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1. PREHĽAD TERMOSTATU
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Obr. 1 

Legenda
1 Vypnitie OFF, tlačidlo voľby letného/zimného režimu/reseto-
vanie porúch
2 Tlačidlo vykurovania v automatickom/manuálnom režime
3 Kúrenie - tlačidlo programovania TÚV
4 Tlačidlo nastavenia času a dňa
5 Tlačidlo nastavenia teploty vykurovania
6 Tlačidlo nastavenia teploty TÚV

7  Užívateľské info / nastavenia
8  Režim dovolenka - denné tlačidlo programu TÚV
9  Tlačidlo manuálneho zníženia teploty v miestnosti
10 Tlačidlo manuálneho zvýšenia teploty v miestnosti
11 Časové pásma programu vykurovania
12 Deň v týždni
13 Aktuálny nastavený čas
14 VYPNUTÝ režim
15 Ručné vykurovanie
16 Automatická indikácia prevádzky vykurovania
17 Dovolenková funkcia
18 Zapnutý horák a skutočný výkon
19 Letný režim
20 TUV prevádzka
21 Zimný režim
22 Prevádzka vykurovania
23 Indikácia poruchy
24 Izbová teplota
25 Ochrana pred mrazom v miestnosti
26 Externá teplota (iba s pripojenou voliteľnou externou sondou) 
27 Typ poruchy / Informácie
28 Indikácia poruchy RESET (bliká)
29 Prítomná komunikácia OpenTherm prebieha
30 TUV ECO aktívne
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2. KONFIGURÁCIA A PREVÁDZKA TERMOSTATU V 4 JEDNODUCHÝCH KROKOCH
2.1 (Krok 1) Nastavenie času a dňa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Zatlačte tlačidlo . Ďen začne blikať: pomocou tlačidiel
nastavte aktuálny deň, kde 1 je pondelok a
 7 je nedeľa.

2. Zatlačte tlačidlo . Čas začne blikať: pomocou tlačidiel 
/  nastavte aktuálny čas od 00 do 23.

3. Zatlačte tlačidlo . Minúty začnú blikať: pomocou tlačidiel
/  nastavte aktuálne minúty od 00 do 59.

4. Zatlačte tlačidlo .

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2 (Krok 2) Nastavte automatický program (nemusí byť nastavený ak používate ručný režim)
Po nastavení času a dňa bude diaľkový ovládač postupovať podľa prednastaveného automatického programu. Program vykurovania obsahuje 6 denných časových pásiem pre teplotnú úroveň, číslované od 1 do 6. 
Časové pásma je možné nastaviť medzi 00:00 a 24:00 a upravovať ich v 10-minútových krokoch. Každú úroveň teploty je možné nastaviť v rozmedzí od 7 ° C do 32,5 ° C, pričom ju môžete upravovať v krokoch po 0,1 
° C. Je teda možné naprogramovať akúkoľvek kombináciu času a teploty počas dňa a každý deň v týždni môže byť iný. Prednastavený automatický program je nasledujúci:

Od pondelka do piatku Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3 Pásmo 4 Pásmo 5 Pásmo 6
Začiatok 06:30 08:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Nastavená teplota 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C

Od soboty do nedele Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3 Pásmo 4 Pásmo 5 Pásmo 6
Začiatok 08:00 10:00 12:00 14:00 18:00 23:00
Nastavená teplota 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 16°C

Pri zmene predvoleného automatického programu postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Zatlačte t lačidlo       . Ak je programovanie teplej vody aktívne, zvoľte symbol radiátora pomocou 
buttons 

         a potvrďte tlačidlom        
. 6 denných časových pásiem bliká a za číslom 1 v DEŇ 1 nasleduje šípka ( ) znamená, že časové pásmo 1 pondelka je možné zmeniť.

2. Zatlačte t lačidlo       . Hodiny a minúty začnú blikať: pomocou tlačidiel  na zmenu času začiatku časového pásma v 10-minú-
tových krokoch. Ak podržíte tlačidlo stlačené, hodiny a minúty sa budú rýchlo meniť.

3. Zatlačte t lačidlo   . Indikácia teploty v miestnosti začne blikať: zatlačte tlačidlá                                  pre zmenu teploty.

