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NOTE IMPORTANTE

1.

Note importante

Stimate client,
Odată cu Hoval UltraGas®, aţi achiziţionat un produs fabricat în baza unor standarde de ultimă generaţie și de cea
mai înaltă calitate.
Pentru instalarea și funcţionarea corectă a sistemului
dumneavoastră Hoval UltraGas®, trebuie respectate toate legile, normele și standardele aplicabile, precum și
reglementările companiei responsabile de furnizarea
energiei. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi instalatorul instalaţiei dumneavoastră de încălzire.
Asamblarea și instalarea cazanului trebuie efectuate
doar de către personal calificat, din partea unei companii licenţiate. Înainte de punerea în funcţiune, trebuie
efectuată o inspecţie pentru instalare și trebuie obţinută
aprobarea specialistului în instalaţii de încălzire pentru
întreaga instalaţie.

Departamentul de service clienţi Hoval
Dacă aveţi dubii cu privire la funcţionarea cazanului
dumneavoastră Hoval sau dacă există defecţiuni minore care îi afectează funcţionarea corectă, vă rugăm să
contactaţi centrul de service clienţi Hoval. Personalul
nostru de asistenţă instruit vă va sta la dispoziţie.
O instalaţie de încălzire cu setări optime poate să vă
scutească de foarte multe probleme și poate să vă ajute
să economisiţi foarte mulţi bani.
Profitaţi de ofertele Departamentului de service clienţi
Hoval pentru întreţinere periodică pentru a prelungi durata de viaţă și perioada de garanţie a instalaţiei
dumneavoastră de încălzire Hoval și solicitaţi informaţii
despre un contract de service cu garanţie extinsă. Consultantul dumneavoastră de service vă va sta la dispoziţie!
Găsiţi adresele pe ultima pagină.
Vă rugăm să acordaţi atenţie specială informaţiilor din
prezentul manual!

Pentru a garanta funcţionarea în siguranţă și fără
dificultăţi, operaţi întotdeauna cazanul Hoval în conformitate cu prezentele instrucţiuni de operare.
Cazanul trebuie utilizat doar pentru scopul pentru care a
fost conceput și doar cu combustibili prevăzuţi și care au
fost aprobaţi de Hoval.
Nu efectuaţi modificări ale sistemului pentru a evita anularea garanţiei. Seturile de conversie trebuie instalate, iar
instalarea trebuie aprobată de specialistul în instalaţii de
încălzire sau de Departamentul de service clienţi Hoval.
Funcţionarea fiabilă și sigură a cazanului, precum și
obţinerea eficienţei optime și a unei combustii curate sunt
posibile și garantate doar dacă sistemul este întreţinut
și curăţat cel puţin o dată pe an. Vă rugăm să acordaţi
atenţie specială instrucţiunilor din prezentul manual.
În cazul unei defecţiuni sau în cazul unei avarii, vă rugăm
să contactaţi Departamentul de service clienţi Hoval pentru a solicita informaţii despre reparaţiile necesare. Între
timp, închideţi unitatea pentru a evita avarierea.
Odată cu achiziţia unei unităţi Hoval, obţineţi și o garanţie
complexă, după cum este indicat în condiţiile de garanţie
de pe certificatul de garanţie al unităţii.
Dacă este utilizat corect, cazanul dumneavoastră Hoval
vă va încălzi în mod eficient locuinţa timp de mulţi ani.
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NOTE IMPORTANTE
1.1

Adrese și numere de telefon importante

1.2

Date sistem

Specialist în instalaţii de încălzire

A se completa de către specialistul în instalaţii de încălzire!

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

Nr. comandă / nr. fabricare:

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

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

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

Cazan:

Instalator:
..................................................
..................................................
..................................................

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

Randament cazan (kW):
..................................................

Pompă circuit de încălzire:
..................................................

Electrician:
..................................................
..................................................
..................................................

Coșar:
..................................................

Termostat:
..................................................

Boiler:
..................................................

Valoare curbă de încălzire CD =
..................................................

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

Valoare curbă de încălzire CA1 =

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

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

Valoare curbă de încălzire CA2 =
Furnizor de combustibil:

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

..................................................
..................................................
..................................................
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NOTE IMPORTANTE

Senzor de apă caldă:

Da

Nu

Regulator de temperatură:

Da

Nu

Tip de gaz:

Gaz natural H
Gaz natural L
Gaz lichefiat

Configurare neutralizare:

Da

Nu

Pompă condens:

Da

Nu

Senzor exterior:

Da

Nu

Senzor aer ambiant:

Da

Nu

Dependent de aerul ambiant:

Da

Nu

Independent de aerul ambiant:

Da

Nu

Număr de
încălzire:

1

2

3

...

Da

Nu

circuite

de

Funcţia anti-legioneloză
activată:

1.3

Bază de calcul

Cea mai joasă valoare a temperaturii exterioare
(°C):
..................................................

Consum energie calorică (kW):
..................................................

Temperatură max. tur (°C):
..................................................
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SIGURANȚĂ

2.

2.1

Siguranţă

Instrucţiuni generale privind siguranţa

Sistemul poate fi pus în funcţiune doar dacă au fost respectate toate standardele relevante şi reglementările
privind siguranţa. Funcţionarea fără defecţiuni poate
fi garantată doar dacă sunt respectate instrucţiunile de
operare.
Rectificarea defecţiunilor şi daunelor rezultate în urma
instalării în încăperi necorespunzătoare, de ex., camere de activităţi, ateliere etc., precum şi în urma utilizării
de materiale de alimentare contaminate (gaz, apă, aer
de ardere), aditivi chimici nepotriviţi în agentul termic,
manevrării incorecte, instalării defectuoase, modificărilor
neautorizate şi daunelor cauzate de acţiuni violente nu
este acoperită de prevederile garanţiei.
Cum trebuie să procedaţi în caz de pericol
Decuplaţi alimentarea cu combustibil (gaz) şi electricitate.
Deconectarea sursei de alimentare
Generatorul de căldură poate fi scos de sub tensiune
doar prin deconectarea de la priză (siguranţă). Chiar şi
când comutatorul de blocare este setat la „0”, instalaţia
încă este sub tensiune. Şocurile electrice pot cauza răni
fatale şi pot genera incendii.
Cum trebuie să procedaţi dacă simţiţi miros de gaz
Pericol de explozie dacă există o scurgere de gaz.
• Nu fumaţi
• Fără flăcări deschise
• Evitaţi apariţia scânteilor
• Nu aprindeţi lumina sau alte aparate electrice
• Deschideţi ferestrele şi uşile
• Închideţi vana de închidere a gazului
• Înştiinţaţi compania specializată/responsabilul de instalare
• Respectaţi normele de siguranţă pentru contorul de gaz
• Respectaţi normele de siguranţă ale companiei specializate
Dacă simţiţi miros de gaze arse
Scurgerile de gaze de ardere reprezintă un risc de intoxicare.
• Opriţi sistemul.
• Deschideţi ferestrele şi uşile
• Înştiinţaţi compania specializată
Orificii de alimentare cu aer
Orificiile de admisie şi evacuare a aerului nu trebuie să
fie închise. Pericol de intoxicare din cauza combustiei incomplete în cazul în care orificiile de alimentare cu aer
sunt închise.
Excepţie: Sistemul dumneavoastră este etanşat în
încăpere - vezi capitolul 1.2 pag. 5.
Punere în funcţiune iniţială / inspecţie la instalare
Punerea în funcţiune iniţială a unui sistem nou instalat
poate fi efectuată doar de un specialist în instalaţii de
4 213 735 / 01

încălzire. Pericol de otrăvire din cauza punerii în funcţiune
incorecte! Trebuie efectuată o inspecţie completă a
instalaţiei înainte de prima punere în funcţiune.
Verificarea presiunii apei
Verificaţi presiunea apei din instalaţie la intervale regulate, conform capitolului 8.1 pag. 78.
Umplerea instalaţiei de încălzire
Apa de înlocuire trebuie să aibă calitatea corespunzătoare.
Cerinţele de calitate sunt precizate în instrucţiunile de instalare din capitolul „Calitatea apei” (Apă de umplere şi
înlocuire).
Întreţinere, curăţare şi inspecţie
Cazanul, arzătorul şi încălzitorul de apă trebuie întreţinute
periodic de un specialist în instalaţii de încălzire. O
cerinţă preliminară pentru funcţionarea economică şi
pentru menţinerea unei calităţi bune a aerului este starea tehnică excelentă a sistemului arzătorului. Arzătorul
trebuie inspectat o dată pe an de un specialist în instalaţii
de încălzire.
Scoatere din funcţiune / protecţie la îngheţ
Sistemul trebuie accesat dacă există riscul de îngheţ;
contactaţi specialistul în instalaţii de încălzire pentru îndrumare, dacă este necesar.
Protecţie împotriva coroziunii
Nu utilizaţi sprayuri, solvenţi, agenţi de curăţare pe bază
de clor, vopsea, adezivi etc. în apropierea unităţii. În anumite circumstanţe, aceste substanţe pot cauza coroziune
în interiorul cazanului şi al sistemului pentru gaze de ardere!
Menţineţi încăperea curată
Menţineţi în permanenţă curată camera în care este
instalat cazanul şi opriţi arzătorul înainte de a începe
operaţia de curăţare pentru a evita defecţiunile cauzate
de prezenţa prafului în aerul de combustie.

2.2

Destinaţie de utilizare

Cazanul Hoval UltraGas® este destinat exclusiv încălzirii
apei de încălzire.
Căldura produsă trebuie transportată de apa de încălzire.
Toate orificiile cazanului trebuie închise în timpul
funcţionării.
Utilizaţi cazanul doar dacă este într-o stare tehnică
perfectă, respectând destinaţia de utilizare, în siguranţă
şi acordând atenţie pericolelor potenţiale!
Trebuie respectate intervalele de inspecţie şi curăţare indicate în documente. Defecţiunile care ar putea afecta
siguranţa trebuie rectificate imediat!
Producătorul/furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru
orice alte utilizări sau utilizări care nu sunt prevăzute în
prezentele definiţii şi pentru daunele rezultate.

7

SIGURANȚĂ
2.3
2.3.1

Explicaţia simbolurilor
Avertismente
PERICOL

!

...indică o situaţie de pericol imediat, care
cauzează accidente grave sau fatale dacă
nu este evitată.
AVERTISMENT

!

...indică o situaţie posibilă de pericol, care
poate cauza accidente grave sau fatale dacă
nu este evitată.
ATENŢIE

!

...indică o situaţie posibilă de pericol, care
poate cauza accidente minore sau uşoare
dacă nu este evitată.
INDICAŢII IMPORTANTE
...indică o situaţie posibilă de pericol, care
poate cauza daune materiale dacă nu este
evitată.

2.3.2

Pictograme

!

Avertisment general al unei zone de pericol.

„Avertisment: tensiune electrică periculoasă”
ca avertisment pentru prevenirea accidentelor.
Garantează că persoanele nu intră în contact
cu tensiunea electrică. Indicatorul pentru pericol, cu simbolul fulgerului negru, avertizează
cu privire la pericolul tensiunii electrice.
Informaţii:
Se furnizează informaţii importante.

ENERGIE

8

Sfat pentru economii de energie:
Oferă informaţii despre economii de energie.
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PRINCIPIU FUNCȚIONAL AL INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE

3.

3.1

Principiu funcțional al instalației de încălzire
Construcția instalației

În funcție de tipul de instalație de încălzire selectat, unele dintre componente ar putea fi diferite de prezentarea de mai
jos. Specialistul în instalații de încălzire vă va explica modul de funcționare a sistemului.

3

4
1
6
2

5
4

Apa de încălzire încălzită de cazan este alimentată către radiatoare sau utilizată pentru încălzirea apei calde (boiler).

Figura

Componente

Funcție/descriere

Cazan gaz

Arde gazul natural în siguranță și în mod ecologic.
Extrage căldura din gazele produse în timpul combustiei și o transferă către apa de încălzire.

Gaz

Procesul de combustie din interiorul cazanului
convertește energia din gaz în căldură.

