rovná postupu 
uvedenému u TČ. Prvky a funkce stránky jsou rovněž shodné. 

4.6.5.3 TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 

Podobně jako u nastavení na termostatu s časovačem tepelných čerpadel a fancoilů můžete definovat, kdy se má aktivovat příprava  
teplé vody (nastavením jednotlivých dní v týdnu s minimálním přírůstkem po 15 minutách). Můžete provést tato nastavení: 

 Normální: aktivovaná funkce; 

 Vypnuto: deaktivovaná funkce. 
Pokud chcete nastavit programování, přejděte na "Programs/programy" -> "Sanitary/teplé voda” (slovo "Sanitary/teplá voda" se 

Tepelné čerpadlo  

Vše  čtvrtek 

Pondělí   pátek 

Úterý   sobota  

Středa   neděle  
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zobrazí pouze tehdy, pokud máte aktivní režim TV: hlavní stránka systému -> Configuration/konfigurace -> Service menu/servisní 
menu -> Parameters/parametry -> Chiller/Tepelné čerpadlo  -> Chiller name/název Tepelné čerpadlo -> H10: Sanitary presence / 
režim TV k dispozici= 1). 
Postup při konfiguraci programovatelného termostatu s časovačem je tedy podobný s výše popsaným postupem s jediným rozdílem, 
že lze zvolit pouze "Normal/Normální" provoz a "Off/Vypnuto" (viz obrázek níže). 

 
Obrázek 26. Termostat s časovačem, stránka “režim teplá voda”. 

V období, kdy je funkce aktivní, jsou aktivní zařízení pro přípravu teplé vody v sezónním provozu zařízení, který je naplánován 
pomocí plánovače, kromě režimu teplé vody, tedy: 

 Letní + teplá voda  

 Zimní + teplá voda  

 Pouze teplá voda 

4.6.5.4 FUNKCE TÝDENNÍHO PROGRAMU PRO DEZINFEKCI LEGIONELLY  

Jestliže je aktivní funkce přípravy TV (z hlavní stránky systému -> Configuration/konfigurace -> Service menu/servisní menu -> 
Parameters/parametry -> Chiller/Tepelné čerpadlo  -> Chiller name/název tepelné čerpadlo ->  H10: Sanitary presence/režim teplé 
vody k dispozici = 1) můžete naprogramovat hodiny jednotlivých dní v týdnu pro aktivaci dezinfekčního cyklu proti legionelle. 
Zvolíte pouze počáteční čas (s přírůstkem po 15 minutách), protože doba cyklu je definována parametrem s přístupovým právem 
údržbáře (hlavní stránka systému --> Configuration/konfigurace -> Service menu/servisní menu -> Parameters/parametry -> 
Keyboard/klávesnice -> Par 31/44: Legionella disinfection enable time/čas aktvivace dezinfekce proti legionelle). 
Pokud chcete provést programování, musíte se dostat do “Programs/programy” -> “Legionella disinfection/dezinfekce legionelly”; 
postup je snadný, protože musíte pouze zvolit den a hodinu zahájení cyklu (viz obrázek níže). 

 
Obrázek 27. Termostat a časovačem, stránka "dezinfekce legionelly". 

Nastavená časová osa se zobrazí červeně. 
Růžová čára udává případné nastavené předchozího dne, které překročí do aktuální dne, protože doba trvání překročí půlnoc. 

4.7 POSTUP NASTAVENÍ KLÁVESNICE  

4.7.1 NASTAVENÍ JAZYKA A DATA/ČASU 

Nastavení jazyka klávesnice: 

1. z hlavní stránky systému přejděte na “Konfigurace“ ; 

2. potom přejděte na “Uživatelské menu” ; 
3. zadejte uživatelské heslo a stiskněte ikonku s fajfkou pro potvrzení (standardní heslo je 0); 

Režim TV  

Den          pondělí 

Teplota    normální  eco vyp 

Hodina    od  

Dezinfekce proti legionelle   

Den          pondělí 

 

Hodina    od  
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4. přejděte na “Language/jazyk”; 
5. zvolte požadovaný jazyk. 

Nastavení data a času na klávesnici: 
1.       z hlavní stránky systému přejděte na “Konfigurace” - > “Uživatelské menu”; 
2.      zadejte uživatelské heslo a stiskněte tlačítko pro potvrzení; 
3.      přejděte na “Clock/hodiny”; 
4.       pomocí šipek nastavte datum a čas (nastavované hodnoty budou mít červenou barvu); 
5.       po nastavení všech hodnot stiskněte ikonku pro potvrzení. 

 
Obrázek 28. Stránka "Hodiny". 

4.8 DIAGNÓZA PORUCHY 

4.8.1 AKTIVNÍ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ  

Můžete si zobrazit aktuální chybová hlášení připojených jednotek. Na domovské stránce stiskněte ikonku výstražného trojúhelníku, 
pokud je k dispozici, můžete mít odtud přístup k seznamu všech aktivních chybových hlášení v systému. 
Pokud jste tedy na stránce jednotky (tj. stránce tepelného čerpadla, viz oddíl 3.4.1, a stránce fancoilu, viz oddíl 3.4.2), přejdete po 
stisknutí zobrazeného trojúhelníku na zařízení do menu, kde můžete vidět aktuální chybová hlášení zvoleného zařízení. 

