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1 Všeobecné informace

Cetetherm Micro je kompletní stanice topné sítě pro přípravu teplé vody a vytápění připravená k instalaci. Je
určen pro budovy s připojením na topnou síť. Cetetherm má dlouholeté zkušenosti s technologií vytápěcích sítí
a vyvinul Cetetherm Micro s dobře naplánovaným potrubím a se všemi komponenty snadno přístupnými pro
kontrolu a případný budoucí servis.

Komfort
Cetetherm Micro má plně automatickou regulaci teploty pro vytápění a ohřev vody. Horká voda se reguluje a
udržuje na požadované teplotě. Topení je řízeno podle požadované teploty v místnosti.

Instalace
Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, přehledné rozvody a vnitřní kabelové vedení od výrobce - to vše velmi
usnadňuje instalaci. Předprogramovaná řídicí jednotka a napájecí kabel, který je již vybaven zástrčkou, vše
ještě zjednodušují a umožňují okamžité spuštění.
Micro je určen k zavěšení na zeď a je namontován na izolovaném rámu a obsahuje izolovaný kryt. Lepší
izolace znamená menší spotřebu energie a lepší energetickou účinnost.

Dlouhodobá bezpečnost
Desky výměníku tepla a všechna potrubí jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli. Všechny
komponenty jsou úzce sladěny a pečlivě testovány na funkčnost v souladu se systémem zabezpečování jakosti
ISO 9001:2015.
Pro budoucí servisní požadavky jsou všechny komponenty snadno přístupné a jednotlivě vyměnitelné.

CE-marking
Cetetherm Micro se řídí pravidly a legislativou specifikovanou v Prohlášení o shodě. Pro zachování platnosti
označení CE se smí používat pouze identické náhradní díly.
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Všeobecná varování
Instalační práce musí být provedeny autorizovaným dodavatelem. Před uvedením do provozu
musí být systém podroben tlakové zkoušce v souladu s příslušnými předpisy.

Teplota a tlak primární topné vody jsou velmi vysoké. Se stanicí mohou pracovat pouze
kvalifikovaní technici. Nesprávná obsluha může způsobit vážná poranění osob a poškození
budovy.
Je-li teplota horké vody nastavena příliš vysoko, může dojít k opaření osob. Pokud je teplota
horké vody nastavena na příliš nízkou hodnotu, může dojít k nežádoucímu bakteriologickému
růstu v systému horké vody. To může mít za následek vážné zranění.
Části stanice se mohou velmi zahřát a nemělo by se jich dotýkat.

Při spouštění stanice: Abyste předešli riziku opaření, zajistěte, aby nikdo nečerpal horkou
vodu, dokud nebude nastavena teplota teplé vody.

Spusťte cirkulaci topení tak, že nejprve otevřete ventily v přívodu primárního topení a potom
zpětné potrubí, abyste zabránili znečištění v systému. Pomalu otevírejte ventily, abyste
zabránili tlakovým rázům.

Micro STC a Micro STC2 varování
Před připojením stanice k elektrickému napájení se ujistěte, že je topný systém doplněn vodou.
Spuštění systému bez vody poškodí oběhové čerpadlo.

Stanice je dodávána s elektrickou zástrčkou pro připojení k hlavnímu napájení. Upevňovací
spony kabelu musí být namontovány tak, aby nehrozilo poškození. V případě potřeby lze
zástrčku a zásuvku nahradit trvalou instalací s vypínačem všech pólů. To musí provést
kvalifikovaný elektrikář.
Nezavírejte elektrické napájení pokojového termostatu, mohlo by dojít k poškození oběhového
čerpadla, ventilů, pohonů atd.
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2 Návod k použití
Všeobecný provoz
Teplota a tlak přiváděné vody do topné sítě jsou velmi vysoké. Teplo z vody v otopné síti se přenáší do
systémů vytápění a teplé vody v budově ve výměnících tepla. Teplo se přenáší přes tenké desky z
kyselinovzdorné nerezové oceli, které udržují vodu v topné síti oddělenou od systémů v budově.
Micro má automatickou regulaci teploty teplé vody. Tím se měří teplota horké vody ve výměníku tepla a
automaticky se reguluje primární průtok.
Teplota horké vody je řízena systémem regulace teploty, který je nastaven na přibližně 50 ° C.
Je-li teplota nastavena příliš vysoko, hrozí nebezpečí opaření. Nastavení příliš nízké teploty teplé vody může
mít za následek nežádoucí bakteriologický růst v systému horké vody.
Po nastavení pracuje Micro zcela automaticky. V oblastech s tvrdou vodou je však vhodné dávat pozor a včas
odstranit případné poruchy, pokud je teplota horké vody příliš vysoká; jinak by se mohlo zvýšit riziko usazování
vápníku ve výměníku tepla.
Dodavatel energie registruje využití energie. Měření se provádí záznamem průtoku média topné sítě systémem
a měřením teplotního rozdílu mezi přívodem a zpátečkou média.

Provoz vytápění Cetetherm Micro STC a Cetetherm Micro STC2
U Cetetherm Micro STC nebo Cetetherm Micro STC 2 je topný okruh řízen ve vztahu k venkovní teplotě
(volitelně) a / nebo požadované teplotě v místnosti pomocí pokojového termostatu a teplotního čidla. Pokud
není zapotřebí žádné teplo, cirkulační čerpadlo v topném okruhu se automaticky zastaví, ale pravidelně se
spouští, aby se zajistilo, že během dlouhých období nečinnosti nezatuhne.
Micro STC2 má zvláštní přípojku topení, kterou lze připojit k radiátorům nebo žebříkovému radiátoru.

Provoz vytápění Cetetherm Micro RTC
Cetetherm Micro RTC je topný okruh řízen pomocí požadované pokojové teploty pomocí pokojového
termostatu. Když je naměřená pokojová teplota nízká podle požadované pokojové teploty, reléová skříň vyšle
signál k rozepnutí relé.

Bezpečnostní zařízení/kontrola
•

Denní kontrola pro kontrolu těsnosti potrubí nebo součástí.

•

Týdenní kontrola, zda je vytápění funkční a systémy řízení teplé vody jsou stabilní a že teplota
nekolísá. Kolísání teplot způsobuje zbytečné opotřebení ventilů, termostatů a výměníků tepla.

•

Každé tři měsíce zkontrolujte pojistné ventily a tlak topného systému.

Chcete-li zkontrolovat funkci pojistného ventilu, otáčejte jeho kolečkem / knoflíkem, dokud z odpadního potrubí
ventilu neunikne voda, a poté kolečko / knoflík rychle zavřete. Pojistný ventil se občas může automaticky
otevřít, aby uvolnil přetlak. Po otevření pojistného ventilu je důležité, aby se správně uzavřel a nekapal.
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3 Přehled produktu

Poznámka: Souhrnné obrázky produktu jsou zobrazeny bez izolace.

Přehled produktů AquaMicro

Obrázek 1

4
5
6
7

Výměník tepla a regulátor teploty teplé vody
Regulační ventil pro teplou vodu
Připojení teplotního senzoru, přívod topného
média
Filtr pro primár
Mezikus pro měřič tepla
Zpětný ventil pro studenou vodu
Mezikus pro průtokoměr studené vody

8

Pojistný ventil pro teplou užitkovou vodu

1
2
3

9 Mezikus pro průtokoměr teplé vody
10 Primár vstup
11 Primár zpátečka
12
13
14
30

9

Studená voda
Výstup studené vody
Teplá voda
První fixační přípravek včetně uzavíracích
ventilů (možnost)
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Přehled produktů Micro DPC

Obrázek 2

1 Výměník tepla a regulátor teploty teplé vody
2 Regulační ventil pro teplou vodu
3 Připojení teplotního senzoru, přívod topného
média
4 Filtr pro primár
5 Mezikus pro měřič tepla
6 Zpětný ventil pro studenou vodu
7 Mezikus pro průtokoměr studené vody
8 Pojistný ventil pro teplou užitkovou vodu *)
9 Mezikus pro průtokoměr teplé vody

10 Primár vstup
11 Primár zpátečka
12 Studená voda
13
14
15
16
17
30

*) zahrnuto v závislosti na modelu

10

Výstup studené vody
Teplá voda
Regulátor diferenčního tlaku
ÚT, zpátečka
ÚT, výstup
První fixační přípravek včetně uzavíracích
ventilů. (možnost)
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Přehled produktů Micro RTC

Obrázek 3

1 Výměník tepla a regulátor teploty teplé vody
2 Regulační ventil pro horkou vodu
3 Připojení teplotního senzoru, přívod topného
média
4 Filtr pro primár
5 Mezikus pro měřič tepla
6 Zpětný ventil pro studenou vodu
7 Mezikus pro průtokoměr studené vody
8 Pojistný ventil pro teplou užitkovou vodu *)
9 Mezikus pro průtokoměr teplé vody

13
14
15

Výstup studené vody
Teplá voda
Regulátor diferenčního tlaku

16
17
18
19
20
21

10 Primár vstup
11 Primár zpátečka

22
30

ÚT, zpátečka
ÚT, výstup
Přepínač průtoku teplé užitkové vody *)
Regulační ventil ÚT
Pohon, ÚT
Připojovací skříňka pro elektrickou energii a
snímače, topný okruh
Pokojový termostat / ovládací panel *)
První fixační přípravek včetně uzavíracích
ventilů. (možnost)

12 Studená voda
*) zahrnuto v závislosti na modelu
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Přehled produktů Micro STC

Obrázek 4

15
16
17

Regulátor diferenčního tlaku *)
ÚT, zpátečka
ÚT, výstup

4
5
6
7

Výměník tepla a regulátor teploty teplé vody
Regulační ventil pro teplou vodu
Připojení teplotního senzoru, přívod topného
média
Filtr pro primár
Mezikus pro měřič tepla
Zpětný ventil pro studenou vodu
Mezikus pro průtokoměr studené vody

18
19
20
21

8
9
10
11
12
13

Pojistný ventil pro teplou užitkovou vodu *)
Mezikus pro průtokoměr teplé vody
Primár vstup
Primár zpátečka
Studená voda
Výstup studené vody

22
23
25
26
27
30

14

Teplá voda

Přepínač průtoku teplé užitkové vody *)
Regulační ventil ÚT
Pohon, ÚT
Připojovací skříňka pro elektrickou energii a
snímače, topný okruh
Pokojový termostat / ovládací panel
Čidlo venkovní teploty *)
Oběhové čerpadlo, ÚT
Bezpečnostní termostat (možnost)
Čidlo teploty přívodu, topný okruh
První fixační přípravek včetně uzavíracích
ventilů (možnost)

1
2
3

*) zahrnuto v závislosti na modelu
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Přehled produktů Micro STC2

Obrázek 5

15
16
17

Regulátor diferenčního tlaku *)
ÚT, zpátečka
ÚT, výstup

4
5
6

Výměník tepla a regulátor teploty teplé vody
Regulační ventil pro teplou vodu
Připojení teplotního senzoru, přívod topného
média
Filtr pro primár
Mezikus pro měřič tepla
Zpětný ventil pro studenou vodu

19
20
21

7
8
9
10
11
12
13
14

Mezikus pro průtokoměr studené vody
Pojistný ventil pro teplou užitkovou vodu *)
Mezikus pro průtokoměr teplé vody
Primár vstup
Primár zpátečka
Studená voda
Výstup studené vody
Horká voda

22
23
25
26
27
28
29
30

Regulační ventil ÚT
Pohon, ÚT
Připojovací skříňka pro elektrickou energii a
snímače, topný okruh
Pokojový termostat / ovládací panel
Čidlo venkovní teploty
Oběhové čerpadlo, ÚT
Bezpečnostní termostat (možnost)
Čidlo teploty přívodu, ÚT
Primární teplota topného okruhu, zpátečka
Primární teplota topného okruhu, napájení
První fixační přípravek včetně uzavíracích ventilů
(možnost)

1
2
3

*) zahrnuto v závislosti na modelu
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Přehled produktů Micro HTC

Obrázek 6

Výměník tepla a regulátor teploty teplé vody
Regulační ventil pro teplou vodu
Připojení teplotního senzoru, přívod topného
média
4 Filtr pro primár
5 Mezikus pro měřič tepla
6 Zpětný ventil pro studenou vodu
7 Mezikus pro průtokoměr studené vody
8 Pojistný ventil pro teplou užitkovou vodu
9 Mezikus pro průtokoměr teplé vody
10 Primár, vstup

11 Primár, zpátečka
12 Studená voda
13 Výstup studené vody

1
2
3

14
15
16
17
19
20
30

Teplá voda
Regulátor diferenčního tlaku
ÚT, zpátečka
ÚT, výstup
Regulační ventil ÚT
Pohon, ÚT
První fixační přípravek včetně uzavíracích ventilů
(možnost)

Symboly na prvním fixačním přípravku
První fixační přípravek má symboly, které ukazují, které přívodní a zpětné potrubí by se mělo připojit k různým
připojovacím bodům.
1 Topný okruh, zpátečka
2 Topný okruh, napájení
3 Topná síťová média, dodávka
4 Topná síťová média, zpět
5 Teplá voda
6 Výstup studené vody
Obrázek 7
7 Studená voda
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4 Instalace
Vybalení
•

Odstraňte přepravní obal a zkontrolujte, zda výrobek nebyl při přepravě poškozen a zásilka souhlasí se
specifikacemi.