Boiler

Menține o rezervă de apă de proces pentru consum domestic (de ex., pentru duș).

1

2
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PRINCIPIU FUNCȚIONAL AL INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE
Figura

Componente

Funcție/descriere

Panou de comandă /Modul de Controlează și monitorizează funcționarea cacomandă
zanului. Menține temperatura ambiantă dorită în
mod optim și cu un consum redus de combustibil,
independent de temperatura exterioară.
Radiator, încălzire în pardoseală Eliberează în cameră căldura apei de încălzire.
3

Pompă de încălzire

Transportă apa de încălzire de la cazan la radiatoare și înapoi la cazan, unde este reîncălzită.

Conducte de încălzire

Transportă căldura care este generată (apă de
încălzire) de la cazan către radiatoare.

Vană de amestec

Reglează temperatura de tur de încălzire prin amestecare în apa de retur mai rece (apa curge de la
radiator) pentru a menține temperatura ambiantă
dorită, independent de temperatura exterioară.

Manometru

Afișează presiunea apei în instalația de încălzire.

Aerisitor

Asigură că țevile de încălzire conțin doar apă de
încălzire, fără aer.

Supapă de siguranță

Previne suprapresiunea în sistem.

4

5

6

Vas
de
membrană

10

expansiune

cu Menține presiunea în instalație la un nivel constant
și preia dilatarea termică a apei din instalație.
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PANOU DE COMANDĂ PE GENERATORUL DE CĂLDURĂ

4.

4.1

Panou de comandă pe generatorul de căldură
Prezentare generală a panoului de comandă
6

1

2

4

3

7

Nr.

Denumire

1

Modulul
de
TopTronic® E

2

Comutatorul de blocare

5

8

9

3

2

7

5

8

4

9

6

Funcţie
comandă Utilizat ca terminal operator pentru instalaţie, care poate fi operat cu degetul sau cu stilus (nr. 4). Pentru o descriere detaliată a elementelor,
consultaţi capitolul 6.6.1 pag. 19.
1 = PORNIT Generator de căldură în funcţiune
0 = OPRIT

Generator de căldură oprit (instalaţie energizată; fără
protecţie la îngheţ)

3

Capac

Pentru a proteja compartimentul pliabil cu stilus (nr. 4), butonul de resetare (nr. 6) şi fişă de serviciu (nr. 9). Limitator de temperatură de siguranţă
opţional (nr. 8)

4

Stilus

Stilus pentru operarea modulului de comandă

5

Lampă pentru defecţiuni

Se aprinde dacă există o eroare a generatorului de căldură.

6

Buton resetare

Utilizat pentru resetare dacă lampa indicatoare de defecţiuni se aprinde.
Butonul de resetare poate fi apăsat cel mult o dată. Dacă
lampa indicatoare a defecţiunilor este aprinsă în continuare,
contactaţi departamentul de service clienţi Hoval.

Opţional:
7

Comutator
bivalent
(opţional)

8

Limitator
temperatură
siguranţă suplimentar
(opţional)

9

Fişă de serviciu

4 213 735 / 01

Utilizat pentru prioritate de comutare în instalaţii cu mai multe generatoare de căldură sau pentru alte funcţii de comutare specifice instalaţiei.

de Instalaţie opţională a unui limitator de temperatură de siguranţă suplimentar. Utilizat pentru întreruperea generatorului de căldură dacă este
depăşită o temperatură setată.
Utilizat exclusiv de tehnicianul de service.
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PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

5.

Prima punere în funcțiune

5.1

Verificări anterioare operării

• Verificarea presiunii apei în instalația de încălzire
• Deschideți ventilul de închidere în fluxul termic și retur
• Verificați alimentarea cu aer proaspăt a instalației de
încălzire
• Verificați setarea programului de bază

5.2
1.
2.
3.
4.

Pornirea
Deschideți ventilul de gaz.
Porniți comutatorul principal (dacă este prevăzut).
Setați comutatorul de blocare la „I”.
Setați modulul de comandă al cazanului la programul
de bază dorit și temperatura dorită.

5.3

Prima punere în funcțiune
AVERTISMENT

!

12

Pericol de otrăvire din cauza punerii în
funcțiune incorecte!
Punerea în funcțiune inițială a unui sistem
nou instalat poate fi efectuată doar de un
specialist în instalații de încălzire. Trebuie
efectuată o inspecție completă a instalației
înainte de prima punere în funcțiune.
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6.
6.1

Modul de comandă pentru instalaţie de
încălzire
Funcţionarea dispozitivului de comandă
TopTronic® E

Modulul de comandă TopTronic® E este utilizat pentru controlarea instalaţiei dumneavoastră de încălzire. Cu ajutorul
ecranului sensibil la atingere (denumit mai jos ecran tactil) puteţi realiza diferite setări pe sistemul dumneavoastră
doar cu ajutorul degetului sau al stilusului.
INDICAŢII IMPORTANTE
Suprafaţa modulului de comandă TopTronic®
E nu trebuie atinsă cu obiecte ascuţite sau
tăioase în timpul operării - risc de zgâriere.

6.2

Elemente de operare şi afişaj

Afişajele grafice de pe modulul de comandă pot fi elemente de operare sau afişaj.
Dacă modulul de comandă TopTronic® E este
în modul inactiv, poate fi „trezit” atingând ecranul tactil. Modul inactiv şi timpul scurs până
când declanşarea acestuia poate fi ajustată
(capitolul 6.12.13 pag. 72, nr. 3 şi 4).
Elemente de operare

Modulul de comandă are următoarele funcţii:
• Menţinerea temperaturii ambientale dorite, independent
de temperatura exterioară
• Încălzirea spaţiului de locuit doar atunci când este necesar
• Producerea de apă caldă doar atunci când este necesar.
• Afişarea de informaţii despre sistem
Funcţii suplimentare:
• Face posibilă setarea temperaturilor dorite şi selectarea
unui program de bază (capitolul 6.8 pag. 30)
• PORNIRE/OPRIREA generatorului de căldură
• Monitorizarea temperaturilor

Elemente afişaj

Prin elemente de operare se
înţelege butoanele de pe modulul
de comandă, care pot fi selectate
prin atingere pentru ajustarea diferitor setări. Elementele de operare
sunt afişate cu alb pe un fundal
negru sau cu negru pe un fundal
alb. Valorile care pot fi modificate
cu plus ( ) sau minus ( ) pot fi
atinse direct. Prin urmare, apare o
tastatură pe modulul de comandă,
care vă ajută să introduceţi valorile.
Elementele de afişaj au doar rol informativ şi nu pot fi selectate. Acestea sunt colorate.

Toate setările de bază vor fi fost deja efectuate de Hoval
sau de specialistul în instalaţii de încălzire în timpul
punerii în funcţiune a instalaţiei de încălzire. Puteţi efectua
setări suplimentare dacă plecaţi într-o călătorie sau dacă
temperatura din locuinţa dumneavoastră este prea joasă sau
prea ridicată. Puteţi găsi o prezentare generală a întrebărilor
adresate cel mai frecvent în capitolul 6.3 pag. 15.

Cum să economisiţi energie!
În beneficiul dumneavoastră şi al meniului
Utilizarea energiei într-un mod mai eficient prin evitarea
pierderilor inutile! Cu puţin efort, puteţi optimiza modul de
funcţionare al instalaţiei dumneavoastră de încălzire şi
totodată puteţi economisi energie.
Merită să vă setaţi programele personale de zi şi
săptămânale
Puteţi economisi energie valoroasă şi bani ajustând în
mod specific perioadele de încălzire cu un program personal de zi sau săptămânal pentru a ţine cont de perioadele
când sunteţi sau nu prezent(ă). Cu modulul de comandă
TopTronic® E este foarte uşor să setaţi cicluri de comutare diferite pentru secvenţe zilnice individuale (capitolul 6.9
pag. 33).

4 213 735 / 01
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Temperatură ambientală – marcaj colorat

Indicator LED

Temperatura ambientală de pe
ecranul de pornire este afişată
în trei culori diferite. Culorile au
următoarea semnificaţie:

Culoare

Semnificaţie

Portocaliu

Încălzire
Operaţie de încălzire activă. Camera
este
încălzită
la
temperatura
ambientală dorită.

Albastru

Răcire (opţional: doar pentru
pompe de încălzire)
Operaţie de răcire activă. Camera
este răcită la temperatura ambientală
dorită.

Gri

Senzor
luminozitate

Ecran tactil

Inactiv
Operaţie de încălzire/răcire inactivă.

Stare LED operare
Un indicator LED este anexat suplimentar pe partea
stângă a modulului de comandă. Acesta indică starea de
operare şi se poate avea următoarele trei culori:
Culoare

Semnificaţie

Verde

Operaţie corectă
Este posibil să fie afişate informaţii
generale sau avertismente pe modulul
de comandă. Însă, dumneavoastră,
în calitate de client, nu trebuie să
faceţi nimic! Operaţia de încălzire
continuă.

Portocaliu

Blocare
Generatorul de căldură a fost blocat
temporar din cauza unei erori.
Contactaţi departamentul de service
clienţi Hoval dacă blocajul determină
o răcire accidentală a instalaţiei de
încălzire.

Roşu

Blocare
Generatorul de căldură a transmis
o eroare critică şi a fost blocat din
motive de siguranţă. Generatorul
de căldură nu poate funcţiona în
continuare. Contactaţi departamentul
de service clienţi Hoval!

14
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6.3

Cum să procedaţi dacă...

Următoarele informaţii pot fi utilizate ca un prim nivel de asistenţă în situaţiile care apar frecvent.
Observaţie

Remediu

Capitol/pagină

Este prea rece.

Selectaţi Temperatură ambientală pe ecranul de pornire
şi apăsaţi butonul plus ( ) pentru a creşte temperatura
ambientală.

6.7.1 pag. 23

Este prea cald.

Selectaţi Temperatură ambientală pe ecranul de pornire
şi apăsaţi butonul minus ( ) pentru a reduce temperatura
ambientală.

6.7.1 pag. 23

Din acest moment, trebuie
menţinute continuu temperaturi egale ziua şi noaptea.

Selectaţi Programe de bază pe ecranul de pornire şi
alegeţi programul de bază Constant. Setaţi temperatura
ambientală dorită.

6.7.4 pag. 25

În seara aceasta, funcţia de
încălzire trebuie să rămână
activă un timp mai îndelungat.

Selectaţi Programe de zi pe ecranul de pornire. În
„Selectare program de zi”, setaţi Petrecere şi introduceţi
durata şi temperatura ambientală.

6.10.3 pag. 44

Este necesară o cantitate
mai mare de apă de caldă.

Selectaţi Temperatură apă caldă menajeră (atingeţi
pictograma) pe ecranul de pornire şi apăsaţi butonul plus
( ) pentru a creşte temperatura apei. Dacă este necesar,
reîncărcaţi cu apă caldă menajeră („Reîncărcare”).

6.7.2 pag. 24 /
6.11.7 pag. 57

De asemenea, puteţi accesa funcţia pentru setarea temperaturii apei cu ajutorul Main menu
( ) > Hot water.

Din acest moment, este
necesară apă caldă, dar nu
şi încălzire.

Setaţi Circ. încălzire la Standby program de bază şi
Apă caldă la programul de bază necesar. Operaţie de
încălzire OPRITĂ, apă caldă PORNITĂ.

6.7.4 pag. 25

Dintr-o dată, nu mai este
căldură sau apă caldă; este
rece.

Verificaţi dacă pe modulul de comandă există mesaje de
alarmă şi consultaţi un specialist în instalaţii de încălzire,
dacă este necesar. Verificaţi dacă încă există suficient
combustibil/electricitate, dacă este necesar.

Capitolul cu mesaje
de alarmă

Nu voi fi prezent(ă) câteva
ore în timpul zilei de astăzi.

Selectaţi Programe de zi (de ex., toată ziua) pe
ecranul de pornire. În „Selectare program de zi”, setaţi
un alt program de zi sau Absent (introduceţi durata şi
temperatura ambientală).

6.7.5 pag. 26
6.10.3 pag. 44

Călătoresc o anumită
perioadă (de ex., două
săptămâni).