4.8.2 HISTORIE CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ  

Klávesnice spravuje seznam zvolených chybových hlášení pro všechna zařízení, který udává datum a čas chybového hlášení, 
příslušného zařízení a typu chybového hlášení. V historii je uloženo 100 chybových hlášení, po překročení limitu se automaticky 
vymažou starší chybová hlášení. 
Přejděte do historie chybových hlášení: z hlavní stránky systému přejděte na "Configuration/konfigurace" -> "Service menu/servisní 
menu" -> "Alarm list/seznam chybových hlášení". 
Pokud máte heslo servisního partnera, můžete nastavit, aby historie chybových hlášení byla přístupná z uživatelského menu. 
Přejděte na "Configuration/konfigurace" -> "Service menu/servisní menu " -> "Parameters/parametry" -> "Keyboard/klávesnice" -> 
Par 33/44: Enable user alarm log/ aktivovat protokol uživatelského chybového hlášení  = 1. 

4.9 FUNKCE DVOJITÉ NASTAVENÉ HODNOTY A ODVLHČENÍ   

Funkce dvojité nastavené hodnoty používá druhou nastavenou hodnotu na straně OS (v chladicím i topném režimu). 
Kolonka aplikace je primárně kolonka podlahového chlazení, kterou podporuje fancoil pro odvlhčení. 
Účelem aplikace je zamezit jakékoli podmínce tvorby kondenzace na podlaze a v každém případě zajistit komfort teplovodního 
vytápění.  

Dvojitá nastavená hodnota se aktivuje prostřednictvím parametrů pro servisního partnera (z hlavní stránky systému -> 
Configuration/konfigurace -> Service menu/servisní menu -> Parameters/parametry -> Chiller/Tepelné čerpadlo  -> Chiller 
name/název tepelného čerpdla  -> H82: Enable second setpoint/aktivovat druhou nastavenou hodnotu ≥ 2, přípustné hodnoty jsou 
uvedeny v příručce pro TČ). Dále se musí nastavit digitální výstup pro řízení třícestného ventilu používaný pro oddělení průtoku vody 
mezi podlahou a fancoily. Funkce regulátoru vlhkosti se namísto toho provede přímo pomocí dálkového ovladače s dotykovou 
obrazovkou pomocí integrovaných senzorů a interní logiky v souvislosti s řízením rosného bodu a odvlhčení.  
V příručce tepelného čerpadla jsou uvedeny informace o správném nastavení parametrů týkajících se dvojité nastavené hodnoty a 
také o elektrickém připojení, které se musí provést na svorkovnici tepelného čerpadla. 
Nastavené hodnoty s aktivní funkcí dvojité nastavené hodnoty jsou: 

Nastavená hodnota Nastavená hodnota na říd. jednotce Vestavěný ovládací panel nast. hodnoty Letní  Zimní  

První nast. hodnota (°C) T voda Coo/Hea 7 (5÷18) 45 (35÷55) 

První nast. hodnota eco (°C) T voda ECO  12 (5÷18) 40 (35÷55) 

Druhá nast. hodnota (°C) T2 voda Co2/He2 18 (7÷23) 35 (25÷45) 
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Druhá nast. hodnota eco (°C) T2 voda ECO  23 (7÷23) 30 (25÷45) 

Tabulka 6. Nastavení požadovaných hodnot pomocí dvojité nastavené hodnoty. 
Správa nastavené hodnoty: 

 Z dálkového ovládání s dotykovou obrazovkou → menu “Set-point setup/nastavení požadované hodnoty” -> “Chiller/Tepelné 
čerpadlo ” -> ”Summer/letní” nebo “Winter/zimní” (viz oddíl 0). 

 Z vestavěného ovládacího panelu → tlačítko SET/nastavit. 
Druhá nastavená hodnota je větší než první nastavená hodnota v letním a nižší v zimním režimu: 

 V létě: T2 ≥ T 

 V zimě: T2 ≤ T 
Parametry, které se musí nastavit pro řízení odvlhčení, jsou přístupné z menu údržby (Configuration/konfigurace -> Service 
menu/servisní menu -> Parameters/parametry -> Keyboard/klávesnice): 

Parametr Název  Jednotka  Standardně  Min. Max. 

Par 42/44 Teplotní rozpětí rosného bodu  °C 5.0 0.0 50.0 

Par 43/44 Min. doba setrvání v režimu odvlhčení Sekundy  300 0 600 

Par 44/44 Max. doba setrvání v režimu odvlhčení Sekundy 600 0 1200 

Tabulka 7. Servisní parametry na klávesnici pro odvlhčení. 

Poznámka: jestliže je v tepelném čerpadlu nakonfigurovaná disponibilita digitálního výstupu pro správu druhé nastavené hodnoty 
(parametr tepelného čerpadla H44=26, svorky SE-SE, viz příručka tepelné čerpadlo), správa kontroly vlhkosti se neprovádí z 
dálkového ovládání. 
Digitální vstup se dále může používat jako přepínač mezi první a druhou nastavenou hodnotou během provozu v zimním režimu. 
S aktivní funkcí dvojité nastavené hodnoty, pokud tepelné čerpadlo pracuje na druhé nastavené hodnotě, pak se ikonka dvojité 
nastavené hodnoty zobrazí v nástrojové liště na stránkách tepelných čerpadel a fancoilů a zůstává transparentní. 
Jakmile se tepelné čerpadlo přepne na první nastavenou hodnotu (strana fancoilu), zobrazí se ikonka dvojité nastavené hodnoty. 
Podobně, přechod do odvlhčování je označen v liště funkcí tepelného čerpadla a fancoilů změnou transparentní ikonky na barevnou. 