•

Při zvedání jednotky dávejte pozor, abyste potrubí a výměník tepla nezatěžovali

• Jednotku nezvedejte za výměník tepla.
Poznámka: Nebezpečí poranění při zvedání těžkých předmětů.
Vybalení Micro RTC
•

Zajistěte, aby každý jednotlivý pokojový termostat a jeho reléová skříňka byly vcelku. Jsou
předkonfigurovány ve výrobě. Pokud jsou odděleny, viz 7 Vazba / rebinding CM721.

Příprava
•

Zvolte vhodný instalační prostor v souladu s úředními předpisy.Systém může během provozu
generovat zvuky způsobené čerpadly, systémy regulátorů, průtoky atd. To je třeba brát v úvahu při
instalaci jednotky, aby možné provozní zvuky co nejméně ovlivňovaly okolí. To znamená, že systém by
měl být instalován na dobře izolované stěny, jako jsou vnější stěny nebo na betonové stěny.

Zkontrolujte příslušné předpisy dodavatele primárního topení. Použitelný diferenční tlak by měl být pro:
o AquaMicro: nejméně 50 kPa a nejvýše 600 kPa
o Micro DPC, RTC STC, STC2 a HTC nejméně 50 kPa a maximálně 400 kPa.
Pokud je diferenční tlak vyšší, měl by být do instalace přidán regulátor diferenčního tlaku.
•

•

Vypláchněte systémy vytápění a ohřevu teplé vody.

•

Namontujte první fixační přípravek (volitelně) na připojovací body. Utáhněte momentem 45 Nm.

•

Opatrně uvolněte elektrickou zástrčku z izolace apřipojte jej ke správnému napájecímu kabelu. Viz
obrázek 8. Ujistěte se, že je kabel v izolaci pevně utažený.

Obrázek 8

Montáž
•

Připevněte stanici na zeď pomocí čtyř šroubů nebo šroubů vhodných pro materiál stěny a pro hmotnost
jednotky. Jednotku lze namontovat v libovolné výšce na zeď, ale jako vodítko lze brát vzdálenost
1500–1800 mm od podlahy. Vzor díry pro šrouby / šrouby a míry připojení potrubí je uveden v náčrtu
20.3 Měření.

•

Odtokové potrubí z pojistného ventilu musí být vyvedeno do vpusti do podlahy.

•

Měřiče energie musí být instalovány na připraveném místě, vyměnit měrku nebo podle pokynů
dodavatele energie.

•

Dotáhněte všechna připojení, včetně těch, která byla provedena ve výrobě. Utáhněte na 45 Nm. Pokud
je třeba po opětovném uvedení do provozu provést opětovné dotažení spojů, měl by být systém před
opětovným dotažením bez tlaku. Pokud není systém před opětovným dotažením bez tlaku, dojde k
poškození těsnění.

•

Připojte potrubí k prvnímu spojovacímu bodu fixačního přípravku (volitelně). Utáhněte na 45 Nm.

•

Odvzdušněte topný systém.
Spusťte oběhové čerpadlo topení s nejvyšším nastavením výkonu. Nechte topný systém zahřát a
znovu jej odvzdušněte.
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Nastavte výkon čerpadla oběhového čerpadla vytápění podle diagramu.
Použijte nejnižší nastavení, které řídí požadavek na vytápění pro nejlepší elektrickou účinnost.

•

Mounting options general
•

If the substation is connected to a system sensitive to high temperature or to a low temperature
system, for example floor heating, a safety thermostat must be mounted and activated before start up.
See 21.
For more information; contact the supplier of the under-floor heating system.

•

Install enclosed non-return valve for cold water in cold water pipe, see Obrázek 9.

Možnosti montáže obecně
•

Pokud je rozvodna připojena k systému citlivému na vysokou teplotu nebo k nízkoteplotnímu systému,
například k podlahovému vytápění, musí být před spuštěním namontován a aktivován bezpečnostní
termostat. Viz 21.1. Pro více informací; kontaktujte dodavatele systému podlahového vytápění.

•

Nainstalujte uzavřený zpětný ventil pro studenou vodu do potrubí studené vody, viz obrázek 9.

Obrázek 9; Instalace zpětného ventilu do potrubí studené vody

Možnosti montáže Micro RTC
Viz 6 Instalace bezdrátového systému CM721.

•

Možnosti montáže Micro STC
•

Viz 5 Instalace pokojového termostatu CM737.

•

Namontujte čidlo venkovní teploty (možnost) na severní stranu budovy, 2 metry nad zemí nebo výše.
Viz 5.4 Instalace čidla venkovní teploty (možnost).

Úpravy a nastavení obecně
•

Otevřete přívod studené vody a naplňte servisní vodu a topné okruhy, odvzdušněte veškerý zachycený
vzduch.

•

Zkontrolujte funkci a otevírací tlak pojistného ventilu.
•

Upravte teplotu teplé vody otevřením kohoutku hte vody při normálním průtoku
na nějaký čas. Změřte teplotu v místě odběru teploměrem.
Získání stabilní teploty vody z vodovodu trvá přibližně 20 sekund Teplota by
měla být přibližně 50 ° C, což odpovídá nastavené hodnotě přibližně 1,5 na
ovladači.
Viz kapitola 18 Servisní pokyny pro nastavení teploty teplé vody.
Cetetherm doporučuje, aby byla teplota vody z vodovodu nastavena na 10 °
nižší než primární vstupní teplota.
POZNÁMKA: Při provádění této úpravy se ujistěte, že se s horkou vodou
nemísí studená voda.
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•

Majitel nemovitosti musí být poučen o provozu, nastavení a péči o stanici. Je obzvláště důležité
poskytnout informace o bezpečnostních systémech a nebezpečích, která mohou nastat v souvislosti s
vysokým tlakem a teplotou primární topné vody.

Úpravy a nastavení s Micro HTC:
Doporučená žádaná hodnota pro pohon je 5 nebo 6.
Adjustments and settings With a Micro HTC:
Recommended set point for the actuator is 5 or 6.
Nastavená hodnota
2
3
°C (cca.)

20

30

4

5

6

7

40

50

60

70

Společnost Cetetherm doporučuje, aby u zařízení Micro HTC byla teplota vody z vodovodu nastavena na 15 °
nižší než primární teplota na vstupu
POZNÁMKA: Při provádění této úpravy se ujistěte, že se s horkou vodou nemísí studená voda.
•

Majitel nemovitosti musí být poučen o provozu, nastavení a péči o stanici. Je obzvláště důležité
poskytnout informace o bezpečnostních systémech a nebezpečích, která mohou nastat v souvislosti s
vysokým tlakem a teplotou primární topné vody.

Doporučení pro uvedení do provozu Micro RTC a Micro STC
Pokojový termostat byl nastaven z výroby. Pokud některá funkce vyžaduje vyladění, lze hodnoty změnit viz 12
Aktivace parametrů instalátoru. Zprvu by měl být proces uvádění do provozu proveden s továrním nastavením.

Demontáž
Až nastane čas na demontáž a sešrotování stanice, musí být zlikvidována správným způsobem v souladu s
místními nebo národními předpisy.

Pokyny uživatele Horkovodní akční člen HTC
Teplota teplé vody v bytech nebo rodinných domech může být nastavena na přibližně 50 ° C. Je-li teplota
nastavena příliš vysoko, hrozí nebezpečí opaření. Nastavení příliš nízké teploty teplé vody může mít za
následek nežádoucí bakteriologický růst v systému horké vody.
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5 Instalace pokojového termostatu CM737
Všeobecné
CM737 v Micro STC a Micro STC2 řídí teplotu přívodu do topného systému. Při připojení jednotky k
napájecímu zdroji CM737 ověří připojená čidla a poté se automaticky rozhodne pro ovládání čidlem pokojové
nebo venkovní teploty nebo obojím.

Room thermostat CM737
Popis
Honeywell CM737 je programovatelný
regulátor vytápění určený k efektivnímu
ovládání topného systému, který poskytuje
pohodlné teploty, když jste doma, a úspory
energie, když jste pryč.

Funkce
• Ergonomické uživatelské rozhraní
• Velká obrazovka LCD (displej z tekutých krystalů)
• Čtyři nezávislé teplotní úrovně za den, od 5 ° C do 35 ° C
• Vestavěná paměť uchovává uživatelský program
neomezeně dlouho
• Tlačítko Prázdniny šetří energii tím, že vám umožňuje
snížit teplota po dobu 1 až 99 dnů
• 7denní topný program, který odpovídá vašemu životnímu
stylu a maximalizuje se úspory energie

1 LCD displej
2 Časový displej
3 Indikátor topení

6
7
8

Obrázek 11
Tlačítka pro změnu teploty
Tlačítko dotazu na teplotu
Tlačítka provozního režimu

11
12
13

4 Indikátor dne

9

Tlačítko OK, zelené

14

5 Zobrazení teploty

10

Tlačítko funkce Dovolená

Programová tlačítka
Tlačítko Kopírovat den
Tlačítko pro výběr dne
Tlačítka pro změnu
času

Micro STC a Micro STC2 s CM737 jsou dodávány plně zapojené. Zapojení odpovídá platným pravidlům pro
označení CE a prošlo zkouškami elektrické bezpečnosti a funkčními zkouškami.
OK-tlačítko (9)
Při změně nastavení / hodnot v CM737 blikají čísla na displeji.Nové nastavení potvrďte zeleným tlačítkem
OK (9) a nové nastavení bude potvrzeno.
Info-tlačítko (7)
Při provozu s venkovní kompenzací se na displeji zobrazuje cílová pokojová teplota
Stisknutím tlačítka Info zobrazíte:
• cílová pokojová teplota
• chybový kód, pokud existuje
• textová ext a měřená venkovní teplota (pokud je připojena)
• změřená teplota napájecí vody.
Po ca. pět sekund se displej vrátí a zobrazí naměřenou pokojovou teplotu.
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Instalace pokojového termostatu
Před instalací se ujistěte, že je odpojeno elektrické napájení.

Nainstalujte pokojový termostat do obytného prostoru následovně:
•

Vhodná instalace je asi 1,5 metru nad
podlahou a na vnitřní stěně.

•

Pokojový termostat nesmí být kombinován
s jinými termostaty ve stejné regulační
zóně

Obrázek 12

19

Cetetherm Micro
Montážní, servisní a provozní návod

Obrázek 13

Instalace čidla venkovní teploty (možnost)
Připojte čidlo venkovní teploty ke svorkovnici podle elektrického schématu, odstraňte rezistor.
Pokud je čidlo venkovní teploty připojeno později, například v době výstavby, musí být proud na několik minut
odpojen.
Nastavte parametr 14 na požadovanou kompenzaci; viz 5.6 Konfigurace pokojového termostatu po instalaci.

Spuštění a ovládání komponentů prostorového termostatu CM737
Poznámka: Před spuštěním pokojového termostatu musí být stanice naplněna vodou, jinak může dojít k
poškození čerpadla.
Pokojový termostat CM737 řídí teplotu přívodu do topného systému. Když připojujete jednotku k napájecímu
zdroji, CM737 ověří připojené senzory a poté automaticky zvolí ovládání pomocí senzoru pokojové nebo
venkovní teploty.
•
•

•
•

Připojte elektrický kabel z ovládacího panelu do zásuvky ve zdi.
Zkontrolujte funkci pohonu a čerpadla. V režimu spuštění se komponenty manévrují podle
následujícího plánu:
o Pohon 10 s se zavírá
o Pohon 10 s se otevře
o Pohon 10 s se zavírá
o 10 s běží čerpadlo
o Pohon 150 se zavírá
Po přibližně dalších 4 minutách se CM737 změní od spuštění po normální regulaci.
Stisknutím tlačítka MAN (8) dosáhnete pevné žádané hodnoty (bez snížení) teploty v místnosti.
Upravte teplotu v místnosti pomocí tlačítek pro zvýšení / snížení vpravo (6).

