Кратка инструкция за работа

Контролер TopTronic® E – „Комфорт“
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Работните елементи/бутони се показват в бяло на черен фон или в черно на бял
фон. Елементите на дисплея, от друга страна, са оцветени.
№. Иконка

Предназначение/Функция

№ Иконка

Предназначение/функция

1

Отоплителен кръг

8

„Отсъствам“

2

Стайна температура (в
момента)

9

Показване на
предупредително
съобщение

Избор на отоплителен кръг – в случай
че съществуват няколко

Задаване на нужната стайна
температура (стр. 2)

Използва се за бързо превключване,
ако ще отсъствате няколко часа

Избор и показване на
предупредителни съобщения

3

Активна дневна програма

10

Външна температура(само

4

Сменящ се цикъл

11

Информационна област

5

Основна програма

12

Прогноза за времето

6

„Присъствам“

13

Главно меню

7

Седмична програма

14

Работно състояние на
LED индикаторите

Избор на дневна програма – рег. на
стайната температура (стр. 2 и 3)

Показване на времето за отопление в
момента. Настройка в главното меню
(стр. 3)

Избор на работен режим
(„Режим на изчакване“, „Почивка до...“,
„Постоянна“, режим Икономичен“ и
др. – стр. 2 и 3)
Отопляването започва веднага,
активирана е целодневната програма

Обратно към седмичната програма

с външен сензор)
Елемент на дисплея – не работи

Извикване на информация за
топлинния източник, топлата вода и
отоплителния кръг

Във връзка с отдалечената връзка

Преглед на менюто и обработка на
всички функции (стр. 4)

Елемент на дисплея – не работи
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Липсва

(за няколко часа)

Задаване на стайната
температура

Избор на „Отсъствам“.

Изберете стайна температура.

Сменете необходимите продължителност и
стайна температура (+/-) и потвърдете с ОК.

Променете стайната температура (+/-)
и потвърдете с ОК.

i

Предупреждение
Изберете , ако се връщате
рано – отоплението се
включва веднага.

i

Предупреждение
Настройването на стайната температура, променянето на дневните програми и избирането
на програмите „Парти до“ и „Отсъствам до“ е единствено възможно в основните програми
„Седмица 1“ и „Седмица 2“. За допълнителна информация за контролера TopTronic® E
вижте инструкцията за работа на Hoval.

Стайната температура нараства/спада.
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„Парти“, „Отсъствие“

Дневни програми

(„Сутрин и вечер“, „Целодневно“ и др.)

Изберете дневна програма.

Изберете дневна програма.

Изберете активна дневна програма.

Изберете активна дневна програма.

Изберете „Парти“/„Отсъствам“.

Изберете необходимата дневна програма

Желани продължителност и стайна температура. Настройте(+/-) и потвърдете с ОК.

Новата дневна програма бива активирана
след потвърждаване с ОК.

Нова активна
дневна програма
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Основна
програма

- Избор на основна програма

--Избор на топлинен източник
--Оставащо време за работа
--Ограничение на мощността
--Информационна област

--Избор на топлинен източник,
отоплителен кръг и топла вода
--Избор на времетраене
– Показване на диаграма

– За системи със слънчев колектор

--Желана стайна температура
--Избор на основна програма
--Избор на дневна програма
--Стайна темп. за сменящите се цикли

--Желана температура на БТВ
--Избор на основна програма
--Избор на дневна програма
--Сменящи се цикли за топлата вода

– Избор на отопл. кръг/топла вода
--Подробен избор на отопл. кръг/
топла вода
--Промяна на седмичните програми
--Промяна на дневните програми

Емисии
(само за
специалиста
по отоплителни
системи)

Анализ

Визуализация

Отоплителни
кръгове

Топла вода

Програми
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„Отсъствам“

Седмична
програма

-- Обратно към автоматичната работа
(седмична програма)

– Ще отсъствам няколко часа

В момента

Активен
отоплителен кръг

--Отопляването започва веднага или се
активира целодневната програма.

--Избор на отоплителен кръг
--Избор на съвместна работа

Преглед на главното меню

--Избор на информационна област
--Подробен
избор
на
топлинен
източник, отоплителен кръг, топла вода,
фотоволтаична система и др.
--Информационна област
--Влизане с ПИН в нивото на
потребителя (само за специалист)
 еню само за специалиста по
М
отоплителни системи
– Избор на топл. източник/отопл. кръг
– Подробен избор
- Охлаждане/ИЗКЛ/отопление
- Информация
- Език
- Цветова схема
- Начален екран
- Фоново осветление
- Време до минаване в режим на
готовност
- Показвай до режима на готовност
- Оторизация
– Анализ на конфигурацията

Инфо

Потребителско
ниво
Обслужване

Ръчен режим
(само за
специалиста по
отопл.системи)
Представяне
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--Показване на следващата дата
за обслужване/почистване/поддръжка

Система

Захранващ
блок

4 213 843 / 00 - 04/15 BG

Влияние на прогнозата за
времето върху отоплението.
Функцията работи само с
отдалечена връзка.

Само за специалиста по
отоплителни системи

Актуализация
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Само за специалиста по
отоплителни системи

--Настройка
на
стайната
температура
--Избор на дневна програма
--Покажи активните сменящи се
кръгове

--Избор
на
информационна
област
--Подробен избор на топлинен
източник,
отоплителен кръг и топла вода
--Зона за информация

Пускане в
експлоатация

Стайна температура/
Дневна програма

Информация

