Calido – příručka technika (nenahrazuje instalační manuál)

Ujistěte se, že:








Je na přívodu studené vody zpětná klapka, expanzní nádoba a pojistný ventil 7 bar
Tlak na přívodu vody je min. 1,5 bar a max. 5,5 bar (v opačném případě je potřeba instalovat
oběhové čerpadlo nebo redukční ventil)
Je na sacím potrubí instalován filtr
Je jednotka instalována na rovném podkladě a je zajištěn správný odvod kondenzátu (na
nejnižším místě, v případě potřeby vytvořte sifon)
Před spuštěním jednotky se ujistěte, že je zásobník naplněn vodou (jinak může dojít
k poškození topného tělesa)
Zkontrolujte správnost el. napájení (přítomnost jističe, proudového chrániče a správného
uzemnění). Kolísání napětí nesmí přesáhnout 10%.
Že je termostat na el. tělese nastaven na 75°C (rozsah je 15 až 75°C, stupnice po 10°C).
Přístup k termostatu je po sundání předního krytu.

Spuštění a nastavení jednotky












Hodnotami se prochází pomocí šipek a hodnoty se uloží po stisknutí tlačítka „nastavení“. Zpět
se vrátíte stiskem tlačítka „ON/OFF“
Stisknutím tlačítka „ON/OFF“ lze jednotku uvést do chodu (rozsvítí se ikona slunce).
Pomocí šipek se nastaví teplota, čas (stisknutím tlačítka „hodiny“), časovač (podržením
tlačítka „hodiny“ po dobu 5s). Hodnoty čas a časovače se ukládají se opětovným stiskem
tlačítka „hodiny“, ruší se tlačítkem „nastavení“.
Tlačítkem „el. ohřev“ lze snížit/zvýšit využití elektrického topného tělesa. Pro vyšší úsporu
ponechte neaktivní, pro vyšší výkon aktivujte.
(V režimu sníženého využití topného tělesa se těleso aktivuje, pokud je venkovní teplota nižší
než -10°C, odmrazovaní, nebo požadovaná teplota v zásobníku vyšší než 60°C)
(V režimu vyššího využití se el. ohřev aktivuje automaticky po 30 minutách pokud není
dosažena požadovaná teplota v zásobníku)
Pokud je jednotka zapnuta a podržíte tlačítko „el. ohřev“ po dobu 5s aktivuje/deaktivuje se
funkce ventilace (tzn., že bude ventilátor aktivní stále i po dosažení požadované teploty)
Stiskem obou šipek po dobu 5s se ovládání uzamkne/odemkne
Na displeji je na levé straně zobrazovaná požadovaná teplota vody a na pravé skutečná (horní
teplota, spodní teplota se zobrazí po stisknutí tlačítka „nastavení“. Při ohřevu nejprve narůstá
spodní teplota)
Doporučuje se nenastavovat požadovanou teplotu v zásobníku na teplotu vyšší než 60°C. Pro
maximální úsporu provozních nákladů lze nastavit teplotu v zásobníku na 50°C (nižší se už
z hygienických důvodů již nedoporučuje)

