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Návod k použití regulátoru Otronic easy plus © 
 

Tento návod je ur en jako pom cka p i obsluze 
tepelných erpadel spole nosti OCHSNER, 
vybavených regulátory Otronic easy plus. 
 
 
Symboly: 
Níže uvádíme výstražné symboly vyskytující se 
v tomto textu. 
 

 VÝSTRAHA 
Nedodržování pokyn , ozna ených tímto 
symbolem, m že vést k poškození t la nebo 
smrti uživatele nebo ke hmotným škodám. Tyto 
pokyny musí být p ísn  dodržovány.  
 

 POZOR 
Nedodržování pokyn , ozna ených tímto 
symbolem, m že vést k poškození za ízení 
nebo ke hmotným škodám ( ástí instalace 
nebo budovy). Tyto pokyny musí být p ísn  
dodržovány.  
 
 
 
Pom cky pro uživatele, které mají za cíl  
ovládání p ístroje usnadnit a poskytnout  
dopl ující informace. 
 
 

1 Bezpe nostní pravidla 
 
Než se seznámite s nastaveními tepelného 
erpadla, prosíme, p te pozorn  tento  

návod! 
 

Návody k rekonstrukci p ístroje 
nebo k jeho zm nám nejsou  
dostupny. Jakékoliv 
rekonstruk ní zm ny nebo opravy 

ístroje mohou být provád ny 
jenom výrobcí nebo ním 
autorizováným odborným 
pracovníkem.  

 

 
ed zahájením jakýchkoliv prací 

s p ep ovou ochranou nebo 
elektrickými kabely, vypn te 
všechny pojistky v celé vnit ní 
instalaci budovy.   
Vnit ní instalaci budovy tvo í 
regulace, dopl ující moduly a 
ostatní komponenty  (elektrický 
generátor, erpadla, omezova  
teploty apod.). 

 
 

Nedotýkejte se t lem nebo 
elektricky vodivými materiály a 

edm ty prodlužovacího kabelu 
s p ep ovou ochranou a také  

ipojených a nep ipojených k ní 
kabel .  P ep ová ochrana m že 
být pod nap tím a znamená to 
nebezpe í p ímého kontaktu se 
sítí! 

 
 

Regulátor, dopl ující jednotky,  
ep ová ochrana a kabely 

regulátoru mohou být napájeny 
také nap tím z vn jších kabel   
(bezpe nostní za ízení apod.), 
pokud regulátor není p ipojen 
nebo není napojen na sí ové 
nap tí.   

 
 

Uvedení do provozu, stejn  jako 
kontrolní prohlídky p ístroje se musí 
provád t odborníkem, 
autorizovaným spole ností Ochsner.  

 
 

Montáž p ístroje, stejn  jako 
instalace elektrických kabel  musí 
být provedeny autorizovanými 
odborníky v souladu s místními 
pravidly.  

 
 

 

 

 

 

 

POM CKA 

 



 
 
 

OTE. návod  Strona 5 z 61 

 
 

Regulátor aktivuje ochranné funkce 
pro tepelné erpadlo. Protože  
regulátor není certifikován jako 
bezpe nostní za ízení proti 
poruchám a poškozením tepelného 
erpadla, musí se p ihlížet p i jeho 

aplikaci k místním p edpis m a 
pravidl m (jde nap . o speciální 
vn jší kabelovou sí  vestav ných 
bezpe nostních za ízení). 

hem aktualizace  programového 
vybavení regulátoru se musí 
kontrolovat všechny 
parametrizované funkce tepelného 
erpadla.  

 

1.1 Zna ka CE  
 
Tento výrobek odpovídá platným v dob  jeho 
výroby technickým p edpis m a normám CE. 
 

1.2 Použití v souladu s ú elem 
 
Konstrukce regulátoru umož uje jeho aplikaci v 

zných za ízeních. Je proto možné, že 
nebudou všechny funkce popsané v tomto 
úvodu aplikovatelné pro Vaš p ístroj a n které 
vedlejší vybavení nebude pro n j dostupné 
(nap . idla, dálkové ovládání apod.). 
 

Regulátor se smí používat jenom k 
následujícím ú el m: 
- dodávka elektrické energie 

pomocí tepelného erpadla 
a/nebo dodate ního tepelného 
zdroje (olej/plyn/elekt ina)  

- oh ev teplé užitkové vody pro 
zásobník TUV. 

- topný nebo chladicí pracovní 
režim pro p ímý a/nebo smíšený 
okruh . 

 

 

2 Popis  
 

2.1 Systém OTE plus 
 
Regulátor OTE pro tepelná erpadla obsahuje 
za ízení k automatickému ovládání / regulaci 
topné instalace pomocí tepelného erpadla s 
chladicí funkcí nebo funkcí p ípravy TUV. 
Standardní systém sestává z následujících 
komponent :  
  
A) ovládací jednotka (vestav ná do tepelného 
erpadla) (kresba . 1)   

 
 
 
 
 

Rys 1: Regulátor s výstupy-vstupy 

Standardní systém m že ovládat následující 
okruhy p ístroje / tepelných zdroj : 

 1 x p ímý okruh (vytáp ní a chlazení) 
 1 x smíšený okruh (vytáp ní a 

chlazení) 
 1 x p ímé oh ívání zásobníku TUV s 

režimem speciálního topení  
 1 x tepelné erpadlo (vytáp ní a 

chlazení) 
 1 x speciální tepelný zdroj  (základní 

dodate ní elektrické vybavení) 
 
 
Regulátor tepelného erpadla je aplikovatelný 
pro všechny typy (vytáp ní/chlazení):  
 

 Tepelné erpadlo solanka-voda 
 Tepelné erpadlo voda-voda 
 Tepelné erpadlo s p ímým 

vypa ováním  
 Tepelné erpadlo vzduch-voda s  

      integrovaným odmrazováním 
 

B) Manuální ást  (Kresba . 2.)  
 
 
 
 
 
 

Kresba .  2: Manuální ást 
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2.2 Ovládací ásti 
 
Všechna nastavení, nutná pro fungování 
systému, lze ovládat pomocí základní ovládací 
ástí (v tepelném erpadle). (Kresba . 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3: Ovládací ást tepelného erpadla 

 
Na p ání zákazníka lze instalovat v každé 
místnosti dálkový ovládací panel. (Kresba . 4)  
 
 
 
 
 

Rys. 4: Dálkový ovládací panel 

 

3 Obsluha p ístroje 
 
Obsluha tepelného erpadla se uskute uje 
pomocí základní ovládací ástí. Tato ást je 
vestav ná do tepelného erpadla s  
um lohmotným plášt m, což umož uje 
jednoduchý p ístup k p ístroji.   
  
Užívatel má k dispozici 2 tla ítka a sv telný 
displej. (Kresba . 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5 :Obsluha tepelného erpadla 

 
Tepelné erpadlo není vybaveno 
zvláštním hlavním vypína em. V  
nutném p ípad , p ístroj se musí 
vypnout dle pokyn  automatickým 
bezpe nostním za ízením. Toto  
za ízení musí být dostupné, aby se 
umožnilo vypnutí p ístroje v p ípad  
nutnosti.  

 

3.1 Ochrana hesel1 
 
Obsluha OTE plus © se uskute uje v n kolika 
oblastech o r zném stup  dostupnosti tak, aby 
se p edešlo náhodilým chybným nastavením v 
parametrech. Oblast výrobce a oblast  
servisního pracovníka jsou chrán ny zvláštními 
hesly: 
 
A) heslo servisního pracovníka 
B) heslo výrobce 
 
 

Chybné zm ny nastavení v oblasti 
výrobce mohou vést k poškození 

ístroje! Spole nost Ochsner 
nenese za tyto zm ny 
odpov dnost!  
Zm ny nastavení provád jte 
jenom v oblasti vyhrazené pro  
uživatele!! 

 

                                                   
1 V p ípad  chybných nastavení pozbývají platnosti 
   všechny záru ní nároky. 

 

Tla ítko ESC 

Displej Um lohmotný pláš  

Nastavovácí tla ítko 
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3.2 Hlavní displej 
 
Hlavní displej ukazuje aktuální parametry 
(teploty a stavy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teplota systému: 
Zobrazuje hlavní výstupní teplotu (teplotu 
akum. nádrže nebo teplotu rozd lova e). 
Pokud je jenom jeden topný okruh, zobrazí se 
výstupní teplota práv  tohoto topného okruhu. 
 

Pom cka: 
Indikace „Pracovní stav“ informuje o 
celém systému. Všechna topná 
a/nebo p ijímací za ízení informují o 
správném fungování p ístroje.  

 

 

3.3 Menu 
 
Stisknutím nastavovacího tla ítka se zobrazí   
hlavní menu. V tomto menu se zobrazí topné 
za ízení.  
Každý p ijíma  tepla (topné okruhy, okruhy 
TUV) a každé topné za ízení (tepelné erpadlo, 
elektrický oh íva , kotel atd.) má sv j zvláštní 
soubor „Sub-Menu”. Tyto soubory se zobrazují 
v následujícím po adí v hlavním menu: 

1. Topný okruh/okruhy 
2. Okruh/okruhy TUV  
3. Tepelné erpadlo/ erpadla 
4. Ostatní topná za ízení 
5. Rozd lování tepla 
6. Servisní zpráva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6: Hlavní menu 

Indikace menu: 
Indikace zvoleného menu  aktuální umíst ní 
v struktu e menu. 
Kurzor:  
Ukazuje zvolený parametr nebo funkci.  
Posuvný pás: 
Informuje o po tu parametr  v jednom menu  
posouvání není nutné, pokud se celý obsah 
menu (parametry, funkce) zobrazuje na displeji. 
Tla ítko ESC: 
Funkce ESC. Tímto tla ítkem se nenastavují 
žádné parametry. 
Nastavovací tla ítko: 
Oto ení: volba menu nebo nastavení hodnoty. 
Stisknutí: potvrzení volby nebo zm ny. 
 
 
 
 

 
 

Pracovní stav 

as 

Teplota TUV 

Teplota systému 

Datum 

Venkovní teplota 
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4 Nastavení 
 

4.1 Teplota místností p i nízkých a vysokých venkovních teplotách 
 
Pomocí funkce „Behaglichkeit“ („Pohodlí”) je 
možné snižovat nebo zvyšovat zadanou 
teplotu místnosti. 
 
Postup p i nastavování: 

 

1. Na hlavním displeji oto te nastavovací 
tla ítko >zobrazí se menu „Pohodlí” 
(Behaglichkeit). 

 

2. V menu „Pohodlí” potvr te topný okruh 
(Heizkreis) stisknutím nastavovacího 
tla ítka: 

Pom cka : Pro každý topný okruh je možné 
nastavit funkci „Pohodlí“ pomocí základní 
ovládací ásti. Pokud je topných okruh  více, 
je nutné zvolit jednotlivý topný okruh 
oto ením nastavovacího tla ítka a potvrdit 
volbu stisknutím tla ítka. 
 

3. Funkci „Pohodlí” (Behaglichkeit) je možné 
nit nebo nastavovat otá ením  

     nastavovacího tla ítka. 
 

4. Nastavení se uloží stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 

5. Stisknutím tla ítka ESC se vrátíte ke 
hlavnímu displeji. 

 Rozsah nastavení se pohybuje mezi ± 3 
Kelviny (Kelvin odpovídá °C) 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Heizkreis direkt
Behaglichkeit 

ESC ENTER

Behaglichkeit 
03-58 Heizkreis direkt 

0.0 K
ESC ENTER

Behaglichkeit 
03-58 Heizkreis direkt 

1.0 K
ESC ENTER

Behaglichkeit 
03-58 Heizkreis direkt 

1.0 K
ESC ENTER

1 2 

3 4 

  Mi 19.03.2008 15:41

  OCHNSER OTE
Betriebsbereit

ENTER
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4.2 Nastavení pracovního režimu vytáp ní 
 
Lze nastavit následující pracovní režimy:  
Pracovní režim Popis  

0:režim „P ipravený” 
 Funkce vytáp ní je vypnutá 
 Aktivní je funkce ochrany proti zamrzání, funkce TUV je vypnutá, 

pokud je pracovní režim TUV nastavený na 3: po vytáp ní 

1: asový program 1  Automatické p epnutí podle nastaveného asového programu  
 Automatické p epnutí vytáp ní/chlazení 

4:normální režim asový program je vypnutý, vytáp ní automaticky volí normální 
teplotu.  