Selectaţi Programe de bază pe ecranul de pornire
şi alegeţi programul de bază Vacanţă. Setaţi data
întoarcerii.

6.8.2 pag. 31

Plec pentru o perioadă
nedefinită.

Selectaţi Programe de bază pe ecranul de pornire şi
alegeţi programul de bază Standby. Modificaţi programul
de bază când vă întoarceţi.

6.7.4 pag. 25

Vara, este prea rece sau
prea cald.

Programul de bază vă permite să aflaţi ce mod de operare
este activ. Adaptaţi programul de bază necesar, după nevoi.

6.7.4 pag. 25

4 213 735 / 01
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6.4

Control eficient al sistemului

Puteţi economisi foarte multă energie prin ajustarea
eficientă a operaţiei de încălzire. Modulul de comandă
TopTronic® E oferă programe de bază (6.8 pag. 30)
care vă ajută să vă controlaţi sistemul cu uşurinţă
şi în special atunci când sunteţi sau nu prezent(ă) o

Programe de bază

Consultaţi capitolul „Programe săptămânale”

perioadă destul de lungă. Pentru modificări pe termen
scurt ale timpilor de încălzire, puteţi utiliza diferite programe de zi dintre programele de bază pentru Săptămâna
1 şi Săptămâna 2 (6.10 pag. 42). În plus, temperatura
spaţiului de locuit poate fi crescută sau redusă fără efort,
selectând temperatura ambientală curentă.

Temperatură ambientală/programe de zi

Temperatură
ambientală dorită

Program de zi
activ

Program de bază
activ nou

16

Program de zi
activ

Circuit de încălzire

Program de zi
„Petrecere”

Ciclu de comutare

Selecţie program
de zi

Program de zi
„Absent”
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6.5

Programe individuale de zi sau săptămânale

Pentru a scăpa de stresul selectării zilnice a programului
de bază necesar, modulul de comandă TopTronic® E vă
oferă posibilitatea utilizării programelor săptămânale. În
cadrul celor două programe de bază care pot fi selectate, puteţi planifica secvenţele săptămânale individuale
şi puteţi aloca programe de zi (6.10 pag. 42) pentru
adaptarea timpilor de încălzire în funcţie de prezenţa şi

absenţa dumneavoastră, cu ajutorul ciclurilor de comutare. În setările de bază, modulul de comandă conţine deja
cele două programe săptămânale standard, Săptămâna
1 şi Săptămâna 2 (6.8 pag. 30). Puteţi edita individual
două programe săptămânale (6.9.4 pag. 36) şi le puteţi
da orice denumire (6.9.5 pag. 38).

Modificare

4 213 735 / 01
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6.6

Ecranul de pornire

Ecranul de pornire al modulului de comandă este împărţit
în trei elemente de afişaj verticale. Pentru o listă detaliată
cu diferitele funcţii ale ecranului de pornire, consultaţi
6.6.1 pag. 19.

INDICAŢII IMPORTANTE
Suprafaţa modulului de comandă TopTronic®
E nu trebuie atinsă cu obiecte ascuţite sau
tăioase în timpul operării - risc de zgâriere.

Informaţii spaţiu de locuit

Informaţii generator de
căldură

Informaţii generale

Treimea din stânga a ecranului
de pornire conţine informaţii
despre spaţiul de locuit. Aici
puteţi efectua setările pentru
circuitul de încălzire, temperatura
ambientală curentă, programul
de zi şi ciclurile de comutare,
precum şi programul de bază
(capitolul 6.4 pag. 16).

Treimea din mijloc a ecranului de
pornire conţine informaţii despre
generatorul de căldură. Această
zonă de informaţii afişează starea
de eroare, temperatura exterioară,
precum şi informaţii despre circuitul
de încălzire. În plus, poate fi afişat
nivelul utilizatorului (denumit mai jos
nivelul de autorizare).

Treimea din dreapta a ecranului de
pornire conţine informaţii generale. Informaţii despre consumul de
energie, ora/data, precum şi temperatura apei calde menajere. În
ceea ce priveşte TopTronic® E online, prognoza meteo este afişată
pe modulul de comandă opţional.

Afişajul ecranului de pornire este o vizualizare standard. Elementele de operare pot fi adaptate de utilizator.
Vă rugăm să verificaţi setările ecranului de pornire în 6.13.2 pag. 74 dacă afişajul este diferit.

18
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6.6.1

Elemente pe ecranul de pornire referitoare la generatorul de căldură şi staţia de cameră
Staţie de cameră

Generator de căldură

1

6

7

10

9

1

2

6

7

10

9

13

2
3

16
15

4

14

5

8

11

12

5

4

3

7

12

Poziţie/simbol

Denumire

Funcţie

Capitol/
pagină

1

Circuitul de
încălzire

Dacă o casă este împărţită în zone de încălzire indivi- 6.7.3 pag.
duale, circuitul de încălzire se referă la fiecare porţiune 25
ajustabilă individual. Fiecărui circuit de încălzire îi pot fi
alocare setări individuale, precum programul de bază,
program de zi şi săptămânal, precum şi temperatura
ambientală. Dacă nu este afişat niciun nume, atunci
există un singur circuit de încălzire.

Funcţionarea
circuitelor de
încălzire

Afişarea operării comune sau individuale a tuturor circuitelor de încălzire şi apă caldă menajeră.
Operarea individuală a fiecărui circuit
de încălzire
Operare comună a tuturor circuitelor
de încălzire (temperatură şi programe
identice)

2

Temperatură
ambientală

Afişarea temperaturii ambientale curente – module de 6.7.1 pag.
comandă şi sisteme de cameră cu senzor de aer ambient 23
– în circuitul de încălzire selectat. Adaptarea temperaturii
prin creşterea sau reducerea temperaturii presetate
(6.7.1 pag. 23). Afişarea temperaturii ambientale
dorite în sisteme fără senzor de aer ambient.

3

Program
de zi activ

Program de zi activ curent. Afişat doar dacă sunt 6.7.5 pag.
selectate programele de bază Săptămâna 1 şi 26
Săptămâna 2 (6.8 pag. 30).

4

Ciclu de comutare

Diagrama indică parcursul zilei (temperatură ambientală 6.10.5 pag.
pe verticală, timp pe orizontală) în programul de bază 47
activ sau programul de zi alocat. Linia verticală reprezintă
starea curentă.

5

Program de bază

Alocarea programului de bază pentru situaţia în cauză 6.7.4 pag.
(de ex., programe săptămânale, Constant, Vacanţă). 25
Programul de bază este utilizat ca mod de operare al
circuitului de încălzire.

4 213 735 / 01
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6

Stare de operare

Stare de operare activă curent

7.1 pag.
75

Niciun afişaj – operaţie corectă
Afişarea mesajelor
de alarmă

Selectarea şi afişarea mesajelor de
alarmă
Nivel de autorizare a afişării. Dacă nu
este afişat niciun nivel, comanda este
la nivelul 0 - nivelul dumneavoastră
de operare.

7

Temperatură
exterioară

Afişarea temperaturii exterioare curente (afişată doar
dacă există un senzor de temperatură exterioară). În
plus, faza lunii este afişată noaptea.
În ceea ce priveşte TopTronic® E online, sunt afişate
condiţiile climatice curente.

8

Informaţii
generator de
căldură activ

Afişează temperatura curentă în generatorul de căldură
activ. Dacă este instalată o centrală solară, este afişată
şi temperatura colectorului. Dacă generatorul de căldură/
centrala solară este activ(ă) curent, acest lucru este indicat cu portocaliu.

9

Informaţii

Informaţii detaliate despre sistem

10

Etapa lunii, ora şi
data

Afişarea orei şi datei curente. În ceea ce priveşte TopTronic® E online, este afişată faza curentă a lunii.

11

Apă caldă

Afişează temperatura curentă a apei calde menajere, 6.11 pag.
dacă este necesar.
53

12

Meniu principal

Acest element de operare accesează meniul principal.

6.12.1 pag.
60

13

Program de zi

Începe încălzirea imediată, programul de zi este activat.

6.10 pag.
42

14

Prezent

Începe încălzirea imediată, este activat programul de zi 6.10.3 pag.
„Toată ziua”.
44

15

Program
săptămânal

Înapoi la programul săptămânal

16

Simboluri speciale

6.7.7 pag.
29

6.7.4 pag.
25

= mod vară
= protecţie la îngheţ când pompa este pornită
= uscarea şapei

Afişajul ecranului de pornire este o vizualizare standard. Elementele de operare pot fi adaptate de utilizator.
Vă rugăm să verificaţi setările ecranului de pornire în 6.13.2 pag. 74 dacă afişajul este diferit.
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6.6.2

Ecran de pornire opţional

Ecran de pornire staţie Easy (opţional)

Modulul de comandă TopTronic® E control include cinci afişaje diferite ale ecranului de pornire. În funcţie de
cerinţa individuală, poate fi definit ecranul de pornire necesar în timpul punerii în funcţiune şi setat de specialistul
în instalaţii de încălzire.
O modificare ulterioară la una dintre variantele descrise mai jos poate fi efectuată de un
specialist în instalaţii de încălzire.

Ecran de pornire al generatorului de căldură
Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de operare separate
pentru staţia Easy a modulului de comandă de cameră.
Ecran de pornire Industrial (opţional)

Ecranul generatorului de căldură afişează informaţii detaliate despre generatorul de căldură. În ceea ce priveşte
TopTronic® E online, sunt afişate prognoza meteo şi faza
curentă a lunii.
Ecran de pornire staţie Comfort (opţional)

Ecranul de pornire „Industrial” este utilizat de obicei în
instalaţiile mai mari. Prin urmare, se afişează doar temperatura curentă a generatorului de căldură, presiunea
apei (opţional), temperatura dorită a generatorului de
căldură, orele de funcţionare şi randamentul.
Ecran de pornire Încălzire districuală (opţional)

Spre deosebire de ecranul de pornire al generatorului de
căldură, ecranul de pornire „Comfort” se concentrează
pe comutarea rapidă între programe de zi (capitolul 6.10
pag. 42), precum şi absenţă (capitolul 6.10.3 pag.
44). Informaţiile despre generatoarele de căldură sunt
afişate cu un font mai mic. În ceea ce priveşte TopTronic®
E online, pot fi afişate şi prognoza meteo şi faza curentă
a lunii.
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Sunt afişate puterea curentă (%), deviaţia de temperatură
dintre temperatura dorită şi temperatura curentă în grafic
şi, opţional, puterea absolută curentă.
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Circuite de
încălzire

Apă caldă

Programe

-- Pentru sisteme cu colector solar

Vizualizare

-- Selectare circuit de încălzire/apă caldă
-- Selectare detaliată circuit de încălzire/
apă caldă
-- Adaptare programe săptămânale
-- Adaptare programe de zi

Temperatură apă caldă dorită
Selecţie program de bază
Selecţie program de zi
Cicluri de comutare apă caldă

Temperatură ambientală dorită
Selecţie program de bază
Selecţie program de zi
Temperatură ambientală cicluri de comutare

-- Selectare generator de căldură, circuit
de încălzire, apă caldă
-- Durată selecţie
-- Afişare diagramă

Analiză

Selecţie generator de căldură
Timp de operare rămas
Limitare randament
Zonă informaţii

-----

Pag. 1/3

Program de bază

Temperatură
ambientală/
program de zi

circuit de încălzire
activ

Emisie

-- Selecţie program de bază

-- Setare temperatură ambientală
-- Selecţie program de zi
-- Afişare cicluri de comutare active

-- Selectare circuit de încălzire
-- Selectare operare comună

Prezentare generală a elementelor de control

-- Selecţie zonă informaţii
-- Selectare detaliată generator de
căldură, circuit de încălzire, apă caldă,
solar etc.
-- Zonă informaţii
-- Introducere cod PIN la nivel de utilizator

Element de meniu doar pentru specialistul
în instalaţii de încălzire
-- Selectare generator de căldură/circuit de
încălzire
-- Selecţie detaliată
-- Operaţie de răcire/OPRIT/operaţie de încălzire
-- Informaţii
---------

Informaţii

Nivel
utilizator
Service
Mod manual

Prezentare

Limbă
Schemă de culori
Ecran de pornire
Iluminare de fundal
Durată până la standby
Afişaj până la standby
Autorizare
Analiză configuraţie

Afişarea următoarei operaţii de
întreţinere/curăţare/service necesare

Valori

Pag. 2/3

Meniu principal

-----

Pag. 3/3

Influenţa prognozei meteo asupra
funcţiei de încălzire. Funcţia este
activă doar cu conexiune la distanţă.