Kompenzací venkovní teploty tato změna představuje standardní paralelní posun tepelné křivky přepočtený na
pokojovou teplotu. Více podrobností viz kapitola 16 Nastavení a výkon čerpadla.
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Po instalaci nakonfigurujte pokojový termostat
CM737 lze konfigurovat třemi různými způsoby. Všechny instalační parametry najdete v seznamu parametrů v
kategorii 1, viz 12.2.
Nastavte parametr 14, v kategorii 1, podle požadované kompenzace.
•

Venkovní kompenzace, vyžadují připojenou venkovní teplotu senzor:
Nastavte parametr 14 na 1

•

Kompenzace místnosti: Nastavte parametr 14 na 0.

•

Kompenzace venku a místnosti vyžaduje připojení čidlo venkovní teploty:
Nastavte parametr 14 na 2.

Setting the date
•

Stisknutím tlačítka DATUM / DEN zahájíte nastavování data.
Když nastavíte datum poprvé po vložení baterií, na displeji se
zobrazí:
Stisknutím tlačítek
nebo
nastavte aktuální den v
měsíci (např. D 01 = 1. den v měsíci), poté potvrďte stisknutím
zeleného tlačítka
.

•

Stisknutím tlačítek
nebo
nastavte aktuální měsíc v
roce (např. M 01 = leden), poté stiskněte zelené tlačítko pro
potvrzení
.

•

Stisknutím tlačítek
nebo nastavte aktuální rok (např. Rok
06 =2006), poté stiskněte zelené tlačítko
pro potvrzení.
Datum je nyníuloženo.

Nastavení času
•

Jedním stisknutím tlačítka
nebo
přejděte do režimu nastavení
časovače.
Na LCD displeji blikají číslice času. Když je jednotka napájena pro
poprvé se na displeji zobrazí 12:00.

•

Pomocí tlačítek
nebo
nastavte správný čas a poté stiskněte
zelenou potvrďte tlačítkem. Každé stisknutí tlačítek změní čas o jednu
minutu a jejich podržení změní nejprve čas pomalu a postupně se
zrychlí

Poznámka: Chcete-li tento režim opustit, stiskněte tlačítka AUTO, MAN nebo OFF.
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6 Instalace bezdrátového systému CM721
Všeobecné
Poznámka: Individuální pokojový termostat (CM721) a reléová skříň (BDR91) v systémových sadách jsou
předem nakonfigurovány z výroby, a proto by MĚLY být instalovány na stejném místě.
Díky tomu je proces instalace rychlý a snadný, ale pokud jsou produkty z jednotlivých systémových balíků
během instalace odděleny nebo smíchány s jinými předkonfigurovanými systémovými balíčky, odkazujeme
načást 7 Vazba / opětovné svázání CM721, aby se spojily požadované jednotky dohromady a umožnily jim
vzájemně komunikovat.
Pokojový termostat CM721 komunikuje s reléovým boxem na vysokofrekvenčním pásmu 868 MHz, aby řídil
jednu součást topného systému, jako je kotel, čerpadlo nebo zónový ventil. Žádný produkt nebude komunikovat
s jinými RF produkty, které používají různé frekvence nebo komunikační protokoly.

Room thermostat CM721
Popis
Honeywell CM721 je programovatelný
pokojový termostat navržený k efektivnímu
řízení topného systému, který poskytuje
pohodlné teploty, když jste doma, a úspory
energie, když jste pryč.

Funkce
• Ergonomické uživatelské rozhraní
• Velká obrazovka LCD (displej z tekutých krystalů)
• Čtyři nezávislé teplotní úrovně denně, od 5°C do
35°C
• Vestavěná paměť uchovává uživatelský program
neomezeně dlouho
• Automatická změna letního / zimního času.
• Optimální start k dosažení správné teploty ve správný
čas.

Obrázek 14
1

LCD displej

6

Tlačítka pro změnu teploty

11

Kryt baterie

2

Indikátor vybití baterie

7

Tlačítko dotazu na teplotu

12

Programová tlačítka

3

Zobrazení času

8

Tlačítka provozního režimu

13

4

Indikátor ON hořáku

9

Tlačítko OK, zelené

14

5

Zobrazení teploty

10

Přihrádka na baterie

Tlačítka pro změnu
času
Tlačítko nastavení
data

Tlačítko OK (9)
Při změně nastavení / hodnot v CM737 blikají čísla na displeji.
Nové nastavení potvrďte zeleným tlačítkem OK (9) a nové nastavení bude potvrzeno.
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Informační tlačítko (7)
Při provozu s venkovní kompenzací se na displeji zobrazuje cílová pokojová teplota.
Stisknutím tlačítka Info zobrazíte:
•
cílová pokojová teplota
•
chybový kód, pokud existuje
•
změřená teplota napájecí vody
Po ca. pět sekund se displej vrátí a zobrazí naměřenou pokojovou teplotu.

Reléový box BDR91

1. Indikátor stavu relé, zelená LED
2. Tlačítko ručního přepsání
3. Indikátor poruchy, červená LED

Obrázek 15

Informace o instalaci
Při instalaci produktu, který komunikuje pomocí technologie RF, je třeba věnovat zvláštní pozornost.Umístění
vysokofrekvenčních komponent a stavební konstrukce mohou ovlivnit výkon vysokofrekvenčního systému.
V typické obytné budově by tyto dva produkty měly spolehlivě komunikovat v dosahu 30 metrů. Je důležité vzít
v úvahu, že stěny a stropy sníží RF signál. Síla vysokofrekvenčního signálu dosahujícího do reléové skříně
závisí na počtu stěn a stropů, které jej oddělují od pokojového termostatu, a také na konstrukci budovy - příklad
typické redukce síly signálu viz Obrázek 16. Stěny a stropy vyztužené ocelovými nebo sádrokartonovými
stěnami obložené kovovou fólií výrazně snižují RF signál.

Obrázek 16

Pokud je pro pokojový termostat zvolena poloha, zkontrolujte polohu pomocí režimu testu RF komunikace,
popsaného v části 6.6.1 Umístění a montáž pokojového termostatu. Pokud je poloha nevhodná, reléová skříň
nebude reagovat a musí být zvolena alternativní poloha.
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Příprava pokojového termostatu
Vložení baterií
Termostat neustále sleduje úroveň nabití baterie, která obvykle trvá přibližně 2 roky, než bude nutné ji vyměnit.
Když dochází energie, na obrazovce se zobrazí blikající symbol.
•

Zvednutím předního krytu termostatu odkryjte kryt baterie a ovládání produktu.

•

Sejměte kryt baterie stisknutím a vysunutím.

•

Vložte 2 x AA LR6 alkalické baterie dodané s termostatem se správnou orientací).

•

Po krátké pauze termostat zobrazí informace na obrazovce a je nyní připraven k použití.

• Nasaďte zpět kryt baterie tak, že jej pevně zasunete zpět dopředu termostatu.
Poznámka: Při výměně baterií se nastavení programu uloží, ale je třeba upravit čas.
Setting the Date
•

Stisknutím tlačítka DATUM / DEN zahájíte nastavování data.
Když nastavíte datum poprvé po vložení baterií, na displeji se
zobrazí:
Stisknutím tlačítek
nebo
nastavte aktuální den v
měsíci (na př. D 01=1. den v měsíci), poté potvrďte stisknutím
zeleného tlačítka
.

•

Stisknutím tlačítek
nebo
nastavte aktuální měsíc v
roce (nap ř. M 01=leden), poté stiskněte zelené tlačítko pro
potvrzení
.

•

Stisknutím tlačítek
nebo
nastavte aktuální rok (např.
Rok 06 = 2006) poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení
.
Datum je nyní uložen.
Nastavení času

•

Jedním stisknutím
časovače.

tlačítka

nebo přejděte do režimu nastavení

Na LCD displeji blikají číslice času. Když je jednotka napájena pro
poprvé se na displeji zobrazí 12:00.
•

Pomocí tlačítek
nebo
nastavte správný čas a poté stiskněte
zelenou potvrďte tlačítkem. Každé stisknutí tlačítek změní čas o jednu
minutu a jejich podržení změní nejprve čas pomalu a postupně se
zrychlí.

Poznámka: Chcete-li tento režim opustit, stiskněte tlačítka AUTO, MAN nebo OFF.

24

Cetetherm Micro
Montážní, servisní a provozní návod

Kontrola RF komunikace (testovací režim)
Kontrola RF komunikace:
• Držte pokojový termostat asi 2 až 3 metry od instalované reléové skříně.

Obrázek 17

•

Na termostatu, stiskněte tlačítko OFF a stiskněte tlačítko
sekundy.

a

tlačítka společně s tlačítkem 3

•

Jednotka zobrazí „TEST TRANSMIT“ a odešle testovací signály do reléové skříně. Reléový box
bude blikat zelenou LED každých 6 sekund (reléový výstup zůstane vypnutý) po dobu maximálně 10
minut.

POZNÁMKA: Pokud zelená dioda není přepnuta ve stanovených intervalech, červená LED dioda bliká nebo
pokud instalujete náhradní reléovou skříň nebo pokojový termostat, postupujte podle pokynů popsaných v
část 7 Vazba / opětovné svázání CM721.
Umístění a montáž pokojového termostatu
Zatímco je stále v testovacím režimu, jak je popsáno v části 6.6, měl by být pokojový termostat umístěn s
ohledem na následující.
Pokojový termostat by měl být nainstalován:
o v otevřeném prostoru pro nejlepší výkon, protože se jedná o vysokofrekvenční zařízení
o 1,2 metru nad podlahou a na vnitřní stěně
o vzdálenost nejméně 30 cm od kovových předmětů včetně nástěnných krabic a nejméně 1 metr od
jakéhokoli jiného elektrického zařízení, např. rádio, TV, PC atd.
o nemontujte na kovové nástěnné krabice.
•

Na pokojovém termostatu stiskněte

na 5 sekund tlačítko. Na displeji se zobrazí:

Obrázek 18

•

Červené světlo reléové skříňky bliká silou signálu.
Pět záblesků je perfektních. Pokud blikají méně než dvě, vyhledejte jiné místo.

•

Ukončete testovací režim stisknutím tlačítka AUTO nebo OFF na pokojovém termostatu.

•

Namontujte pokojový termostat na zeď pomocí nástěnných držáků.

POZNÁMKA: Doporučuje se, aby byla skříň relé plně nainstalována.
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Obrázek 19

Kontrola systému
Zkontrolujte, zda je správně nainstalován celý systém:
•

Stiskněte tlačítko na relé. pole pro dočasné přepsání.

•

Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení kotle a zda zelená LED na reléová skříň je vypnutá.

•

Stiskněte tlačítko MAN na pokojovém termostatu.

•

Stisknutím tlačítka

upravte nastavenou hodnotu až na maximum (35 ° C). Kotel se zapne, na

reléové skříňce se rozsvítí zelená LED, po několika sekundách se na LCD displeji pokojového
termostatu objeví symbol.
•

Stiskněte tlačítko OFF na pokojovém termostatu. Kotel se vypne (zelená LED nesvítí na reléové
krabici) po několika sekundách a symbol

zmizí.

•

Zkontrolujte činnost systému střídavým stisknutím MAN a Několikrát tlačítka VYPNUTO s ohledem na
zpoždění spínání uvedené výše.

•

Instalace je dokončena.

•

Zvolte provozní režim, viz 8.1 Volba provozního režimu.
Cetetherm doporučuje režim MAN.

•

Pokojový termostat byl nastaven z výroby. Pokud nějaká funkce potřebuje vyladění, hodnoty lze změnit
pomocí viz 12.3 Tabulka parametrů CM721– Installer.
Proces uvádění do provozu by měl být zpočátku prováděn s tovární nastavení.
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7 Vazba / opětovné svázání CM721
Obrázky jsou obecné.

Operace vazby je vyžadována, pokud:
•

Je vyměněna jakákoli součást systému (pokojový termostat nebo reléová skříň).

•

V reléové skříni jsou uložena nesprávná nebo žádná vazební data, např. když byly předem svázané
komponenty systémové sady neodpovídající.

•

Spárování jednotek
•

Během procesu vázání dodržujte přibližně 1m vzdálenost mezi pokojovým termostatem a reléovou
skříňkou.