5:šetrný režim asový program je vypnutý, vytáp ní automaticky volí sníženou 
teplotu. 

6:letní režim 

 Funkce vytáp ní je vypnutá 
 Funkce ochrany proti zamrzání je aktivní 
 Funkce TUV je aktivní, pokud je pracovní režim TUV nastaveny na 

3: po vytáp ní. 
7:manuální režim 
vytáp ní  

 Vytáp ní podle nastavené zadané hodnoty napájení (07-09 zadaná 
teplota manuálního režimu)  

8: manuální režim 
chlazení 

 Chlazení podle nastavené zadané hodnoty napájení (07-09 zadaná 
teplota manuálního režimu). Nenastavovat teplotu nižší než 19°C!! 

 
Postup p i nastavování: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu  
 
2. Zvolte v hlavním menu Heizkreis - topný 

okruh (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka) > 
zobrazí se obraz teplot (termogram) pro 
topný okruh. 

V hlavním menu jsou vždy zobrazeny  
    všechny topné okruhy.  
 
3. Na termogramu topného okruhu zvolte 

menu topného okruhu stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V menu topného okruhu zvolte 

Betriebswahl (volbu pracovního 
režimu)  

     stisknutím nastavovacího tla ítka. 
 
5. Zvolte Betriebswahl Heizung (volbu 

pracovního režimu vytáp ní) stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
6. Zm te/nastavte pracovní režim oto ením  

nastavovacího tla ítka a uložte jeho  
     stisknutím. > ke hlavnímu displeji se  
     vrátíte opakovaným stisknutím  

Heizkreis gemischt 
Warmwasserkreis 
Waermepumpe 

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

ENTERESC

ESC ENTER

Heizkreis direkt 

Betriebsdaten
Einstellungen
Ausgangsstatus

Heizkreis direkt 
Betriebswahl

ESC ENTER

03-50 1
07-09 Solltemperatur

ESC ENTER

30.0

Heizkreis direkt
Betriebswahl He

ESC ENTER
1:Uhrenprogramm 1

Betriebswahl Heizung 
03-50 Heizkreis direkt 

1 2 

3 4 

5 6 

  Mi 19.03.2008 15:41

  OCHNSER OTE
Betriebsbereit

ENTER



 
 
 

OTE. návod  Strona 10 z 61 

     tla ítka ESC. 
 

4.3 Nastavení teploty pro vytáp ní 
 
Pro každý topný okruh je možné jednotlivé teploty zadat dle p ání. 
Zadaná teplota Popis 
03-51 denní teplota místnostní  

hem fungování topného režimu  
Nastavuje se normální teplota místnosti (viz asový 
program) 

03-53 no ní teplota místnostní  
hem fungování topného režimu 

Nastavuje se snížená teplota místnosti (viz asový program) 

03-21 hranice vytáp ní 

Nastavují se hranice vytáp ní. Jejich p ekro ení vede k 
vypnutí se vytáp ní.  

 Pro ur ení hranic vytáp ní se po ítá pr rná venkovní 
teplota. P i náhlých zm nách venkovních teplot se musí 

ihlížet k jejich pr ru.  
 
Postup p i nastavování: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu > 
 
2. Zvolte v hlavním menu Heizkreis - topný 

okruh (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka) > 
zobrazí se obraz teplot (termogram) pro 
topný okruh 

 V hlavním menu jsou vždy zobrazeny 
všechny topné okruhy.  
 
3. Na termogramu topného okruhu zvolte 

menu topného okruhu stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V menu topného okruhu zvolte 

Einstellungen - nastavení (oto te 
nastavovací tla ítko a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka). 

 
5. Zvolte Solltemperatur Heizen – zadaná 

teplota vytáp ní  (oto te nastavovací 
tla ítko a potvr te volbu stisknutím 
tla ítka).   

 
6. Zvolte Raumtemp Tag Heizbetrieb - 

denní teplota místnosti b hem topného 
režimu stisknutím nastavovacího tla ítka.  

 
7. Zm te/nastavte teplotu místnosti 

oto ením  nastavovacího tla ítka a uložte 
jeho  stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 

Heizkreis gemischt 
Warmwasserkreis 
Waermepumpe 

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

ENTERESC

ESC ENTER

Heizkreis direkt 

1 2 

3 4 

5 6 

Betriebsdaten
Einstellungen
Ausgangsstatus

Heizkreis direkt 
Betriebswahl

ESC ENTER

Solltemperatur Heizen
Heizkurve
Solltemperatur Kühlen 

Heizkreis direkt 
Zeitprogramme

ESC ENTER

03-51 RaumtempTag
03-53 RaumtempNacht

ESC ENTER

03-21 Heizgrenze 17.0

Heizkreis direkt
20.0
30.0

20.0 °C
ESC ENTER

03-51 Heizkreis direkt 
RaumtempTag
Heizbetrieb
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Všechny teploty je možné zm nit/nastavit 
stejným zp sobem. 
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4.4 Nastavení teploty pro chlazení 
 
Pomocí každého z topných okruh  je možné také chladit, pokud byly jednotlivé okruhy 
parametrizovány jako chladící okruhy b hem uvedení p ístroje do provozu odborným pracovníkem. 
Parametry chladícího okruhu mohou být modifikovány jenom v p ípad  aktivního chladícího okruhu! 
Zadaná teplota Popis 
03-54 denní teplota místnostní   

hem fungování chladícího režimu 
Nastavuje se normální teplota místnosti (viz asový 
program) 

03-56 no ní teplota místnostní   
hem chladicího režimu 

Nastavuje se snížená teplota místnosti (viz asový 
program) 

03-45 Naklon ní b hem letního 
vyrovnání 

i stoupající venkovní teplot  je zadaná hodnota místnosti 
opravována k  vyšším polohám. Nastavení 50 % = 0.5 K/K 

stu venkovní teploty. 

03-44 Využití letního vyrovnání 

Pokud je venkovní teplota vyšší než její nastavená hodnota, 
zadaná teplota místnosti stoupá v souladu s náklon ním 
letního vyrovnání. 
  

 
Postup p i nastavování: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu  
 
2. Zvolte v hlavním menu Heizkreis - topný 

okruh (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka) > 
zobrazí se obraz teplot (termogram) pro 
topný okruh 

 V hlavním menu jsou vždy zobrazeny 
všechny topné okruhy.  
 
3. Na termogramu topného okruhu zvolte 

menu topného okruhu stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V menu topného okruhu zvolte 

Einstellungen - nastavení (oto te 
nastavovací tla ítko a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka). 

 
5. Zvolte Solltemperatur Kühlen - zadaná 

teplota chlazení  (oto te nastavovací 
tla ítko a potvr te volbu stisknutím 
tla ítka).  . 

 
6. Zvolte Raumtemp Tag Kühlbetrieb - 

denní teplota místnosti b hem 

Heizkreis gemischt 
Warmwasserkreis 
Waermepumpe 

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

ENTERESC

1 2 

ESC ENTER

Heizkreis direkt 3 4 
Betriebsdaten
Einstellungen
Ausgangsstatus

Heizkreis direkt 
Betriebswahl

ESC ENTER

7 

5 6 
Solltemperatur Heizen
Heizkurve
Solltemperatur Kühlen 

Heizkreis direkt 
Zeitprogramme

ESC ENTER

RaumtempTag
RaumtempNacht

Einsatzpunkt S

ESC ENTER

Heizkreis direkt
03-54 23.0
03-56 25.0
03-45 Steilheit Somm 50.0
03-44 25.0

23.0 °C
ESC ENTER

Heizkreis direkt 
RaumtempTag
Kühlbetrieb

03-54
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chladicího režimu stisknutím 
nastavovacího tla ítka.  

 
7. Zm te/nastavte teplotu místnosti 

oto ením  nastavovacího tla ítka a uložte 
jeho  stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 

 Všechny teploty je možné zm nit/nastavit 
stejným zp sobem. 
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4.5 Nastavení hranice chlazení 
 
Hranice chlazení pomáhá ur it místo, kde pr rná teplota aktivuje funkci chlazení topného okruhu. 
Vztahuje se to i na pasivní funkci chlazení.  
 
 
Postup p i nastavování: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu  
 
2. Zvolte v hlavním menu Heizkreis - topný 

okruh (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka).. > 
Zobrazí se obraz teplot (termogram) pro 
topný okruh  

 V hlavním menu jsou vždy zobrazeny  
     všechny topné okruhy.  
 
3. Na termogramu topného okruhu zvolte 

menu topného okruhu stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V menu topného okruhu zvolte 

Einstellungen - nastavení (oto te 
nastavovací tla ítko a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka). 

 
5. Zvolte Konfiguration - konfigurace 

(oto te nastavovací tla ítko a potvr te 
volbu stisknutím tla ítka).  

 
6. Zvolte Kühlgrenze – hranice chlazení 

stisknutím nastavovacího tla ítka.    
 
7. Zm te/nastavte hranici chlazení 

oto ením  nastavovacího tla ítka a uložte 
jeho  stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 
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Heizkreis direkt 
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4.6 Ekvitermní k ivka 
 
Pro regulaci vytáp ní dle po así se na základ  venkovní teploty zjiš uje aktuální výstupní teplota.  
K tomuto ú elu se využívá ekvitermní neboli topná k ivka, která se konstruuje pomocí 3 parametr : 
 
Topný okruh – parametry   Popis 
03-01 Dolní bod výst. teploty 
topného režimu  

Nastavuje se žádaná výstupní teplota p i 20°C venkovní 
teploty  

03-12 Normální venkovní teplota Nastavuje se ur ená nejnižší venkovní teplota pro jednotlivé 
klimatické oblasti.  

03-13 Výstupní teplota (VLT) p i  
normální venkovní teplot  

Nastavuje se žádaná výstupní teplota p i normální venkovní 
teplot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7: Ekvitermní k ivka s nastavovacími parametry 

4.6.1 Se ízení ekvitermní k ivky 
 
Pokud je to nutné, p i p íliš nízké nebo p íliš vysoké teplot  místnosti, uživatel si m že samostátn  v 
málém rozsahu se ídit ekvitermní k ivku pomocí níže uvedené tabule.  
Základní nastavení ekvitermní k ivky jsou však nastavovány servisním pracovníkem.   
Protože zm ny nastavení neprobíhají rychle, doporu uje se provád t jenom jeden stupe  
se ízení denn .  
 
Venkovní teploty ve 

dne  
Teplota místnosti  

i nízké teplot  i vysoké teplot  
+ 5 °C až +15°C Nastavte vyšší teplotu dolního bodu 

  (03-01) 
Nastavte nižší teplotu dolního 

bodu 

-15°C až + 5 °C  Nastavte vyšší výstupní teplotu p i norm. 
venkovní teplot   (03-13) 

Nastavte nižší výstupní teplotu 
i norm. venkovní teplot    

 
 

TV [°C] 

TA (ven. tepl.) [°C] 03-12  norm. venkovní teplota 20°C 

Ekvit. k ivka 
03 -13 výstupní teplota p i 
normální venkovní teplot   

03 -01 Dolní bod výstupní teploty  
topného režimu   
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Poznamenávejte si se ízení v níže uvedené tabulce: 
 

Datum Ekvitermní k ivka  Poznámky 
03-01 03-13  

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Modifikovaná ekvitermní k ivka, v p ípad , když je teplota dol. bodu (03-001) nastavena výše 
(b) Základní ekvitermní k ivka, nastavená p i uvedení do provozu b hem montáže topného 

systému  
(c) Modifikovaná ekvitermní k ivka, v p ípad , když je výstupní teplota (03-013) nastavena níže 

 
 
 

35 

5 
10 
15 
20 
25 
30 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 
Ven. teplota. [°C] 

Výstupní teplota topn. okruhu  [°C] 

Výstupní teplota (03-013) 

Teplota dol. bodu (03-001)  

a 

c 
b 
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4.6.2 Nastavení ekvitermní k ivky 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu  
 
2. Zvolte v hlavním menu Heizkreis - topný 

okruh (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka) > 
zobrazí se obraz teplot (termogram) pro 
topný okruh  

 V hlavním menu jsou vždy zobrazeny  
     všechny topné okruhy.  
 