Staţie de
alimentare

Este posibil ca funcţiile să nu fie
disponibile pentru selecţie, în
funcţie de versiunea elementului dumneavoastră de operare.

Element de meniu doar pentru specialistul în instalaţii de încălzire

Actualizare

Element de meniu doar pentru specialistul în instalaţii de încălzire

Temperatură apă caldă dorită
Selecţie program de bază
Selecţie program de zi
Cicluri de comutare apă caldă

-- Selecţie zonă informaţii
-- Selectare detaliată generator de
căldură, circuit de încălzire, apă caldă
-- Zonă informaţii

Prima punere în
funcţiune

Apă caldă

Informaţii
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6.7
6.7.1

Setări principale
Modificarea temperaturii ambientale
1

Atingeţi temperatura ambientală afişată pentru a o selecta.
Dacă există mai multe circuite de încălzire, asiguraţi-vă că
este afişat circuitul de încălzire corect (exemplu: parter).
Consultaţi „Selectarea circuitului de încălzire” din capitolul
6.7.3 pag. 25.

2

Atingeţi butonul plus ( ) sau minus ( ) de mai multe ori pentru a seta
temperatura ambientală necesară.

3

Acceptaţi setările cu OK.
Temperatura ambientală este acceptată doar în programul de
zi activ, până la finalul ciclului curent. Dezactivaţi caseta de
validare pentru „Doar astăzi” pentru a stoca modificarea în
programul de zi activ.

4 213 735 / 01

4

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK. Atingeţi butonul
Înapoi (
) dacă doriţi să editaţi setările din nou.

5

Temperatura ambientală curentă este afişată pe ecranul de pornire şi
creşte şi scade până când este atinsă temperatura ambientală dorită.
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6.7.2

Adaptarea temperaturii apei calde
1

Atingeţi temperatura afişată a apei pentru a o selecta.
De asemenea, puteţi accesa funcţia pentru setarea temperaturii necesare a apei cu ajutorul Meniu principal
( ) > Apă caldă (6.12.1 pag. 60, nr. 5).

2

Atingeţi butonul plus ( ) sau minus ( ) de mai multe ori pentru a seta
temperatura necesară a apei.
Când este activ un program de zi, temperatura apei calde
este acceptată doar în ciclul de comutare activ.

24

3

Acceptaţi setările cu OK.

4

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK. Atingeţi butonul
Înapoi (
) dacă doriţi să editaţi setările din nou.

5

Temperatura curentă a apei calde este afişată pe ecranul de pornire şi
creşte şi scade până când este atinsă temperatura dorită a apei.
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6.7.3

Selectaţi circuitul de încălzire (dacă există mai multe)
1

Atingeţi circuitul de încălzire afişat pentru a-l selecta (exemplu: parter).
Dacă sistemul dumneavoastră are un singur circuit de
încălzire, nu este afişată nicio selecţie de circuite de încălzire.

2

Utilizaţi săgeţile verticale (
necesare şi confirmaţi cu OK.

) pentru a selecta circuitul de încălzire

Dacă există mai multe circuite de încălzire (de ex., apartamente), activarea casetei de validare „Operaţie comună”
(6.7.8 pag. 29) permite controlul comun al tuturor circuitelor de încălzire. Temperatura ambientală, programul de zi
şi programul de bază sunt astfel modificate odată cu toate
circuitele.
3

6.7.4

Circuitul de încălzire selectat este afişat pe ecranul de pornire. Toate
setările din zona stângă a modulului de comandă sunt acceptate acum
pentru acest circuit de încălzire.

Modificaţi programul de bază (circuit de încălzire)
1

Atingeţi programul de bază afişat pentru a-l selecta (exemplu:
Săptămâna 1).

2

Selectaţi programul de bază dorit.
Programele de bază individuale necesită, suplimentar, introducerea temperaturii ambientale sau a datei de retur (6.8.2
pag. 31).
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6.7.5

3

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK.

4

Noul program de bază activ este afişat pe ecranul de pornire.

Modificaţi programul de zi (circuit de încălzire)
1

Atingeţi programul de zi afişat pentru a-l selecta (exemplu: devreme şi
târziu).

2

Atingeţi programul de zi activ pentru a-l selecta .
Adaptarea la programul de zi este acceptată doar în programul săptămânal activ pentru ziua curentă. Dezactivaţi caseta
de validare pentru „Doar astăzi” pentru a stoca modificarea
în programul săptămânal.

3

26

Utilizaţi săgeţile verticale (
sar şi confirmaţi cu OK.

) pentru a selecta programul de zi nece-
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4

Programul de zi selectat este afişat acum cu ciclurile de comutare, precum şi temperatura ambientală.
Temperatura ambientală poate fi adaptată din nou după ce a
fost selectat programul de zi nou dorit.

6.7.6

5

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK. Atingeţi butonul
Înapoi (
) dacă doriţi să editaţi setările din nou.

6

Noul program de zi selectat este afişat pe ecranul de pornire.

Modificaţi programul de bază şi de zi (apă caldă)
1

Atingeţi temperatura afişată a apei calde pentru a o selecta.
În ceea ce priveşte TopTronic® E online, prognoza meteo este afişată pe ecranul de pornire opţional. De asemenea, puteţi accesa funcţia pentru adaptarea temperaturii necesare a apei cu ajutorul Meniu principal
> Apă caldă (6.12.1 pag. 60).

2

Atingeţi programul de bază pentru apă caldă sau programul de zi
pentru apă caldă pentru a-l selecta.
Programele de bază şi de zi pentru apă caldă sunt independente de programele de bază şi de zi pentru circuitul de
încălzire. Programul de bază pentru apă caldă poate fi setat
la Săptămâna 1, de exemplu, în timpul operaţiei de încălzire
cu setarea Constant.

4 213 735 / 01
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3

Selectaţi programul de bază:
Selectaţi programul de apă caldă de bază dorit.

Selectaţi programul de zi:
Utilizaţi săgeţile verticale (
) pentru a selecta programul de zi pentru
apă caldă şi confirmaţi cu OK.

4

Programul de bază sau de zi selectat pentru încălzirea apei este afişat în
meniu. Apăsaţi OK pentru a reveni la ecranul de pornire.

5

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK.

6

Temperatura curentă a apei calde este afişată pe ecranul de pornire şi
creşte şi scade până când este atinsă temperatura programului de bază
sau de zi selectat.
Cu pompe de căldură:
În anumite circumstanţe, la temperaturi exterioare foarte joase, nu va fi posibilă atingerea temperaturii necesare a apei
calde menajere sau a temperaturii ambientale.

28
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6.7.7

Accesaţi informaţiile de sistem
1

Atingeţi butonul Info ( ) pentru a-l selecta.
De asemenea, utilizaţi Meniul principal ( ) > Info (pag. 2)
pentru a accesa prezentarea generală a informaţiilor despre
sistem (6.12.2 pag. 61, nr. 2).

2

6.7.8

Elementul din meniul Info este afişat. Informaţiile pentru fiecare zonă a
sistemului pot fi accesate aici. Pentru aceasta, utilizaţi săgeţile orizontale
( ) pentru a selecta zonele corespunzătoare. Utilizaţi butonul Înapoi (
) pentru a părăsi elementul de meniu. Ecranul de pornire apare din
nou.

Mod de operare comun pentru circuitele de încălzire şi apă caldă

Dacă sistemul dumneavoastră are mai multe circuite de
încălzire (de ex., apartamente), modulul de comandă TopTronic® E oferă funcţia „Operare comună a tuturor circuitelor
de încălzire şi apă caldă menajeră”. Pentru ca acelaşi mod
de operare să fie setat pentru toate circuitele de încălzire
şi apă caldă (max. 28 de circuite), este necesar să activaţi
caseta de validare „Operare comună a tuturor circuitelor
de încălzire şi apă caldă menajeră” (6.7.3 pag. 25, nr. 2).
Temperatura ambientală, programul de zi şi programul de
bază sunt astfel modificate odată cu toate circuitele.

Programele sunt controlate astfel în operare comună:
Temperatură

Sincronizare exclusiv în circuitele de încălzire
Nu există sincronizare a temperaturii apei calde în timpul modului
de operare comună.

Programe de bază

Sincronizare în circuitele de încălzire şi apă caldă

Programe de zi

Sincronizare exclusiv în circuitele de încălzire

„Programe de zi speciale”
(Petrecere şi Absent)

Sincronizare în circuitele de încălzire şi apă caldă

4 213 735 / 01
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6.8

Programe de bază

Programele de bază sunt denumite moduri de operare
ale modulului de comandă TopTronic® E şi, spre deosebire de programele de zi (6.10 pag. 42), sunt selectate de obicei pentru o perioadă îndelungată. Prin urmare,
puteţi obţine economiile de energie vizate prin selectarea
intenţionată a programului de bază corect.
Programele de bază Săptămâna 1 şi Săptămâna 2 sunt
disponibile pentru ritmurile săptămânale recurente. Aici,
puteţi planifica săptămânile individuale prin alocarea programelor de zi (6.10 pag. 42) şi puteţi ajusta în mod
specific operaţia de încălzire. În plus, de exemplu, puteţi
activa programul de bază Standby dacă veţi fi absent(ă)
pentru o perioadă destul de îndelungată. Sistemul de
încălzire este stins ulterior, iar funcţia de protecţie la
îngheţ este activată. O prezentare generală a funcţiilor
programelor de bază este oferită mai jos.

TopTronic® E comută automat la deconectarea de vară, pe măsură ce temperaturile exterioare cresc, economisind energie. Această
funcţie necesită, însă, un senzor exterior.
Consultaţi 6.7.4 pag. 25 pentru o descriere
detaliată a selecţiei programelor de bază.

6.8.1

Funcţii ale diferitelor programe de bază

Program de bază

Săptămâna 1
Programe de zi

Posibile ocazii şi funcţii
Mergeţi la lucru în timpul zilei, de luni până vineri, şi sunteţi acasă sâmbătă şi
duminică.
• Operaţia de încălzire definită de programe de zi individuale.
• Operaţie de apă caldă activă într-un program de bază separat
• În programul standard, operaţia de încălzire este la 22°C dimineaţa şi seara,
iar noaptea temperatura este redusă (16°C). Sâmbătă şi duminică, operaţia de
încălzire este la 22°C în timpul zilei, iar noaptea este redusă (16°C).
• Lu – Vi = devreme şi târziu / Sâ şi Du = toată ziua
• Pentru mai multe informaţii despre „Săptămâna 1”, consultaţi capitolul 6.9 pag. 33

Săptămâna 2
Programe de zi

Mod eco

Operare redusă

Sunteţi acasă toată ziua, în fiecare zi a săptămânii.
• Operaţia de încălzire definită de programe de zi individuale.
• Operaţie de apă caldă activă într-un program de bază separat
• În programul standard, în timpul zilei, operaţia de încălzire continuă este la
22°C, noaptea temperatura este redusă (16°C). Sâmbătă şi duminică, operaţia
de încălzire este la 22°C în timpul zilei, iar noaptea este redusă (16°C).
• Lu – Du = încălzire „toată ziua”
• Pentru mai multe informaţii despre „Săptămâna 2”, consultaţi capitolul 6.9 pag. 33
Vă simţiţi confortabil cu o temperatură uşor redusă şi aţi dori să economisiţi
energie.
• Funcţionare continuă 24 h redusă
• Temperatură ambientală constantă - opţional
• Operaţie de apă caldă activă într-un program de bază separat
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Constant

Funcţionare continuă

Vacanţă

Protecţie la îngheţ

Standby

Protecţie la îngheţ

Doriţi să încălziţi camerele şi în timpul nopţii.
• Temperatura ambientală nu este redusă în timpul nopţii.
• Temperatură ambientală constantă - opţional
• Operaţie de apă caldă activă într-un program de bază separat
Mergeţi în vacanţă, de ex., 1 săptămână şi ştiţi data întoarcerii.
• Sistem de încălzire OPRIT
• Nicio operaţie cu apă caldă
• Protecţie la îngheţ activată
Călătoriţi o perioadă nedefinită primăvara sau toamna. Nu contează dacă, la
întoarcere, camerele sunt reci. Nu aveţi nevoie de apă caldă la întoarcere.
• Sistem de încălzire OPRIT
• Protecţie la îngheţ activă
• Nicio operaţie cu apă caldă
Dacă modul de operare comună nu este activ, programul de bază
„Standby” acţionează doar pe circuitul de încălzire selectat!