Obrázek 20

Resetujte uložená data v reléové skříňce
•

Stisknutím a podržením tlačítka reléové skříně po dobu 15 sekund resetujete všechna dříve uložená
data. Po 15 sekundách se červená LED změní na blikající 0,1 s zapnuto / 0,9 s vypnuto.
POZNÁMKA: Po 5 sekundách začne červená LED blikat 0,5 s zapnuto / 0,5 s vypnuto, ale tlačítko
podržte.

Obrázek 21

• Uvolněte tlačítko.
Přepněte reléový box do režimu vazby
•

Stisknutím a podržením tlačítka reléové skříně po dobu 5 sekund přejdete do režimu vazby. Červená
LED začne blikat za 0,5 s zapnuto / 0,5 s vypnuto, aby se potvrdilo, že byl zadán režim vazby

Obrázek 22
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Resetujte uložená data v pokojové jednotce (je-li požadována)
•

Stiskněte tlačítko OFF na pokojovém termostatu. Poté stiskněte tlačítka
tlačítkem. Jednotka zobrazí InSt a ‚CONTROL BINDING '.

Obrázek 23

Nastavte pokojovou jednotku do režimu vazby

Obrázek 24
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Poslání vazebního signálu
• Stisknutím zeleného
tlačítka odešlete vazební signál do reléové skříně. Červená LED zhasne,
aby byla potvrzena úspěšná operace vazby. Pokud červená LED stále bliká, stiskněte tlačítko znovu,
dokud nebude spojení úspěšné.

Obrázek 25

Potvrzení vazby

•

Nastavení systému najdete v kapitole 6 Instalace bezdrátového systému CM721.
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8 Provoz pokojového termostatu CM737 a CM721
Volba provozního režimu
Pokojový termostat může pracovat ve třech různých režimech; Automaticky, ručně nebo vypnuto. Provozní
režim nastavíte stisknutím tlačítka AUTO, MAN nebo OFF. Obrazovka ukazuje, který režim je aktuálně aktivní,
zobrazením AUTO, MAN nebo OFF.
POZNÁMKA: Cetetherm doporučuje režim MAN.
•

AUTOMATICKY (automaticky) pokojový termostat sleduje vestavěný teplotní program, výchozí nebo
upravený. Použití tohoto režimu je nejlepší způsob, jak udržovat vysokou úroveň teplotního komfortu a
maximalizovat úspory energie.

•

MAN (manuální) pokojový termostat pracuje s pevnou žádanou hodnotou po celý den. Nastavenou
hodnotu lze nastavit od 5 ° C do 35 ° C pomocí tlačítek
nebo
.
Termostat bude udržovat tuto teplotu, dokud nebude zvolen jiný provozní režim nebo teplota.

•

VYPNUTO ovládá pokojový termostat na minimální teplotu. Výchozí nastavení 5 ° C slouží jako
ochrana před mrazem pro váš domov.

POZNÁMKA: Vestavěný topný program byl navržen tak, aby poskytoval běžné požadavky na komfort, ale
přizpůsobení nastavení viz 8.3 Programování pokojového termostatu - efektivní každodenní použití.

Během normálního provozu
•

Dotaz na teplotu
V provozních režimech AUTO, MAN a OFF zobrazuje pokojový termostat aktuální pokojovou teplotu.
Pro kontrolu naprogramované „cílové“ teploty (teplota, kterou se termostat snaží udržovat) stiskněte
tlačítko. Tato hodnota teploty se zobrazí blikající po dobu 5 sekund před návratem
hodnotě teploty v místnosti.

•

k aktuální

Přepsání teploty
V režimu AUTO lze naprogramovanou teplotu nastavit ručně. Zobrazí se „cílová“ teplota a bude blikat
po dobu 5 sekund - během této doby lze pomocí tlačítek
hodnotu.

nebo

nebo upravit nastavenou

POZNÁMKA: Toto přepsání teploty se zruší při další naprogramované změně teploty.

Programování pokojového termostatu - efektivní každodenní použití
Integrovaný topný program
Vestavěný topný program má čtyři změny teplotní úrovně denně, které lze nastavit mezi 3.00 a 2.50 hodin
následujícího dne - což umožňuje udržovat večerní teplotu po půlnoci. Každá teplotní úroveň může být
nastavena mezi 5 ° C a 35 ° C a upravována v krocích po 0,5 ° C.
Tovární výchozí program pro vytápění je následující:
Doba
Čas
Teplota

1
6:30
21 °C

2
8:00
18 °C

3
18:00
21 °C

4
22:30
16 °C

Pokojový termostat CM737:
Pokojový termostat CM737 lze naprogramovat pro každý den v týdnu různými topnými programy.
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Kontrola topného programu
Chcete-li zkontrolovat nebo upravit topný program, použijte tlačítka PROGRAM
mezi čtyřmi jednotlivými programovacími obdobími.

nebo

k procházení

Pokojový termostat CM737: Pomocí tlačítka DEN procházejte každý den v týdnu, takže je možné zkontrolovat
nebo upravit celý 7denní program vytápění.

Úprava topného programu v CM737
Změna topného programu:
a) Stisknutím tlačítka PROGRAM
programovací režim.

nebo

přejděte do

Nastavení času / teploty pro období
v pondělí 1. den bude
bliká. Aktivní období je zvýrazněno blikajícím čtvercem kolem
čísel v dolní části obrazovky a vybrané den je zobrazen
indikátorem dne.
b) Chcete-li upravit čas zahájení období pomocí tlačítek
potvrzení změny. Podržením tlačítka rychle změníte čas.
Poznámka: Pokud stisknete tlačítka
další období bude posunuto dopředu.

nebo

nebo

, obrazí se indikátor „OK?“ pro

a displej bliká další období, znamená to, že

c) Jakmile je dosaženo požadovaného času, stiskněte
zelené tlačítko pro potvrzení.
Poznámka: Pokud původní nastavení času nevyžadovalo úpravu, stisknutím
zeleného tlačítka
přejděte ke kroku „d“.
d) Nastavení teploty pro období
tlačítka

nebo

v pondělí (den 1) nyní bude blikat. Chcete-li toto upravit, stiskněte

a potvrďte nastavení znovu stisknutím

zeleného tlačítka.

e) Nyní bude aktivní další čas a teplotní období. Upravte to opakováním kroků b - d výše, dokud nejsou
nastavena všechna čtyři období, nebo stisknutím tlačítka AUTO spusťte program tak, jak je
nastaven, kdykoli.
Vyberte, jak nastavit program na další den:
f)

Stisknutím tlačítka KOPÍROVAT DEN zkopírujete pondělní program do úterý. Displej zhasne, kromě
„neblikajícího“ indikátoru dne, který označuje kopírovaný den a „blikající“ cílový den, do kterého se
má program zkopírovat. Chcete-li tento den přijmout, stiskněte
zelené tlačítko. Chcete-li vybrat
jiný cílový den, stiskněte tlačítko DEN, dokud indikátor „blikajícího“ dne nedosáhne požadovaného
dne, a poté jej potvrďte stisknutím
zeleného tlačítka.
Poznámka: Jakmile je cílový den potvrzen, stane se zkopírovaným dnem, pokud znovu stisknete
tlačítko KOPÍROVAT DEN.
Nebo
Stisknutím tlačítka DEN přesuňte indikátor dne na úterý (den 2). Program pro tento den lze poté
upravit podle kroků b až e. Programy pro zbývající dny lze nastavit stejným způsobem, pomocí
tlačítka DEN se přesunete na další den.
Pro opuštění programovacího režimu vyberte požadovaný provozní režim stisknutím tlačítek AUTO,
MAN nebo OFF.
Poznámka: Spuštění upraveného programu; vyberte režim AUTO.
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Změna topného programu v prostorovém termostatu CM721

Změna topného programu:
a) Stisknutím tlačítka PROGRAM
nebo
přejděte do
programovací režim.
Nastavení času / teploty pro období bude blikat. Aktivní

období
je zvýrazněno blikajícím čtvercem kolem čísel ve
spodní části obrazovky.
b) Chcete-li upravit období, začněte čas pomocí tlačítek
nebo
„OK?“ Pro potvrzení změny. Podržením tlačítka rychle změníte čas.
Poznámka: Pokud stisknete tlačítka
další období bude posunuto dopředu.

nebo

c) Jakmile je dosaženo požadovaného času, stiskněte

, pomocí Zobrazí se indikátor

a displej bliká další období, znamená to, že
zelené tlačítko pro potvrzení.

Poznámka: Pokud původní nastavení času nevyžadovalo úpravu, stisknutím

zeleného tlačítka

d) Nastavení teploty pro období
bude nyní blikat. Pro nastavení stiskněte tlačítka
potvrďte nastavení znovu stisknutím
zeleného tlačítka.

nebo

a

e) Nyní bude aktivní další čas a teplotní období. Upravte to opakováním kroků b - d výše, dokud nejsou
nastavena všechna čtyři období, nebo stisknutím tlačítka AUTO spusťte program tak, jak je
nastaven, kdykoli.

Zakázání / povolení časových období
Kterékoli z topných období od 2 do 4 lze odstranit z profilu topného programu (nebo se do něj vrátit). Zakázání
nebo povolení časových období:
a) Chcete-li deaktivovat nechtěné periody, přejděte na požadovanou periodu (2 až 4) pomocí
PROGRAMU
nebo
tlačítek pro navigaci, ujistěte se, že je správná perioda zvýrazněna
blikajícím čtvercovým symbolem. Stiskněte a podržte tlačítko
displeji se zobrazí doba, která byla z programu odstraněna.

po dobu nejméně 2 sekund a na

b) Chcete-li znovu povolit období, postupujte stejným způsobem jako výše, přejděte na již deaktivovanou
dobu. Chcete-li toto období znovu povolit, stiskněte a podržte

tlačítko po dobu nejméně 2 sekund.

Nastavení času
Chcete-li upravit pouze čas během normálního provozu, použijte tlačítka
opětovným stisknutím
zeleného tlačítka potvrďte všechny změny.
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9 Speciální funkce pro CM737
OTC topná křivka
Tepelná křivka 10 (15: OC) byla nastavena z výroby.

Teplota přiváděné vody (° C)

CM737 řídí vnitřní teplotu jako funkci měřené teploty
venkovního vzduchu. Topná křivka je poměr mezi
naměřenou teplotou venkovního vzduchu a
vypočítanou teplotou přiváděné vody.
Ideální topná křivka závisí na typu instalace
(radiátory, konvektory atd.), Tepelných vlastnostech
a umístění nemovitosti. Lze nastavit poměr topné
křivky od 1 do 40. Obrázek ukazuje několik poměrů
topné křivky pro nastavení pokojové teploty na 20°C
bez kompenzace pokojové teploty

.

Venkovní teplota (°C)
Poměr topné křivky je při nastavení pokojové teploty na 20°C

Obrázek 27

Pokud je použita jakákoli jiná nastavená teplota
místnosti než 20°C, bude vybraná křivka paralelně
kompenzována.
Každá změna nastavené hodnoty pokojové teploty
z 20°C změní teplotu přívodu přibližně o 3°C.
Pokud se nastavená hodnota pokojové teploty
zvýší z 20°C na 21°C, zvýší se teplota přívodu
přibližně o 3°C. Tento příklad ukazuje paralely
křivky 10 o 19°C a 21°C.

Teplota přiváděné vody (°C)

Paralelní nastavení topné křivky

Venkovní teplota (°C))

Obrázek 28

Funkce Dovolená
Funkce Prázdniny umožňuje nastavit konstantní teplotu (výchozí = 10°C) po stanovený počet dní (od 1 do 99
dnů). To šetří energii a související náklady, když je dům prázdný, ale obnoví normální provoz v den návratu.
Nastavení funkce Dovolená:
• Zajistěte, aby CM737 běžel v provozních režimech AUTO nebo MAN.
•

Stisknutím tlačítka
dovolené
.

•

Stisknutím tlačítek
zeleného tlačítka.

•

Stisknutím tlačítek
zeleného tlačítka.

. Dovolená zobrazíte počítadlo a nastavení teploty prázdnin spolu s indikátorem
nebo
nebo

nastavte čas dovolené (1-99 dní) a potvrďte stisknutím
nastavte dovolenou teplotu (5°C - 35°C) a potvrďte stisknutím

CM737 bude nyní řídit novou teplotu po nastavený počet dní, kdy je dům prázdný. O půlnoci se počítadlo
svátků sníží o jeden, dokud neuplyne zvolený počet dní. CM737 se poté vrátí do normálního provozu
nastaveného v režimu MAN nebo AUTO.
Chcete-li zrušit funkci DOVOLENÁ nebo ji kdykoli ukončit: stiskněte
tlačítko podruhé.
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10 Základní provoz systému CM721
Nastavení jedné teploty na celý den
Chcete-li pracovat jako jednoduchý termostat s jednou teplotou po celý den, vyberte manuální provozní režim
stisknutím tlačítka MAN. Upravte teplotu pomocí tlačítek
nebo
- lze ji nastavit kdekoli od 5°C
do 35°C v krocích po 0,5°C. Termostat bude udržovat tuto teplotu, dokud nebude vybrán jiný provozní režim
nebo dokud nebude teplota upravena.