3. Na termogramu topného okruhu zvolte 

menu topného okruhu stisknutím 
nastavovacího tla ítka.  

 
4. V menu topného okruhu zvolte 

Einstellungen - nastavení (oto te 
nastavovací tla ítko a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka). 

 
5. Zvolte Heizkurve – ekvitermní k ivka 

(oto te nastavovací tla ítko a potvr te 
volbu stisknutím tla ítka).  

 
6. Na termogramu ekvitermní k ivky zvolte 

menu ekvitermní k ivky stisknutím 
nastavovacího tla ítka.  

 
7. Zvolte Fußpunkt Vorlauftemperatur 

Heizbetrieb (dolní bod výstupní teploty 
topného okruhu) stisknutím 
nastavovacího tla ítka.  

8. Zm te/nastavte parametr oto ením  
nastavovacího tla ítka a uložte jeho  
stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 

 
 Všechny teploty je možné zm nit/nastavit 

stejným zp sobem. 
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4.7 K ivka chlazení 
 
Stejn  jako v p ípad  ekvitermní k ivky, na základ  venkovní teploty se zjiš uje aktuální výstupní 
teplota k ivky chlazení. K tomuto ú elu se využívá tato k ivka, která se konstruuje pomocí 3 parametr : 
 
Parametr topného okruhu  Popis 
03-43 Dolní bod výst. teploty 
chladícího režimu. 

Nastavuje se žádaná výstupní teplota p i 20°C venkovní 
teploty. 

03-47 Normální venkovní teplota Nastavuje se ur ená nejnižší venkovní teplota pro jednotlivé 
klimatické oblasti.  

03-48 Výstupní teplota (VLT) p i  
normální venkovní teplot . 

Nastavuje se žádaná výstupní teplota p i normální venkovní 
teplot . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8: K ivka chlazení s nastavovacími parametry 

 
 
Omezení bodu rosy: 
 
V pracovním stavu „chlazení“ minimální výstupní teplota je omezena. Omezení (bod rosy)  se 
vypo ítává s využitím následujících hodnot regulace:  
 
 Aktuální teplota místnosti  
 Aktuální pom rná vlhkost vzduchu v místnosti  

 
Pokud neznáme aktuální teplotu místnosti, m žeme p ihlédnout k aktuální venkovní teplot . Pokud 
neznáme pom rnou vlhkost vzduchu v místnosti, bod rosy (tedy teplota, která p i ur itém obsahu plynu 
nebo sm si plyn  a ur itém tlaku zp sobuje proces zkapal ování se plynu nebo jednoho z komponent  
sm si plyn ) se vypo ítává pomocí náhradní hodnoty rovné 60% hranice bodu rosy.  
 
 

Chybná nastavení k ivky chlazení mohou vést k poškození p ístroje (m že vzniknout 
kapalina).  
Spole nost OCHSNER nenese za tyto následky žádnou odpov dnost! Zm ny k ivky 
chlazení provád jte jenom po konzultaci z dodavatelem za ízení!!! 

 
 
 

TV [°C] 

TA [°C] 
03-47 Normální venk. teplota. 20°C 

ivka chlazení 

03 - 48 VLT p i normální 
 venkovní teplot  

03 – 43 Dolní bod výst.  
teploty chladícího režimu  

Omezení bodu rosy  
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4.7.1 Nastavení k ivky chlazení 
 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu 
 
2. Zvolte v hlavním menu Heizkreis - topný 

okruh (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka) > 
zobrazí se obraz teplot (termogram) pro 
topný okruh  

 V hlavním menu jsou vždy zobrazeny  
    všechny topné okruhy.   
 
3. Na termogramu topného okruhu zvolte 

menu topného okruhu stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V menu topného okruhu zvolte 

Einstellungen - nastavení (oto te 
nastavovací tla ítko a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka). 

 
5. Zvolte Kühlkurve – k ivka chlazení 

(oto te nastavovací tla ítko a potvr te 
volbu stisknutím tla ítka). 

 
6. Na termogramu k ivky chlazení zvolte 

menu k ivky chlazení stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
7. Zvolte Fußpunkt Vorlauftemperatur 

Kühlbetrieb (dolní bod výstupní teploty 
chladícího režimu) stisknutím 
nastavovacího tla ítka..  

 
9. Zm te/nastavte parametr oto ením  

nastavovacího tla ítka a uložte jeho  
stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 

 Všechny teploty je možné zm nit/nastavit  
     stejným zp sobem. 
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4.8 Nastavení zadané teploty pro manuální obsluhu 
 

i volb  pracovního režimu „manuální obsluha vytáp ní“ („Handbetrieb Heizen“) nebo „manuální 
obsluha chlazení“ („Handbetrieb Kühlen“) se nastaví zadaná manuální teplota. 
 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu 
 
2. Zvolte v hlavním menu Heizkreis - topný 

okruh (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka) > 
zobrazí se obraz teplot (termogram) pro 
topný okruh 

 V hlavním menu jsou vždy zobrazeny  
     všechny topné okruhy.  
 
3. Na termogramu topného okruhu zvolte 

menu topného okruhu stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V menu topného okruhu potvr te volbu 

Betriebswahl (volba pracovního režimu) 
stisknutím tla ítka. 

  
5. Zvolte Solltemperatur – zadanou teplotu 

(oto te nastavovací tla ítko a potvr te 
volbu stisknutím tla ítka).. 

 
6. Zm te/nastavte parametr oto ením  

nastavovacího tla ítka a uložte jeho  
stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 
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4.9 Nastavení asového programu 
 
4.9.1 Postup p i nastavování 
 

íklad: Nastavení asu se sníženou teplou mezi 20:00 a 5:00.  
Více k p ístupu k bodu 1 „Tagblock anwählen“ pomocí asového programu  viz asový program 4.9.2 
 
1. Oto ením nastavovacího tla ítka zvolte 

dny. Je možné zvolit jednotlivé dny v 
týdnu nebo všechny dny. > Zvolené dny 
týdne  jsou ozna ené.  

 
2. Oto ením nastavovacího tla ítka umíst te 

kurzor a potvr te volbu stisknutím tla ítka. 
 
3. Stisknutím nastavovacího tla ítka zvolte 

pro m nící se období normální režim nebo 
režim se sníženou teplotou. 

 
4. Oto ením nastavovacího tla ítka zvolte 

žádaný as a uložte jej stisknutím tla ítka. 
 
5. Umíst te kurzor zp t otá ením tla ítka a 

opakujte postupy 3-4.  
 
6. Uložte nastavení stisknutím tla ítka. 

Stisknutím tla ítka ESC se vrátíte.  
žete zvolit další dny 

 
7. Zm te/nastavte parametr oto ením  

nastavovacího tla ítka a uložte jeho  
stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                          Kresba .9 Zobrazení asového programu 
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Heizkreis direkt 
Mo Di Mi Do

ESC ENTER

Fr Sa So
Heizkreis direkt 

ESC ENTER

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Heizkreis direkt 

ESC ENTER

Mo Di Mi Do Fr Sa So
Heizkreis direkt 

ESC ENTER

Do Fr Sa SoMo Di Mi

Heizkreis direkt 

ESC ENTER

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mi Do Fr Sa So
Heizkreis direkt 

Mo Di

ESC ENTER

23:45

Zeitprogramm speichern ?

Heizkreis direkt 

ESC ENTER

Název uživatele  

Heizkreis direkt 
Mo Di Mi Do

ESC ENTER

Fr Sa So

Režim se sníženou Normální režim  

Zvolený den týdne 
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4.9.2 asový program vytáp ní 
 

asový program pomáhá ur it, kdy zvolit pro vytáp ní normální teplotu a kdy teplotu se sníženou 
hodnotou. 
 

asový program 
vytáp ní Popis 

Program „P estávka“: 

Tato funkce umož uje programování konkrétního asového úseku, kdy 
bude mít teplota místnosti sníženou hodnotu. Uvádí se datum konce 

estávky. Program startuje ve dne svého programování ve 24 hodin. 
íklad:  

Pokud chcete nastavit teplotu na 18°C (sníženou teplotu místnosti) a do 
dne 22.10.2008, uve te datum 22.10.2008 

Program „P ijetí“: hem fáze snížené teploty (podle asového programu) je možné 
nastavit zp t normální režim uvedením asu v minutách. 

asový program: Tento program ur uje, kdy nastavit pro vytáp ní normální režim a kdy 
režim se sníženou hodnotou. 

 
Postup p i nastavování: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu 
2. Zvolte v hlavním menu Heizkreis - topný 

okruh (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka) > 
zobrazí se obraz teplot (termogram) pro 
topný okruh 

 V hlavním menu jsou vždy zobrazeny 
všechny topné okruhy.  
 
3. Na termogramu topného okruhu zvolte 

menu topného okruhu stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4.  V menu topného okruhu zvolte 

Einstellungen - nastavení (oto te 
nastavovací tla ítko a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka). 

 
5. Zvolte Zeitprogramme – asový 

program (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka. 

 
6. Zvolte žádaný asový program oto ením 

nastavovacího tla ítka a potvr te volbu 
jeho stisknutím. > Nastavte zvolený 
asový program (viz 4.9.1).   

 
 

1 

3 

5 

Heizkreis gemischt 
Warmwasserkreis 
Waermepumpe 

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

ENTERESC

2 

ESC ENTER

Heizkreis direkt 4 

6 

Betriebsdaten
Einstellungen
Ausgangsstatus

Heizkreis direkt 
Betriebswahl

ESC ENTER

Solltemperatur Heizen
Heizkurve
Solltemperatur Kühlen 

Heizkreis direkt 
Zeitprogramme

ESC ENTER

Partytimer
Zeitprogramm

Heizkreis direkt 
Ferienprogramm

ESC ENTER
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  OCHNSER OTE
Betriebsbereit

ENTER
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4.9.3 Nastavení asového programu TUV  
 

asový program ur uje, kdy má za ít oh ev TUV. K dispozici jsou dva asové programy TUV.  
 

asový program TUV Popis 
asový program TUV Nastavuje se as, kdy má za ít nabíjení TUV.   
asový program TUV s 

legionelovou funkcí: 
Nastavuje se as, kdy za ne doh ev TUV pomocí dodate ního 
oh evu TUV až k teplot  ochrany proti legionelám.  

 
Postup p i nastavování: 
 
1.  Na hlavním displeji stiskn te 

nastavovací tla ítko > zobrazí se hlavní 
menu 

 
2. V hlavním menu zvolte oto ením 

nastavovacího tla ítka  Warmwasserkreis 
(okruh TUV) a potvr te volbu stisknutím 
tla ítka > Zobrazí se termogram okruhu 
TUV. 

 
3. Na termogramu okruhu TUV zvolte menu 

okruhu TUV stisknutím nastavovacího 
tla ítka. 

 
4. V menu topného okruhu zvolte oto ením 

nastavovacího tla ítka Einstellungen 
(nastavení) a potvr te volbu stisknutím 
tla ítka. 

 
5. Zvolte oto ením nastavovacího tla ítka 

Zeitprogramme ( asový program) a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka. 

 
6. Zvolte oto ením nastavovacího tla ítka 

žádaný asový program a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka. > Nastavte zvolený 
asový program (viz 4.9.1)  

 
 
 

1 

3 

5 

2 

4 

6 

Warmwasserkreis 
Waermepumpe
Waermeverteiler

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

ENTERESC

Betriebsdaten
Einstellungen
Ausgangsstatus

ESC ENTER

Warmwasserkreis
Betriebswahl

Sollwerte 
Konfiguration

Warmwasserkreis 
Zeitprogramme

ESC ENTER

Legionellenprogramm

Warmwasserkreis
WW Zeitprogramm

ESC ENTER
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  OCHNSER OTE
Betriebsbereit

ENTER

ESC

Warmwasserkreis

MENUE



 
 
 

OTE. návod  Strona 25 z 61 

 

4.10 Nastavení teploty TUV 
 
Pro každý okruh TUV je možné nastavit 2 zadané teploty.  
Zadané teploty  Popis  

05-51 normální teplota TUV  

Nastavuje se žádaná teplota TUV. 
Pom cka: 
Max. nastavovatelná teplota TUV je omezená regulátorem 
pomocí zvláštního zajišt ného režimu, který chrání tepelné 
erpadlo.  