6.8.2

„Vacanţă” – introduceţi data întoarcerii

Comutarea programului de bază Vacanţă necesită, suplimentar, introducerea datei de întoarcere pentru reluarea
operaţiei de încălzire. La data de întoarcere introdusă
(0:00), sistemul comută înapoi la programul de bază activ
anterior.
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1

Atingeţi programul de bază afişat pentru a-l selecta (exemplu:
Săptămâna 1).

2

Selectaţi programul de bază Vacanţă.
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3

Atingeţi butonul plus ( ) de mai multe ori sau selectaţi data curentă
pentru a selecta data de întoarcere (final) necesară. Acceptaţi setările
cu OK.
Pornire: sistemul este OPRIT la ora 0:00 (protecţie la îngheţ
activată).

32

7

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK.

8

Programul de bază nou selectat este afişat pe ecranul de pornire.
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6.9

Programe săptămânale

Modurile de operare Săptămâna 1 şi Săptămâna 2 integrate în programele de bază sunt denumite programe
săptămânale. Acestea vă permit să vă planificaţi ritmul
săptămânal individual (exemplu: săptămână de lucru,
tură devreme, tură târziu etc.). Pentru ca selecţia să fie
mai uşoară pentru dumneavoastră, este posibilă editarea individuală a programului săptămânal. În acest caz,
fiecare zi a săptămânii îşi menţine propriul program de
zi, cu cicluri de comutare integrate (6.10 pag. 42). De
asemenea, le puteţi adapta la cerinţele dumneavoastră
personale şi le puteţi aloca programului săptămânal.
Consultaţi 6.9.4 pag. 36 pentru o descriere
detaliată a editării programelor săptămânale.

6.9.1

Setări implicite pentru programe săptămânale

Programele săptămânale predefinite (Săptămâna 1 şi
Săptămâna 2) sunt utilizate ca setări implicite şi pot fi activate cu ajutorul programelor de bază Săptămâna 1 şi
Săptămâna 2 ca mod de operare. Acestea pot fi editate individual (6.9.4 pag. 36) şi redenumite (6.9.5 pag.
38). Programele săptămânale modificate pot fi resetate la setările implicite (vezi mai jos) (6.9.6 pag. 40).

Resetând programele săptămânale nu
resetaţi programele de zi pe care acestea le
includ!

Setări implicite pentru programe săptămânale:
Săptămâna 1
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Săptămâna 2
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Devreme şi târziu

Devreme şi târziu

Devreme şi târziu

Devreme şi târziu

Devreme şi târziu

Toată ziua

Toată ziua

Atenţie: Fiecare circuit de încălzire are două programe săptămânale. Acestea pot fi compuse din cinci programe de zi diferite (6.10 pag. 42). Aceste programe de zi se aplică doar în circuitul de încălzire respectiv
şi sunt independente de programele din alte circuite!
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6.9.2

Note privind programele săptămânale personale

Pentru o afişare clară a programelor săptămânale pe care
le-aţi creat, veţi găsi mai jos două tabele goale, în care
puteţi înregistra programele de zi pe care le-aţi stocat.

Pentru instalaţii de încălzire cu mai multe circuite de încălzire, copiaţi tabelele goale.

Program săptămânal 1: __________________________
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program săptămânal 2: __________________________
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Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:

Program de zi:
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6.9.3

Elemente de operare ale programelor săptămânale
4

1

2

3
5

6

8

10

11

7

9

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Program săptămânal 1

Program de încălzire cu ciclu săptămânal individual 1

2

Program săptămânal 2

Program de încălzire cu ciclu săptămânal individual 2

3

Program săptămânal activ
în circuitul de încălzire

Afişează programul săptămânal activ în circuitul de încălzire. Mesajul nu este
afişat dacă niciunul dintre cele două programe săptămânale nu funcţionează.

4

Pentru editarea programu- Marchează programul săptămânal selectat pentru editare (redenumire/reselui săptămânal activ
tare/adaptare).

5

Ciclu săptămânal definit

Programe de zi alocate zilelor săptămânii. Cele şapte programe de zi alocate
alcătuiesc astfel ciclul săptămânal sau programul săptămânal.

6

Redenumire

Individual rămas din programul săptămânal selectat (6.9.5 pag. 38)

7

Resetare

Resetaţi programul săptămânal selectat la setările implicite (6.9.6 pag. 40)

8

Adaptare

Alocarea programelor de zi la zilele individuale ale săptămânii (6.9.4 pag. 36)

9

OK

Salvaţi ( ) modificările în programul săptămânal selectat şi reveniţi la ecranul anterior

10

Înapoi

Reveniţi (
cate.

11

Ajutor

Rezumat al informaţiilor despre zona de ecran indicată mai sus

) la ecranul anterior. Modificările realizate nu sunt acceptate/sto-

Ecranul ilustrat este vizualizarea standard.
Numeroase elemente pot fi redenumite şi adaptate de utilizator în meniu.
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6.9.4

Adaptare program săptămânal
1

Atingeţi butonul Main menu ( ) pentru a-l selecta.
„Adaptare program săptămânal” este posibil şi cu ajutorul Basic program

2

>

„Define program”.

2

2

3

4

Atingeţi butonul Programs pentru a-l selecta.

Este afişată vederea de ansamblu a circuitului de încălzire şi selecţia
programului. Selectaţi circuitul de încălzire necesar şi apoi Programele
săptămânale.

Selectaţi programul săptămânal necesar (exemplu: Săptămâna 2).
Atingeţi butonul Adaptare pentru a efectua setările în programul
săptămânal selectat.
Denumirile programelor săptămânale (Săptămâna 1 şi
Săptămâna 2) ar putea fi diferite dacă au fost deja modificate.

5

36

Selectaţi ziua necesară a săptămânii pentru a aloca un nou program
de zi acesteia.
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6

Utilizaţi săgeţile verticale (
confirmaţi cu OK.

7

Vederea de ansamblu a programului săptămânal selectat se deschide
din nou. Apăsaţi OK pentru a accepta adaptarea.

8

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK.

9

Adaptările sunt
Apăsaţi Back (

afişate în programul săptămânal
) pentru a reveni la elementul de meniu.

10

Atingeţi Back (

) pentru a închide elementul de meniu Programs.

) pentru a selecta programul de zi nou şi

selectat.
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6.9.5

11

Selectaţi Back (

12

Dacă programul săptămânal este activ, setările sunt afişate pe ecranul
de pornire.

Redenumire program săptămânal
1

Atingeţi butonul Main menu ( ) pentru a-l selecta.

2

Atingeţi butonul Programs pentru a-l selecta.

3

38

) din nou pentru a închide meniul principal.

Este afişată vederea de ansamblu a circuitului de încălzire şi selecţia
programului. Selectaţi circuitul de încălzire necesar şi apoi Programele
săptămânale.
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4

Selectaţi programul săptămânal necesar (exemplu: Săptămâna 2).
Atingeţi butonul Redenumire pentru a-l selecta.
Denumirile programelor săptămânale (Săptămâna 1 şi
Săptămâna 2) ar putea fi diferite dacă au fost deja modificate.
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5

O tastatură apare pe ecran, pe care o puteţi utiliza pentru redenumirea
programului săptămânal selectat. Apăsaţi OK pentru a accepta intrarea.

6

Noul nume este afişat în programul săptămânal selectat. Apăsaţi OK sau
Back (
) pentru a reveni la elementul de meniu.

7

Atingeţi Back (

8

Selectaţi Back (

) pentru a închide elementul de meniu Programs.

) din nou pentru a închide meniul principal.
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6.9.6

9

Dacă programul săptămânal nou denumit este activ ca program de bază,
noua denumire este afişată pe ecranul de pornire.

1

Atingeţi butonul Main menu ( ) pentru a-l selecta.

2

Atingeţi butonul Programs pentru a-l selecta.

Resetare program săptămânal

3

4

Este afişată vederea de ansamblu a circuitului de încălzire şi selecţia
programului. Selectaţi circuitul de încălzire necesar şi apoi Programele
săptămânale.

Selectaţi programul săptămânal necesar (exemplu: Săptămâna 2).
Atingeţi butonul Reset pentru a reseta setările în programul săptămânal
selectat la valorile implicite.
Denumirile programelor săptămânale (Săptămâna 1 şi
Săptămâna 2) ar putea fi diferite dacă au fost deja modificate.
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5

6
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Este afişat un mesaj de confirmare. Confirmaţi cu OK. Apăsaţi Back (
) pentru a merge înapoi fără a reseta programul.

Programul standard pre-programat este afişat în programul săptămânal
selectat. Apăsaţi OK sau Back (
) pentru a reveni la elementul de
meniu.

7

Atingeţi Back (

) pentru a închide elementul de meniu Programs.

8

Selectaţi Back (

9

Dacă programul săptămânal resetat este activ, setările implicite sunt
afişate pe ecranul de pornire.

) din nou pentru a închide meniul principal.
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6.10

Programe de zis / cicluri de comutare

Programele de zi sunt elemente care sunt subordonate
programului săptămânal şi conţin aşa-numitele cicluri de
comutare, cu specificaţii corespunzătoare privind temperatura ambientală. Puteţi adapta programele de zi şi ciclurile
de comutare pentru a coincide cerinţelor dumneavoastră
specifice. Aşadar, de exemplu, randamentul termic poate fi
redus pentru perioadele regulate şi recurente de absenţă
(de ex., zi lucrătoare) sau temperatura poate fi adaptată în
mod specific pentru prezenţi cu perioade diferite.
• Programele de zi/ciclurile de comutare ale circuitului de încălzire sunt independente de programele de zi de apă caldă (6.11 pag. 53).
• Programele de zi presetate cu ciclurile de comutare definite pot fi adaptate şi redenumite.
• Ciclurile de comutare ale unui program de zi
sunt active doar dacă programul săptămânal
corespunzător este selectat ca program de
bază.
• Sunt posibile maximum şase cicluri de comutare pentru fiecare program de zi.

6.10.1 Setări implicite pentru programe de zi/cicluri de
comutare

În setarea din fabrică sunt predefinite denumirile şi ciclurile de comutare ale programelor de zi. Două dintre
aceste programe de zi standard (toată ziua şi devreme şi
târziu) sunt deja alocate ambelor programe săptămânale
Săptămâna 1 şi Săptămâna 2. Dacă adaptaţi aceste
două programe de zi la cerinţele dumneavoastră individuale, trebuie să luaţi în considerare faptul că ambele programe săptămânale sunt, de asemenea, modificate (6.5
pag. 17). Puteţi edita setările implicite listate mai jos
conform cerinţelor (6.10.5 pag. 47), le puteţi redenumi
în orice moment (6.10.6 pag. 49) şi le puteţi reseta la
setările implicite (6.10.7 pag. 51).

Setări implicite pentru programe de zi
Programe de zi

Ciclu comutare/temperatură

Exemplu

Toată ziua

între

şi

°C

00:00

06:00

16

Lucrez de acasă şi sunt prezent/ă toată
ziua.