4. Zatlačte tlačidlo      . 6 denných časových pásiem bliká.
5. Potom zatlačte tlačidlo  na zobrazenie časového pásma 2 pondelka, ktoré je možné upraviť opakovaním bodov 2 až 4.
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6. Zostávajúce časové pásma je možné zobraziť výberom pásiem 3, 4, 5 alebo 6 pomocou tlačidiel /  , opakovaním bodu 5.
7. Teraz je možné zvoliť nastavenie programu na nasledujúci deň:
a. Zatlačte tlačidlo na zobrazenie DŇA 2. Utorkový program je možné upraviť opakovaním bodov 2 až 6.

b. Zatlačte tlačidlo  skopírovať pondelkový program na utorok. Ak chcete ten istý program skopírovať aj do nasledujúcich dní v týždni,  

stlačte  opakovane.

Pozor! Nastavte program tak, aby každé pásmo malo iný čas začiatku.

Pre vlastnú potrebu si vyplňte pásma:

Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3 Pásmo 4 Pásmo 5 Pásmo 6

Pondelok Začiatok
Nastavená teplota

Utorok Začiatok
Nastavená teplota

Streda Začiatok
Nastavená teplota

Štvrtok
Začiatok
Nastavená teplota

Piatok Začiatok
Nastavená teplota

Sobota Začiatok
Nastavená teplota

Nedela
Začiatok
Nastavená teplota
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2.3 (Krok 3) Výber prevádzkového režimu
Vypnutie

Ak plánujete opustiť dom na dlhší čas (pozri tiež funkciu Dovolenka) alebo len vypnite kotol tlačidlom , zobrazi sa symbol  . Vykurovanie sa vypne a aktivuje sa iba 
vtedy, ak teplota v miestnosti klesne pod 5 ° C: funkcia protimrazovej ochrany. Ak je systém vybavený zásobníkom TUV, nebude dodávať teplú vodu pre domácnosť; prietokový 
kotol bude dodávať teplú vodu pre domácnosť.

Výber režimu leto
Ak chcete vykurovanie vypnúť, ale zachovať dodávku teplej úžitkovej vody, stlačte   zobrazí sa symbol   . Vykurovanie sa vypne a aktivuje sa iba vtedy, ak teplota v 
miestnosti klesne pod 5 ° C: funkcia protimrazovej ochrany. Kotol akéhokoľvek druhu bude dodávať teplú vodu pre domácnosť.

Výber režimu zima

Na opätovné zapnutie vykurovania a návrat do predtým nastaveného prevádzkového režimu stlačte opäť. Zobrazí sa                 .   Aktívne vykurovanie a teplá voda.

Automatická prevádzka vykurovania (v zimnom režime)

Zatlačte tlačidlo ,   zobrazí sa symbol      . Diaľkové ovládanie bude fungovať podľa automatického týždenného programu a zobrazí 6 časových pásiem. V tej chvíli 
bude aktívne pásmo označené šípkou. Ak sa na displeji nezobrazuje šípka, znamená to, že skutočný čas je medzi 00:00 a začiatkom časového pásma 1.

Nastavte vylúčenie úrovne teploty
Počas automatickej prevádzky je možné teplotu v miestnosti dočasne zmeniť stlačením tlačidiel /  v 0.1°C zmenách. Podržaním tlačidla sa teplota  
rýchlo zmení. Funkcia vylúčenia, ktorá je na displeji indikovaná blikajúcim symbolom         , sa zruší pri prvej zmene pásma.

Manuálna prevádzka vykurovania (v zimnom režime)

Ak chcete používať diaľkový ovládač na manuálne nastavenie, stlačte tlačidlo ,  zobrazí sa symbol             (časové pásma nebudú zobrazené). Potom nastavte 
požadovanú teplotu miestnosti /         v krokoch po 0,1 ° C. Podržaním tlačidla sa teplota rýchlo zmení. Ručná prevádzka bude zachovaná, kým nie je 
zvolený iný prevádzkový režim.
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2.4 (Krok 4) TUV a UK - Nastavenie teploty vody vykurovania a teplej vody

UK - Zatlačte tlačidlo             : displej zobrazuje aktuálne nastavenie teploty vody vo vykurovacom okruhu, nastaviteľné /  o 1 ° C. Stlačte

akékoľvek tlačidlo na opustenie ponuky.

TUV - Zatlačte tlačidlo        : displej zobrazuje aktuálne nastavenie teploty TÚV, nastaviteľné pomocou tlačid. /  o 1°C. Stlačte
akékoľvek tlačidlo na opustenie ponuky.