05-04 Teplota ochrany proti 
legionelám 

Nastavuje se žádaná teplota ochrany proti legionelám: 
Pom cka: 
Teplotu ochrany proti legionelám lze modifikovat jenom v 

ípad , pokud byla legionelová funkce konfigurována 
servisním pracovníkem. 

 
Postup p i nastavování: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu  
 
2. V hlavním menu zvolte oto ením 

nastavovacího tla ítka  Warmwasserkreis 
(obieg c.w.u.) a potvr te volbu stisknutím 
tla ítka > Zobrazí se termogram okruhu 
TUV.  

 
3. Na termogramu okruhu TUV zvolte menu 

okruhu TUV stisknutím nastavovacího 
tla ítka. 

 
4. V menu topného okruhu zvolte oto ením 

nastavovacího tla ítka Einstellungen 
(nastavení) a potvr te volbu stisknutím 
tla ítka. 

 
5. Zvolte oto ením nastavovacího tla ítka 

Sollwerte (zadané hodnoty) a potvr te 
volbu stisknutím tla ítka.  

 
6. Zvolte Normal Warmwassertemperatur 

(normální teplotu TUV) stisknutím 
nastavovacího tla ítka.  

 
7. Zm te/nastavte teplotu TUV oto ením  

nastavovacího tla ítka a uložte jeho  
stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 

 Všechny teploty je možné zm nit/nastavit 
stejným zp sobem. 
 
 

1 2 

3 4 

7 

5 6 
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Warmwasserkreis 
Waermepumpe
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Hauptmenü
Heizkreis direkt 
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MENUEESC

Betriebsdaten
Einstellungen
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Betriebswahl
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ESC ENTER

Sollwerte 
Konfiguration

ESC ENTER
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Zeitprogramme
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ESC ENTER
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05-04 Legionellensch -.-
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temperatur

05-51 Warmwasserkreis

50.0 °C
ESC ENTER
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4.11 Nastavení režimu TUV 
 
Lze nastavit dva typy pracovních režim : 
 
Režim tepelného erpadla Popis 

0:nenabíjí se  TUV se nenabíjí  Teplota ochrany proti zamrzání TUV je aktivní 
(10°C). 

1:automatický Nabíjení TUV probíhá podle asového programu TUV /programu s 
ochranou proti legionelám 

2:normální teplota Nabíjení TUV probíhá vždy v souladu s normální teplotou. ( asový 
program není d ležitý).  

3:po vytáp ní Nabíjení TUV je vypnuté p i volb  režimu „pripravený“ pro vytáp ní 
a  letním režimu pro topný okruh – TUV je vypnutá.  

 
Nabíjení TUV se up ednost uje oproti vytáp ní a chlazení. B hem oh evu TUV eradlo  topného 
okruhu je vypnuté. erpadlo okruhu mísi e z stává v pracovním režimu a ventil mísi e se zavírá. 
 
 
Postup p i nastavování: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu 
 
2. V hlavním menu oto ením nastavovacího 

tla ítka zvolte Warmwasserkreis (okruh 
TUV) a potvr te volbu jeho stisknutím. > 
Zobrazí se termogram okruhu TUV.  

 
3. Na termogramu okruhu TUV zvolte menu 

okruhu TUV stisknutím nastavovacího  
     tla ítka. 
 
4. V menu topného okruhu oto ením 

nastavovacího tla ítka zvolte 
Betriebswahl (volba pracovního režimu) 
a potvr te volbu jeho stisknutím. 

 
5. Zm te/nastavte pracovní režim oto ením  

nastavovacího tla ítka a uložte jeho  
stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 
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4.12 Nastavení režimu tepelného erpadla  
 
Lze nastavit následující režimy: 
 
Režim tepelného erpadla Popis 

Vypnuté: 
Tepelné erpadlo je vypnuté.  
Pom cka: 
Tepelné erpadlo vypínejte jenom, když je to nutné!! 

Automatické: 
Tepelné erpadlo funguje v automatickém režimu. Bude se 
automaticky zapínat a vypínat v souladu s úrovní tepla.  
 

 
 
Postup p i nastavování: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu 
 
2. V hlavním menu oto ením nastavovacího 

tla ítka zvolte Wärmepumpe (tepelné 
erpadlo) a potvr te volbu jeho 

stisknutím. > Zobrazí se termogram 
tepelného erpadla.  

 
 
3. Na termogramu tepelného erpadla  
     zvolte menu tepelného erpadla  
     stisknutím nastavovacího tla ítka. 
 
 
4. V menu tepelného erpadla oto ením 

nastavovacího tla ítka zvolte 
Betriebswahl (volbu pracovního 
režimu) a potvr te volbu jeho stisknutím. 

 
5. Zvolte Betriebswahl Wärmepumpe 

(volbu režimu tepelného erpadla) 
stisknutím nastavovacího tla ítka.  

 
6. Zm te/nastavte pracovní režim oto ením  

nastavovacího tla ítka a uložte jeho  
stisknutím. > ke hlavnímu displeji se 
vrátíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 
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Warmwasserkreis 
Waermepumpe
Waermeverteiler

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

ENTERESC

Betriebsdaten
Einstellungen
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Betriebswahl
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Betriebswahl Wärme-
erzeuger

09-75 Waermepumpe
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4.13 Nastavení režimu speciálního topení 
 
Do tepelného erpadla lze integrovat za ízení speciálního topení (elektrický oh íva , olejový nebo 
plynový kotel). Typ režimu speciálního topení lze nastavit. 
 
 
Postup p i nastavování: 
 
1.  Na hlavním displeji stiskn te 

nastavovací tla ítko > zobrazí se hlavní 
menu 

 
2. V hlavním menu oto ením nastavovacího 

tla ítka zvolte Zusatzheizung (speciální 
topení) a potvr te volbu jeho stisknutím. 
> Zobrazí se termogram speciálního 
topení.  

 
3. Na termogramu speciálního topení zvolte 

menu speciálního topení stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V menu speciálního topení zvolte 

Betriebswahl (volbu pracovního režimu) 
oto ením nastavovacího tla ítka a 
potvr te volbu jeho stisknutím.  

 
5. Zvolte Betriebswahl Wärmeerzeuger 

(volbu pracovního režimu topného 
za ízení) stisknutím nastavovacího 
tla ítka.  

 
6. Nastavte pracovní režim oto ením 

nastavovacího tla ítka a uložte jeho 
stisknutím > ke hlavnímu displeji se vrátíte 
opakovaným stisknutím tla ítka ESC. 
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Waermepumpe
E Zusatzheizung 

ENTERESC

Hauptmenü
Heizkreis direkt 
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Betriebswahl Wärme-
erzeuger

09-75 E Zusatzheizung

1:Automatik
ESC ENTER
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4.14 Obecná nastavení 
 
4.14.1 Nastavení data a asu 
 
Postup p i nastavování: 
 
1.  Na hlavním displeji stiskn te 

nastavovací tla ítko > zobrazí se hlavní 
menu 

 
2. V hlavním menu oto ením nastavovacího 

tla ítka zvolte Service Report a potvr te 
volbu jeho stisknutím. 

 
3. Zvolte v menu Service Report oto ením 

nastavovacího tla ítka Einstellungen 
(nastavení) a potvr te volbu jeho 
stisknutím. 

 
4. Zvolte Uhrzeit ( as) stisknutím 

nastavovacího tla ítka. 
 
5. Nastavte as oto ením nastavovacího 

tla ítka a uložte  jeho stisknutím > ke 
hlavnímu displeji se vratíte opakovaným 
stisknutím tla ítka ESC. 

 

 Datum lze nastavit/m nit podle stejného 
postupu. 
 
 
 
 
 
 
 
Automatické p epínání  z letního asu na zimní a obrácen  probíhá v prvním p ípad  v poslední 
íjnovou ned li, ve druhém p ípad  v poslední b eznovou ned li.  

 
 
 
 
 
 

Waermepumpe
Waermeverteiler
Service Report 

ENTERESC

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

Passworteingabe 
Einstellungen
Ausgangsstatus

Stammdaten
Service Report 

ESC ENTER

Datum 
Soll -+ Istwerte
Konfiguration

Service Report 

ESC ENTER

Uhrzeit

Uhrzeit
02-72 Service Report 
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ESC ENTER
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4.14.2 Nastavení stálých dat 
 
Správce systému m že nastavit v regulátoru stálá data (text). Lze nastavit následující stálá data:  
 
 Název operátora systému 
 Název montažní firmy 
 Název autora návrhu 

 
 
Postup p i nastavování: 
 
1.  Na hlavním displeji stiskn te 

nastavovací tla ítko > zobrazí se hlavní 
menu 

 
2. V hlavním menu zvolte Service Report 

oto ením  nastavovacího tla ítka a 
potvr te volbu jeho stisknutím.  

 
3. V menu Service Report zvolte 

Stammdaten (stálá data) oto ením  
nastavovacího tla ítka a potvr te volbu 
jeho stisknutím. 

 
4. Zvolte Anlagenbetreiber (operátor 

systému) oto ením  nastavovacího 
tla ítka a potvr te volbu jeho stisknutím.  

 
5. Smazání textu: oto te nastavovací tla ítko 

lehce doleva, vedle textu se zobrazí 
symbol „<“. Smažte písmena nebo ísla 
stisknutím nastavovacího tla ítka . 
Úprava textu: zvolte písmena/ ísla 
oto ením  nastavovacího tla ítka a 
potvr te volbu jeho stisknutím. Opakujte 
až k zobrazení se žádaného textu na 
displeji > stisknutím tla ítka ESC se vratíte 

 
6. Uložte nastavení stisknutím 

nastavovacího tla ítka > ke hlavnímu 
displeji se vratíte opakovaným stisknutím 
tla ítka ESC. 

 

 Text pro návrh nebo montáž lze 
nastavit/m nit podle stejného postupu. 
 
 

Waermepumpe
Waermeverteiler
Service Report 

ENTERESC

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

3 

5 
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4 
Passworteingabe 
Einstellungen
Ausgangsstatus

Service Report 
Stammdaten

ESC ENTER

Anlagenbetreiber
Installateur
Planer

Service Report 
Hardwareversion

ESC ENTER

Analgenbetreiber

Kunde < 

04-95 Service Report 

ESC ENTER

Bezeichnung speichern

ESC ENTER

Service Report 6 
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4.15 Speciální režimy 
 

4.15.1 Program vysušování podlahové mazaniny  
 
Pro každý topný okruh lze zapnout jednotku vysušování podlahové mazaniny. Vysušování podlahové 
mazaniny probíhá pomocí lineární funkce se stoupající a klesající výstupní teplotou. Teploty jsou 
nastavovány p edem. (Kresba . 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9: Pr h výstupní teploty p i vysušování podlahové mazaniny  

 
Mezní teploty (za . fáze, pasivní fáze) musí být nastaveny servisním pracovníkem a v 
souladu s pokyny odborníkem, který kladl podlahovou mazaninu! 
Chybná nastavení mohou vést k poškození podlahové mazaniny. 
Spole nost OCHSNER nenese za p ípadné chyby v nastavení žádnou odpov dnost!! 

 
 
 
Doporu ení k vysušování podlahové mazaniny : 
 
Podlahová mazanina se neoh ívá tepelnými erpadly z typové ady GMSW a GMDW (spojených se 
zemí).  
V následku oh ívání m že dojít k odb ru p ílišné kvantity energie a následujících trvalých poškození 
topného systému, založeného na tepelném erpadle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV [°C] 

t 

Pr h výstupní teploty 

Pokles zadané hodnoty: 6 K/den 

Stoupání zadané hod.: 3 K/den 

Zadaná hodnota pasivní fáze: 30°C

Pasivní fáze 3 dny  

Za áte ní teplota:  
Napájení – aktuální hodnota 

i zahájení oh ívání  
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Postup p i nastavení: 
 
1.  Na hlavním displeji stiskn te 

nastavovací tla ítko  > zobrazí se hlavní 
menu  

 
2. Zvolte v hlavním menu „Service Report” 

(oto te nastavovací tla ítko a potvr te 
volbu stisknutím tla ítka). 

