Obsluha

Ovládací prvky
Legend:
A. Hlavní vypína
B. Tla ítko Escape (ESC)
C. Oto ný voli - vyhledání nebo
změna hodnoty
D. Potvrzovací tla ítko (OK)
E. Funk ní tla ítko ru ního provozu
F. Funk ní tla ítko re imu kominík“
G. Informa ní tla ítko
H. Resetovací tla ítko
I. P epína provozních re im pro
topné okruhy
L. Displej
M. P epína provozního re imu pro
teplou (u itkovou) vodu
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Přepínač provozních režim pro
topení (I)
Lze nastavit 4 r zné re imy pro
topení:
t Auto hodiny: automatický provoz
podle nastaveného as. programu
t Slunce 24 h: trvalé topení na
po adovanou komfortní“ teplotu
t Měsíc 24 h: trvalé topení na redukovanou teplotu
t Chráněný re im: pohotovostní re im pouze ochrana p ed
zamrznutím.
Režim zastavení řídícího zařízení
Ohledně nastavení zp sobu zastavení
ídícího za ízení a zadání cílové
hodnoty stiskněte (K) na dobu > 3 s.
Pro nastavení parametr ho ení
znovu stiskněte (K) na dobu > 3 s

Potvrzovací tlačítko OK (D)
Tlačítko ESC (B)
Tyto dvě tla ítka slou í spolu s oto ným voli em teploty (C) + k programování a nastavování regulace. Nastavení, které nelze ovládat ovládacími prvky, se realizují programováním.
Stisknutím tla ítka ESC sko íte o krok
zpět, nastavené hodnoty se neulo í.
Stisknutím tla ítka OK se posunete
do dal í úrovně resp. jsou ulo eny
nastavené hodnoty.

Tímto oto ným knoflíkem lze p i
programování nastavovat a měnit
nastavení.

Funkční tlačítko ručního provozu (E)
V manuálním re imu budou v echna
erpadla v innosti, smě ovací ventily ji nebudou ízeny a bude mo né
upravit cílovou hodnotu ho áku (nastavení z výrobního závodu je 60 °C)
(zobrazí se symbol maticového klí e).

Displej (L)

Nastavovací knoflík
Volič teploty pokojové teploty (C)
t Slou í k nastavení komfortní“
kotlové teploty
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Přepínač provozního režimu pro
užitkovou vodu (M)
Zapne p ípravu u itkové vody.
(zobrazí se pruh v displeji pod
kohoutkem).

Informační tlačítko (G)
Zobrazení vybraných informací bez
vlivu na regulaci: teploty, re im
topení, u itková voda, poruchové
hlá ení.
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On/o vypínač (A)
Poloha 0:
Celý kotel a k němu p ipojené elektrické komponenty jsou odpojené od
proudu. Ochrana p ed zamrznutím
není zaji těna.
Poloha I:
Kotel a k němu p ipojené komponenty jsou p ipraveny k provozu.
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Funkce automatické odvzdu n ní (E)
Dr te funk ní tla ítko ru ního
provozu stisknuto déle ne 3 sekundy:
zapo ne automatické odvzdu nění
topného okruhu. Pou ívá se nap . po
prvotním naplnění soustavy. P i tom
se p epne kotel do pohotovostního
re imu
erpadlo se vícekrát vypne a zapne
(vypnou a zapnou). P ípadný 3cestný
ventil se p epne do pozice pro
teplou vodu a erpadlo ( erpadla)
se vícekrát vypne a zapne. Na konci
této funkce se kotel zase p epne do
standardního re imu.K
Funkční tlačítko režimu kominík (F)
Po krátkém stisknutí tla ítka se kotel
p epne do re imu pro mě ení emisí,
po krátkém stisknutí tla ítka, resp.
automaticky po 15 minutách, se tato
funkce zase deaktivuje (zobrazí se
symbol maticového klí e).
Resetovací tlačítko (H)
Po krátkém stisknutí tla ítka se zru í
bezpe nostní
nebo
havarijní
odstavení
kotle.
Pokud
se
bezpe nostní odstavení opakuje
více ne 3x vypněte kotel, uzav ete
plynový ventil a kontaktujte odborný
servis.
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Popis displeje
Programování
Volba re imu u itkové vody
Volba topného re imu (zablokování
regulace kotle p i podr ení
> 3 sek)
Displej
Informa ní tla ítko
Potvrzení
Volba ru ního re imu
(odvzdu nění p i podr ení
> 3 sek)