06:00

22:00

22

22:00

00:00

16

între

şi

°C

00:00

06:00

16

06:00

23:00

22

23:00

00:00

16

între

şi

°C

00:00

06:00

16

06:00

08:00

22

08:00

16:00

16

16:00

22:00

22

22:00

00:00

16

între

şi

°C

00:00

16:00

16

16:00

23:00

22

23:00

00:00

16

Zi mai lungă

Devreme şi târziu

Doar seara

42

Sunt acasă toată ziua şi merg la culcare
seara târziu.

Merg la serviciu la ora 08:00 dimineaţa
şi mă întorc acasă la ora 17:00 seara.

Nu am nevoie de încălzire dimineaţa
înainte de a pleca la serviciu. Mă întorc
acasă la ora 17:00 seara.
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NOU

între

şi

°C

00:00

06:00

16

06:00

08:00

22

08:00

16:00

16

16:00

22:00

22

22:00

00:00

16

Îmi creez propriul program de zi şi adaptez ciclurile de comutare individual, la
cerinţele mele. Folosesc ciclurile de comutare ale programului de zi „Devreme
şi târziu” ca şablon.

6.10.2 Note privind programele de zi personale
Pentru o afişare clară a programelor de zi pe care le-aţi
creat, veţi găsi mai jos două tabele, în care puteţi nota
ciclurile de comutare şi setările de temperatură pe care
le-aţi stocat. Vă rugăm să reţineţi că doar şase programe
Program de zi pentru spaţiul de locuit (circuit de încălzire):
Denumirea programului de zi între

şi

Program de zi pentru spaţiul de locuit (circuit de încălzire):
°C

Program de zi pentru spaţiul de locuit (circuit de încălzire):
Denumirea programului de zi între

şi

4 213 735 / 01

şi

Denumirea programului de zi între

şi

°C

Program de zi pentru spaţiul de locuit (circuit de încălzire):
°C

Program de zi pentru spaţiul de locuit (circuit de încălzire):
Denumirea programului de zi între

de zi pot fi înregistrate în tabele. Pentru instalaţii cu mai
multe circuite de încălzire, copiaţi tabelele goale.

Denumirea programului de zi între

şi

°C

Program de zi pentru spaţiul de locuit (circuit de încălzire):
°C

Denumirea programului de zi între

şi

°C
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6.10.3 Petrecere şi Absent
Pe TopTronic® E, programul de zi poate fi modificat în
orice moment când un program săptămânal este activ
(6.7.5 pag. 26). Dacă ajungeţi acasă mai devreme, de
exemplu, puteţi activa imediat încălzirea cu un program
Program de zi

Petrecere

de zi corespunzător. În plus, dacă urmează să organizaţi
o petrecere sau dacă veţi lipsi o perioadă scurtă, puteţi
prelungi sau reduce timpul de încălzire cu programul „Petrecere” sau „Absent”.

Posibilă ocazie şi funcţie
Aveţi musafiri seara.
• Operaţie de încălzire continuă la temperatura ambientală introdusă până la
sfârşitul perioadei dorite (durată)
• Temperatura ambientală nu trebuie redusă la perioada presetată (program de
zi)

Absent

Plecaţi de acasă după-amiaza şi vă întoarceţi doar seara târziu.
• Operaţie de încălzire (redusă) la temperatura ambientală dorită până la sfârşitul
perioadei introduse (durată)
• Calorifer cu protecţie la îngheţ (5 °C)

Cele două programe „Petrecere” şi „Absent” pot fi selectate astfel:
1

Atingeţi programul de zi afişat pentru a-l selecta (exemplu: devreme şi
târziu).

2

Atingeţi programul de zi activ pentru a-l selecta .
Adaptarea la programul de zi este acceptată doar în programul săptămânal activ pentru ziua curentă. Dezactivaţi caseta
de validare pentru „Doar astăzi” pentru a stoca modificarea
în programul săptămânal.

3

44

Selectaţi programul dorit, Petrecere sau Absent.
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4

Apăsaţi plus ( ) şi minus ( ) pentru a seta durata necesară şi temperatura ambientală şi confirmaţi cu OK.

5

Programul de zi activ şi temperatura ambientală setată pot fi văzute pe
ecran. Acceptaţi setarea cu OK.

6

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK. Atingeţi butonul
Înapoi (
) dacă doriţi să editaţi setările din nou.

7

Noul program de zi selectat (Petrecere) este afişat pe ecranul de pornire.

„Petrecere” şi „Absent” sunt programe de zi
speciale şi nu pot fi incluse în programele
săptămânale.
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6.10.4 Elemente de operare program de zi/cicluri de comutare
4

5

1

6

2

7

9

3

8

Nr.

Denumire

1

Program de zis / cicluri de co- Pentru adaptarea programului de zi selectat cu duratele ciclurilor şi
mutare
specificaţiile de temperatură corespunzătoare. Perioada marcată cu galben
indică ciclul care este activ în timpul editării. Săgeţile orizontale ( ) sunt
utilizate pentru selectarea perioadei necesare. Alternativ, ciclul de comutare
poate fi editat prin atingere directă:

2

Oră de pornire – ciclu activ

Afişează ora de pornire a ciclului selectat. Ora de pornire poate fi
modificată cu ajutorul plus ( ) şi minus ( ).

3

Temperatură – ciclu activ

Reprezintă temperatura ambientală definită în ciclu. Temperatura poate fi
modificată în ciclul activ cu plus ( ) şi minus ( ).

4

Modificare ciclu

Comutaţi spre stânga sau dreapta ciclul care trebuie editat. Alternativ,
ciclul de comutare poate fi editat prin atingere directă:

5

Ciclu nou

Creaţi o nouă durată de ciclu. Ciclul nou este adăugat la sfârşitul programului de zi.

6

Toate ciclurile

Creşteţi sau reduceţi temperatura tuturor ciclurilor cu plus ( ) şi minus (
) în programul de zi complet.

7

Ştergere ciclu

Înlăturaţi ciclul selectat.

8

OK

Salvaţi (
anterior.

) modificările în programul de zi selectat şi reveniţi la ecranul

9

Înapoi

Reveniţi (

) la ecranul anterior.

46

Funcţie
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6.10.5 Modificare temperaturi ambientale şi cicluri de comutare în programul de zi
1

Atingeţi butonul Main menu ( ) pentru a-l selecta.

2

Atingeţi butonul Programs pentru a-l selecta.

3

4

Este afişată vederea de ansamblu a circuitului de încălzire şi selecţia
programului. Selectaţi circuitul de încălzire necesar şi apoi Programele
de zi.

Selectaţi programul de zi dorit (exemplu: zi mai lungă) cu săgeţile
orizontale ( ). Atingeţi butonul Adaptare pentru a efectua setările în
programul de zi selectat.
Denumirile programelor de zi ar putea fi diferite dacă au fost
deja modificate.

5

Se deschide vederea de ansamblu a programului de zi selectat. Pot fi
efectuate adaptări diferite la programul de zi/ciclul de comutare selectat
cu ajutorul plus ( ) şi minus ( ). Apăsaţi OK pentru a accepta intrarea.
Consultaţi 6.10.4 pag. 46 pentru o descriere detaliată a
prezentării generale a programelor de zi.
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6

Este afişat un mesaj de modificare. Confirmaţi cu OK.
Modificarea este efectuată acum atât în programul săptămânal
1, cât şi în programul săptămânal 2 (în toate zilele săptămânii
cărora le este alocat programul de zi modificat).

48

7

Adaptările sunt afişate în programul de zi selectat. Apăsaţi Înapoi (
) pentru a reveni la elementul de meniu.

8

Atingeţi Înapoi (

) pentru a închide elementul de meniu Programe.

9

Selectaţi Back (

) din nou pentru a închide meniul principal.

10

Dacă programul de zi editat este activ, setările sunt afişate pe ecranul
de pornire.
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6.10.6 Redenumire program de zi
1

Atingeţi butonul Main menu ( ) pentru a-l selecta.

2

Atingeţi butonul Programs pentru a-l selecta.

3

4

Este afişată vederea de ansamblu a circuitului de încălzire şi selecţia
programului. Selectaţi circuitul de încălzire necesar şi apoi Programele
de zi.

Selectaţi programul de zi dorit (exemplu: zi mai lungă) cu săgeţile orizontale ( ). Atingeţi butonul Redenumire pentru a-l selecta.
Denumirile programelor de zi ar putea fi diferite dacă au fost
deja modificate.

5
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O tastatură apare pe ecran, pe care o puteţi utiliza pentru redenumirea
programului de zi selectat. Apăsaţi OK pentru a accepta intrarea.
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50

6

Noul nume este afişat în programul de zi selectat. Apăsaţi Înapoi (
pentru a reveni la elementul de meniu.

7

Atingeţi Back (

8

Selectaţi Back (

9

Dacă programul de zi nou denumit este activ ca program de bază, noua
denumire este afişată pe ecranul de pornire.

)

) pentru a închide elementul de meniu Programs.

) din nou pentru a închide meniul principal.
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6.10.7 Resetare program de zi
1

Atingeţi butonul Main menu ( ) pentru a-l selecta.

2

Atingeţi butonul Programs pentru a-l selecta.

3

4

Este afişată vederea de ansamblu a circuitului de încălzire şi selecţia
programului. Selectaţi circuitul de încălzire necesar şi apoi Programele
de zi.

Selectaţi programul de zi dorit (exemplu: zi mai lungă) cu săgeţile orizontale ( ). Atingeţi butonul Resetare pentru a reseta setările în programul de zi selectat la valorile implicite.
Denumirile programelor de zi ar putea fi diferite dacă au fost
deja modificate.

5

Este afişat un mesaj de confirmare. Confirmaţi cu OK. Apăsaţi Înapoi
(
) pentru a merge înapoi fără a reseta programul.
Denumirea, ciclurile de comutare, precum şi temperaturile
ambientale necesare ale programului de zi sunt resetate la
setările din fabrică. Dacă programul de zi resetat este utilizat
în programul săptămânal, setarea din fabrică este, de asemenea, activă pentru acesta.

4 213 735 / 01
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52

6

Programul standard pre-programat este afişat în programul de zi selectat. Apăsaţi Înapoi (
) pentru a reveni la elementul de meniu.

7

Atingeţi Back (

8

Selectaţi Back (

9

Dacă programul de zi resetat este activ, setările implicite sunt afişate pe
ecranul de pornire.

) pentru a închide elementul de meniu Programs.

) din nou pentru a închide meniul principal.

4 213 735 / 01

MODUL DE COMANDĂ PENTRU INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE
6.11

Apă caldă

La fel ca în zona circuitelor de încălzire, este posibil să
utilizaţi şi programe de bază, săptămânale şi de zi pentru
apă caldă. Programele de apă caldă care pot fi selectate
sunt independente de circuitul de încălzire. Reţineţi faptul
că trebuie să activaţi separat fiecare dintre programele de
bază, săptămânale şi de zi pentru apă caldă (6.7.6 pag.
27) şi să le editaţi (6.12.6 pag. 65, nr. 1).

Nu există sincronizare a temperaturii apei
calde în timpul modului de operare comună
(6.7.8 pag. 29).

6.11.1 Elemente de operare apă caldă
6

1

3
2

4
5

9

8

7

Nr.
1

Denumire
Circuit de apă caldă

2

Temperatură apă caldă

3

Program de bază

4

Program de zi

5

Cicluri de comutare

6

Ora

7

OK

8

Ajutor

Salvaţi ( ) modificările în circuitul de apă caldă selectat şi reveniţi la
ecranul anterior
În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

9

Înapoi

Utilizat ca buton (
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Funcţie
Afişare a circuitului de apă caldă ce urmează a fi editat. Modificările elementelor de meniu sunt stocate doar în circuitul de apă caldă selectat.
Utilizaţi săgeata în jos ( ) pentru a comuta un alt circuit de apă caldă din
sistemul de încălzire.
Reprezintă temperatura dorită a apei calde în ciclul de comutare respectiv. Temperatura apei calde poate fi modificată în ciclul de comutare activ
cu ajutorul plus ( ) şi minus ( ). (→
pag. 28)
Selecţia programului de bază. Utilizaţi săgeata în jos ( ) pentru a selecta
un program nou pentru editare.
Program de zi activ în programul săptămânal. Utilizaţi săgeata în jos ( )
pentru a modifica programul de zi.
Afişare grafică a programului de zi selectat curent cu duratele tuturor ciclurilor şi specificaţiile de temperatură corespunzătoare. Perioada marcată
cu galben indică ciclul activ în care temperatura apei poate fi modificată
cu plus ( ) şi minus ( ).
Afişează ora curentă.