 
3. Zvolte v menu Service Report 

Einstellungen (nastavení) (oto te 
nastavovací tla ítko a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka). 

 
4. Zvolte Konfiguration (konfigurace) 

(oto te nastavovací tla ítko a potvr te 
volbu stisknutím tla ítka).  

5. Zvolte Austrocknungsprogramm 
(program vysušování) (oto te 
nastavovací tla ítko a potvr te volbu 
stisknutím tla ítka).   

 
6. Zvolte aktuální topný ob h oto ením 

nastavovacího tla ítka a uložte jej 
stisknutím tla ítka > ke hlavnímu displeji 
se vratíte opakovaným stisknutím tla ítka 
ESC. 

 

Pro spušt ní vysušovací jednotky lze 
zapnout jenom jeden topný ob h.  
 
Topný ob h 1 = p ímý topný ob h  
Topný ob h 2 = smíšený topný ob h 
 
V rámci programu oh ívání regulátor generuje 
následující stavy: 
 

1) Volbu pracovního režimu topného ob hu = 4 
2) Stav: 

 16: fáze oh ívání vysušovacího programu 
 17: pasivní fáze vysušovacího programu 
 18: fáze ochlazování vysušovacího programu 
 19: záv r vysušovacího programu 
 
 
 

Waermepumpe
Waermeverteiler
Service Report 

ENTERESC

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

3 

5 

1 2 

4 

6 

Passworteingabe 
Einstellungen
Ausgangsstatus

Stammdaten
Service Report 

ESC ENTER

Datum 
Soll -+ Istwerte
Konfiguration

Service Report 
Uhrzeit

ESC ENTER

ESC ENTER

04-60 Austrocknungs 0

Service Report 
04-45 Kommandos 0 Austrocknungsprogramm

Modus

04-60 Service Report 

1: Heizkreis 1 starten
ESC ENTER

  Mi 19.03.2008 15:41

  OCHNSER OTE
Betriebsbereit

ENTER
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4.15.2 Manuální spušt ní odmrazování 
 
V tepelných erpadlech typu vzduch-voda se nachází odmrazovací za ízení, které vypíná výparník p i 
nízkých venkovních teplotách. Tuto funkci lze zapnout manuáln .   
 
 

Tato funkce se doporu uje zapínat jenom v p ípad  poruchy odmrazovacího systému 
nebo v souladu s doporu eními autorizovaného odborného pracovníka. P ílišné 
využívání m že zp sobit poruchu tepelného erpadla.  
 
Po ukon ení manuálního odmrazování  nastavte regulaci zp t na „0:Automatisch“ 
(automatický)  viz postup 

 
Postup p i nastavování: 
 
1.  Na hlavním displeji stiskn te 

nastavovací tla ítko > zobrazí se hlavní 
menu 

 
2. Zvolte v hlavním menu Wärmepumpe 

(tepelné erpadlo) (oto te nastavovací 
tla ítko a potvr te volbu stisknutím 
tla ítka) > Zobrazí se termogram pro 
tepelné erpadlo  

 
3. Na termogramu tepelného erpadla zvolte  

menu tepelného erpadla stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V menu tepelného erpadla zvolte 

Betriebswahl (volbu pracovního 
režimu) (oto te nastavovací tla ítko a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka). 

 
5. Zvolte Abtaustart man (spušt ní 

manuálního odmrazování) oto ením 
nastavovacího tla ítka i potvr te volbu 
stisknutím tla ítka. 

 
6. Nastavte odmrazovací jednotku oto ením 

nastavovacího tla ítka a uložte stisknutím 
tla ítka. > ke hlavnímu displeji se vratíte 
opakovaným stisknutím tla ítka ESC. 

 
Po ukon ení odmrazování nastavte zp t  
„0:Automatisch“. 
 
 
 
 
 
 

3 

1 

5 

2 

4 

6 

Warmwasserkreis 
Waermepumpe
Waermeverteiler

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

ENTERESC

Betriebsdaten
Einstellungen
Ausgangsstatus

ESC ENTER

Waermepumpe
Betriebswahl

ESC ENTER

1
15-00 Abtaustart man 0

Waermepumpe
09-75 Betriebswahl W Abtaustart manuell

Waermepumpe

1:Manueller Start
ESC ENTER

15-00

Waermepumpe

MENUEESC

28.5 °C

23.7 °C

9.3 °C

6.5 °C

  Mi 19.03.2008 15:41

  OCHNSER OTE
Betriebsbereit

ENTER
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5 Test parametr  p ístroje:  
 
Pomocí základní ástí obsluhy si m žete ov it parametry p ístroje. Lze ov it následující parametry: 

5.1 Postup p i testu  
 

íklad pro topný okruh: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te nastavovací 

tla ítko > zobrazí se hlavní menu 
 
2. Oto ením nastavovacího tla ítka zvolte 

žádané menu a potvr te volbu jeho 
stisknutím > zobrazí se termogram 
zvoleného menu.  

 
3. Na termogramu se zobrazí obecná data  

viz termogramy; zvolte menu stisknutím 
nastavovacího tla ítka. 

 
4. V hlavním menu oto ením nastavovacího 

tla ítka zvolte Betriebsdaten (pracovní 
parametry) nebo Ausgangsstatus (stav 
výstupu) a potvr te volbu jeho stisknutím. 
> ke hlavnímu displeji se vratíte 
opakovaným stisknutím tla ítka ESC 

 

5.2 Testování parametr  topného okruhu 
 
5.2.1 Termogram topného okruhu  
 
Termogram zobrazuje stavy a teploty p ímých a smíšených topných okruh .  
 

 

Heizkreis direkt 

ESC MENUE

 Venkovní teplota (TA) 
 Teplota místnosti (TI) (jenom pro dálkov  ovládánou 
regulaci v místnosti) 

erpadlo topného okruhu (HKP)zapn.-vypn. 

Výstupní teplota 
 (TPO) s akum. nádrží a 1x topný okruh 
 (TWV) bez akum. nádrže a 1x topný okruh 
 (TMK) v okruhu s mísi em 

1 

ESC ENTER

Heizkreis direkt 3 

Heizkreis gemischt 
Warmwasserkreis 
Waermepumpe 

Hauptmenü
Heizkreis direkt 

ENTERESC

2 

4 Betriebswahl
Betriebsdaten
Einstellungen
Ausgangsstatus

Heizkreis direkt 

ESC ENTER

  Mi 19.03.2008 15:41

  OCHNSER OTE
Betriebsbereit

ENTER
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5.2.2 Pracovní parametry topného okruhu 
 
ID2 Název  Indikace Popis 

02-51 Stav Heizkreis 

0: vypnutý Topný okruh je vypnutý  hranice 
vytáp ní byla p ekro ena 

1: normální topný režim  Vytáp ní podle normální teploty 
3: šetrný topný režim Vytáp ní podle snížené teploty 
4: režim ochrany proti 
zamrzání 

Stav pro režim „p ipravený“ nebo 
letní režim  

6: nutná redukce Topný okruh je vypnutý b hem 
oh evu TUV. 

7: režim „p estávka“ Topný okruh po zavedení programu 
„ estávka“. 

8: vytáp ní v režimu “p ijetí“ Topný okruh po zavedení programu 
„ ijetí“. 

9: normální chladící režim Fungování topného okruhu podle 
normální teploty chlazení. 

11: šetrný chladící režim Fungování topného okruhu podle 
snížené teploty chlazení. 

12: poruchy Poruchy v topném okruhu.   
13: manuální režim  Manuální režim pro topný okruh.  
15: chladící režim „p ijetí“  Topný okruh po zavedeni „ ijetí“  
16:fáze oh evu vysušovacího 
programu  

Topný okruh je ve fázi oh evu.  

17:pasivní fáze 
vysušovacího programu 

Topný okruh je v pasivní fázi. 

18: fáze ochlazování 
vysušovacího programu 

Topný okruh je ve fázi ochlazování. 

19: záv r  vysušovacího 
programu 

Vysušovací program je uzav ený. 

00-00 Venkovní teplota Zobrazuje se aktuální venkovní teplota 

02-20 Pr rná hodnota 
venkovní teploty   

Pr rná venkovní hodnota (vede k vypnutí se topného okruhu). 

01-01 Zadaná hodnota 
teploty místnosti 

Regulátor generuje zadanou hodnotu místnosti, která závisí na 
volb  pracovního režimu / asového programu  

00-02 Výstupní teplota 
topného okruhu  

Aktuální výstupní teplota topného okruhu 

01-02 
Zadaná hodnota pro 
výstupní teplotu 
topného okruhu  

Aktuální výstupní teplota, generovaná regulátorem, sm uje k 
dosažení zadané teploty místnosti. 

 
5.2.3 Stav výstupu topného okruhu 
 
ID Název Popis  

01-20 erpadlo topného 
okruhu  

0: erpadlo topného okruhu - vypnuté 
1: erpadlo topného okruhu - zapnuté 

01-02 Mísi  
Stupe  nastavení mísi e: 
-100%: mísi  je zav ený 
0% dva výstupy (15,16) mísi e jsou vypnuté. 
100 % mísi  

 

                                                   
2 ID = Identifikátor 
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5.3 Testování parametr  TUV 
 

5.3.1 Termogram okruhu TUV 
 
Termogram okruhu TUV zobrazuje stavy a teploty.  
 

 
 
 
5.3.2 Pracovní parametry okruhu TUV 
 
ID3 Název Indikace Popis 

02-52 Stav TUV 

0: vypnutý Okruh TUV je vypnutý  zadaná 
hodnota byla dosažena  

1: normální nabíjecí 
režim 

Nabíjení TUV. 

2: pohodlný  nabíjecí 
režim 

Režim ochrany proti legionelám. 

5: Poruchy Poruchy okruhu TUV.  

00-04 Aktuální teplota TUV - 
TB  

Indikace aktuální teploty TUV 

01-04 Zadaná hodnota TUV  Aktuální zadaná hodnota TUV, generovaná regulátorem, závisí 
na volb  pracovního režimu / asového programu.  

 
 
5.3.3 Stav výstupu okruhu TUV 
 
ID Název Popis  

01-54 Elektrické nabíjení 
TUV 

0: elektrický oh ev TUV- vypnutý 
1: elektrický oh ev TUV - zapnutý 

01-66 Tepelné erpadlo 
nabíjí TUV  

0: oh ev TUV pomocí tepelného erpadla - vypnutý  
1: oh ev TUV pomocí tepelného erpadla - zapnutý 

 

                                                   
3 ID = Identifikátor 

Warmwasserkreis

MENUEESC

Teplota TUV (TB) 

 Elektrické nabíjení TUV vypnuté-zapnuté 

Nabíjení TUV  tepelným erpadlem vypnuté-zapnuté 
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5.4 Testování parametr  tepelného erpadla 
 
5.4.1 Termogram tepelného erpadla  
 
Termogram tepelného erpadla zobrazuje stavy a teploty.   
 

 
 

5.4.2 Pracovní parametry tepelného erpadla 
 

ID4 Název Indikace Opis 

02-53 Stav tepelného  
erpadla 

0: vypnuté Tepelné erpadlo je vypnuté  
zadaná hodnota byla dosažena 

1: topný režim  Tepelné erpadlo pracuje v topném 
režimu  také p i oh evu TUV 

2:prac. as  zpáte ního 
topného režimu 

Tepelné erpadlo se zapíná v režimu 
zpožd ného startu.  

3: vn jší blokáda  Tepelné erpadlo je blokováno 
epnutím sazbového spína e.  

4: chladící režim Tepelné erpadlo funguje v chladícím 
režimu. 

5: prac. as zpáte ního 
hu chladícího režimu 

Tepelné erpadlo se zapíná v režimu 
zpožd ného startu. 

6: prac. as zpáte ního 
hu odmrazovacího 

režimu 

Tepelné erpadlo se p ipravuje na 
spušt ní odmrazovacího režimu 

7: odmrazovací režim Tepelné erpadlo odmrazuje 
výparník. 