Opustit menu
Reset

Re im kominík“

Volba
(otá ením doprava nebo doleva)
Topení komfortní“ teplotu
Topení na redukovanou teplotu
Topení na teplotu proti zamrznutí
Proces probíhá – po kejte prosím
Ho ák v provozu
Poruchové hlá ení

INFO
PROG
ECO

Informa ní úrove (aktivována)
Re im programování
Topení do asně vypnuté
Aktivní ECO funkce v návaznosti na
limity léto/zima
Prázdninový re im je aktivován
Indikování topného okruhu

Programování

Výchozí zobrazení
(tla ítková úrove )

Ru ní provoz / re im kominík“

No.

íslo ádku ( íslo parametru)
Stiskn te tlačítko OK (1x)

-
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Koncov uživatel
Zvolte po adované menu
Potvr te tla ítkem OK
Vyberte po adovaný parametr
Potvr te tla ítkem OK
Změ te voli em + Potvr te tla ítkem OK
Tla ítkem ESC se vrátíte do
výchozího zobrazení

Stiskn te tlačítko OK (1x)
Podržte tlačítko INFO (4 sek)

Uvedení do provozu
Technik
- Zvolte po adovanou u ivatelskou
úrove
- Potvr te tla ítkem OK
- Zvolte po adované menu
- Potvr te tla ítkem OK
- Vyberte po adovaný parametr
- Potvr te tla ítkem OK
- Změ te kole kem + - Potvr te tla ítkem OK
- Tla ítkem ESC se vrátíte do
výchozího Zobrazení

Obsluha

Stručn přehled hlavních funkcí
Tla ítko

Operace
Nastavení po adované
pokojové teploty pro
topné
okruhy 1 a 2 sou asně

Postup
TO 2 spolu s TO 1
Otá ejte oto ným voli em
teploty
doleva/doprava. Otá ejte
dále
oto ným voli em teploty
Ulo te tla ítkem OK
nebo vy kejte 5 sek

Zobrazení / funkce
Zobrazí se nastavená aktuální komfortní“ teplota
Otá ením měníte po adovanou teplotu v
krocích 0,5 °C od 10,0 do 30 °C
Po adovaná komfortní“ teplota byla ulo ena
Zvolená teplota nebyla ulo ena
- po 3 sek se zobrazí výchozí zobrazení

nebo stiskněte
Nastavení po adované
pokojové teploty pro
topný okruh 1 a topný
okruh 2 samostatně

TO 2 nezávisle na TO 1
Otá ejte oto ným knoflíkem
doleva/
doprava
Stiskněte tla ítko OK Otá ejte
oto ným knoflíkem doleva/
doprava
Ulo te tla ítkem OK
nebo vy kejte 5 sek

Zvolte topný okruh
TO byl zvolen
Bliká teplota v krocích 0,5 °C od 10,0 do 30 °C
Po adovaná komfortní“ teplota byla ulo ena
Zvolená teplota nebyla ulo ena
- po 3 sek se zobrazí výchozí zobrazení

nebo stiskněte
Zapínání a vypínání
re imu u itkové vody

stiskněte tla ítko

Zapnutí i vypnutí re imu u itkové vody
(sledujte indikaci symbolem TV)
- ZAP: p íprava u itkové vody podle spínacího programu
- V P: ádná p íprava u itkové vody
- ochranné funkce jsou aktivní

Změna provozního re imu

Tovární nastavení

Automatický provoz ZAP, tzn.:
- topení podle nastaveného as. programu
- po adované teploty podle topného programu
- ochranné funkce jsou aktivní
- funkce automatického p estavení léto / zima je aktivní
- funkce ECO jsou aktivní (sledujte indikaci symbolem)

1x krátké stisknutí tla ítka

Trvale zapnuté topení na nastavenou komfortní“ teplotu, tzn.:
- topení bez asového prog. na po adovanou komfortní“ teplotu
- ochranné funkce jsou aktivní

Opakované krátké stisknutí
tla ítka

Trvale redukované topení, tzn.: :
- topení bez asového prog. na po adovanou redukovanou teplotu
- ochranné funkce jsou aktivní
- funkce automatického p estavení léto / zima je aktivní
- funkce ECO jsou aktivní

Opakované krátké stisknutí
tla ítka

Zapnutí pohotovostního re imu, tzn.:
- topení je vypnuto
- teplota podle pot eby ochrany p ed zamrznutím
- ochranné funkce jsou aktivní

Podr ení tla ítka > 3 sek
Opakované podr ení tla ítka
> 3 sek

304: Zablokování regulace kotle
Nastavení po adované hodnoty
po 3 sek se zobrazí výchozí zobrazení

Auto

Zablokování regulace
kotle

35

CZ

Obsluha

Stručn přehled hlavních funkcí
Zobrazení r zných
informací

Manuální re im
Změna teploty kotle
p ednastavené ze závodu

1x stisknutí tla ítka
opakované stisknutí tla ítka
opakované stisknutí tla ítka ..