S parametry H82>1: 

 
FUNKCE NA STRANĚ PODLAHY  

(2. NASTAVENÁ HODNOTA) 
FUNKCE NA STRANĚ FANCOILU  

(1. NASTAVENÁ HODNOTA) 

IKONKA DVOJITÉ NASTAVENÉ HODNOTY  
  

IKONKA ODVLHČOVÁNÍ  
 

 
jestliže je odvlhčování aktivní  

Tabulka 8. Ikonka dvojité nastavené hodnoty/odvlhčování. 

Kromě toho na domovské stránce uvidíte vizuální indikaci aktivace odvlhčování fancoilu (viz Obrázek  9. Fancoil - odvlhčení.). 

4.9.1 MĚŘENÍ TEPLOTY A VLHKOSTI 

Tepelné čerpadlo má k dispozici hodnoty okolní teploty a relativní vlhkosti z čidel zabudovaných v dálkovém ovladači s dotykovým 
displejem a může používat tyto naměřené hodnoty pro regulaci, je-li zapotřebí. 

4.9.2 KONTROLA ROSNÉHO BODU A ODVLHČOVÁNÍ 

Jestliže je známa hodnota okolní teploty a vlhkost, dálkový ovladač s dotykovou obrazovkou vypočítá rosný bod. 
Za provozu zařízení v letním režimu, pokud je aktivní funkce dvojité nastavené hodnoty na tepelném čerpadle a termoregulaci 
normálně zajišťují otopná tělesa (druhá pracovní sada), aktivuje se kontrola tak, aby byl rosný bod udržen nejméně na množství 
definovaném na klávesnici pomocí servisního parametru Par42/44: "Teplotní rozpětí rosného bodu" °C pod okolní teplotou zjištěnou 
měřením. 
Namísto toho, pokud okolní teplota < rosný bod + teplotní rozpětí rosného bodu:  

 Fancoily pro odvlhčování se zapnou. 

 Tepelné čerpadlo začne pracovat v souladu s nastavenou hodnotou pro fancoily. 

Tento stav zůstane trvale, dokud se teplota nevrátí na: 

okolní teplota  ≥ rosný bod + teplotní rozpětí rosného bodu + 1°C. 

Dokonce i v případě, kdy jsou výše uvedené podmínky ověřeny, zůstává ve stavu odvlhčování nejméně po dobu nastavenou pomocí 
servisního parametru Par43/44: " Min. doba setrvání v odvlhčování", aby se zabránilo obtěžujícímu cyklování. 
Jestliže výše uvedená podmínka není splněna po maximální době stanovené pomocí parametru pro údržbáře Par44/44: "Max. čas 
odvlhčování", zařízení opustí režim odvlhčování. Aby se zabránilo okamžitému návratu, v tomto případě vyžaduje minimální setrvání 
v nastavení otopných těles, které je stále dáno parametrem Par43/44: "Max. doba setrvání v odvlhčování". 



DÁLKOVÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

 32 

4.10 KLIMATICKÉ VYROVNÁNÍ 

Je možné vyrovnávat nastavenou hodnotu podle venkovní teploty, a sice jiným způsobem mezi režimem topení a chlazení, první a 
druhou nastavenou hodnotou. 
V tomto případě se ujistěte, že je na tepelném čerpadlu deaktivován (=0) parametr b08 (hlavní stránka systému -> 
Configuration/konfigurace -> Service menu/servisní menu -> Parameters/parametry -> Chiller/Tepelné čerpadlo  -> Chiller 
name/Tepelné čerpadlu  -> b08: Enab. dynamic set point/aktivovat dynamickou nastavenou hodnotu).  

 
Obrázek 29. Klimatické vyrovnání. 

 Setpoint = nastavená hodnota 

 Set (nastavení) = T voda, T voda ECO nebo T2 voda, T2 voda ECO, lze nastavit ze stránky: ”Nastavení požadované hodnoty” -> 
“Tepelné čerpadlo”. 

 Offset = offset lze nastavit ze stránky: ” Nastavení požadované hodnoty” -> “Tepelné čerpadlo ” (proměnná “Offset” se 
zobrazí pouze tehdy, pokud byly nakonfigurovány koeficienty “m”). 

 Set Text (nastavení T ext.), m1, m2 = tyto parametry lze nastavit z: “Konfigurace” -> “Servisní menu” -> “Parametry” -> 
“Klávesnice” (viz seznam parametrů v Tabulka 4). 

Aby bylo vyloučeno klimatické vyrovnání ze strany uživatele, musíte nastavit na nulu všechny offsety v menu ” Nastavení 
požadované hodnoty” -> “Tepelné čerpadlo”. 
Aby bylo vyloučeno klimatické vyrovnání ze strany servisu, musíte nastavit na nulu koeficienty “m” v servisním menu, parametry 
klávesnice. 
Venkovní teplotu zjišťuje čidlo, které je již připojeno k tepelnému čerpadlu. 

4.11 DALŠÍ FUNKCE  

Jakékoli další informace o jiných funkcích tepelného čerpadla nebo fancoilů, které jsou zobrazeny na displeji dotykové obrazovky 
dálkového ovládání (např. aktivace elektrického ohřívače zařízení, elektrický ohřívač teplé vody, integrace kotle, odmrazovací cyklus, 
ohřívače proti zamrznutí vody nebo na straně vzduchu atd.) jsou uvedeny v příručkách tepelného čerpadla nebo fancoilu. 

4.12 SPECIÁLNÍ FUNKCE  

Z hlavního menu po zvolení ikonky “dodatečné funkce” se dostanete do tohoto menu: 

 
Obrázek 30. Stránka "Speciální funkce". 