8: poruchy Poruchy tepelného erpadla. 
9: odmrazování: 
odkapávání 

Tepelné erpadlo se nachází ve fázi 
odkapávání 

10: odmrazování: 
ipravuje se na fázi 

ventilu  

Odmrazovací fáze ventilu je po ád 
aktivní. 

11: odmrazování: 
ipravuje se na 

dodávku topné energie  

K procesu odmrazování je nutná 
topná energie.  

12: odmrazování 1.okru 1. Zkouška odmrazování  
13: odmrazování 2.okru 2. Zkouška odmrazování 
14 :odmrazování 3. 
okru 

3. Zkouška odmrazování 

15: poplach Poplach tepelného erpadla 
16: poruchy Chyba: ERROR: tepelné erpadlo se 

vypíná 
17: blokáda Chyba: blokáda tepelného erpadla 

                                                   
4 ID = Identifikátor 

Waermepumpe

MENUEESC

28.5 °C

23.7 °C
9.3 °C

6.5 °C

 Vstup tepelného zdroje 
(TQE)  Výstup tepelného zdroje 
(TQA) 

 Napájení tepelného erpadla (TWV) 
Zpáte ní p. tepelného erpadla 
TWR

erpadlo tepelného gnerátoru (WEP) zapnuté-vypnuté 

Tepelné erpadlo zapnuté-vypnuté 
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Pracovní parametry tepelného erpadla (dokon ení): 
 
ID5 Název Popis 
00-07 Aktuální teplota TWV Výstupní teplota tepelného erpadla ( idlo TWV) 
00-08 Aktuální teplota TWR  Teplota zpáte ního okruhu tepelného erpadla ( idlo TWR)  

00-70 Aktuální teplota TQA  
Teplota na vstupu tepelného zdroje ( idlo TQA) 
V tepelném erpadle typu vzduch- teplota výparníku 2  
Pro tepelná erpadla s p ímým vypa ováním (GMDW) nejsou 
indikace. 

00-71 Aktuální teplota TQE  
Teplota na vstupu tepelného zdroje ( idlo TQE) 
V tepelném erpadle typu vzduch- teplota výparníku 1  
Pro tepelná erpadla s p ímým vypa ováním (GMDW) nejsou 
indikace. 

02-80 Cykl zapnutí Ukazuje absolutní hodnotu cykl  zapnutí tepelného erpadla 
02-81 Pracovní hodiny Ukazuje absolutní hodnotu pracovních hodin tepelného erpadla 

 
 
5.4.3 Stav výstupu tepelného erpadla  
 
ID Název Popis 

01-22 erpadlo tepelného 
generátoru 

0: erpadlo tep. generátoru/ akum. nádrže (WEP) je vypnuté 
1: erpadlo tep. generátoru / akum. nádrže (WEP) je zapnuté 

01-76 Kompresor 0: Kompresor je vypnutý  
1: Kompresor je zapnutý 

01-77 
erpadlo tepelného 

zdroje/ 
ventilátor 

0: tepelný zdroj (WQP ) je vypnutý 
1: tepelný zdroj (WQP ) je zapnutý 

 
 

5.5 Test parametr  režimu speciálního topení 
 
Termogram režimu speciálního topení zobrazuje stavy a teploty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.1 Pracovní parametry režimu speciálního topení 
 
ID6 Název Indikace Popis 

02-53 Stav  
0: vypnutý Režim speciálního topení je vypnutý 

 zadaná hodnota byl dosažena 
1: topný režim  Speciální vytáp ní je zapnuté  

00-07 Aktuální teplota TWV  Výstupní teplota režimu speciálního topení (TPO) 
                                                   
5 ID = Identifikátor 
6 ID = Identifikátor 

ESC

E Zusatzheizung 

MENUE

 Výstupní teplota režimu speciálního topení 
(TPO) 
Režim speciálního topení je zapnutý/vypnutý 
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02-80 Cykly zapnutí Ukazuje absolutní hodnotu cykl  zapnutí speciálního topení 
02-81 Pracovní hodiny Ukazuje absolutní hodnotu pracovních hodin speciálního topení 

 
 
5.5.2 Stav výstupu pro režim speciálního topení 
 
ID Název Popis 

01-40 Režim speciálního 
topení 

0: Režim speciálního topení je vypnutý 
1: Režim speciálního topení je zapnutý 

 
 
 

5.6 Test parametr  teplotního rozdílu 
 
Termogram teplotního rozdílu informuje o teplot  systému.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Poplašný signál 
 
Signály poruchy se objevují v základní ásti displeje. Stisknutím tla ítka ESC se zobrazí symbol 
„INFO“ a zpráva o poruše (Kresba .11)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10: P ehled poplašných signá 

ESC

Waermeverteiler 

MENUE

 Teplota systému 
 (TPO) s akumula ní nádrží/taktovacím zásobníkem 
 (TWV) bez akumula ní nádrže a 1x topný okruh 

 INFO:  
Ozna ení „Info“ znamená, že regulátor 
generoval poplašný signál. 

 Poplašný signál:  
 Regulátor rozlišuje 3 typy poruch: 

 Omezený režim poruchy:  
 Každá porucha zp sobuje zapnutí se 
režimu poruchy.   

ALARM 
ERROR 
SPERRE 

ENTERINFO ALARM

15:41

Notbetrieb reduziert

Mi  19.03.2008
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6.1 Poplašný signál ALARM 
 
Poplašný signál - ALARM znamená poruchu idel. (Výjimka: porucha idla ochrany proti zamrzání  
viz poplašný signál „SPERRE“ (blokáda).  
 
Tepelné erpadlo funguje dále v poplašném režimu. 
 

 Pom cka: 
Porucha idla m že být odstran na jenom servisním odborným pracovníkem nebo 
zam stnancem spole nosti OCHSNER. 

 
 
6.1.1 Postup p i poruše typu ALARM 
 
Kontaktujte obchodního zástupce spole nosti OCHSNER a zapn te poplašný režim.  
 

íklad poruchy idla TUV: 
 
1. Na hlavním displeji stiskn te tla ítko ESC 

> zobrazí se menu poplašného signálu 
 
2. V menu poplašného signálu se zobrazí 

íslo poruchy a poškozené idlo. 
Stisknutím nastavovacího tla ítka zvolte 
menu poplašného režimu.  

 
3. V menu poplašného režimu zvolte typ 

režimu oto ením nastavovacího tla ítka a 
potvr te volbu jeho stisknutím > ke 
hlavnímu displeji se vrátíte opakovaným 
stisknutím tla ítka ESC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

2 Er 01: Warmwasserfühler
defekt 

ESC MENUE

Betriebsart Notbetrieb

1: Notbetrieb reduziert
ESC MENUE

06-14

ENTERINFO ALARM

15:41

Notbetrieb reduziert

Mi  19.03.2008
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6.2 Poplašný signál ERROR 
 
Signál ERROR (chyba) znamená, že tepelné erpadlo bylo vypnuto bezpe nostními 
funkcemi/bezpe nostními za ízeními.  
 
V p ípad  poruchy „ERROR“ systém za íná fungovat v redukovaném, poplašném režimu. Aktivují se 
snížené teploty (vytáp ní a TUV) a režim speciálního topení (elektrického nebo s využitím kotle), 
ovšem jenom pokud jsou tyto aplikace uloženy v systému. 
 

ležité: 
Tepelné erpadlo se zapne automaticky zp t, jakmile bezpe nostní za ízení zpomalí jeho 
fungování (znamená to konec poruchy). 
 
Existují následující protiopat ení: 

 2 automatické potvrzení  
 3 manuální potvrzení  

Manuální potvrzení vede ke spušt ní tepelného erpadla až po odstran ní poruchy 
bezpe nostního za ízení.  

 
6.2.1 Postup p i poruše typu ERROR 
 
Kontaktujte obchodního zástupce spole nosti OCHSNER a zapn te poplašný režim.  
 
1. Na hlavním displeji stiskn te tla ítko ESC 

> zobrazí se menu chyby 
 
2. V menu chyby se zobrazí íslo poruchy a 

poškozené idlo. Poruchu m žete potvrdit 
stisknutím nastavovacího tla ítka > ke 
hlavnímu displeji se vrátíte stisknutím 
tla ítka ESC. 

Po odstran ní poruchy se zapíná zp t tepelné 
erpadlo a režim speciálního topení. 

 
1:redukovaný režim poruchy: zadaná 
hodnota pro vytáp ní je redukována o 7 °C, 
zadaná hodnota TUV o 10 °C.  
2:normální režim poruchy: zadané hodnoty 
se nerudukují.  neredukují se ani teploty 
 
 

Poplašný signál typu ERROR (chyba) by m l být odstran n odborníkem, 
autorizovaným spole ností OCHSNER!  

ed zahájením prací je t eba tepelné erpadlo mnohopolovým zp sobem odpojit od 
elektrického napájení a zajistit proti op tovnému zapnutí se! 
V p ípad  chybných zm n nastavení, provád ných neautorizovanými osobami, 
pozbývají platnosti  všechny záru ní nároky.  

 
 

 

1 2 Er 30:Phasenüberwachung

ESC QUITT

 Mi 19.03.2008 15:41

Notbetrieb reduziert

INFO ERROR ENTER

1 

3 

2 Er 01: Warmwasserfühler
defekt 

ESC MENUE

Betriebsart Notbetrieb

1: Notbetrieb reduziert
ESC MENUE

06-14

ENTERINFO ALARM

15:41

Notbetrieb reduziert

Mi  19.03.2008
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6.2.2 Porucha typu ERROR 
 

Kod  Indikace Možné p iny poruchy Odstra ování 

Er 30 Test fází 
 

-  chybí jedna z fází napájení      
trojfázovým proudem 
-  levoto ivé pole 
-  p ístroj není napájený 
trojfázovým proudem 

Ov it nap tí napájení  trojfázovým 
proudem  

 

Er 58 Ochrana 
motoru/tepelný 

epína  instalace 
tepelného zdroje 

erpadlo nebo 
ventilátor) 

- chybí fáze p i p ípojce 
ventilátoru nebo erpadla zdroje  
- chybná cívková souprava 
motoru  
- p etížení cívkové soupravy 
motoru 
 

- Ov it cívkovou soupravu motoru 
- Ov it nastavení na ochranném 
vypína i motoru (nastavení dle 
formulá e parametr  tepelného 
erpadla) 

- Ov ir p ipojení  
- Ov it erpadlo nebo ventilátor 
(blokaci atd.) 

Er 56 
 
 
 
 

Tlak zdroje 
 
 
 
 

 

- není pr tok p i tepelném zdroje 
(pr tokové idlo) 
- porucha erpadla spodní vody 
- špatný sm r otá ení erpadla 
zdroje (trojfázový proud)  
- zav ený ventil p ípojky zdroje 
- vodní filtr (pís itý nános)  

Ov it p ípojku zdroje 
Vy istit  vodní filtr 
Ov it erpadlo spodní vody 
 

Er 57 
 
 
 
 
 

Ochrana proti 
zamrzání tepelného 
zdroje 

- není pr tok v tepelném zdroji 
- porucha erpadla spodní vody 
- zav ený ventil p ípojky zdroje 
- vodní filtr (pís itý nános) 

Ov it p ípojku zdroje 
Vy istit  vodní filtr 
Ov it erpadlo spodní vody 
 

Er 42 
 
 
 
 

Ochrana proti 
zamrzání 
kondenzátoru 
 
 

- porucha erpadla tepelného 
generátoru (WEP) 
- p íliš nízká teplota akum. 
nádrže b hem odmrazování 
- p íliš nízký objemový pr tok  

Ov it erpadlo tepelného generátoru 
 
 
Ov it hydr. soustavu (kohouty apod.) 

Er 36 
 
 
 

Vypnutí vysokého 
tlaku 

 

- porucha erpadla tepelného 
(WEP) 
- p íliš nízký objemový pr tok 
- chladicí okruh  

Ov it erpadlo tepelného generátoru 
 
Ov it hydr. soustavu (kohouty apod.) 