INFO zobrazené hodnoty
Stav kotel
Stav teplá voda
Stav okruh 1
Stav okruh 2
as/Datum
Poruchy indikace
Indikace servisu

Stisknutí tla ítka

(Informace na displeji závisí na konfiguraci)
Zpět do hlavního menu;
INFO Segment zmizí

Krátké stisknutí tla ítka

Zapnutý ru ní provoz (zobrazí se symbol maticového klí e)
- Topný provoz s p ednastavenou teplotou kotle
(tovární nastavení = 60 °C)

Krátké stisknutí tla ítka
Krátké stisknutí tla ítka
Otá ení oto ným knoflíkem -/+
Krátké stisknutí tla ítka
Krátké stisknutí tla ítka

- pokojová teplota
- pokojová teplota min.
- pokojová teplota max.
- venkovní teplota
- venkovní teplota min.
- venkovní teplota max.
- TV teplota 1
- teplota kotle

301: Ru ní provoz – Nastavit po adovanou hodnotu
Bliká zobrazení teploty
Nastavte po adovanou hodnotu
Stav kotle
Ru ní provoz se vypne (symbol maticového klí e zhasne)

Krátké stisknutí tla ítka
Funkce odvzdu nění

Podr ení tla ítka > 3 sek
Opakované podr ení tla ítka
> 3 sek

312: Zapne se odvzdu ování
Vypne se odvzdu ování

Aktivace re imu kominík“

Stisknutí tla ítka (< 3 sek)
Opakované stisknutí tla ítka
(< 3 sek)

Re im kominík“ ZAP
Re im kominík“ V P

Krátkodobé sní ení
pokojové teploty na
QAA75 (volitelné
p íslu enství)

Stisknutí tla ítka
Opakované stisknutí tla ítka

Topení na redukovanou teplotu
Topení na po adovanou komfortní“ teplotu

Resetovací tla ítko

Stisknutí tla ítka (< 3 sek)
Opakované podr ení tla ítka
>3s

Kotel je ru ně zablokován, není uvolněn
Kotel je odblokován, výstra ný symbol zmizí

RESET

OK

= informace

ESC = zru it, vra te se do menu
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Poruchy

V p ípadě zablokování / poruchy se
na displeji zobrazí výstra ný symbol
(
) a bude blikat kód chyby. P ed
vynulováním kotle je t eba nejd íve
identifikovat a odstranit p í inu
poruchy. V následující tabulce jsou
uvedena v echna mo ná zablokování
s uvedením mo né p í iny.

KÓD
CH B

POPIS CH B

10

Porucha sníma e venkovní teploty

20

Porucha sníma e výstup topení

P

INA

Porucha sníma e vněj í teploty (B9)
(model místnosti, ochrana proti
zamrznutí, nehodnověrná hodnota
sníma e)
Zkrat sníma e pr toku kotle (B2)

26

Porucha sníma e teploty anuloidu

28

Porucha sníma e teploty spalin

P eru ený obvod sníma e pr toku
kotle (B2)
Porucha sníma e teploty spole ného
pr toku (B10) (chybějící sníma , nakonfigurovaný dvakrát, nakonfigurovaný na za . Slave,...)
Zkrat sníma e spalin
P eru ený obvod sníma e spalin
Zkrat sníma e teploty ve zpětném
okruhu kotle (B7)

40

Porucha sníma e teploty zpáte ky

50

Porucha sníma e teploty/termostatu 1 TUV

Porucha sníma e teploty/termostatu
1 TUV (B3)

52

Porucha sníma e teploty/termostatu 2 TUV

Porucha sníma e teploty/termostatu
2 TUV (B31)

78

Porucha sníma e tlaku vody

Porucha sníma e tlaku vody (zkrat
nebo p eru ený obvod)