Setpoint

T ext

Set

Set Text

Offset

Offset

m2

m1

Setpoint

T ext

Set

Set Text

Offset

Offset

m2

m1
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Dostupné funkce jsou popsány v dalších kapitolách. 

4.12.1 FUNKCE PRO PODLAHOVÝ POTĚR  

Stisknutím ikonky funkce pro podlahový potěr se dostanete do nového menu, kde si můžete zvolit, které jednotky by měly být 
aktivní pro tuto funkci: 
 

 
Obrázek 31. Výběr z variant TČ, funkce pro podlahový potěr. 

Po zvolení tepelného čerpadla, které se bude podílet na této regulaci, se systém chová takto: 

 Všechna tepelná čerpadla s aktivní funkcí pro podlahový potěr přejdou do režimu vytápění. 

 Všechna tepelná čerpadla s neaktivní funkcí pro podlahový potěr se vypnou. 

 Nastavená hodnota tepelných čerpadel je dána parametrem “Screed function set/nastavení funkce pro podlahový potěr”, 
který lze nastavit v servisních parametrech (Configuration/konfigurace -> Service menu/servisní menu -> 
Keyboard/klávesnice -> Par 36/44: ” Screed Function Set/nastavení funkce pro podlahový potěr”). 

 Funkce trvá po dobu zadanou prostřednictvím servisního parametru: Configuration/konfigurace -> Service menu/servisní 
menu -> Keyboard/klávesnice -> Par 37/44: ”Duration screed function/doba trvání funkce pro podlahový potěr”. Po uplynutí 
tohoto období se systém vrátí do předchozího nastavení. 

4.13 HESLO A OCHRANA 

Existuje několik úrovní ochrany a hesel. 
Každé počáteční rozlišení zahrnuje tyto tři přístupové úrovně: 

- Uživatelská úroveň  
- Servisní úroveň  
- Úroveň výrovce  

Ke každé z těchto tří různých úrovní můžete mít přístup z obrazovky “Konfigurace” po zadání daného hesla.  
Uživatelské heslo, standardně nastavené na “0”, můžete upravit přístupem do parametrů uživatele (viz oddíl 0). 
Servisní heslo můžete upravit přístupem do servisních parametrů (viz oddíl 3.6.5.1). 
Heslo výrobce můžete upravit přístupem do parametrů výrobce (viz oddíl 3.6.5.2). 

Po zadání hesla je možná úplná navigace všemi stránkami, k nimž byl udělen přístup. 
Po ukončení navigace se odhlaste stisknutím příslušného symbolu, který bliká v pravé spodní části domovské stránky. 

 
Odhlášení proběhne automaticky po 5 minutách nečinnosti dotykové obrazovky nebo po 20 minutách po přístupu do aktuální 
úrovně ochrany. Tyto hodnoty načasování mohou být upraveny ze servisních parametrů nebo parametrů výrobce.  

Další heslo je určeno pro odblokování spořiče obrazovky, standardně je nastaveno na “0” a lze jej upravovat přístupem                                   
do uživatelských parametrů (viz oddíl 0). 

5 VZDÁLENÝ PŘÍSTUP 

Zařízení může být fyzicky připojeno do ethernetové sítě prostřednictvím vestavěného ethernetového portu. 
Síťová konfigurace musí být provedena manuálně bez využití DHCP. 
Zařízení komunikuje prostřednictvím webového prohlížeče kompatibilního s HTML 4.01. 
Webové rozhraní je textové a je popsáno níže. 

5.1 ZABEZPEČENÍ 

Instalace zařízení v síti musí zaručit vysokou úroveň zabezpečení proti nežádoucím útokům hackerů. Jelikož zařízení neobsahuje 
bezpečnostní systémy, doporučujeme, aby zabezpečení přístupu provedla kvalifikovaná osoba.) 

Tepelné čerpadlo  

Vše  

Tepelné čerpadlo 1 
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5.2 LOKÁLNÍ WEBOVÝ SERVER 

Lokální webový server byl zaveden z důvodu přístupu k dálkové řídicí jednotce s dotykovou obrazovkou z lokální sítě s kompatibilním 
prohlížečem HTML 4.01. 
Na stránku “Ethernet Configuration/konfigurace ethernetu”, která je přístupná z domovské stránky, se dostanete stisknutím této 
ikonky:  

 
Po přístupu do oprávnění pro servis/výrobce můžete upravit standardní hodnoty každé adresy. Po upravení adres vypněte a opět 
spusťte dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou, aby změny nabyly účinnosti. 
Po připojení vypadají zobrazené stránky takto: 

 
Obrázek 32. Hlavní ethernetová stránka dálkového ovládání s dotykovou obrazovkou. 

Údaje o stavu, sezóně a hlášení chyb platí pro celý systém. 
Pokojovou teplotu a relativní vlhkost měří čidla vestavěné do dálkového ovládání s dotykovou obrazovkou. Pokud chcete přejít                 
na další stránky, klikněte na odkazy ve spodní části stránky. 
 

Stav systému 

Stav systému: naprogramovaný 

Sezóna: letní 

Chybová hlášení: ne 

Okolní teplota: 25,1°C 

Okolní rel. vlhkost %: 31 

 

 

Verze firmware 

Domů – Příkaz – Nastavená 

hodnota – Chybová hlášení  
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Obrázek  33. Stránka ethernetového spojení s příkazy pro dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou. 

Příkazy na stránce “Command/příkazy” platí pro celý systém. 
Po odeslání příkazů se zobrazí stránka s potvrzením. 
 
