SOOJUSPUMBA JUHTAUTOMAATIKA KIIRJUHEND

JUHTSEADE

STANDARDKUVA „KÜTE“

STANDARDKUVA „SOE
TARBEVESI“

PROGRAMMIALA „INFO JA
KIIRSEADISTUSED“
1 Valige sümbol

1 USB-liides (pistik asub klapi taga)
2 Näidik
Üks menüütase kõrgemale
Üks menüütase madalamale
Salvesta seadistused
Tühista seadistused
3 Olekutähis
Sõõr nupu ümber süttib roheliselt
= süsteem töötab nõuetekohaselt
Sõõr nupu ümber süttib
roheliselt/punaselt = iselähtestuv
talitluse katkestus
Sõõr keeratava surunupu ümber
süttib punaselt = talitlushäire
Veateade kuvatakse keeratava surunupu
vajutuseni. 7 sekundi möödudes
kuvatakse näidiku standardkuva. Jälgige
teadet näidikul
4 Keeratav surunupp

1 Programmiala „Küte“ sümbol
Sümboliga külgnevad kuvad ja seadistused
puudutavad ainult kütet. Vajutades saate
lülitada erinevate varustustüüpide vahel.

9 Programmiala „Soe tarbevesi“ sümbol
Näitab, et sooja tarbevee funktsioone
kontrollitakse standardkuval

2 Aktiivne kütterežiim
Auto, Party (pidu), Holidays (puhkus), 2hg
(teine soojusallikas) või Off (väljas)

10 Aktiivne sooja tarbevee režiim
Auto, Party (pidu), Holidays (puhkus), 2hg
(teine soojusallikas) või Off (väljas)

3 Digitaalne temperatuurinäit
Näitab, kui palju sooja vee tagasivoolu
temperatuur võib erineda küttekõverast.
Võimaliku kõrvalekalde maksimaalne
väärtus: ± 5°C

11 Vee soojendamise seadistatud temp

4 Temperatuuriskaala
Näitab graafiliselt, kui palju sooja vee
tagasivoolu temperatuur võib erineda
seadistatud küttekõverast. Võimaliku
kõrvalekalde maksimaalne väärtus: ± 5°C
5 Kompressor
Kompressori sümbol pöörleb, kui
kompressor töötab
6 Hetke Talitlusolek

Keeramine = Liikumine
menüüväljal või väärtuste
muutmine

Küte

Soe vesi

Põrandaküte

Sulatamine

Vajutus (lühike) = Aktiveeritud
sümboli või väärtuste valimine

Elektritoide

Pumba vool

Vajutus (7s pikk) = Veateate
kinnitamiseks ja soojuspumba
süsteemi taaskäivitamiseks (=käsitsi
lähtestamine).

Viga

Jahutamine

7 Ümbritseva õhu hetketemperatuur
8 Kuupäev ja kellaaeg
N Navigeerimisnool (liikumiseks
navigeerimiskuvale)

…

2 Avaneb menüü „info + seadistused“

NAVIGEERIMISKUVA

Menüü „Küte“
Töörežiimi, ajarežiimide või
kütmistemperatuuri muutmiseks
Menüü „Soe vesi“
Töörežiimi, väljalülitusaegade või
temperatuuri muutmiseks

1 Soojuspumba aktiivne talitlusolek koos
ajanäiduga
2 Aktiivse talitlusoleku põhjus või
rikketeade
3 Kütte ja soojuspumba juhtseadme
programmialade sümbolid
Programmiala “Info ja kiirseadistus”
sümbol (kõikidele kasutajatele)
Programmiala “Küte” sümbol
(kvalifitseeritud tehnikutele)
Programmiala “Soe tarbevesi”
sümbol (kvalifitseeritud tehnikutele)
Programmiala “Hooldus” sümbol
(volitatud hooldustehnikule)
4 Info aktiveeritud sümboli kohta

Menüü „Kogu süsteemi
seadistamine“
Ühtse taliltusrežiimi määramiseks
süsteemi erinevatele osadele
Automaatne: menüü väli näitab
hetkelist töörežiimi
Päevane režiim = intensiivsem
kütmine
Öine režiim = kütmine on
vähendatud
Temperatuur – aktiveerige et muuta
kütmistemperatuuri, väärtuste vahemik
-5C kuni 5C
Tarbevee soojendamine seisatud
Tarbevee kütmine
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