3. Špeciálne funkcie
3.1 Funckia dovolenka
Termostat má funkciu vypnutia vykurovania (aj výroby TÚV, ak je kotol vybavený zásobníkom) na určité časové obdobie, od 1 hodiny do 45 dní, pričom sa nastavuje v 
hodinových krokoch. To šetrí energiu a súvisiace náklady, keď nie ste doma, zatiaľ čo predtým nastavený prevádzkový režim sa obnoví, keď skončí funkcia Dovolenka. 
Vykurovanie sa aktivuje iba vtedy, ak teplota v miestnosti klesne pod 5 ° C: funkcia protimrazovej ochrany.

Pri aktivácii a nastavení funkcie Dovolenka postupujte podľa nižšie uvedených pokynov

1. Zatlačte tlačidlo .     Symbol  bliká, následne sa zobrazí          ( f i x n e )  a indikácia hodín a minút sa zmení na - 00: 01, čo je čas 
zostávajúci do konca funkcie Dovolenky.

2. Zatlačte tlačidlo /  na zvýšenie času zostávajúceho do konca Dovolenkovej funkcie o 1 hodinu (-00: 01 znamená 1 hodinu; -45: 
00 znamená 45 dní). Podržaním tlačidla sa čas a dni budú rýchlo meniť.

3. Počas funkcie Dovolenka bude displej naďalej zobrazovať čas zostávajúci do konca funkcie.

Ak chcete zrušiť funkciu Dovolenka, stlačte                      alebo akékoľvek iné tlačidlo prepojené s iným prevádzkovým režimom.
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3.2 Nastavenie užívateľských parametrov
Pohyblivá teplota - Kompenzačná krivka

Inštaláciou externej sondy (voliteľné) môže riadiaci systém pracovať s pohyblivou
teplotou. Externá sonda musí byť pripojená k doske kotla: pozri príslušný návod. V 
tomto režime sa teplota vykurovacieho systému nastavuje podľa vonkajších  pod-
mienok, aby sa zaistil vysoký komfort a úspora energie počas celého roka. Najmä so 
zvyšujúcou sa vonkajšou teplotou klesá teplota systému v závislosti od konkrétnej 
kompenzačnej krivky. Pri nastavení posuvnej teploty sa teplota nastavená pomocou 
„Nastavenie teploty vykurovania“ stane maximálnou teplotou systému. Odporúča sa 
nastaviť maximálnu hodnotu, ktorá umožní prispôsobenie systému v celom jeho 
užitočnom prevádzkovom rozsahu. Kompenzačnú krivku je možné nastaviť od 1 do 
10 podľa nasledujúceho grafu.

Vonkajšia teplota
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1. Zatlačte tlačidlo   na 3 sekundy.
2. Zobrazá sa parameter CU.

Tlačidlami /                                                                zmeníte kompenzačnú krivku.

3. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.

Nastavením krivky na 0 sa pohyblivá teplota deaktivuje.
Počas inštalácie musí byť systém upravený kvalifikovaným personálom. Užívateľ môže stále vykonávať ďalšie úpravy pre lepšie pohodlie. Ak je teplota v miestnosti nižšia ako 
požadovaná hodnota, odporúča sa nastaviť krivku vyššieho rádu a naopak. Pokračujte zvyšovaním alebo znižovaním v krokoch po jednom a skontrolujte výsledok v miestnosti.
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Pohyblivá teplota - offset krivky
Akonáhle je kompenzačná krivka nastavená, je možné upraviť rovnobežné posunutie kriviek od 20 do 40, ako je znázornené na nasledujúcich grafoch:

Vonkajčia teplota
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Vonkajčia teplota
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1. Zatlačte tlačidlo   na 3 sekundy.
2. Zobrazí sa CU.
3. Zatlačte opäť  .
4. Displej zobrazí OF.

Tlačidlami /   posuniete krivku - offset v 1°C 
zmenách. Podržaním tlačidla sa hodnota rýchlo zmení.

5. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.
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3.3 Povoliť programovanie TUV
Na aktiváciu programovania TÚV postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Zatlačte tlačid.     na 3 sekudny.
2. Zobrazí sa CU.
3. Stlačte tlačidlo      2x.

4. Displej zobrazí parameter P1.
Nastavením na 0 tlačidlami             deaktivujete programovanie

.

5. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ak chcete nastaviť automatický týždenný program, postupujte podľa popisu v odseku. „Krok 2. Nastavenie automatického týždenného programu”, výber symbolu kohúta vody v bode 
„1“ a vzhľadom na to, že v bode „3“ sa namiesto hodnoty teploty nastaví EC (ekonomický) alebo CO (komfortný). V skutočnosti má diaľkový ovládač týždenný časový program 
založený na dvoch úrovniach: počas úrovne COMFORT bude kotol uchovávať zásobník pri nastavenej teplote; počas ekonomickej úrovne kotol nebude dodávať teplú vodu pre 
domácnosť. Informácie o type ohrevu TUV nájdete v dokumentácii kotla. Pozor: Uistite sa, že je diaľkový ovládač prepnutý do zimného režimu a automatickej prevádzky.

3.4 Predohrev
Táto funkcia je aktívna iba vtedy, ak bol zvolený automatický režim vykurovania. Keď je funkcia nastavená na Automatický režim, funkcia očakáva čas spustenia vykurovacieho sys-
tému (nie skôr ako 00:00 toho istého dňa), aby sa izbová teplota nastavená užívateľom dosiahla na začiatku naprogramovaného pásma. Diaľkový ovládač vypočíta prvý hypotetický 
čas pred aktiváciou: ak sa naprogramovaná teplota v miestnosti dosiahne za kratší čas, ako je vypočítaný, čas predohrevu sa zníži a naopak. Takýmto spôsobom sa vytvorí prepok-
lad na určenie najkratšieho potrebného času pred aktiváciou.

Diaľkový ovládač ponúka aj možnosť nastavenia pevného nábehu predohrevu: v tomto prípade sa teplota v miestnosti zvýši o 3 ° C za hodinu. Program 
automatického ohrevu by preto mal byť naprogramovaný podľa času, kedy je potrebné teplo, a nie podľa požadovaného času spustenia vykurovacieho 
systému. Pri aktivácii alebo deaktivácii tejto funkcie postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Zatlačte tlačidlo   na 3 sekundy.
2. Displej zobrazí CU.
3. Zatlačte tlačidlo   3 x.

4. Displej zobrazí parameter P2. Použite tlačidlá
Nastavte na 0 na deaktiváciu predohrev
Nastavte na 1 na aktiváciu predohrev
Nastavte na 2 na aktiváciu predohrev s fix. nábehom 3°C/hod.

 
Set to 1 using the /buttons 

5. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počas funkcie predohrevu bliká symbol izbovej teploty ° C.

Funkcia predohrevu sa skončí, keď je rozdiel medzi naprogramovanou a skutočnou teplotou miestnosti menší ako 0,5 ° C.
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3.5 Maximálny počet denných časových pásiem
Program vykurovania obsahuje 6 denných časových pásiem pre teplotnú úroveň, číslovaných od 1 do 6. V prípade potreby je možné ich znížiť na minimálne 2.
            1. Zatlačte tlačid.     na 3 sekundy.

2. Displej zobrazí CU.
3. Zatlačte tlačid.  4 x.

4. Zobrazí sa parameter P3.                
na zmenu počtu časových pásem

z 2 na 6.
5. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6 Minimálna teplota vykurovania
Pri nastavovaní minimálnej hodnoty vody vo vykurovacom okruhu v krokoch po 1 ° C postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
            1. Zatlačte tlačid.     na 3 sekundy.

2. Displej zobrazí CU.
3. Zatlačte tlačid. 5 x.

4. Zobrazí sa parameter P4.
/  na úpravu parametra v krokoch po 1 

° C. Podržaním tlačidla sa hodnota rýchlo zmení.
5. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.7 Plnenie systému (model Maxima)
Táto funkcia riadi prevádzkový režim elektrického zariadenia na plnenie vodného okruhu v určitých modeloch kotlov.
            1. Zatlačte tlačid.  na 3 sekundy.

2. Displej zobrazí CU.
3. Zatlačte tlačid.  6 x.

4. Zobrazí sa parameter P5.      
Nastavte na 0 tlačidlami /  na deaktiváciu automatického plnenia.
Nastavte na 1 tlačidlami /  na aktiváciu manuálneho plnenia.
Nastavte na 2 tlač. /  na aktiváciu automatického plnenia.

5. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozor: Nastavte ručné plnenie na riadiacej doske kotla. V manuálnej prevádzke a ak snímač nainštalovaný v kotli detekuje nedostatočný tlak, na displeji bliká ikona tlaku; 

stlačením tlačidla  sa aktivuje dopúšťací ventil. Počas manuálneho alebo automatického plnenia systému bude ikona tlaku stále. Akonáhle sa nominálny tlak obnoví, 

diaľkový ovládač sa vráti do normálneho zobrazenia.