 

 
Obrázek 34. Stránka s potvrzením o odeslání příkazu. 

 

Příkaz  

 

Poslat příkaz  

Vypnout 

naprogramované  

manuální  

manuální eco 

 

Odeslat  

 

Změna sezóny 

Letní 

Letní + TV 

Zimní 

Zimní + TV  

Pouze TV  

 

Změnit sezónu  

 

 

 

 

Domů – Příkaz – Nastavená 

hodnota – Chybová hlášení  

 

Příkaz odeslán  

 

 

 

 

 

Domů – Příkaz – Nastavená hodnota – 

Chybová hlášení  
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Obrázek 35. Stránka dálkového ovládání s dotykovou obrazovkou s ethernetem a "nastavenou hodnotou”. 

Na stránce “Set-point/nastavená hodnota” jsou k dispozici (pouze v režimu pro čtení) nastavené hodnoty, které byly nastaveny 
pomocí dálkového ovládání s dotykovou obrazovkou. 

 
Obrázek 36. Stránka dálkového ovládání s dotykovou obrazovkou a “chybovými hlášeními”. 

Stránka “Alarms/chybová hlášení” se vztahuje ke všem aktivním chybovým hlášením v systému v okamžiku zobrazení stránky. 

 

Nastavená hodnota  

 

ZIMNÍ 

Nastavená hodnota vody  

Nast. hodnota vody eco 

 

 

LETNÍ  

Nastavená hodnota vody  

Nast. hodnota vody eco 

 

 

Domů – Příkaz – Nastavená hodnota – 

Chybová hlášení  

 

Chybová hlášení  

 

 

Žádná chybová hlášení   

 

 

 

Domů – Příkaz – Nastavená hodnota – 

Chybová hlášení  
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6 AKTUALIZACE FIRMWARU 
Na domovské stránce je po stisknutí symbolu Hi-T vlevo nahoře je možné zobrazit aktuální verzi firmwaru nainstalovaného                                
v dotykové obrazovce. 

 
Aktualizaci firmwaru je možné provést pomocí USB a vestavěného USB portu. 
Postup při aktualizaci: 

- Zkopírujte aktualizační soubor do hlavního kořenového adresáře USB; 
- Zasuňte USB do portu USB na řídicí jednotce; 
- Přejděte na “Configurations/konfigurace -> “User’s menu/uživatelské menu” (viz oddíl 0); 
- Po zadání uživatelského hesla a přechodu do “User’s menu/uživatelského menu” zvolte řetězec, který zobrazí “Firmware 

update/aktualizace firmwaru”; 
- Řídicí jednotka automaticky detekuje firmware v USB a zahájí aktualizaci; 
- Řiďte se pokyny zobrazenými na displeji a vyjměte USB až po zobrazení hlášení “Remove the USB pen. The panel will reboot 

to finish the update/Vyjměte USB. Panel ses restartuje a dokončí aktualizaci.”; 
- Vyčkejte, dokud nebude aktualizace dokončena. 
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7 POPIS SYSTÉMU HNS  

Systém HNS může být propojen pouze s těmito teplovodními jednotkami: 

 HWF/HWI fancoily; 

 LWF/LWI fancoily; 

 HCA/B a HCA/4B typy teplovodní kazety; 

 HCN typy s vedením. 

POZNÁMKA: instalace s typy MI pro montáž na stěnu není možná. 

Instalaci systému HNSbox můžete provést dvěma způsoby: 

1) Samostatné zakoupení DRAL-NET a modulů SB a následná instalace na jednotku. V tomto případě je možné nainstalovat ovládání 
DRAL-NET na stěnu tak, aby byl k dispozici knoflík pro regulaci teploty v rámci přednastaveného ovládání, které je nastaveno 
pomocí dálkového ovladače s dotykovou obrazovkou. Například za předpokladu, že je okolní teplota nastavena na 20°C (pomocí 
dálkového ovladače s dotykovou obrazovkou), je možné pomocí otočného knoflíku seřídit nastavení v rámci daného teplotního 
rozsahu, například +/-5°C, +/-6°C (seřízení pomocí parametru) apod. DRAL-NET upevněn na stěnu, zatímco rozhraní SB se musí 
nainstalovat na desku. Použijte připojovací kabel TTL (standardně dodávaný, max. délka 4 m) mezi DRAL-NET a rozhraním SB: 

 

 

2) Zakoupení HNSboxu, přičemž DRAL-NET a zařízení SB jsou již osazeny a předem zapojeny a zákazník má tedy k dispozici 

svorkovnici pro připojení teplovodních jednotek. Zde není možné lokálně seřizovat teplotu pomocí zařízení DRAL-NET, protože je již 
nainstalováno v krabičce. Teplotu teplovodních jednotek a parametry nastavení lze řídit pomocí panelu dálkového ovladače s 
dotykovou obrazovkou. Všeobecné pravidlo zní, že HNSbox (IP56 GW44207 Gewiss box) je nainstalován poblíž teplovodní jednotky, 
v nástěnném vestavěném provedení nebo na straně teplovodní jednotky, v případě fancoilů s tělesem nebo bez něj nebo nad 
podhledem stropu, v případě teplovodních kazetových typů nebo typů s vedením je nainstalován na podhled stropu: 

 