Automatický provoz
Reléová skříň přijímá signál požadavku na teplo (0100%) z pokojového termostatu. Pokoj
termostat zobrazí na LCD displeji symbol, kdykoli
je potřeba více tepla. V závislosti na požadavku
sepne reléová skříň topné zařízení podle aktuálních
požadavků systému.
Zelená LED indikuje stav reléového výstupu:
o Zelená LED svítí = relé zapnuto
Zelená LED nesvítí = relé vypnuto

Obrázek 29

Dočasné manuální přepsání
Stisknutím tlačítka reléové krabice přepíšete aktuální polohu relé. Jakmile
je přijat další signál z pokojového termostatu, reléová skříň se vrátí do
automatického provozu, protože automatické řízení má vyšší prioritu než
ruční provoz.

Obrázek 30

Ztráta komunikace
Pokud dojde ke ztrátě vysokofrekvenční komunikace po dobu 1 hodiny, rozsvítí se
červená LED na reléové skříni, což znamená, že během poslední hodiny nebyly
přijaty žádné RF zprávy.
Tovární nastavení udržuje relé trvale vypnuté, když dojde ke ztrátě komunikace.
Lze změnit tovární nastavení, viz 11.2 Nastavení bezpečného režimu reléové
skříně BDR91.
Aby bylo možné ručně ovládat výstup reléové skříně, je v bezpečnostním režimu k
dispozici ruční ovládání. Viz 10.3 Dočasné manuální přepsání.
Po obnovení vysokofrekvenční komunikace se reléový box automaticky vrátí do
normálního provozu.
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11 Speciální funkce pro CM721
Servisní indikátor
POZNÁMKA: Tato možnost funguje, pouze pokud je aktivována instalačním programem.
Ukazatel „SERVIS“ se zobrazuje v nastavených intervalech jako
připomenutí pro provedení rutinní kontroly topného systému.
Indikátor „SERVICE“ zůstane na displeji CM721, dokud nebude
resetován nebo deaktivován vaším instalačním programem. CM721 a
topný systém budou i nadále fungovat jako obvykle.

Nastavení bezpečného režimu reléové skříně BDR91
Bezporuchový režim definuje stav výstupního reléového pole relé, pokud dojde ke ztrátě vysokofrekvenční
komunikace (např. Když pokojový termostat přestane komunikovat z důvodu vybitých baterií). Tovární
nastavení udržuje relé trvale vypnuté, když dojde ke ztrátě komunikace. Pokud je třeba změnit toto tovární
nastavení, postupujte podle následujících pokynů:
•

Vstupte do instalačního režimu, jak je popsáno v 12.1 Vstup do instalačního režimu instalačního
programu.

•

Stisknutím tlačítka

•

Vyberte parametr 7: LC stisknutím

•

Stisknutím tlačítek

•

o 0 - při ztrátě RF komunikace bude relé drženo v poloze VYPNUTO.
o 1 - při ztrátě RF komunikace bude reléový výstup cyklovat při 20% při 80% vypnuto.
Stisknutím
zeleného tlačítka změnu přijmete.

•

Připevněte příslušný štítek k reléové krabici, abyste označili vybraný režim zabezpečený proti selhání.

zadejte parametry kategorie 2.

nebo

tlačítka.
vyberte režim zabezpečený proti selhání:

POZNÁMKA: Chcete-li aktivovat protimrazovou ochranu při ztrátě vysokofrekvenční komunikace, vyberte
bezpečný režim 1.

Automatická změna letního / zimního času
CM721 má vestavěnou funkci automatické změny letního / zimního času, která automaticky nastaví hodiny
dopředu nebo dozadu o jednu hodinu pro „letní čas“. To se provádí každoročně poslední neděli v březnu a
říjnu.

Optimální start
Optimum Start je program, který zajišťuje dosažení optimálních teplotních podmínek v požadovaných časech.
Jedná se o funkci energetické účinnosti, která upravuje čas spuštění topného systému podle toho, jak je
studený. Například v chladných dnech bude topný systém spuštěn dříve, aby bylo zajištěno, že je váš domov
teplý, když vstanete (při cílové teplotě), a v teplejších dnech bude topný systém spuštěn později, aby se ušetřila
energie.
POZNÁMKA: Je-li použita funkce Optimální spuštění, nastavení času / teploty zadané do termostatu by mělo
být nastaveno na dobu, kdy chcete, aby byl teplý, a ne, kdy chcete, aby se topný systém spustil.
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12 Aktivace instalačních parametrů

Instalační režim se používá ke změně nastavení systému pro konkrétní aplikace, k použití zvláštních funkcí
pokojového termostatu jiným způsobem nebo ke změně parametrů z výroby. Parametry jsou rozděleny do
skupin:
o
o
o
o
o

Nastavení ovládacího panelu / pokojového termostatu kategorie 1
Ekologické funkce kategorie 2 / Nastavení systému.
Kategorie 3 Nastavení a zobrazování hodnot senzorů, k dispozici pouze pro CM737
Nastavení akčního členu topení kategorie 4, k dispozici pouze pro CM737
Historie poruch kategorie 5, k dispozici pouze pro CM737

Vstup do režimu nastavení instalačního programu
•

Stiskněte tlačítko OFF.

•

Stiskněte a podržte
PROGRAM
a

•

Jednotka zobrazí první parametr instalační
skupiny parametrů kategorie 1.

•

Stisknutím tlačítka
nebo
změňte
tovární nastavení.
Na displeji bude blikat, což znamená, že
byla provedena změna.

•

Stisknutím
zeleného tlačítka potvrďte
změnu. Displej přestane blikat.

•

Stisknutím tlačítka
parametr.

•

Stisknutím tlačítka PROGRAM
do další kategorie parametrů.

•

Chcete-li ukončit instalační režim, stiskněte
tlačítko AUTO, MAN nebo OFF.

tlačítko a dvě tlačítka
společně.

přejdete na další
přejděte

Obrázek 32

Obrázek 33
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Tabulka parametrů CM737 - instalační program
CM737 – Kategorie 1: Nastavení ovládacího panelu
Parametr
ParaTovární
Volitelné nastavení
metr No
výchozí
Displej
Popis
nastavení
AM-PM / 24hod Displej
1:CL
24
24/12
24 hodin nebo formát zobrazení hodin
AM/PM
Resetujte program Time /
2:rP
1
1/0
0: čas nebo teplota byla změněna
Temp (Používá se pouze
1: Čas / Teplota podle továrního nastavení
v automatickém režimu)
Sada 1 Obnovení továrního nastavení
Horní teplota Temp Limit
6:uL
35
21 až 35 Horní teplota Temp Limit
Teplota nižší místnosti
7:LL
5
5 až 21 Teplota nižší místnosti Omezení/ochrana
Omezen ochrana proti
proti zamrznutí
zamrznutí
Posun teploty místnosti
12:tO
0
-3 až +3 Zobrazení teploty místnosti
Proporcionální šířka
pásma
Režim ovládání 1)

13:Pb

1.5

14:rC

1

OTC teplotní křivka
Resetujte parametry
kategorie 1 a 2 na tovární
nastavení

15:OC
19:FS

10
1

CM737-Kategorie 2: ECO-funkce
Parametr
ParaTovární
metr No
výchozí
nastavení
Letní vytápění v OTC
1:SH
0
režimu

Funkce ECO Letní
redukce v OTC režimu

2:SL

Funkce ECO Úsporná
funkce v OTC režimu

3:Pd

20

1.5 až
3.0
0 nebo
2
1 až 40
0/1

Prostorový termostat Proporcionální šířka
pásma
0– Ovládání pokojové teploty
1– OTC kontrola
2– OTC regulace s kompenzací pokojové
teploty
Nastavte OTC topnou křivku
0: Nastavení v kategorii 1, 2. 3 bylo
změněno
1: Obnovení kategorie 1 a 2 (ne 3) na
tovární nastavení.

Volitelné nastavení
Displej
0 až 40

Popis
Minimální žádaná teplota přívodu pro
vytápění.
0: funkce není aktivní.

10 až 30

Venkovní teplota, při které se topení vypne.
Ekonomická funkce bude deaktivována,
pokud nastavení pro letní vytápění není 0

0 až 20

10

Rozdíl mezi venkovní a vypočítanou
teplotou dodávky tepla.
Pokud je rozdíl menší než 3: Pd hodnota,
topení se vypne.
0: funkce není aktivní.
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CM737-Kategorie 3: Nastavení a zobrazení hodnot senzorů
Parametr
ParaTovární
Volitelné nastavení
metr No
výchozí
Displej
Popis
nastavení
Maximální nastavená
1:CH
80
30 až 80 Maximální žádaná teplota přívodu pro
teplota na vstupu 2)
vytápění.
2)
Žádaná hodnota TV
2:HS
80
Nelze použít
Aktuální teplota přívodu

3:St

Aktuální
teplota

0-100

Funkce displeje

Zpětná teplota

4:rt

--

--

Nelze použít

Teplota TUV

5:Ht

--

--

Nelze použít

Venkovní teplota 3)

6:Ot

Aktuální
teplota

-40°C
až 60°C

Funkce displeje

Tlak vody 3)
Zásobník teplé vody přes
noc

7:Pr
8:HO

-1

-0/1

Nelze použít
Nelze použít

Zásobník teplé vody
během prázdnin
Nízká kapacita řízení

9:HH

0

0/1

Nelze použít

10:LD

1

0/1

Nelze použít

CM737-Kategorie 4: Nastavení akčního členu topení
Změna kategorie 4 musí být provedena autorizovaným servisním technikem
Parametr

Parametr No

Proporcionální pásmo
Integrovaný čas

P1
P2

Aktuátor topení za chodu

P3

Tovární
výchozí
nastavení
0
1
15

Volitelné nastavení
Displej
0-255
0-255

Popis
Proporcionální pásmo pro pohon topení, 1K.
Integrovaný čas pro topný člen, 0,1 / minutu

1-60

Čas potřebný k úplnému otevření nebo
zavření ventilu
Hodnota x 10 = čas potřebný v sekundách.

CM737-Kategorie 5: Historie poruch
(pro přístup použijte tlačítko se šipkou vpravo pod displejem)
Parametr
ParaTovární
Volitelné nastavení
metr No
výchozí
Displej
Popis
nastavení
Protokol chybových kódů FX
Chybový
F1-F10
Protokol chybových kódů obsahuje 10
kód
plus
příspěvků.
Viz 13.1 Chybové kódy na CM737.
chybný
kód
Záznam alarmu obsahuje 10 nejnovějších chyb, počínaje nejnovější chybou.
Při každém restartu se vygeneruje 01.
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 – znamená, že systém byl správně restartován pětkrát.

1) Pouze v případě, že je toto nastavení povoleno topným zařízením. Standardní nastavení a limity lze nastavit topným zařízením.
2) K dispozici, pouze pokud je podporováno topným zařízením.
3) K dispozici, pouze pokud je namontováno čidlo venkovní teploty.
Poznámky: Vždy nezapomeňte stisknout
zelené tlačítko pro potvrzení nového nastavení instalačního programu. .Ukončení instalační
sady - Režim Nahoru stiskněte tlačítko AUTO nebo MAN.
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CM721– tabulka parametrů instalačního programu
CM721- Kategorie 1: Nastavení pokojového termostatu
Parametr
ParaTovární
Volitelné nastavení
metr No
výchozí
Displej
Popis
nastavení
Zobrazení AM-PM/24 ho
1:CL
12
24/12
24 hodin nebo formát zobrazení hodin
AM/PM
Resetujte program
2:rP
1
1/0
0: čas nebo teplota byla změněna
Time/Temp
1: Čas / Teplota podle továrního nastavení
(Používá se pouze v
automatickém režimu)
Sada 1 Obnovení továrního nastavení
Automatická změna
3:tC
1
1/0
Automatická změna letního/zimního času
letního / zimního času
zapnutý/vypnutý
Podsvícení LCD

5:bL

1

1/0

Horní teplota Temp Limit

6:uL

35

21 až 35

Horní teplota Temp Limit

Teplota nižší místnosti
Omezení/ochrana proti
zamrznutí
Optimalizace
Posun teploty místnosti

7:LL

5

5 až 21

Teplota nižší místnosti Omezení/ochrana
proti zamrznutí

8:OP
12:tO

0
0

1/0
-3 až +3

Optimalizace povolena / zakázána
Zobrazení teploty místnosti

13:Pb

1.5

19:SP

0

1.5 až
3.0
0 až 48

Prostorový termostat Proporcionální šířka
pásma
Úprava 0 až 48 měsíců v krocích po 1
měsíci

20:FS

1

0

Proporcionální šířka
pásma
Naplánované období
údržby (měsíce)
Resetujte parametry na
tovární nastavení

Podsvícení zapnuto/vypnuto

Změní se na 0, když se změní jeden z
parametrů
Obnovení továrního profilu nastaveného na
1.