3.8 Nastavenie typu zobrazenia teploty
Nastavenie °C / °F.

1. PZatlačte tlač.   na 3 sekundy.
2. Displej zobrazí CU.
3. Zatlačte tlačid.  7 x.
4. Zobrazí sa parameter P6.

Nastavte na 0 tlačidlami /  na zadanie °C.
Nastavte na 1 tlačidlami  /  na zadanie °F.

5. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3.9 Korekcia čítania izbovej teploty
Podľa nižšie uvedených pokynov opravte hodnoty teploty miestnosti medzi –2 ° C a +2 ° C v krokoch po 0,1 ° C.                
1. Zatlačte tlačidlo       na 3 sekundy.
2. Displej zobrazí CU..
3. Zatlačte tlačidlo    8 x.

4. Displej zobrazi parameter P7.
Použite tlačidl. /  na úpravu parametra v krokoch po 0,1 ° C.

5. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla opustíte ponuku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ĎALŠIE FUNKCIE
4.1 Informačné menu
Diaľkový ovládač môže používateľovi oznámiť niekoľko užitočných informácií o stave kotla. Každé stlačenie tlačidla  umožňuje cyklické zobrazenie nasledujúcich informácií:

T1 Teplota vody na výstupe vykurovacieho okruhu
T2 Teplota TUV
T3 Teplota vratnej vody vykurovacieho okruhu (iba pre kotly vybavené snímačom)
T4 Nastavená hodnota teploty vody na výstupe vypočítaná pomocou
diaľkového ovládača
P5 Aktuálny výkon kotla (horáka)

F6 Aktálna rýchlosť ventilátora (kondenzačné kotly)
F7 Aktuálny prietok vody (pre kotly so snímačom prietoku)

P8 Aktuálny tlak vody (pre kotly s prevodníkom tlaku)
M Model diaľkového ovládania

V     Aktuálny software

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Press any other button to exit the menu.
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4.2 Výpadky napájania
Diaľkový ovládač umožňuje uloženie prevádzkového režimu a aktualizáciu kalendára (deň, hodinu a minúty) v prípade výpadku napájania. Rezerva nabíjania je minimálne 5 hodín 
(zaručená iba vtedy, ak diaľkový ovládač zostane elektricky napájaný najmenej 1 hodinu). V opačnom prípade je potrebné resetovať aktuálny deň, hodinu a minúty a potom 
prevádzkový režim.

4.3 Diagnostika
Diaľkový ovládač nepretržite monitoruje stav kotla a signalizuje všetky poruchy aktiváciou ikony alarmu a chybového kódu na displeji: opis poruchy nájdete v dokumentácii kotla.

Existujú chyby, ktoré spôsobujú trvalé vypnutie (označené písmenom „A“ a symbolom RESET) Pre reset poruchy zatlačte
Iné poruchy spôsobujú dočasné vypnutie (označené písmenom „F“), ktoré sa automaticky 
resetujú, akonáhle sa hodnota vráti do normálneho prevádzkového rozsahu kotla. . 
4.4 Porucha sondy izbovej teploty
Ak je snímač teploty miestnosti diaľkového ovládača chybný, na displeji sa aktivuje porucha E92 a Vykurovanie je vypnuté.

4.5 Porucha externej teplotnej sondy
Ak je kotol v režime pohyblivej teploty (ekvitermika) chybná vonkajšia teplotná sonda (voliteľné), displej aktivuje poruchu E93 a . Nastavovacia teplota sa zafixuje na hodnotu 
„Nastavenie teploty vykurovania“. Ak chcete poruchu odstrániť, vymeňte vonkajšiu sondu (skontrujte kábel/pripojenie) alebo deaktivujte ekvitermiku (CU) na 0.

4.6 Obnovenie výrobných nastavení
Pozor! Týmto postupom sa všetky parametre diaľkového ovládača resetujú na výrobné hodnoty. Bude preto potrebné zopakovať postup pre automatický týždenný program a 
resetovať užívateľské parametre.