Panel dálkového ovladače s dotykovou obrazovkou umožňuje vizualizaci pracovních parametrů každé jednotlivé teplovodní 
jednotky a každé jednotlivé zóny. 
Je možné spravovat až 80 teplovodních jednotek, rozdělených na 9 tepelných zón. Každá teplovodní jednotka po nastavení                             
v souladu s příslušnou zónou používá vlastní čidlo jako pracovní. 
Pokud by byl systém HNS spojen s našimi tepelnými čerpadly, je možné spravovat pomocí jednotlivého zařízení panelu dálkového 
ovladače s dotykovou obrazovkou 7 tepelných čerpadel v kaskádě a 80 teplovodních jednotek rozdělených na 9 teplotních zón. 
Připojení mezi ovládacím panelem s dotykovou obrazovkou, tepelnými čerpadly a teplovodními jednotkami je velmi snadné: 
provede se pomocí SSTP (ex. CAT 5) stíněného krouceného kabelu se sériovým zapojením. 
Možné konfigurace 

 Č. 1 Tepelné čerpadlo – koncové jednotky nepřipojeny 

 Do č. 7 kaskádové tepelné čerpadlo se koncovými jednotkami – nepřipojeno  

 Č. 1 TČ s připojenými koncovými jednotkami (do 80 svorkových jednotek) 

 do č. 7 tepelné čerpadlo s připojenými koncovými jednotkami (až 80 koncových jednotek) 
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Tepelné čerpadla se sériovým zapojením nepotřebují další pracovní čidla umístěné na celém vypouštěcím potrubním systému, 
protože ústřední systém vyžaduje jednotlivou hodnotu každé jednotky a provádí termoregulaci podle průměrné výstupní teploty. 
Výhoda kombinovaného systému HNS spočívá hlavně v tom, že uživatel má panel dálkového ovládání jako jediné rozhraní, které 
snadno a intuitivně umožní nastavení a monitorování systému “teplovodní jednotky + tepelné čerpadla”. Dále je možné zapojit do 
kaskády tepelná čerpadla o různých výkonech. Panel dálkového ovládání s dotykovou obrazovkou má funkci “samoučení” 
nainstalovaného výkonu a vizualizace (stisknutím tlačítka F2 a zvolením jednotky) v “reálním čase” na hlavním menu a udává 
dodaný výkon v porovnání s nainstalovaným (na heslo instalatéra). Dále je možné zjistit na displeji hlavní řídicí jednotky počet 
fungujících teplovodních jednotek v porovnání s nainstalovanými a příslušný počet běžících TČ zapojených v síti. 

 FUNKCE PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY: TČ mohou také zajistit přípravu teplé vody pomocí 3cestného externího ventilu a řádně 
dimenzovaného zásobníku. Zapojením několika tepelných čerpadel do kaskády se uživatel může rozhodnout, zda se pro dodávku 

“teplé vody” použijí všechny nebo jen některé. 

 FUNKCE TERMOSTATU S ČASOVAČEM: dálkový ovladač s dotykovou obrazovkou obsahuje funkce týdenního termostatu 
s časovačem se dvěma úrovněmi teploty T a T eco pro řízení jednotek teplovodního vytápění. Týdenní programování se provádí 
samostatně pro jednotky teplovodního vytápění a pro tepelné čerpadlo (např. v hypotetické kanceláři můžete naprogramovat 
zapnutí tepelného čerpadla 30 min před okamžikem otevření tak, aby se voda v potrubí ohřála/ochladila a pouze 10 min před 
spuštěním činností se sepnuly jednotky teplovodního vytápění). Dále termostat nastavuje týdenní plánování pro přípravu teplé vody 
v domácnostních a pro dezinfekci proti legionelle. 

 FUNKCE KONTROLY VLHKOSTI/DVOJITÁ NASTAVENÁ HODNOTA: čidla vlhkosti a teploty senzory integrované 
do dálkového ovladače s dotykovou obrazovkou umožňují správu a seřizování dvojité nastavené hodnoty a regulaci tepla a vlhkosti. 
Dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou spravuje odvlhčování pro systémy podlahového vytápění. 
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8 HNSbox 

8.1 FUNKCE  

HNSbox je koncipován tak, aby byl maximálně flexibilní a přizpůsobitelný pro zapojení do teplovodních jednotek a řídicího systému 
teplovodní sítě HYDRONIC NET SYSTEM. Níže je zobrazeno rozvržení logiky zapojení komponent systému HNS: 

 

8.2 POPIS HNSboxu 

HNSbox se skládá z těchto komponent: 

 DRAL-NET, ovládání; 

 SB, sériový adaptér; 

 2,5 mm
2
 svorkovnice (model typu “mamut”); 

 IP56 Gewiss 44207 box;  

 Napájecí kabely; 

 Signalizační kabely. 

 

VAROVÁNÍ: zapojení popsaná v schématech zapojení (zapojení napájecího a signalizačního kabelu) této 
příručky může provádět pouze KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. Před zásahem do jednotky se ujistěte, že je 
zdroj odpojen. 

HNSbox (IP56 GW44207 Gewiss box) může být nainstalován poblíž teplovodní jednotky, v nástěnném vestavěném provedení nebo 
na straně teplovodní jednotky, v případě fancoilů s tělesem nebo bez něj nebo nad podhledem shora, v případě teplovodních 
kazetových typů nebo typů s vedením na podhled stropu. Pokud se rozhodnete nainstalovat box do teplovodní jednotky, ujistěte se, 
že neprovrtáte vodovodní vedení a/nebo vedení žebrované baterie, nepoškodíte možné elektrické kabely a obecně nezměníte 
pracovní integritu teplovodních jednotek.  