Er 37 
 

Vypnutí nízkého tlaku 
 

- chladicí okruh 
- chybí moc zdroje 

Ov it chladicí okruh (OCHSNER)  

Er 38 
 

Uzav ení horkého 
plynu  

- chladicí okruh 
 

Ov it chladicí okruh (OCHSNER)  

Er 39 Ochrana kompresoru 
 

- kompresor   
 

Ov it kompresor (OCHSNER) 
 

Er 47 Neúsp šné 
odmrazování 

- p íliš nízká moc odmrazování 
- chladicí okruh 

Ov it chladicí okruh (OCHSNER)  
 

Er 71  Porucha spojení BUS 
v dálkovém ovládání  

- není elektrické spojení v 
dálkovém ovládání 

Ov it kabely 

 
 

Tabule . 1: Seznam poruch 
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6.3 Signál poruchy typu SPERRE 
 
V p ípad  poruchy „SPERRE“ (blokáda) systém za íná fungovat v redukovaném, poplašném režimu.  
Tepelné erpadlo funguje chybn .  
Pokud existuje dodate ní tepelný generátor (elektrický nebo kotel), aktivuje se. Tepelné erpadlo se 
zapne zp t, jakmile tomu nebude p ekážet žádná z bloka ních funkcí.  
. 
 
6.3.1 Postup p i poruše typu SPERRE 
 
Kontaktujte obchodního zástupce spole nosti OCHSNER a zapn te poplašný režim.  
 
1.  Na hlavním displeji stiskn te tla ítko 

ESC > zobrazí se menu blokády 
 
2. V menu blokády (SPERRE) se zobrazí typ 

poruchy, který zp sobil blokádu tepelného 
erpadla. Stisknutím nastavovacího 

tla ítka zvolte menu režimu poruchy 
(Notbetriebsmenü).  

 
3. V menu režimu poruchy 

(Notbetriebsmenü) oto ením 
nastavovacího tla ítka zvolte režim  a 
potvr te volbu stisknutím tla ítka. > ke 
hlavnímu displeji se vrátíte stisknutím 
tla ítka ESC. 

 
 
1:redukovaný režim poruchy: zadaná 
hodnota pro vytáp ní je redukována o 7 °C, 
zadaná hodnota TUV o 10 °C.  
 
 
 
 
 
 

1 2 Er 49: TQA Fühler/
Verdampfer 2 defekt 

MENUEESC

3 Betriebsart Notbetrieb

1: Notbetrieb reduziert
ESC MENUE

06-14

Notbetrieb reduziert

MI 19.03.2008 15:41

SPERRE ENTERINFO
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íloha A  

Menu topného okruhu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Report  

Tepelné erpadlo 
Režim speciálního topení 
Rozd lování tepla 

Okruh TUV 

ímý topný okruh 

Volba pracovního režimu 

Pracovní parametry  

Volba pracovního režimu vytáp ní 

Zadaná hodnota teploty místnosti 
Stav topného okruhu  

Výstupní teplota topného okruhu 

Nastavení 

Stav výstupu  

Norm. teplota místnosti 

Ekvitermní k ivka 
Snížená teplota místnosti 

asové programy  

Zadaná hodnota chlazení  

Zadaná hodnota vytáp ní  

Teplota dolního bodu  

Výstupní tepota p i 
venkovní teplot   

Normální ven. teplota 

Ekvitermní k ivka 

Program “p estávka“  

asový program 
Program „p ijetí” 

Denní teplota místnosti 

Naklon ní letního vyrovnání 
No ní teplota místnosti 

Start letního vyrovnání 

Teplota dolního bodu 

Výstupní tepota p i 
venkovní teplot   

Norm. Temp. zewn. 

ivka chlazení  

erpadlo topného okruhu 
Míchací ventil 

Smíšený topný okruh 

Konfigurace 

Hranice chlazení  

Zadaná teplota 

Venkovní teplota 

ESC ENTER

Heizkreis direkt 
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Menu TUV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Report  

Režim speciálního topení 
Rozd lování tepla  

Okruh TUV 

Volba pracovního režimu 

Pracovní parametry  

Volba pracovního režimu TUV 

Teplota TUV 
Stav okruhu TUV   

Nastavení 

Stav výstupu  

Teplota TUV 

Teplota ochrany proti 
legionelám 

asové programy 

Zadané hodnoty  

asový program TUV  

Legionelový asový program  

Smíšený topný okruh 
ímý topný okruh 

Nabíjecí erpadlo TUV 
Nabíjení TUV – odb r energie 

Warmwasserkreis

MENUEESC
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Menu tepelného erpadla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Report  

Režim speciálního topení 
Rozd lování tepla  

Volba prac. režimu 

Pracovní parametry  

Volba režimu tepelného erpadla 

Napájení tepelného erpadla 
Stav tepelného erpadla   

Nastavení 

Stav výstupu  

Tepelné erpadlo 
Okruh TUV  
Smíšený topný okruh 

ímý topný okruh  

Zpáte ní p. tepelného erpadla 
Vstup zdroje tepelného erpadla 
Výstup zdroje tepelného erpadla 
Cykly zapnutí tepelného erpadla 
Prac. as tepelného erpadla 

Manuální režim zadané teploty 
Manuální zapnutí odmrazování 

Kompresor  
erpadlo tepelného generátoru  

erpadlo tepelného zdroje 

Waermepumpe

MENUEESC

28.5 °C

23.7 °C
9.3 °C

6.5 °C

Aplikace tepelného erpadla 
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Menu režimu speciálního topení 
 

 
 

Menu rozd lování tepla  
 

 
 
 

Rozd lování tepla 
Service Report  

Volba prac. režimu 

Pracovní parametry  

Volba režimu speciálního topení 

Napájení režimu speciálního topení  
Stav režimu speciálního topení 

Stav výstupu  

Cykly zapnutí režimu speciálního topení 
 Prac. as režimu speciálního topení 
 

Režim speciálního topení je zapnutý 

Nastavení Manuální režim zadané teploty 

Režim speciálního topení   
Tepelné erpadlo  
Okruh TUV 
Smíšený topný okruh 

ímý topný okruh  

ESC

E Zusatzheizung 

MENUE

Service Report  

Zadané a obecné 
hodnoty 

Výstupní teplota systému 
Teplota akum. nádrže 

Rozd lování tepla 
Režim speciálního topení   
Tepelné erpadlo 
Okruh TUV 
Smíšený topný okruh 

ímý topný okruh  

ESC

Waermeverteiler 

MENUE
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Menu  Service Report  
 

 

Rozd lování tepla 
Service Report  

Režim speciálního topení  
Tepelné erpadlo 
Okruh TUV  
Smíšený topný okruh  

ímý topný okruh  

Stálá data  
Datum uvedení do provozu 
Sériové islo tepelného erpadla 

SW verze  
HW verze 
Operátor systému 
Montáž  
Návrh 

Nastavení  as  
Datum 
Konfigurace 

Stav výstupu   Sb rné poruchy   

Dispozice 
Program vysušování 
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íloha B 
 

Technické parametry regulace 
 

Popis Parametry 

Pracovní nap tí  ~ 230 VAC ± 10%, 50 Hz  

Odb r proudu max. 9VA 

Nap tí m icího okruhu 12V, s t sn ním 4 kV 

Venkovní teplota b hem fungování 0°C až 50°C  

Venkovní teplota b hem skladování -20°C bis 60°C  

Vlhkost b hem fungování max. 85% rh, nezkapal uje se  

ípojky idla, délka, pr ez max. 100m, min. 0.75mm² 

eBus:  

 P ípojka BUS, délka, pr ez 

 Zatížení 

 
2-drátový kabel Bus, to ený, max.50m, min. 
1mm², max. 40 mA (stálý proud) 

Výstupy vypínacích kabel  (vysíla e)  ~230 VAC 6(2) A, 50 Hz 

Zadaná hodnota na vstupu 0 až 10 VDC = 0 °C do 100°C, není volné 
nap tí, proud max. 1mA  

Kontrola Regulátor odpovídá 
 dle následujících sm rnic EU: 

 73/23 EHS „Sm rnice pro nízké nap tí“ 

 89/336/EHS „Sm rnice EMV“, v etn  
zm n k 93/86/EHS 

Obecné podmínky DIN 3440 

Ochranní t ída  II              EN 60730 

Druh ochrany IP 30        EN 60529 

EMV                  EN 50082-1 

Emu-Emise                 EN 50081-1 

Výkonová rezerva min. 2 roky 

Rozm ry regulátoru Výš. x ší . x hloub.   320 mm x 150 mm x 61 
mm 
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 Teplotní idla 
 
Pro všechna teplotní idla regulátoru platí NTC 5000  pro 25°C. (NTC = negativní teplotní koeficient). 
Celkové hodnoty jsou zobrazeny v tabuli . 2. 
 

Teplota °C Odpor  [ ] Teplota °C Odpor [ ] 

-20 48322,7 30 4029,2 
-18 43071,6 32 3702,3 
-16 38447,9 34 3405,3 
-14 34370,5 36 3135,1 
-12 30769,4 38 2889,1 
-10 27584,4 40 2664,8 
-8 24763,2 42 2460,2 
-7 23474,8 43 2364,7 
-6 22260,9 44 2273,4 
-4 20038,1 46 2102,6 
-2 18061,0 48 1946,3 
0 16300,0 50 1803,2 
2 14729,4 52 1672,1 
4 13326,8 54 1551,7 
6 12072,6 56 1441,2 
8 10949,6 58 1339,6 

10 9942,9 60 1246,2 
12 9039,2 62 1160,2 
14 8227,2 64 1081,0 
15 7852,3 65 1043,7 
16 7496,6 66 1008,0 
17 7159,0 67 973,6 
18 6838,4 68 940,5 
19 6534,0 69 908,8 
20 6244,9 70 878,3 
21 5970,1 71 848,9 
22 5709,0 72 820,7 
24 5224,6 74 767,5 
26 4786,3 76 718,2 
28 4389,2 78 672,6 

 
 

Tabule . 2: Hodnoty idla NTC 5k 
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íloha C  

Identifikátory topného okruhu 

Id
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Funkce 

N
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Datum  
se ízení: 
 
 
 

 
Datum 
se ízení: 
 

02-10 asový programátor „p ijetí” topného 
režimu 

0 - 180 min 0     

 as pro režim „p ijetí“ se uvádí v minutách. V nastaveném ase topný okruh provádí regulaci 
nezávisle na nastaveném asovém programu pro normální teplotu. Po vypršení nastaveného asu se 
nastavuje zp t zadaná teplota v souladu s topným programem. 

03-01 Dolní bod výstupní teploty v topném 
režimu 

10 – 40 °C 20     

 Nastavení ekvitermní k ivky: 
Pomocí teploty dolního bodu (03-001) se ur uje zadaná teplota výstupní teploty na ekvitermní k ivce  

i venkovní teplot  20 °C. Teplota dolního bodu se vždy zakládá na venkovní teplot  20 °C:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03-12 Normální venkovní teplota -30- 5 °C -15     
 Nastavení ekvitermní k ivky: Venkovní teplota (03-012) dle rozvrhu výstupních teplot v topném režimu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03-13 Výstupní teplota (VLT) p i normální 
venkovní teplot  

30 - 90 °C 35     

 Nastavení ekvitermní k ivky: Výstupní teplota (03-013) p i rozvrhu venkovních teplot (03-012) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekvitermní k ivka 

TV [°C] 

TA [°C] 

03-12 

20°C 

03-01 

Ekvitermní k ivka 

TV [°C] 

TA [°C] 

03-12 

03-13 

20°C 

03-01 

Ekvitermní k ivka 

TA [°C] 20°C 

03-01 

TV [°C] 
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Datum  
se ízení: 
 
 
 

 
Datum  
se ízení: 
 

03-21 Hranice vytáp ní 0 - 30 °C 17     
 Nastavení hranice vytáp ní (03-021) rozhoduje o tom, kdy se zapne vytáp ní topným okruhem. K 

tomuto ú elu se vždy využívá pr rná venkovní teplota. Hranice vytáp ní (03-021) se nastavuje 
podle p ání 3 až 5 K pod zadanou teplotu místnosti (03-051) pro normální režim.  
Pokud bude zadaná teplota místnosti modifikována volbou pracovního režimu nebo kv li pohodlí 
uživatele, hranice vytáp ní se automaticky posune. Rozdíl mezi normální teplotou místnosti (03-051) a 
hranicí vytáp ní (03-021) se nem ní. 
 