Zatlačte tlačidlá /  spolu na 10 sekúnd: zobrazí sa iba správa RE bliká. Uvoľnenie tlačidiel kedykoľvek pred koncom 10 sekúnd preruší postup. Po resetovaní 
diaľkový ovládač aktivuje všetky symboly na displeji.
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4.7 Inštalácia
Diaľkový ovládač musí byť pripevnený k stene, asi 1,5 m nad podlahou, na mieste mimo vchodových dverí, okien alebo zdrojov tepla, ktoré môžu ovplyvniť izbovú teplotu. Pred inš-
taláciou odpojte kotol od napájania. Odstráňte prednú časť diaľkového ovládača tak, že ho zapichnete skrutkovačom v bodoch A. Potom pripevnite zadnú časť diaľkového ovládača k 
stene pomocou dodanej sady upevňovacích skrutiek. Dbajte na to, aby ste 2 drôty previedli dovnútra otvorov umiestnených nad terminály. Na elektrické pripojenie použite svorky 
„COM“. Ak je potrebné pripojiť telefónny kontakt (beznapäťový kontakt), použite svorky „AUX“. Znova vložte prednú časť diaľkového ovládača

Prekladač Googlehttps://chrome.google.com › detail › google-translate
Jednoducho zobrazujte preklady počas prehliadania webu. Služba od tímu Prekladača Google.

Ako funguje Google prekladač? - Prekladateľská agentúra ...https://www.kjtranslations.sk › blog › ako-funguje-goo...
Google prekladač (anglický názov Google translate) – je asi najuniverzálnejším a najpoužívanejším digitálnym prekladacím nástrojom, ktorý je na internete ...
Súvisiace vyhľadávania
Překladač z fotiek
Slovník
Překladač do mobilu
Preložiť
Automatický prekladač google
Lingea překladač
Prekladač textov
Překladač němčina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ďalšia
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt google prekladac
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt google prekladac
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt google prekladac
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt google prekladac
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt google prekladac
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt google prekladac
Viac obrázkov
Prekladač Google
Webová lokalita
Překladač Google je bezplatná on-line vícejazyčná překládací služba vyvinutá společností Google. Služba byla spuštěna v roce 2006, čeština byla zařazena v květnu 2008. 
Překladač Google podporuje 109 jazyků a od května 2017 denně přeloží texty pro více než 500 milionů uživatelů. Wikipédia
Dátum spustenia: 28. apríla 2006
Vlastník: Google
Podobné vyhľadávania
Zobraziť ďalšie (viac ako 10)
WhatsApp
WhatsApp
Gmail
Gmail
WordReference.com
WordReference.com
Instagram
Instagram

A ���
���

�

Použite bipolárny kábel (2x0,75 mm2, max 2x2,5 mm2), uistite sa,že káble nevedú popri sieťových napájacích káblov. Maximálna dĺžka kábla nesmie presiahnuť 50 m.
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5. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A VÝR. NASTAVENIA

Čas 12:00
Nastavenie dňa Day 1 (Deň 1=Pondelok
Prevádzkový režim Automatic - Automatický
Manuálna teplota vykurovania 20°C
Teplota ochrany proti zamrznutiu 5°C
CU Kompenzačná krivka 0=Deaktivovaná
OF Posun kompenzačnej krivky - OFFSET 30°C
P1 Možnosť programovania TUV 0=Deaktivované
P2 Funkcia predohrevu 0=Deaktivované
P3 Maximálny počet časových denných pásiem 6
P4 Minimálna teplota vykurovania -
P5 Automatické plnenie systému 0=Deaktivované
P6 Teplotná jednotka merania 0=°C
P7 Korekcia čítania izbovej teploty 0
P8 Výber operácie vstupu telefónneho kontaktu 0=Vykurovanie vypnuté
P9 Manuálna teplota pri zatvorení vstupu telefónneho kontaktu 20°C
OT Typ komunikačného protokolu OpenTherm 1
FS Vynútiť prívodnú teplotu TÚV 0

EN V súlade s nariadením 811/2013 je trieda zariadenia na reguláciu teploty:

Trieda
Navýšenie k sezónnej účinnosti 

energie na vykurovanie priestorov
Popis

V +3% Súprava na diaľkové ovládanie časovača

VI +4% Súprava diaľkového ovládania časovača kombinovaná s externou son-
dou; inštalovaný na kotle vybavenom modulačným horákom

VIII +5% Sada pre zónovú správu kombinovaná s 3 súpravami diaľkového ovládania 
časovača; inštalovaný na kotli vybavenom modulačným horákom

SK 13 code 3541Z220  -  Rev.  02  -  07/2021





FERROLI S.p.A. 
Via Ritonda 78/a 

37047 San Bonifacio - Verona - Italy 
www.ferroli.com

FERROLI SLOVAKIA
MSGO, s.r.o.

Jaseňova 7, 949 01 Nitra
Sklad: Dlhá 96/C, 949 01 Nitra ferroli@ferrolislovakia.sk

www.ferrolislovakia.sk