81

Zkrat LPB nebo chybí elektrické napájení
sběrnice

Zkrat LPB nebo chybí elektrické
napájení sběrnice

82

Kolize adresy LPB

Kolize adresy LPB

83

Zkrat nebo chybějící komunikace BSB-Wire

Zkrat nebo chybějící komunikace BSBWire

84

Kolize adresy BSB-Wire

Kolize adresy BSB-Wire

85

Porucha rádiové komunikace BSB

Porucha rádiové komunikace BSB

91

Ztráta dat na EEPROM

Ztráta dat na EEPROM

100

Dvě taktovací za ízení typu Master

Dvě taktovací za ízení typu Master

105

Hlá ení o údr bě

Hlá ení o údr bě

P eru ený obvod sníma e teploty ve
zpětném okruhu kotle (B7)

P ekro ení tepoty SLT
rozpojení
blokování
110

Zablokování SLT

TL/SLT

zap í i uje

za-

Teplota ve zpětném okruhu kotle je
vy í ne /rovná hodnotě (teplota kotle
+ Sd_RL_groesser_VL - 2K)
P íli vysoký teplotní rozdíl Delta-T
Teplota v kotli stoupá rychleji ne
v hodnotě Max. tepl. ve stupních
(TempGradMax)

111

Bezpe nostní vypnutí omezova em teploty

Bezpe nostní vypnutí omezova em
teploty

119

Do lo k vypnutí prost ednictvím tlakového
spína e vody

Termostat dví ek ho áku

128

Do lo ke zhasnutí plamene během innosti

130

Do lo k p ekro ení max. limitu teploty spalin

Do lo k p ekro ení hodnoty po ítadla
opakování chyby
Do lo ke zhasnutí plamene během
innosti
Teplota spalin ≥ 90 ˚C
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KÓD
CH B

POPIS CH B

P

INA

Do lo k p eru ení vstupu vzájemného
blokování

132

Bezpe nostní vypnutí prost ednictvím tlakového spína e plynu

133

Do lo k p ekro ení asového limitu pro
zapálení plamene

151

Vnit ní porucha za ízení BMU

Chybná polarita elektrického napájení
230 V

152

Vyskytla se chyba parametrizace

Prove te
p eprogramování
plo ných spoj (PCB)

153

Za ízení bylo zablokováno manuálně

Tla ítko pro vynulování bylo stisknuto
p íli dlouhou dobu

160

Nebylo dosa eno mezní hodnoty rychlosti
ventilátoru

Nebylo dosa eno mezní hodnoty rychlosti ventilátoru

162

Nedochází k sepnutí kontaktu APS

Nedochází k sepnutí tlakového spína e
vzduchu

164

Porucha pr tokového/tlakového spína e
HC

Porucha
spína e HC

166

Nedochází k rozepnutí tlakového spína e
vzduchu

Nedochází k rozepnutí
spína e vzduchu

183

Jednotka se nachází v re imu parametrizace

Jednotka se nachází v re imu parametrizace (zabl. parametru)

322

P íli vysoký tlak vody 3

Tlak vody na vstupu H3 je p íli vysoký

323

P íli nízký tlak vody 3

Tlak vody na vstupu H3 je p íli nízký

324

Stejný vstup sníma e BX

Stejný vstup sníma e BX

330

Nefunk ní vstup sníma e BX1

Nefunk ní vstup sníma e BX1

331

Nefunk ní vstup sníma e BX2

Nefunk ní vstup sníma e BX2

332

Nefunk ní vstup sníma e BX3

Sníma spalin není správně naprogramován

353

Chybí kaskádní pr tokový spína B10

Chybí kaskádní pr tokový spína B10

384

Cizí světlo

Zkrat ioniza ní elektrody

385

Podpětí hlavního napájení

Podpětí hlavního napájení

386

Tolerance rychlosti ventilátoru

Do lo k p ekro ení tolerance rychlosti
ventilátoru

388

Nefunk ní sníma TUV

chyba konfigurace vstupu sníma e B3/
B38

426

Zkontrolujte dusítko pro odvádění spalin

nesprávná innost dusítka pro odvádění
spalin

427

Konfigurace dusítko pro odvádění spalin

Parametrizace dusítka pro odvádění
spalin

432

Chybí funk ní uzemnění

Chybí p ipojení uzemnění

42

Je rozpojený kontakt tlakového spína e
plynu
Do lo k p ekro ení hodnoty po ítadla
opakování chyby
Do lo k p ekro ení asového limitu pro
zapálení plamene

desky

pr tokového/tlakového
tlakového