Poznámka
1) Nezapomeňte vždy stisknout zelené tlačítko, abyste potvrdili, že chcete uložit nové nastavení instalačního programu.
Chcete-li ukončit instalační režim, stiskněte tlačítko AUTO nebo MAN.
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CM721- Kategorie 2: Nastavení systému
Parametr
ParaTovární
metr No
výchozí
nastavení
Minimální doba zapnutí
1:Ot
1
kotle

Volitelné nastavení
Displej
2 až 5

Popis
Výběr minimálně 2, 3, 4 nebo 5 minut
přesně

Rychlost cyklu

2:Cr

6

3,9
nebo 12

Výběr 3, 9 nebo 12 km/h

Cvičení pumpy

5:PE

0

1

Cvičení pumpy povoleno

Synchronizace systému

6:Sn

0

1

Pokojová jednotka nakonfigurovaná jako
synchronizátor

Ztráta komunikačních
instrukcí

7:LC

0

1

Relé 20% zapnuto/80% vypnuto

Poznámka
1) Nezapomeňte vždy stisknout zelené tlačítko, abyste potvrdili, že chcete uložit nové nastavení instalačního programu. Chcete-li ukončit
instalační režim, stiskněte tlačítko AUTO nebo MAN.

Použití pokojového termostatu pro specifické aplikace
Specifická aplikace

Nastavení
Cyklus /
hod

Topení

Co je třeba změnit
Minimální doba
zapnutí

Poznámka: Všechny níže
uvedené parametry patří do
kategorie 2 - Systémové
parametry
Nevyžadované žádné změny

Plynový kotel
(<30kW)
Olejový kotel

6

1

3

4

Termický pohon

12

1

Nastavte parametr 1: Ot na 4
Nastavte parametr 2: Cr na 3
Nastavte parametr 2: Cr na 12

Zónový ventil

6

1

Nevyžadované žádné změny
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13 Odstraňování problémů s CM737
Příznak

Možná příčina

Opatření

Na displeji
se do jedné
minuty od zapnutí CM737
objeví blikající symbol.

CM737 přijímá napájení z
topného zařízení, ale žádné
informace..

CM737 není připojen ke
správným svorkám topného
zařízení.
Zkontrolujte, zda je kabeláž
připojena ke svorkám připojení
Open Therm topného zařízení.

Na displeji
se trvale
zobrazuje symbol (nebliká).

Chyba komunikace v důsledku
přerušení nebo zkratu ve
spojení mezi topným zařízením
a CM737.

Topné zařízení není správně
nakonfigurováno. Kontaktujte
společnost Cetetherm.

Po instalaci CM737 není do
topného zařízení dodáváno
žádné napětí a dobíjecí baterie
nebyla nabita (do úplného nabití
trvá maximálně 1 hodinu).
Displej je prázdný

zobrazí

Na displeji se zobrazí
blikající symbol a teplota v
místnosti se nahradí „-“

Zkontrolujte zapojení.
Kontaktujte Cetetherm.
Zkontrolujte, zda je připojen
napájecí kabel topného
zařízení, jinak kontaktujte
společnost Cetetherm.

Napájení nebo komunikační
spojení mezi CM737 a topným
zařízením bylo přerušeno na
více než 8 hodin.

Zkontrolujte, zda je připojen
napájecí kabel topného
zařízení. Po obnovení napájení
bude možná nutné upravit čas jinak kontaktujte společnost
Cetetherm.

Topné zařízení vykazuje chybu

Stisknutím tlačítka zobrazíte
chybový kód. Tento chybový
kód závisí na typu topného
zařízení Viz 13.1 Chybové kódy
na CM737.

Po určité době provozu CM737
se na displeji
blikající symbol

Zkontrolujte, zda je připojen
napájecí kabel topného
zařízení.

Interní chyba v obvodu měření
teploty.

41

Kontaktujte Cetetherm.

Cetetherm Micro
Montážní, servisní a provozní návod

Chybové kódy na CM737
Pokud je na displeji viditelný klíč, je aktivní alarm. Stisknutím tlačítka Info zobrazíte chybový kód.
Zdroj chyby
Žádná chyba (zapnutí)
Čidlo teploty vody dodávejte mimo rozsah
Čidlo venkovní teploty mimo rozsah
Teplota skříně je mimo rozsah
Dodávka sekundárního čerpadla nebo dálkového vytápění
Žádná OT komunikace

Chybový kód
0
1
2
3
4
7

Chybový kód 0

Tento chybový kód lze vidět pouze v historii poruch, kategorii nastavení
parametrů 5.

Chybový kód 1

Supply sensor failure

Příčina

Porucha snímače napájení

Akce

Naměřená teplota napájecí vody leží pod 0°C nebo nad 100°C.
Když termostat požádá o teplotu přívodu, odpovězte „neplatnými údaji“. Vypněte
čerpadlo a přejděte do režimu vypnutí.

Chybový kód 2

Venkovní senzor mimo provozní rozsah. K tomuto chybovému kódu může dojít až
poté, co byla naměřená venkovní teplota v rozsahu: -40°C až 60°C.

Příčina

Měřená venkovní teplota leží pod -40°C nebo nad 60°C

Akce

Když termostat požádá o venkovní teplotu, DHC odpoví „neplatnými údaji“.
Po resetu se tento chybový kód neobjeví znovu, dokud nebude změřena platná
teplota a poté bude znovu změřena neplatná teplota.

Chybový kód 3

Čidlo krytu mimo provozní rozsah

Příčina

Naměřená teplota prostředí leží pod 0 ° C nebo nad 60 ° C

Akce

Vypněte čerpadlo a přepněte do režimu vypnutí

Chybový kód 4

Dodávka sekundárního čerpadla nebo dálkového vytápění:

Příčina

Nelze dosáhnout nastavené teploty přívodní vody

Akce

Vzduch v čerpadle, nízká teplota / ne přívod dálkového vytápění

Chybový kód 7

Žádná OT komunikace:

Příčina

Termostat nekomunikuje OT po dobu 60 sekund

Akce

10 sekund poté, co k tomu dojde, DHC předpokládá, že regulátor je zapnutý /
vypnutý termostat. Bit CH je vymazán = 0.
Požadovaná nastavená hodnota dodávky je vymazána.
Porucha je odstraněna až po zapnutí napájení, je připojen termostat OT nebo
komunikace funguje znovu..
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14 Odstraňování problémů s CM721
Příznak
Prázdný displej

a displeji se zobrazí
blikající symbol
Na displeji se zobrazí
symbol

.

Termostat není napájen.

Baterie v termostatu jsou téměř
vybité.
Ve vašem topném systému došlo
k poruše.

Na displeji se
zobrazuje slovo
„SERVICE“

Instalační technik nastavil na
vašem CM721 plánované období
výstrahy údržby jako doporučení,
aby váš topný systém obdržel
rutinní kontrolu.

Červená LED dioda
reléového modulu
(BDR91) trvale svítí
nebo bliká

Reléová skříň nepřijímá žádné RF
zprávy od pokojového termostatu:
RF signál je blokován z důvodu
nesprávného umístění
pokojového termostatu.
Baterie pokojového termostatu
jsou vybité.

Pokojový termostat
zobrazí symbol, ale
reléová skříň relé se
nezapne

Reléová skříň
nereaguje na změny
žádané hodnoty na
pokojovém termostatu.
Po ukončení procesu
připojení svítí červená
LED a zelená bliká
každé 3 s na reléové
krabici

To je normální provoz. Reléová
skříň cykluje zapnutí a vypnutí
relé na dobu úměrnou signálu
požadavku (0-100%) z
pokojového termostatu. Symbol
pouze označuje, že hodnota
požadavku je větší než 0%.
Pokojový termostat a reléová
skříň nejsou vázány.

Nesprávný nebo neúplný postup
vazby.
Nesprávná poloha pokojového
termostatu během připojování..
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Opatření
Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy
odstraněním krytu baterií.
Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy ve
správné orientaci.
Vyměňte baterie.
Vyměňte baterie
Vyjměte a znovu vložte baterie.
Pokud symbol
do několika minut
nezmizí, kontaktujte společnost Cetetherm
Zavolejte instalačního technika a domluvte
si návštěvu údržby.
Poznámka: CM721 a topný systém budou i
nadále fungovat jako obvykle.
Umístěte pokojový termostat podle
pokynů v části 6 Instalace bezdrátového
systému CM721.
Vyměňte baterie v pokojovém
termostatu.
POZNÁMKA: Kotel lze ovládat ručně při
ztrátě vysokofrekvenční komunikace:
Stisknutím tlačítka BDR91 zapnete a
vypnete kotel. Když svítí zelená LED - kotel
svítí.
Pomocí tlačítka
změňte nastavenou
teplotu o několik stupňů. Reléová skříňka
by měla relé sepnout po zpoždění několika
sekund.

Resetujte reléovou jednotku stisknutím a
podržením tlačítka po dobu 15 sekund.
Poté postupujte podle postupu vázání /
opětovného vázání, jak je popsáno v
kapitole 7 Vazba / opětovné svázání
CM721.
Opakujte postup vázání.
Opakujte postup vázání, přičemž cca.
Vzdálenost 1 m mezi reléovou skříní a
pokojovým termostatem.

Cetetherm Micro
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Diagnostický režim, CM721
Pokojový termostat CM721 má uživatelsky přístupný režim, který poskytuje informace užitečné pro osobu
vzdáleného servisu a prostředky ke kontrole, zda kotel funguje.
Přístup k tomuto:
•

Stiskněte tlačítko VYPNOUT, poté stiskněte a podržte tlačítko

•

Pokojový termostat vstoupí do režimu uživatelských nastavení.

•

Dále stiskněte

•

Pokojový termostat bude držet relé po dobu 5 minut a následující informace lze zobrazit na displeji

a podržte

stisknutím tlačítka
o

nebo

po dobu 5 sekund.

tlačítka a společně.
:

ID modelu, kód data (WW / RR) a kontrolní součet.

44

Cetetherm Micro
Montážní, servisní a provozní návod

15 Regulační ventil diferenčního tlaku, DPC
Nastavení DPC musí být provedeno autorizovaným servisním technikem.

Nastavení ventilu DPC
Nastavte ventil na diferenční tlak 25 kPa.
Začněte s ventilem v minimální poloze a poté otevřete 3 počty otáček.
Použijte 4mm šestihranný klíč.
POZNÁMKA: Před novým nastavením vždy začněte od minimální polohy ventilu.

Obrázek 34

Graf průtoku DPC

Obrázek 35
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16 Nastavení a výkon čerpadla
Micro STC je vybaven čerpadlem Grundfos Alpha2L.

Nastavení Grundfos Alpha2L

Obrázek 36

Nastavení

Křivka čerpadla

Funkce

PP1

Nejnižší
proporcionální
tlaková křivka

Pracovní bod čerpadla se bude pohybovat nahoru nebo dolů na
nejnižší křivce proporcionálního tlaku v závislosti na požadavku na
vytápění. Dopravní výška (tlak) se snižuje při klesajícím požadavku
na vytápění a zvyšuje se při rostoucím požadavku na vytápění.

PP2

Nejvyšší
proporcionální
tlaková křivka

Pracovní bod čerpadla se bude pohybovat nahoru nebo dolů na
nejvyšší křivce proporcionálního tlaku v závislosti na požadavku na
vytápění. Dopravní výška (tlak) se snižuje při klesajícím požadavku
na vytápění a zvyšuje se při rostoucím požadavku na vytápění.

CP1

Nejnižší křivka
konstantního tlaku

Pracovní bod čerpadla se bude pohybovat ven nebo na nejnižší
křivce konstantního tlaku, v závislosti na požadavku na vytápění v
systému. Výška (tlak) je udržována konstantní, bez ohledu na
požadavek na vytápění.