) pentru revenirea la meniul principal.
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6.11.2 Programe săptămânale – apă caldă
Pe lângă programele săptămânale şi de zi pentru ciclurile de încălzire, modulul de comandă TopTronic® E include programe săptămânale şi de zi suplimentare pentru
încălzirea apei. Structura programelor şi funcţiilor este
identică.

Setările pot fi efectuate cu ajutorul Meniu
principal ( ) > Programe. Pentru o descriere detaliată, consultaţi 6.12.6 pag. 65, nr. 1.

6.11.3 Setări implicite pentru programe săptămânale –
apă caldă
Următoarele programe săptămânale sunt utilizate ca
setări implicite şi pot fi activate cu Meniu principal (
) > Apă caldă. Cele două programe săptămânale pot fi
editate individual (6.12.6 pag. 65), redenumite (6.12.6
pag. 65) şi resetate (6.12.6 pag. 65).

Resetând programele săptămânale nu
resetaţi programele de zi pe care acestea le
includ!

Setări implicite pentru programe săptămânale – apă caldă:
Săptămâna 1 – apă caldă
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Toată ziua

Săptămâna 2 – apă caldă
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Devreme şi târziu

Devreme şi târziu

Devreme şi târziu

Devreme şi târziu

Devreme şi târziu

Toată ziua

Toată ziua

Atenţie: Fiecare circuit de apă caldă are două programe săptămânale. Acestea pot fi compuse din cinci
programe de zi diferite (6.11.4 pag. 55). Aceste programe de zi se aplică doar în circuitul de apă caldă
respectiv şi sunt independente de programele din alte circuite!
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6.11.4 Programe de zi/cicluri de comutare pentru apă caldă
Puteţi adapta programele de zi şi ciclurile de comutare
pentru apă caldă la cerinţele dumneavoastră individuale
şi, astfel, puteţi controla încălzirea apei în special pentru
perioada necesară şi temperatura apei calde în cazul în
care utilizaţi apă caldă în mod regulat, de exemplu.
• Programele de zi/ciclurile de comutare pentru
apă caldă sunt independente de programele
de zi ale circuitul de încălzire (6.10 pag. 42).
• Programele de zi presetate cu ciclurile de comutare definite pot fi adaptate şi redenumite.
• Ciclurile de comutare ale unui program de zi
sunt active doar dacă programul săptămânal
corespunzător este selectat ca program de
bază.
• Sunt posibile maximum şase cicluri de comutare pentru fiecare program de zi.

6.11.5 Setări implicite pentru programe de zi/cicluri de
comutare – apă caldă
În setarea din fabrică sunt predefinite denumirile şi ciclurile de comutare ale programelor de zi pentru apă caldă,
la fel ca în cazul circuitelor de încălzire. Două dintre
aceste programe de zi standard (toată ziua şi devreme
şi târziu) sunt alocate ambelor programe săptămânale
Săptămâna 1 şi Săptămâna 2. Dacă adaptaţi aceste
două programe de zi la cerinţele dumneavoastră individuale, trebuie să luaţi în considerare faptul că ambele
programe săptămânale sunt, de asemenea, modificate
(6.11.2 pag. 54). Puteţi edita setările implicite listate
mai jos conform cerinţelor (6.12.6 pag. 65), le puteţi
redenumi în orice moment (6.12.6 pag. 65) şi le puteţi
reseta la setările implicite (6.12.6 pag. 65).

Setări implicite pentru programe de zi – apă caldă:
Programe de zi

Ciclu comutare/temperatură

Exemplu

Toată ziua

între

şi

°C

Lucrez de acasă şi sunt prezent/ă toată ziua.

00:00

06:00

45

05:30

22:00

50

22:00

00:00

45

între

şi

°C

00:00

05:30

45

05:30

08:00

50

08:00

15:30

45

15:30

22:00

50

22:00

00:00

45

între

şi

°C

00:00

15:30

45

15:30

22:00

50

22:00

00:00

45

între

şi

°C

00:00

05:30

45

05:30

15:30

50

15:30

16:30

60

16:30

22:00

50

22:00

00:00

45

Devreme şi târziu

Doar seara

Funcţie
toată ziua
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anti-legionella

Merg la serviciu la ora 08:00 dimineaţa
şi mă întorc acasă la ora 17:00 seara.

Nu am nevoie de apă caldă dimineaţa
înainte de a pleca la serviciu. Mă întorc
acasă la ora 17:00 seara.

Lucrez de acasă şi sunt prezent/ă toată
ziua. În plus, funcţia anti-legionella este
activă (6.11.6 pag. 56).
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NOU

între

şi

°C

00:00

05:30

45

05:30

08:00

50

08:00

15:30

45

15:30

22:00

50

22:00

00:00

45

Îmi creez propriul program de zi şi adaptez ciclurile de comutare individual, la
cerinţele mele. Folosesc ciclurile de comutare ale programului de zi „Devreme
şi târziu” ca şablon.

6.11.6 Funcţia anti-legionella
Legionella sunt bacterii care pot cauza boala legionarului.
Condiţia optimă pentru existenţa acestor bacterii este apa
caldă menţinută între 25 şi 50°C perioade îndelungate.
Legionella sunt omorâte când întregul conţinut al rezervorului de apă este încălzit la 60 °C. Modulul de comandă
TopTronic® E include un program de zi pentru apă caldă
separat (funcţie legionella toată ziua) care poate fi activat
o dată pe săptămână în programul săptămânal.

Funcţia anti-legionella poate fi activată în Meniu principal ( ) > Programe (6.12.6 pag.
65) alocând programul de zi „funcţie anti-legionella toată ziua” în programul săptămânal.
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6.11.7 Reîncărcarea apei calde
1

Atingeţi temperatura afişată a apei pentru a o selecta.
În ceea ce priveşte TopTronic® E online, prognoza meteo este
afişată pe ecranul de pornire opţional. De asemenea, puteţi
accesa funcţia pentru adaptarea temperaturii necesare a apei
cu ajutorul Meniu principal > Apă caldă (6.12.1 pag. 60).

2

Atingeţi programul de zi pentru apă caldă activ pentru a-l selecta.
Programul de zi pentru apă caldă este independent de programul de zi al circuitul de încălzire. De exemplu, poate fi setat la „devreme şi târziu” în timpul rulării operaţiei de încălzire
cu „toată ziua”.

3

În meniul de selecţie a programului, selectaţi butonul Reîncărcare.
Cu „Reîncărcare”, este posibil să încălziţi o cantitate
suplimentară de apă. Durata şi temperatura apei calde pot fi
setate individual.

4 213 735 / 01

4

Apăsaţi plus ( ) şi minus ( ) pentru a seta durata necesară şi temperatura apei pentru reîncărcare. Apăsaţi OK pentru a accepta setările.

5

Reîncărcarea cu apă caldă este indicată în meniu. Confirmaţi intrările
cu OK.
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6

7

Este afişat un mesaj de confirmare. Confirmaţi cu OK. Atingeţi butonul
Înapoi (
) dacă doriţi să editaţi setările din nou.

Temperatura curentă a apei calde este afişată pe ecranul de pornire şi
creşte şi scade până când este atinsă temperatura dorită a apei pentru
reîncărcare.

6.11.8 Setare program de apă caldă la absent
1

Atingeţi temperatura afişată a apei calde pentru a o selecta.
În ceea ce priveşte TopTronic® E online, prognoza meteo este
afişată pe ecranul de pornire opţional. De asemenea, puteţi
accesa funcţia pentru adaptarea temperaturii necesare a apei
cu ajutorul Meniu principal > Apă caldă (6.12.1 pag. 60).

2

Atingeţi programul de zi pentru apă caldă activ pentru a-l selecta.
Programul de zi pentru apă caldă este independent de programul de zi al circuitul de încălzire. De exemplu, poate fi
setat la „toată ziua” în timpul rulării operaţiei de încălzire cu
„devreme şi târziu”.

3
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În meniul de selecţie a programului, selectaţi butonul Absent.
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4

5

Absent este afişat în meniu. Confirmaţi intrările cu OK.

6

Este afişat un mesaj de confirmare. Confirmaţi cu OK. Atingeţi butonul
Înapoi (
) dacă doriţi să editaţi setările din nou.

7

4 213 735 / 01

Apăsaţi plus ( ) şi minus ( ) pentru a seta perioada de absenţă
necesară, precum şi temperatura dorită a apei. Apăsaţi OK pentru a accepta setările.

Temperatura curentă a apei calde este afişată pe ecranul de pornire şi
creşte şi scade până când este atinsă temperatura dorită a apei pentru
absenţă.
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6.12 Alte elemente de operare
6.12.1 Vizualizare meniu principal 1
2

7

8

1

3

4

6

5

11

9

10

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Măsurarea emisiilor

Pentru specialistul în instalaţii de încălzire: setarea limitei de emisii

2

Analiză

Analiză pentru generatorul (generatoarele) de căldură, circuitele de
încălzire şi apa caldă

3

Vizualizare

Pentru specialistul în instalaţii de încălzire: nu este disponibil pe toate
generatoarele de căldură

4

Circuite de încălzire

Posibilitate de afişare şi editare a circuitului de încălzire selectat. În
funcţie de structura sistemului, este posibil să selectaţi între unul sau
mai multe circuite de încălzire. Informaţii despre programul de operare şi
programul de zi activ (6.12.7 pag. 66)

5

Apă caldă

Posibilitate de afişare şi editare a circuitului de apă caldă selectat. În
funcţie de structura sistemului, este, de asemenea, posibil să selectaţi
între unul sau mai multe circuite de apă caldă. Specificaţii cu privire la un
program de operare şi un program de zi activ, cu temperatură adaptată a
apei calde (6.11.1 pag. 53)

6

Programe

Element de meniu pentru adaptarea programelor săptămânale şi de zi în
circuitul de încălzire sau apă caldă selectat (6.12.6 pag. 65)

7

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

8

Ora

Afişează ora curentă.

9

Pagină în meniul principal

Afişarea paginii active din meniul principal (1)

10

Derulare

Săgeată ( ) pentru navigarea de pe pag. 1 a meniului principal pe pag. 2

11

Înapoi

Utilizat ca buton (

) pentru revenirea la ecranul de pornire.

Elementele de meniu individuale sunt active
sau inactive, în funcţie de tipul modulului de
comandă.
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6.12.2 Vizualizare meniu principal 2
8

2

7

1

3

4

6

11

9

5

10

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Valori

Oferă informaţii despre întreţinere, service şi curăţarea sistemului.

2

Informaţii

Afişaj cu diferite informaţii despre sistem referitoare la generatorul
de căldură, circuitul de încălzire, circuitul de apă caldă şi circuitul solar. Reţineţi faptul că sistemul poate include mai multe generatoare de
căldură şi circuite de încălzire sau apă caldă (6.12.8 pag. 67).

3

Nivel utilizator/
nivel de autorizare

Pentru specialist în instalaţii de încălzire: Activarea nivelului de autorizare
prin introducerea parolei specifice

4

Service

Pentru specialistul în instalaţii de încălzire: element de meniu pentru adaptarea setărilor sistemului

5

Mod manual

Generatoarele de căldură, circuitele de încălzire şi circuitele de apă caldă
din sistemul de încălzire pot fi operate manual, la o temperatură ajustabilă
(6.12.11 pag. 70).

6

Prezentare

Modificarea limbii curente, modificarea schemei de culoare, adaptarea
ecranului de pornire, precum şi diferite alte setări (6.12.12 pag. 71,
6.12.13 pag. 72)

7

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

8

Ora

Afişează ora curentă.

9

Pagină în meniul principal

Afişarea paginii active din meniul principal (2)

10

Derulare

Săgeată ( ) pentru navigarea la pag. 1 (săgeată stânga) a meniului
principal şi la pag. 3 (săgeată dreapta)

11

Înapoi

Utilizat ca buton (

) pentru revenirea la ecranul de pornire.