Dotyková 
obrazovka 
Controllo, napájení 
12V  

Up to 9 thermal zones = až 9 teplotních zón 

Up to 7 outdoor units = až 7 venkovních jednotek 

Up to 80 hydronic terminals = až 80 teplovodních svorek   

Signal cable = signalizační kabel 

Power = napájení, zdroj  

Valves = ventily  

Fan = ventilátor  

Water probe = čidlo vody  

Air probe = čidlo vzduchu  

Zone = zóna  
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8.3 ZAPOJENÍ DÁLKOVÉHO DOTYKOVÉHO OVLADAČE, TEPELNÁ ČERP. A TEPLOVODNÍCH JEDNOTEK  
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NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČŮ 

Upravte DIP přepínače v ovládání DRA-L NET podle: 

 nainstalované jednotky; 

 polohy instalace jednotky pro vodu; 

 operační logiky. 
Funkce DIP přepínačů: 

Č. DIP přepínače ZAP VYP Popis  

1  x Podlahová jednotka  

x  Stropní jednotka  

2  x Ventilace na požadavek (1) 

x  Nepřetržitá ventilace (2) 

3 x  Teplotní regulace – ventil  

 x Teplotní regulace – ventilátor 

 

Č. DIP přepínače   Popis  

4 - 5 

VYP VYP 2trubková jednotka bez odporu  

VYP ZAP 4trubková jednotka  

ZAP VYP 2trubková jednotka s odpory – nastavení  

ZAP  ZAP 2trubková jednotka s integrovanými odpory 

POZNÁMKY: 

(1) na požadavek topení, nepřetržité chlazení. 
(2) bez „hot startu“ a Too Cool („přílišné chlazení“). 

  Nastavení DIP přepínačů  

  
Dip4 VYP 
DIP5 VYP 

Dip4 ZAP 
DIP5 ZAP 

Dip4 ZAP 
Dip5 VYP 

Dip4 VYP 
Dip5 ZAP 

Ty
p

 

sy
st

é
m

u
  

Systém 2trubkový 2trubkový 2trubkový 4trubkový 

Elektrické odpory NE Integrace Nastavení  NE 

V
ýs

tu
p

y 
 

Topení  VÝSTUP 1 VÝSTUP 1 - VÝSTUP 2 

Chlazení  VÝSTUP 1 VÝSTUP 1 VÝSTUP 1 VÝSTUP 1 

Elektrické odpory NE VÝSTUP 2 VÝSTUP 2 NE 

V případě DIP přepínačů postupujte následovně: 

 Nejprve oddělte základní desku konektorů od hlavního rozhraní pomocí malého šroubováku. Zasuňte šroubovák do 
speciálních otvorů (na straně obalu) a lehce otáčejte, dokud se obě části neoddělí; 

 Otočením hlavního rozhraní můžete vidět DIP přepínače osazené na desce tištěných spojů. 

8.4 ČIDLO VODY 

 Nainstalujte čidlo za ventilem a zaizolujte ji pomocí hliníkové pásky; 

 Stejně jako pro 4trubkové systémy se vždy musí osadit na okruh teplé vody a nikdy na okruh studené vody; 

 Používejte pouze sondu dodanou jako příslušenství – NTC čidlo teploty, zesílenou izolaci, PVC kabel, délka kabelu = 1,5 m. 
Poznámka: nastavte DIP přepínač č. 3 do polohy ZAP – tepelná regulace - ventil. 

8.5 ČIDLO VZDUCHU  

Nainstalujte čidlo vzduchu do vstupního otvoru žebrované baterie jednotky a připevněte jej pomocí elektrické svorky. 
Power = napájení/zdroj; water probe = čidlo vody; air probe = čidlo vzduchu 
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8.6 ZAPOJENÍ 

Typ teplovodních kazet: informace a schémata zapojení kazetových typů najdete v příručce pro uživatele a instalatéry.  

N-HCA/B 

 
Obrázek 1. HNSbox zapojení s N-HCA/B. 

gnd = ground = messa a terra  
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N-HCA 4/B 

 
Obrázek 2. HNSbox zapojení s N-HCA 4/B. 
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As for theRS485 terminal board, see the “signal wiringconnection” section.
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Typ s vedením: 
Informace o schématech zapojení typů s vedením jsou uvedeny v příručce pro uživatele - instalatéry. 
N-HCN09 

 
Obrázek 3. HNSbox zapojení s N-HCN09 

N-HCN09 s modulem SBC (ventil V2) 

 

Obrázek 4. HNSbox zapojení s N-HCN09 s modulem SBC (ventil V2). 

Thedashedlines show theconnections tobecarriedout by theinstaller.
All lines have tobeprotectedat theoriginby theinstaller.
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N-HCN09 s modulem SBE 

 

Obrázek 5. HNSbox zapojení s N-HCN09 s modulem SBC. 

N-HCN09 s modulem SBE2 

 

Obrázek 6. HNSbox zapojení s N-HCN09 s modulem SBE2. 
 

 

 

 

 

gnd = ground = messa a terra

R

S

N

T

YV1

Window

contact

Air sensor

Water sensor

med. speed

min. speed

N

L

out 1

N

out 2

+

gnd

-

R
S

4
8

5

1

2 +

gnd

-

max. speed

Black = Hight speed

Blue = Medium speed

Red = Low speed

White = Neutral

Yellow-Green = Ground

Ground

As for theRS485 terminal board, see the“signal wiringconnection” section.
Thedashedlinesshow theconnections tobecarriedout by theinstaller.

All lineshave tobeprotectedat theoriginby theinstaller.