Vytáp ní se vypíná, když pr rná venkovní teplota p esahuje hodnotu v (03-021).  
Vytáp ní se zapíná, když je pr rná venkovní teplota nižší o 0.5K než hodnota v (03-21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03-36 Hranice chlazení  15 - 40 °C 22     
  

Nastavení hranice chlazení (03-036) rozhoduje o tom, kdy se vypne regulace chlazení. Pro hranici 
chlazení se využívá stejná pr rná venkovní teplota jako v p ípad  topného režimu. Hranice 
chlazení by se m la nastavit tak, aby se nem nila nastavená normální teplota (03-054). 
Hranice chlazení (03-036) se nastavuje podle žádaného pohodlí uživatele 2 až 3 K pod zadanou 
teplotu místnosti (03-054) pro normální režim. Pokud bude zadaná teplota místnosti modifikována 
volbou pracovního režimu nebo kv li pohodlí uživatele, hranice vytáp ní se automaticky posune. 
Rozdíl mezi normální teplotou místnosti (03-054) ) a hranicí chlazení (03-036) se nem ní.  
 
Chlazení se vypíná, když je pr rná venkovní teplota nižší o 0.5K než hodnota v (03-036).  
Chlazení se zapíná, když pr rná venkovní teplota p esahuje hodnotu v (03-036). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø TA[°C] 

03-21 

0.5 K 

Vytáp ní je 
zapnuté 

Vytáp ní je 
vypnuté 

 

Ø TA[°C] 

03-36 

0.5 K  

Chlazení je 
zapnuté 

 
Chlazení je 

vypnuté 
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Datum 
se ízení: 
 
 
 

 
Datum 
se ízení: 
 

03-43 Dolní bod výstupní teploty prac. režimu 
chlazení 

10 - 30 °C 22     

  
Nastavení k ivky chlazení: Zadaná hodnota výstupní teploty p i 20 °C venkovní teploty. Nastavení (03-
43) se vždy zakládá na venkovní teplot  20 °C.  
 

03-44 Bod využití letního vyrovnání 20 - 30 °C 25     
  

Zadaná hodnota pro místnost se v režimu chlazení (03-54) se ízuje s venkovní teplotou. Pokud 
pr rná venkovní teplota p esahuje hodnotu v (03-44), pak zadaná hodnota pro místnost se zvyšuje 
podle hodnoty (03-45). (letní vyrovnání).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03-45 Naklon ní letního vyrovnání 0-100 % 50     
  

Zadaná hodnota pro místnost se se ízuje s pr rnou venkovní teplotou. Když venkovní teplota 
stoupá o 1 K, zadaná teplota místnosti se zvyšuje o hodnotu rovnou 0.1 x (03-045). 
Kompenzace zadané hodnoty místnosti = (03-54) + (03-45) x (0.1) x (TA – (03-44)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03-47 Normální venkovní teplota 20 - 40 °C 32     
 Nastavení k ivky chlazení: Venkovní teplota p i rozvrhu výstupní teploty v režimu chlazení  
03-48 Výstupní teplota VLT p i normální 

venkovní teplot  
10 - 20 °C 17     

 Nastavení k ivky chlazení: Výstupní teplota p i rozvrhu venkovní teploty v režimu chlazení (03-47) 
 

Pr rná venkovní teplota [°C] 

03-44 

Zadaná hodnota 

místnosti 

03-54 

TI [°C] 

Pr rná venkovní teplota [°C] 

03-44 

Zadaná hodnota 

místnosti 

03-54 

TI [°C] 

03-45 
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Datum 
se ízení: 
 
 
 

 
Datum 
se ízení: 
 

03-50 Volba prac. režimu vytáp ní/chlazení  0 -9  1     
 Volba pracovního režimu (03-050) umož uje nastavení r zných pracovních režim  pro regulaci 

topného okruhu . 
 
0 = Režim „p ipravený”: 
Topný okruh se nastavuje na teplotu, která chrání proti zamrzání místnosti (03-00). Pokud se pro režim 
oh evu TUV nastaví volba režimu topného okruhu (05-50), nabíjení TUV se blokuje. 
 
1 = asový program 1: 
Regulace topného okruhu se pohybuje mezi normální a šetrnou teplotou, závisle na nastaveném 
asovém týdením programu 1. Pokud se pro režim oh evu TUV (05-050) nastaví volba režimu topného 

okruhu, nabíjení TUV se koná podle asového programu TUV. 
 
4 = Normální režim: 
Topný okruh se nastavuje na normální teplotu místnosti (03-051) / (03-054).  Pokud se pro režim 
oh evu TUV nastaví režim topného okruhu (05-50), nabíjení TUV se zpomalí.  
 
5 = Šetrný režim: 
Topný okruh se nastavuje na šetrnou teplotu místnosti (03-053) / (03-056). Pokud se pro režim oh evu 
TUV nastaví volba režimu topného okruhu (05-50), nabíjení TUV se blokuje. 
 
6 = Letní režim: 
Topný okruh se nastavuje na teplotu, která chrání proti zamrzání místnosti (03-000). Pokud se pro 
režim oh evu TUV (05-050) nastaví volba režimu topného okruhu, nabíjení TUV se koná podle 
asového programu TUV. 

 
8 = Manuální režim vytáp ní: 
Topný okruh se nastavuje na nastavenou zadanou teplotu pro manuální režim (07-09). 
Zadaná teplota (07-09) = zadaná výstupní teplota 
 
9 = Manuální režim chlazení: 
Topný okruh se nastavuje na nastavenou zadanou teplotu pro manuální režim (07-09). 
Zadaná teplota (07-09) = zadaná výstupní teplota 
 

03-51 Denní teplota místnosti topného režimu  10-30 °C 20     
 Zadaná hodnota teploty místnosti pro vytáp ní – normální režim  
03-53 No ní teplota místnosti topného režimu  5-20 °C 18     
 Zadaná hodnota teploty místnosti pro vytáp ní – režim se sníženou hodnotou  
03-54 Denní teplota místnosti režimu chlazení 20-30 °C 23     
 Zadaná hodnota teploty místnosti pro vytáp ní – normální režim 
03-56 No ní teplota místnosti režimu chlazení 20-30 °C 25     
 Zadaná hodnota teploty místnosti pro vytáp ní – režim se sníženou hodnotou 
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se ízení: 
 

03-58 Funkce „Pohodlí” -3 – 3  K 0     
  

Pomocí funkce „Pohodlí“ lze opravovat k vyšším nebo nižším polohám zadanou hodnotu místnosti.  V 
tomto p ípad  bude ekvitermní k ivka posunuta rovnob žn .   
Míra posunutí ekvitermní k ivky závisí na jejím náklon ní: 
Malé naklon ní = malé posunutí  
Velké naklon ní = velké posunutí  
 
 
 
 
 
 

07-09 Zadaná teplota v manuálním režimu 10-90 °C 30     
  

Nastavuje se výstupní teplota (07-009) v pracovním režimu „manuální režim vytáp ní“ nebo „manuální 
režim chlazení“. 
Pom cka: 
Nenastavujte zadanou teplotu v manuálním režimu chlazení p i teplot  pod 18 °C! 
 

 
 

Identifikátory TUV 
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05-04 Teplota ochrany proti legionelám 60-80 °C 60     
 Jde o zadanou hodnotu pro termickou dezinfekci (ochranu proti legionelám). Je d ležitá pro zapnutí 

termické dezinfekce pro nabíjení TUV.  
05-50  Volba pracovního režimu TUV   0-2  1     
 Volí se pracovní režim pro okruh TUV: 

 
0 = nabíjení TUV je vypnuté 
1 = nabíjení TUV podle asového programu:  

asový program TUV 
asový program ochrany proti legionelám 

2 = nabíjení TUV podle normální teploty  
05-51  Normální teplota TUV 10-70 °C 50     
 Zadaná hodnota pro teplotu TUV v normálním režimu 

 

TA [°C] 

Ekvitermní k ivka / 

ivka chlazení 
TV [°C] 

03-58 
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Identifikátory tepelných erpadel  
 

Id
en

tif
ik

át
or

 

Funkce 

N
as

ta
vo

va
cí

 
ro

zs
ah

  

Je
dn

ot
ka

 

To
vá

rn
í 

na
st

av
en

í 

 
Datum  
se ízení: 
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09-75  Volba režimu tepelného erpadla 0-1  1     
  

Volí se pracovní režim tepelného erpadla: 
 
0 = tepelné erpadlo je vypnuté  
1 = automatický režim (vytáp ní, chlazení, TUV dle pokyn )  
 

15-00  Manuální spušt ní odmrazování 0-1  *0     
  

V tepelných erpadlech typu vzduch je možné zapnout manuáln  odmrazování výparníku.  
Pozor: Odmrazování m že zapnout uživatel, musí však k tomu dostat pot ebný návod spole nosti 
OCHSNER.  
 
* (15-00) dostupné jenom pro tepelná erpadla typu vzduch.  
 

 
 
 
 

Identifikátory zvláštního topení  
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09-75  Volba režimu zvláštního topení  0-1  1     
  

Volí se pracovní režim zvláštního topení: 
0 = zvláštního topení je vypnuté 
1 = automatický režim (dle pokyn )  
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Identifikátory Service Report  
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04-60  Režim programu vysušování 0-2  0     
  

Volba umož uje se ízení programu vysušování s jedním se dvou topných okruh  regulátoru: 
0 = ukon ení programu 
1 = zapnutí topného okruhu 1 
2 = zapnutí topného okruhu 2 

04-45  Funk ní signál 0-1  0     
  

Tato volba umož uje nastavení následujících funkcí:  
0: bez funkce 
9 :Reset p ístroje  
Pom cka: Regulátor po ur ité dob  automaticky nastavuje zp t nastavovací za ízení (04-45)  na 0.  

 
Funkce vysušování podlažní mazaniny: 
 
Po zahájení programu se automaticky zapíná erpadlo topného okruhu. Výstupní teplota se m í po 5 
minutách. Takto m ená hodnota se ukládá jako start a zadaná hodnota pro záv re nou teplotu. 
Zadaná hodnota napájení stoupá b hem oh ívání díky nastavenému naklon ní. Zadaná hodnota tímto 
zp sobem stoupá každou hodinu o ustálenou hodnotu dokud základní hodnota nedosáhne hodnoty 
zadané b hem hodiny. Pokud zadaná hodnota nebude dosažená,  stoupne pak o ustálenou hodnotu 
jenom v p ípad , když základní hodnota dosáhne zadané hodnoty. 
Pokud bude dosažená max. ustálená teplota, zadaná hodnota z stává po ur itou dobu v pasivní fázi.  
Pak zadaná teplota klesá v souladu s nastaveným naklon ním dokud zadaná hodnota nedosáhne své 
za áte ní startovací fáze.  
 
Výpadek elekt iny: 
 
Fáze oh evu: 
V p ípad  výpadku elekt iny ve fázi oh evu program se zapne zp t s novým startem, za áte ní 
startovací fáze p itom z stává stejná.  
 
Pasivní fáze: 
V p ípad  výpadku elekt iny v pasivní fázi z stává max. teplota stejná a as trvání výpadku se 

ipo ítává k pasivní fázi.  
 
Fáze ochlazování: 
V p ípad  výpadku elekt iny ve fázi ochlazování se základní hodnota m í po op tovném zapnutí se 
napájení a redukuje se podle nastaveného naklon ní.  
 
Ukládání dat: 

hem fungování programu vysušování se ukládá v hodinových cyklech za áte ní teplota. Je možné 
takto uložit max. 2 programy vysušování. Zaregistrované parametry jsou ukládany a mohou být 
zobrazeny pomocí softverového servisu nebo smazány. 
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Poznámky: 
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Vyhrazení práva na technické zm ny 

Tento návod popisuje za ízení, která ob as nejsou dostupná v sériové dodávce. Proto jsou možné 
zného druhu modifikace ve Vámi objednaném erpadle.  

 
 
 

Dodavatel systému:  Firma 

 .............................................................................................................................. 

    

  Adresa:

 ................................................................................................................................................... 

 

   

 ................................................................................................................................................... 

 

   Tel. 

 ......................................................................................................................................................... 

 

   Servisní odborný pracovník: 

 .................................................................................................................................... 
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