CP2

Nejvyšší
křivkakonstantního
tlaku

Pracovní bod čerpadla se bude pohybovat ven nebo na nejvyšší
křivce konstantního tlaku, v závislosti na požadavku na vytápění v
systému. Výška (tlak) je udržována konstantní, bez ohledu na
požadavek na vytápění.

III

Rychlost III

ALPHA2 L běží konstantní rychlostí a následně konstantní křivkou.
Při rychlosti III je čerpadlo nastaveno na provoz na max. křivku za
všech provozních podmínek. Rychlého odvzdušnění čerpadla lze
dosáhnout krátkodobým nastavením čerpadla na rychlost III.

II

Rychlost II

ALPHA2 L běží konstantní rychlostí a následně konstantní křivkou.
Při rychlosti II je čerpadlo nastaveno na provoz na střední křivce za
všech provozních podmínek.

I

Rychlost I

ALPHA2 L běží konstantní rychlostí a následně konstantní křivkou.
Při rychlosti I je čerpadlo nastaveno na provoz na min. křivku za
všech provozních podmínek.
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Křivka čerpadla

Obrázek 37
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17 Electrical circuit diagram
Micro RTC

Obrázek 38
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Micro STC and Micro STC2

Obrázek 39
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18 Servisní pokyny

Vždy začněte obecnými servisními pokyny před konkrétními pokyny pro každý model.
Abyste se vyhnuli riziku opaření, ujistěte se, že při údržbě stanice nikdo nečerpá vodu..

Šedě označené servisní akce musí provádět autorizovaný servisní technik
POZNÁMKA! Ujistěte se, že je rozvodna správně nainstalována.

Obecné servisní pokyny
Příčina
Teplota vody z
vodovodu příliš nízká

Důvod
Přívod primárního topení příliš
nízký

Rukojeť na regulačním ventilu je
nesprávně umístěna

Akce
Zkontrolujte primární teplotu na vstupu
Teplotu lze zkontrolovat pomocí měřiče energie
(min. 65 ° C) nebo se obraťte na poskytovatele
primárního topného média..
Viz 18.5.1 Seřiďte rukojeť na regulačním ventilu.

Filtr pro topné médium je ucpaný

Viz 18.5.2 Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr
topného média.

Ventil horké vody nefunguje

Viz. 18.5.3 Zkontrolujte funkci ventilu, zda není
horká voda

Teplota vody z
vodovodu příliš
vysoká

Rukojeť na regulačním ventilu je
nesprávně umístěna
Ventil horké vody a / nebo pohon
nepracují

Viz: 18.5.1 Seřiďte rukojeť na regulačním ventilu.

Teplota vody z
vodovodu příliš nízká

Střídavý tlak na primární straně
Filtr pro topné médium je ucpaný
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Zkontrolujte ventil podle 18.5.3 Zkontrolujte funkci
ventilu pro horkou vodu
Pokud je teplota vody příliš vysoká, když je rukojeť
v poloze 0, je pohon nebo výměník poškozený a
vyžaduje výměnu.
Zkontrolujte dostupný rozdílový tlak a teplotu u
poskytovatele primárního topného média
Viz. 18.5.2 Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr
topného média.
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Příčina
Teplota topného
systému je příliš
vysoká nebo příliš
nízká
Netopí

Nestabilní teplota
topení

Důvod
Filtr pro topné médium je ucpaný
Nesprávně nastavený regulační
ventil diferenčního tlaku (možnost)
Uzavřené ventily radiátorů nebo
podlahového topení
Filtr pro topné médium je ucpaný
Nesprávně nastavený regulační
ventil diferenčního tlaku (možnost)
Střídavý tlak na primární straně
Filtr pro topné médium je ucpaný
Nesprávně nastavený regulační
ventil diferenčního tlaku (možnost)

Akce
Viz 18.5.2 Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr
topného média
Viz 15 Regulační ventil diferenčního tlaku, DPC.
Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily radiátorů a
ventily podlahového vytápění zcela otevřené
Viz 18.5.2 Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr
topného média
Viz 15 Regulační ventil diferenčního tlaku, DPC
Zkontrolujte dostupný rozdílový tlak a teplotu u
poskytovatele primárního topného média
Viz 18.5.2 Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr
topného média.
Viz 15 Regulační ventil diferenčního tlaku, DPC

Servisní pokyny STC
Ruční manévr pohonu topení
Při ručním ovládání pohonu musí být pokojový termostat bez proudu..
POZNÁMKA: při ručním nastavení aktuátoru je nutné před použitím restartovat ovládací panel operátora.
Příčina
Důvod
Akce
Teplota topného
Je možné, že bude nutné seřídit
Zkontrolujte a upravte topnou křivku
systému je příliš
regulační zařízení topení
Viz 12.2 Tabulka parametrů CM737-Instalační
vysoká nebo příliš
technik a změňte vybranou topnou křivku s
nízká
parametrem 15 kategorie 1.
V případě potřeby lze nastavenou topnou křivku
doladit. Zvyšte / snižte pokojovou teplotu a
paralelně upravte topnou křivku.
Viz také část 9.1 OTC topná křivka a 9.2 Paralelní
nastavení topné křivky.
Topný ventil a / nebo pohon
Viz 18.5.4 Zkontrolujte funkci pohonu a ventilu
nepracují
Čidlo teploty topné vody a čidlo
Zkontrolujte čidlo teploty topení a čidlo venkovní
venkovní teploty (volba) nefunguje
teploty (možnost) Zkontrolujte, zda jsou správně
uvedeny a fungují. Chcete-li potvrdit, že jsou čidla
připojena a fungují, stiskněte informační tlačítko
na pokojovém termostatu a zkontrolujte, zda jsou
zadané teploty přiměřené.
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Příčina

Důvod

Akce

Netopí

Oběhové čerpadlo nefunguje

Zkontrolujte, zda je zapnuto elektrické napájení
Zkontrolujte oběhové čerpadlo
Pokud se čerpadlo po zastavení nespustí, zkuste
jej spustit při nejvyšším nastavení..
Pokud se čerpadlo po zastavení nespustí, zkuste
jej spustit při nejvyšším nastavení.
Zkontrolujte topné parametry v pokojovém
termostatu
Letní redukce (ekonomická funkce) parametr 2,
kategorie 2: Pokud je naměřená venkovní teplota
vyšší než cílová teplota, čerpadlo by nemělo být v
provozu.
Rozdíl čerpadla (ekonomická funkce) parametr 3,
kategorie 2:
Pokud vypočítaná teplota přívodu vody není o tuto
částku vyšší než venkovní teplota, topení se
vypne.
Pokud je parametr 3 nastaven na 0, nebude tímto
parametrem ovlivněn provoz čerpadla..
Check the heating supply temperature sensor
and outdoor temperature sensor (option)
Check that they are correctly cited and working.
To confirm that sensors are connected and
operating, press the info button on the room
thermostat, check that the specified temperatures
are reasonable.
Viz. 18.5.5 Spusťte čerpadlo ručně
Snižte výkon čerpadla
Čerpadlo bylo nastaveno na příliš vysokou úroveň
výkonu. Snižte hladinu zvolením nižšího
nastavení výkonu na čerpadle.
Nejnižší nastavení je nejekonomičtější.
Odvzdušněte čerpadlo
Čerpadlo se samo odvzdušňuje.
Vzduch v čerpadle může způsobit hluk. Tento šum
ustane po několika minutách běhu.
Rychlého odvzdušnění čerpadla lze dosáhnout
krátkodobým nastavením čerpadla na rychlost III,
v závislosti na velikosti a konstrukci systému.
Když bylo čerpadlo odvzdušněno, tj. Když ustal
hluk, nastavte čerpadlo podle doporučení.
Viz 18.5.6 Vyměňte součásti čerpadla nebo celé
čerpadlo
Viz 15 Regulační ventil diferenčního tlaku, DPC

Čidlo teploty topné vody a čidlo
venkovní teploty (možnost)
nefunguje

Rušivý hluk z
oběhového čerpadla
/ hluk v systému
chladiče

Ztráta funkce v regulaci topení.
Příliš vysoký výkon čerpadla

Vzduch v čerpadle

Nestabilní teplota
topení

Poškozený motor čerpadla nebo
jeho součást
Regulační ventil diferenčního tlaku
je nastaven příliš vysoko
Čidlo teploty topné vody a čidlo
venkovní teploty (volba) nefunguje
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Zkontrolujte čidlo teploty topení a čidlo venkovní
teploty (možnost). Zkontrolujte, zda jsou správně
uvedeny a fungují. Chcete-li potvrdit, že jsou čidla
připojena a fungují, stiskněte informační tlačítko
na pokojovém termostatu a zkontrolujte, zda jsou
zadané teploty přiměřené.
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RTC service instructions
Příčina
Teplota topného
systému je příliš
vysoká nebo příliš
nízká

Důvod
Je možné, že bude nutné seřídit
regulační zařízení topení

Topný ventil a / nebo pohon
nepracují
Ztráta funkce v regulaci topení.

Netopí

Akce
Zkontrolujte a upravte topný program v pokojovém
termostatu.
Viz 8.6 Změna topného programu v prostorovém
termostatu CM721
Zkontrolujte, zda je relé zapnuté
Viz 10.3 Dočasné manuální
Viz 18.5.4 Zkontrolovat funkci pohonu a ventilu
Zkontrolujte baterie v pokojovém termostatu Když
je baterie téměř vybitá, na obrazovce se zobrazí
blikající symbol, viz 6.5.1 Vložení baterií.
Viz 14 Odstraňování problémů s CM721
Proveďte ruční přepsání
Pokud dojde k problému s komunikací mezi
pokojovým termostatem a relé, proveďte ruční
ovládání, viz 10.3 Dočasné ruční ovládání.

Problém s RF komunikací

HTC service instructions
Příčina
Teplota vody z
vodovodu příliš nízká
/ teplota horké vody
nestabilní nebo příliš
nízká
Teplota topného
systému je příliš
vysoká nebo příliš
nízká

Důvod
Nesprávně nastavený regulační
ventil diferenčního tlaku (volitelně)

Akce
Viz 15 Regulační ventil diferenčního tlaku, DPC

Topný ventil a / nebo pohon
nepracují.

Viz 18.5.4 Zkontrolujte funkci pohonu a ventilu

Servisní akce pro instalačního technika
Upravte rukojeť ovládacího ventilu
Servisní zásahy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Teplotu teplé vody lze regulovat otočením rukojeti na ovládacím ventilu teplé vody proti směru hodinových
ručiček pro zvýšení teploty vody z vodovodu. Chcete-li snížit teplotu vody z vodovodu, otáčejte rukojetí ve
směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadované teploty vody z vodovodu (přibližně 50 ° C). Doba
stabilizace teploty horké vody je přibližně 20 sekund.
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Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr topného média
Servisní zásahy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Před zahájením opravy vždy zavřete primární uzavírací ventily přívodu a zpátečky a vypusťte
systém vypouštěcími ventily.
Po dokončení opravy; otevřete uzavírací ventily. Začněte vstupem primáru a poté zpětným
potrubím, abyste zabránili znečištění systému. Pomalu otevírejte ventily, abyste zabránili
tlakovým rázům.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr primáru. Uvolněte držák filtru a
vyjměte sítkko.
Vyčistěte filtr vodou a znovu vložte sítko. Našroubujte držák filtru
momentem 10-20 Nm.

Obrázek 40

Zkontrolujte funkci ventilu na horkou vodu
Servisní zásahy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Zkontrolujte funkci ventilu na horkou vodu.
Uvolněte pohon z ventilu..

Opatrně pomocí nástroje zatlačte na vřeteno ventilu a zkontrolujte jeho pohyb
a odpružení.
Poznámka: Ventil může být velmi horký.