N-HCN 09

HNSbox

Factory connections

y
e

ll
o

w
-g

re
e

n

SBE

ELECTRICAL HEATING SECTION BOARD

RST

KMR1

TS

TS

6

7

400V /3+N /50Hz

R
S

N

T

YV1

Window
contact

Water sensor

Air sensor

med. speed

min. speed

N

L

out 1

N

out 2

+

gnd

-

R
S

4
8

5

1

2 +

gnd

-

max. speed

Black =Hight speed

Blue= Medium speed

Red = Low speed

White = Neutral

Yellow-Green= Ground

Groun d

As for theRS485 terminal board, see the “signal wiringconnection” section.

gnd = ground = messa a terra

Thedashedlines show theconnections tobecarriedout by the installer.

All lines have tobeprotectedat theoriginby the installer.

N-HCN09

HNSbox

Factoryconnections

SBE2

y
e

ll
o

w
-

g
r

e
e

n

6

7

TS

TS

TS

TS

ELECTRICAL HEATING SECTION BOARD

T S R

400V / 3+N / 50Hz



DÁLKOVÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

47 

N-HCN13÷43 

 

Obrázek 7. HNSbox zapojení s N-HCN13-43. 

N-HCN13÷43 s modulem SBC (ventil V2) 

 

Obrázek 8. HNSbox zapojení s N-HCN13-43 s modulem SBC (ventil V2). 

The dashed lines show the connections to be carried out by the installer.

All lines have to be protected at the origin by the installer.
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N-HCN13÷43 s modulem SBE  

 
Obrázek 9. HNSbox zapojení s N-HCN13-43 s modulem SBE. 

N-HCN13÷43 s modulem SBE2  

 

Obrázek 10. HNSbox zapojení s N-HCN13-43 s modulem SBE2. 
 

 

 

R

S

N

T

YV1

Window

contact

Water sensor

Air sensor

m e d . speed

m in . speed

N

L

o u t 1

N

o u t 2

+

g n d

-

R
S

4
8

5

1

2 +

g n d

-

max. speed

As for the RS485 terminal board, see the “signal wiring conne ction” section.

gnd = ground = messa a terra

The dashed lines show the conne ctions to be carried out by the installer.

All lines have to be protected at the origin by the installer.

HNS box

y
el

lo
w

-g
re

en

SBE

E L E C T R IC A L H E A T IN G S E C T IO N B O A R D

RST

KMR1

TS

TS

6

7

B la c k = H ig h t s pe e d

B lu e = M e d iu m s pe e d

R e d = L o w s pe e d

W h ite = C o m m o n

Y e llo w -G re e n = G rou n d

N-H CN 15-17-21-24-36-43

C Ph Ph1 L HM

C L M H

R
E

L
E

'

R
E

L
E

'

R
E

L
E

'

C = c o m m o n

P H = p h a s e

P h 1 = n e u t ra l

L = Lo w s pe e d

H = H ig h t s pe e d

M = M e d iu m s pe e d

P o w e r s up p ly

40 0 / 3 + N / 5 0 -6 0 H z

R

S

N

T

YV1

Window

contact

Water sensor

Air sensor

med. speed

min. speed

N

L

out 1

N

out 2

+

gnd

-

R
S

4
8

5

1

2 +

gnd

-

max speed

As for the RS485 terminal board, see the “signal wiring connection” section.

gnd =ground =messa a terra

The dashed lines show the connections to be carried out by the installer.

All lines have to be protected at the origin by the installer.

HNS box Black = Hight speed

Blue = Medium speed

Red = Low speed

White = Common

Yellow-Green = Ground

N-HCN15-17-21-24-36-43

C Ph Ph1 L HM

C L M H

R
E

L
E

'

R
E

L
E

'

R
E

L
E

'

C = common

PH = phase

Ph1 = neutral

L = Low speed

H = Hight speed

M = Medium speed

SBE2

y
e

ll
o

w
-g

re
e

n

TS

ELECTRICAL HEATING SECTION BOARD

KMR1

RST

6

7

Power supply

400 / 3+N / 50-60Hz



DÁLKOVÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

49 

 

Legenda k obrázkům 8.3, 8.6: 

Bus adapter = sběrnicový adaptér  

Cable = kabel 

Power supply = napájení/zdroj 

Terminal board = deska svorkovnice 

Gnd /ground= uzemnění 

HNS System = HNS systém 

Touch screen remote controller terminal block = svorkovnice dálkového dotykového ovladače  

Chiller terminal block = svorkovnice tepelného čerpadla  

Air sensor = čidlo vzduchu 

Water sensor = čidlo vody 

Window contact = okenní kontakt 

Min. speed = min. rychlost  

Med. Speed = stř. rychlost 

Max. speed = max. rychlost  

Out = výstup 

As for the xxx terminal board, see the „signal wiring connection“ section = Jako pro desku svorkovnice xxx, viz oddíl „zapojení 

signálních vodičů“. 

The dashed lines show the connections to be carried out by the installer. = Přerušované čáry zobrazují zapojení, která musí provést 

instalatér.  

All lines must be protected at the origin by the installer. = Všechna vedení musí být na počátku chráněna – zajistí instalatér. 

N = neutral = N = neutrální 

L = line = vedení   

Factory connections = zapojení z továrny  

Black = černá, blue = modrá, red =  červená, white = bílá, yellow-green = žlutozelená 

High speed = vysoká rychlost 

Medium speed = střední rychlost  

„out 2“ terminal not used = nepoužívá se svorka „výstup 2“ 

Electrical heating section board = deska úseku elektrického topení 

Common = běžné/společné 

PH = phase = fáze  

    

 

 