Obrázek 41

Obrázek 42

Zkontrolujte, zda ventilem prochází horká voda. Opatrně nahmatejte potrubí za ventilem.
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Zkontrolujte funkci pohonu a ventilu
Servisní zásahy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Zkontrolujte funkci pohonu a ventilu
Zkontrolujte pohon vytáhnutím elektrického kabelu a znovu jej
namontujte; tím se spustí automatický autotest pohonu. Při
zkušebním chodu ventilu zkontrolujte průtok pomocí měřiče energie.
Pokud není k dispozici žádný měřič energie, odpojte ovladač topení
od ventilu. Opatrně pomocí nástroje zatlačte na vřeteno ventilu a
zkontrolujte jeho pohyb a odpružení.
Poznámka: Ventil může být velmi horký
Obrázek 43

Spusťte čerpadlo ručně
Servisní zásahy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Pokud je nutné spustit čerpadlo a aktuátor ručně, lze to provést odpojením napájení pokojového termostatu.
Odpojte elektrickou zástrčku čerpadla. Připojte náhradní kabel (volitelný doplněk) k napájení a k oběhovému
čerpadlu. Dále otevřete ventil topení ručně pomocí knoflíku na pohonu. Otevřete dostatečně regulační ventil,
abyste uspokojili potřeby vytápění.
Vyměňte součásti čerpadla nebo celé čerpadlo
Servisní zásahy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Pokud je nutné vyměnit hnací stranu čerpadla, lze ji demontovat bez demontáže celého čerpadla. Viz
kapitola19.5 Vyměňte čerpadlo
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19 Údržba a opravy

Při provádění oprav se obraťte na místního servisního partnera.

Vyměňte ovladač a výměník teplé vody
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Před zahájením opravy vždy zavřete primární uzavírací ventily přívodu a zpátečky a vypusťte
systém vypouštěcími ventily.
Po dokončení opravy; otevřete uzavírací ventily. Začněte vstupem primáru a poté zpátečkou,
abyste zabránili znečištění systému. Pomalu otevírejte ventily, abyste zabránili tlakovým
rázům.
•

Uvolněte čtyři matice na tepelném výměníku.

•

Oddělte pohon od ventilu.

•

Namontujte nový výměník tepla, pohon a otevřete uzavírací
ventily.

Obrázek 44

Vyměňte ventil horké vody
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Před zahájením opravy vždy zavřete primární uzavírací ventily přívodu a zpátečky a vypusťte
systém vypouštěcími ventily.
Po dokončení opravy; otevřete uzavírací ventily. Začněte vstupem primáru a poté zpátečkou,
abyste zabránili znečištění systému. Pomalu otevírejte ventily, abyste zabránili tlakovým
rázům.
•

Odšroubujte ovladač vodovodní vody z regulačního ventilu.

•

K demontáži regulačního ventilu použijte klíč. Všimněte si šipky
směr na ventilu.

•

Namontujte nový ventil; a zvlášť dbejte na směr šipky.

•

Upevněte pohon.

Obrázek 45
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Vyměňte servopohon topení
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
•
Odpojte elektrické napájení.
•
Odšroubujte ovladač topení z ventilu.
•
Odpojte kabel od pohonu topení v připojovací skříňce.
•
Kabel k ovladači topení je držen popruhy, odstřihněte je. Vyměňte starý ovladač a kabel za nový.
Připojte kabel novými pásky.

Change the heating actuator
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
•

Odpojte elektrické napájení.

•

Odšroubujte ovladač topení z ventilu.

•

Odpojte kabel od pohonu topení v připojovací skříňce.

•

Kabel k ovladači topení je držen popruhy, odstřihněte je.
Vyměňte starý ovladač a kabel za nový. Připojte kabel
novými pásky.

Obrázek 46

Vyměňte ventil topení
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Před zahájením opravy vždy zavřete primární uzavírací ventily vstupu a zpátečky a vypusťte
systém vypouštěcími ventily.
Po dokončení opravy; otevřete uzavírací ventily. Začněte vstupem primáru a poté zpátečkou,
abyste zabránili znečištění systému. Pomalu otevírejte ventily, abyste zabránili tlakovým
rázům.
•

Odšroubujte pohon topení z regulačního ventilu.

•

K demontáži regulačního ventilu použijte klíč.

Dbejte na směr šipky na ventilu.
•

Namontujte nový ventil; a zvlášť dbejte na směr šipky.

•

Upevněte pohon.

Obrázek 47
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Vyměňte čerpadl
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Před zahájením opravy vždy zavřete primární uzavírací ventily vstupu a zpátečky a vypusťte
systém vypouštěcími ventily.
Po dokončení opravy; otevřete uzavírací ventily. Začněte vstupem primáru a poté zpátečkou,
abyste zabránili znečištění systému. Pomalu otevírejte ventily, abyste zabránili tlakovým
rázům.
Buď vyměňte celé čerpadlo, nebo jen vyměňte motor čerpadla.
•

Odpojte elektrickou zástrčku.

•

Při výměně celého čerpadla uvolněte mosazné matice klíčem a
čerpadlo vyměňte.

•

Pokud měníte pouze motor, uvolněte jej odšroubováním čtyř šroubů
s vnitřním šestihranem a motor vyměňte.

•

Připojte napájecí zástrčku a otevřete uzavírací ventily.

•

Zkontrolujte těsnost všech spojů.
Obrázek 48

Change the heating circuit supply temperature sensor
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
•

Odpojte elektrické napájení.

•

Odpojte svorky pro rychlé připojení a vyměňte snímač za
nový.

Obrázek 49

Vyměňte čidlo venkovní teploty
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
•

Odpojte elektrické napájení.

•

Odšroubujte víko snímače venkovní teploty otočením proti směru
hodinových ručiček.

•

Odšroubujte kabely.

•

Uvolněte kabelové šroubení.

•

Nainstalujte nový snímač venkovní teploty.
Obrázek 50

58

Cetetherm Micro
Montážní, servisní a provozní návod

Vyměňte regulační ventil diferenčního tlaku
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Před zahájením opravy vždy zavřete primární uzavírací ventily vstupu a zpátečky a vypusťte
systém vypouštěcími ventily.
Po dokončení opravy; otevřete uzavírací ventily. Začněte vstupem primáru a poté zpátečkou,
abyste zabránili znečištění systému. Pomalu otevírejte ventily, abyste zabránili tlakovým
rázům.
•

Pomocí klíče demontujte regulační ventil diferenčního tlaku.
Poznamenejte si polohu zástrček P/T na ventilu.

•

Namontujte nový ventil; a zvláště dbejte na polohu zástrček
P/T.

Obrázek 51

Změňte průtokový spínač
Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný servisní technik.
Před zahájením opravy vždy zavřete primární uzavírací ventily vstupu a zpátečky a vypusťte
systém vypouštěcími ventily.
Po dokončení opravy; otevřete uzavírací ventily. Začněte vstupem primáru a poté zpátečkou,
abyste zabránili znečištění systému. Pomalu otevírejte ventily, abyste zabránili tlakovým
rázům.
•

Odpojte napájecí kabel rozvodny. Odpojte elektrickou
zástrčku od průtokového spínače.

•

Uvolněte matici, která drží spínač průtoku.

•

Opatrně namontujte nový průtokový spínač.
Poznámka: Při utahování matice rukou držte průtokový
spínač v poloze. Průtokový spínač se rozbije, pokud je
otočen maticí.

•

Připojte napájecí zástrčku a napájecí zdroj rozvodny..
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20 Provozní data a výkon
Provozní údaje
Provozní údaje
Návrhový tlak, MPa
Návrhová teplota, °C
Otevírací tlak, pojistný
ventil, MPa
Objem, l
1)
AquaMicro
2)
Micro HTC

Topné
medium
1,0 (1,6)1)
100 (120)1)

Topný
okruh
1,0
100

Horká
voda
1,0
100
0,9

0,34

---

0,36 (0,38)2)

AquaMicro
Výkon při dostupném rozdílovém tlaku 50-600 kPa
Designed
Capacity
Primary
temperature
(kW)
flow
programme (°C)
(l/s)
Hot water circuit
80-25/10-55
79
0,34
70-25/10-58
36
0,19
65-25/10-50
55
0,33

Actual
return temp.
(°C)

Secondary
flow
(l/s)

25
25
25

0,42
0,18
0,33

Micro DPC, Micro RTC, Micro HTC, Micro STC, Micro STC2
Performance at available differential pressure 50-400 kPa
Navržený
Kapacita
Primární
Aktual
teplotní program
(kW))
tok
návratová
(°C)
(l/s)
teplota
(°C)
Okruh horké vody
Micro DPC, Micro RTC, (Micro HTC), Micro STC, Micro STC2
80-25/10-55
79 (66)
0,34 (0,29)
25
70-25/10-58
36 (29)
0,19 (0,15)
25
65-25/10-50
55 (46)
0,33 (0,28)
25
Topný okruh 1
Micro DPC, Micro RTC (Micro HTC)
80-50 (80-60)
10
0,08 (0,12)
50 (60)
Topný okruh 1
Micro STC, Micro STC2
80-50/50-70
80-60/60-70
80-45/45-60
80-30/30-35
Topný okruh 2
Micro STC2
80-50

Sekundární
tok
(l/s))

0,42 (0,35)
0,18 (0,14)
0,33 (0,28)
0,08 (0,12)

10
7
12
7

0,08
0,08
0,08
0,03

50
60
45
30

0,12
0,16
0,19
0,33

10

0,08

50

0,08
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Technická Data

Hlavní opatření
• S krytem

Viz Měření náčrt
430x160x775 (mm, ŠxHxV)

• Bez krytu
Hmotnost
Elektrické připojení
• Micro STC & Micro
STC2

400x120x630 (mm, ŠxHxV)

•

Micro RTC

• Micro HTC
Přepravní
Hladina zvuku

12-15kg, obal 2kg
230 V, 1fázové, 50 W
230 V, 1fázové, 25 W
230 V, jednofázové, 2 W
Celková hmotnost19-22 kg, 0.08 m³
<70dB (A) 1.6 m od podlahy, 1 m od jednotky

61

Cetetherm Micro
Montážní, servisní a provozní návod

Měření náčrtu

Obrázek 53

62

Cetetherm Micro
Montážní, servisní a provozní návod

21 Možnosti

Pokyny pro montáž jsou popsány pro novou instalaci. Pokud se má souprava instalovat na již nainstalovaný
subsystém, uvolněte před spuštěním tlak vody a odpojte napájení. Doplňky musí instalovat autorizovaný
dodavatel instalací.

Bezpečnostní termostat
Topné systémy citlivé na vysoké teploty, například podlahové vytápění, musí být vybaveny bezpečnostním
termostatem. Pokud topný systém není vybaven termostatem, mohlo by dojít k poškození podlahového topení
a podlah obecně

Instalace bezpečnostního termostatu
•

Nejprve odpojte elektrický napájecí kabel rozvodny. Odpojte elektrickou zástrčku cirkulačního čerpadla.

•

Připojte elektrickou skříň bezpečnostního termostatu. Připojte nový napájecí kabel z elektrické skříně k
oběhovému čerpadlu.

•

Znovu připojte stávající napájecí kabel ke konektoru na elektrické skříňce.

•

Připojte termostat k potrubí pro přívod tepla.

•

Nastavte správnou maximální hodnotu teploty pro termostat.

•

Připojte všechny elektrické vodiče s potřebným počtem pásků. to je důležité nepřipojovat elektrické
vodiče k primárnímu topení trubky a ostré hrany.

Parametry a doporučené nastavení pro podlahové vytápění
Před spuštěním bezpečnostního termostatu je třeba provést následující změny. Pokyny týkající se instalačních
parametrů viz kapitola 12.
Parametr

Parametr
N:o

Tovární výchozí nastavení

Volitelné nastavení

Displej

Displej

Popis

Popis

Parametry kategorie 1 - nastavení programovatelného termostatu
OTC teplotní křivka

15:OC

5

Ekonomická funkce

3:Pd

0

Max. nastavená
hodnota

1:CH

45

1 až 40

1 až 40 nastavení v
krocích
Parametry kategorie 2 - nastavení systému (do této kategorie vstoupíte stisknutím PROGRAMU)
Parametry
0 až 20
Pokud vypočítaná
kategorie
teplota přívodu vody
3 - nastavení kotle
není o tuto částku vyšší
(do této kategorie
než venkovní teplota,
provádíte postupně
topení se vypne.
PROGRAMU)
Parametry kategorie 3 - nastavení kotle (do této kategorie vstoupíte stisknutím PROGRAMU)
90°C nebo získané
z kotle
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40 až 90

Nastavení 40 ° C až 90 °
C v krocích po 1°C
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První fixační přípravek
Z důvodu úspory času a efektivity instalace nabízí společnost Cetetherm první fixační přípravek včetně
uzavíracích ventilů. První fixační přípravek je k dispozici ve třech různých modelech s pěti, šesti nebo sedmi
uzavíracími ventily.

Obrázek 54

Obrázek 56

Obrázek 55

•

Namontujte první fixační přípravek do spojovacích bodů. Utáhněte na 45 Nm.

•

Připojte a připojte rozvodnu k prvnímu fixačnímu přípravku. Utáhněte na 45 Nm.
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