Elementele de meniu individuale sunt active
sau inactive, în funcţie de tipul modulului de
comandă.
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6.12.3 Vizualizare meniu principal 3
5

2

4

3

1

8

7

6

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Actualizare

Element de meniu doar pentru specialistul în instalaţii de încălzire

2

Prima punere în funcţiune

Element de meniu doar pentru specialistul în instalaţii de încălzire

3

Staţie de alimentare

Influenţa prognozei meteo asupra funcţiei de încălzire. Selecţia circuitului
de încălzire sau apă caldă care trebuie editat funcţionează doar dacă:
-- modulul de comandă TTE este conectat la internet
-- există cel puţin un circuit de încălzire sau de apă caldă alimentat cu
energie solară

4

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

5

Ora

Afişează ora curentă.

6

Pagină în meniul principal

Afişarea paginii active din meniul principal (1)

7

Derulare

Săgeată ( ) pentru navigarea de pe pag. 3 a meniului principal pe pag. 2

8

Înapoi

Utilizat ca buton (

) pentru revenirea la ecranul de pornire.

Elementele de meniu individuale sunt active
sau inactive, în funcţie de tipul modulului de
comandă.
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6.12.4 Staţie de alimentare

(Meniu principal / Control energie)

5

4

1
2

3

7

6

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Circuite de încălzire

Selecţia circuitului de încălzire ce urmează a fi editat.

2

Selecţie circuit

Pot exista mai multe circuite în circuitul de încălzire selectat. Dacă sistemul conţine mai mult de un circuit, acest lucru este indicat de săgeţile
albe orizontale active ( ). Dacă există doar un singur circuit de încălzire
sau apă caldă, săgeţile sunt de culoare gri.

3

Glisor
Temperatură
exterioară

Eco-Comfort Dacă glisorul este mutat la „Eco”, comanda de încălzire (de ex., pentru încălzire în pardoseală) este influenţată de temperatura exterioară
estimată în prognoza meteo în cea mai mare măsură.

Glisor Eco-Comfort Expunere
la lumina solară

Dacă glisorul este mutat la „Eco”, comanda de încălzire (de ex., pentru
ferestre mari, orientate spre sud) este influenţată de informaţiile referitoare la expunerea la lumina solară din prognoza meteo în cea mai mare
măsură.
Dacă glisoarele sunt mutate la „Confort”, prognoza meteo nu este luată
în considerare.
Dacă prognoza nu este primită, este posibil să nu poată fi
menţinută temperatura ambientală necesară. Cu toate acestea, în această poziţie se pot obţine cele mai mari economii
de energie.

4

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

5

Ora

Afişează ora curentă.

6

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

7

Înapoi

Utilizat ca buton (

4 213 735 / 01

) pentru revenirea la meniul principal.
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6.12.5 Staţie de alimentare

(Meniu principal / Control energie)

5

4

1
2

3

7

6

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Circuite de apă caldă

Selecţia circuitului de apă caldă ce urmează a fi editat

2

Selecţie circuit

Pot exista mai multe circuite în circuitul de apă caldă selectat. Dacă sistemul conţine mai mult de un circuit, acest lucru este indicat de săgeţile
albe orizontale active ( ). Dacă există doar un singur circuit de încălzire
sau apă caldă, săgeţile sunt de culoare gri.

3

Glisor Eco-Comfort

Dacă glisorul este mutat la „Eco”, generatorul de căldură este influenţat
de prognoza meteo în cea mai mare măsură posibilă, adică reduce cantitatea de apă caldă atunci când vremea este favorabilă şi o măreşte
atunci când vremea este nefavorabilă.
Dacă glisorul este mutat la „Comfort”, prognoza meteo nu este luată în
considerare.
Dacă nu este primită prognoza meteo, cantitatea de apă caldă
din rezervor ar putea fi insuficientă sau este posibil ca sistemul
solar să nu transmită căldură către calorifer.

4

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

5

Ora

Afişează ora curentă.

6

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

7

Înapoi

Utilizat ca buton (
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) pentru revenirea la meniul principal.
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6.12.6 Programe

(Meniu principal/Programe)

5

6

1
2

4

8

6

3

Nr.

Denumire

1

Încălzire sau circuite de apă Selecţia circuitului de încălzire sau apă caldă ce urmează a fi editat. Temcaldă
peratura ambientală este setată în meniul „Heating circuit”, temperatura
apei este setată în circuitul de apă caldă. Săgeţile orizontale ( ) sunt
utilizate pentru selectarea între circuitul de încălzire sau circuitul de apă
caldă.

2

Selecţie circuit

Pot exista mai multe circuite în circuitul de încălzire sau apă caldă selectat. Dacă sistemul conţine mai mult de un circuit, acest lucru este indicat
de săgeţile albe orizontale active ( ). Dacă există doar un singur circuit
de încălzire sau apă caldă, săgeţile sunt de culoare gri.

3

Programe săptămânale

Editarea programelor săptămânale în circuitul de încălzire sau apă
caldă selectat. În programul săptămânal, un program de zi poate fi alocat unor zile diferite ale săptămânii, putând fi definită astfel o secvenţă
săptămânală individuală (6.9 pag. 33).

4

Programe de zi

Programele de zi pot fi definite cel mult prin şase cicluri de comutare pe
zi. Editarea programelor de zi în circuitul de încălzire sau apă caldă selectat. Temperatura ambientală dorită este setată în circuitul de încălzire,
temperatura dorită a apei calde este setată în circuitul de apă caldă (6.10
pag. 42).

5

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

6

Ora

Afişează ora curentă.

7

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

8

Înapoi

Utilizat ca buton (
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Funcţie

) pentru revenirea la meniul principal.
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6.12.7 Circuit de încălzire

(Meniu principal/Circ. de încălzire)

6

1

3
4
2
5

9

8

7

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Circuit de încălzire activ

Afişarea circuitului de încălzire ce urmează a fi editat. Setările modificate
sunt acceptate exclusiv în circuitul de încălzire selectat. Utilizaţi săgeata
în jos ( ) pentru a modifica circuitul de încălzire.

2

Temperatura dorită

Afişează temperatura programată în ciclul de comutare. Temperatura poate fi modificată în ciclul de comutare activ utilizând plus ( ) şi minus (
).

3

Program de bază

Selecţia programului de bază. Utilizaţi săgeata în jos ( ) pentru a selecta
un program nou pentru editare.

4

Program de zi

Utilizaţi săgeata în jos ( ) pentru a modifica programul de zi.

5

Cicluri de comutare

Afişare grafică a programului de zi selectat curent cu duratele tuturor
ciclurilor şi specificaţiile de temperatură corespunzătoare. Perioada
marcată cu galben indică ciclul activ curent în care temperatura dorită
poate fi modificată cu plus ( ) şi minus ( ).

6

Ora

Afişează ora curentă.

7

OK

Salvaţi ( ) modificările în circuitul de încălzire selectat şi reveniţi la ecranul anterior

8

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

9

Înapoi

Utilizat ca buton (

) pentru revenirea la meniul principal.

Nu sunt posibile setările temporare „Only for
today” în elementul de meniu „Heating circ.”.
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6.12.8 Informaţii

(Meniu principal/Informaţii)

4

5

1
2

3

7

8

6

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Generator de căldură/
circuite de încălzire/apă caldă

Selecţia componentei sistemului. Este posibil să comutaţi între generatorul de căldură, circuitul de încălzire şi zona de apă caldă cu ajutorul
săgeţilor orizontale ( ).

2

Selecţie detaliată

Selecţia generatorului de căldură, circuitului de încălzire sau apă caldă
dorit. Dacă sistemul conţine mai multe circuite, acest lucru este indicat de
săgeţile albe orizontale active ( ).

3

Informaţii

Informaţii despre zona de sistem selectată. Informaţii suplimentare pot fi
afişate pe ecran cu ajutorul săgeţilor orizontale ( ).

4

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

5

Ora

Afişează ora curentă.

6

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

7

Înapoi

Utilizat ca buton (

8

Valoarea de referinţă generator Cu pompe de căldură:
de căldură
În anumite circumstanţe, la temperaturi exterioare foarte joase, nu va fi
posibilă atingerea temperaturii necesare a apei calde menajere sau a
temperaturii ambientale (valoarea de referinţă este modificată de aparat
astfel încât să nu existe o întrerupere în caz de eroare).
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) pentru revenirea la meniul principal.
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6.12.9 Analiză

(Meniu principal/Analiză)

1

5

6

2

4

3

8

9

7

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Generator de căldură/
circuite de încălzire/apă caldă

Selecţia zonei de analizat. Este posibil să selectaţi între generatorul de
căldură, circuitul de încălzire şi zona de apă caldă cu ajutorul săgeţilor
orizontale ( ).

2

Parametru măsurare

Afişarea parametrului de măsurare înregistrat

3

Durată selecţie

Utilizaţi săgeata în jos ( ) pentru a selecta durata necesară.

4

Analiză/grafic

Afişarea parametrului de măsurare al generatorului de căldură, circuitului
de încălzire sau apă caldă selectat, la durata dorită

5

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

6

Ora

Afişează ora curentă.

7

OK

Salvaţi ( ) modificările în circuitul de încălzire selectat şi reveniţi la ecranul anterior

8

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

9

Înapoi

Utilizat ca buton (
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) pentru revenirea la meniul principal.
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6.12.10 Emisii - doar pentru specialistul în instalaţii de încălzire

(Main menu / Emission (nu împreună cu Heat pumps))

1

7

8

2
3

10

4

6

9

5

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Selecţie generator de căldură

Afişarea generatoarelor de căldură prezente în instalaţia de încălzire.
Săgeţile orizontale ( ) sunt utilizate pentru selectarea generatorului de
căldură necesar.

2

Timp

Durata operaţiei de măsurare a emisiilor. Setarea timpului necesar cu plus
( ) şi minus ( ), adică pentru a fi definit de specialistul în instalaţii de
încălzire înainte de începerea operaţiei de măsurare. Generatorul de
căldură este oprit după scurgerea timpului.

3

Limitare putere

Introducerea limitei de putere necesare. Reglarea limitei de putere necesare cu plus ( ) şi minus ( ).

4

Informaţii de sistem

Informaţii despre sistem în generatorul de căldură selectat. Informaţii suplimentare pot fi afişate cu ajutorul săgeţilor orizontale ( ).

5

PORNIT

Pornirea generatorului de căldură

6

OPRIT

Oprirea generatorului de căldură

7

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

8

Ora

Afişează ora curentă.

9

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

10

Înapoi

Utilizat ca buton (

) pentru revenirea la meniul principal.

Operaţia de măsurare a emisiilor este
dezactivată automat când părăsiţi elementul
de meniu „Emission”!
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6.12.11 Operare manuală

(Meniu principal/Mod operare manuală)

8

9

4

1
2
6

3

12

7

11

5

10

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Generator de căldură/circuite
de încălzire

Această comandă permite operarea manuală individuală, adică operarea manuală poate fi activată pe orice generator de căldură şi circuit de
încălzire prezent.

2

Selecţie detaliată

Selecţia generatorului de căldură sau a circuitului de încălzire dorit.
Sistemul poate include mai multe generatoare de căldură şi circuite
de încălzire. Dacă există mai multe generatoare de căldură/circuite de
încălzire, săgeţile orizontale ( ) sunt afişate cu alb. Dacă există doar
un singur circuit de încălzire sau apă caldă disponibil pentru selecţie,
săgeţile sunt de culoare gri şi nu pot fi selectate.

3

Răcire

Activarea operaţiei de răcire (dacă este posibilă în sistem)

4

OPRIT

Dezactivare operare manuală activă. Sistemul trece la operarea
automată.

5

Încălzire

Activaţi operarea manuală „Heating”

6

Temperatură

Afişarea temperaturii dorite. Temperatura poate fi modificată utilizând
plus ( ) şi minus ( ).

7

Informaţii

Informaţii despre operaţia manuală selectată. Informaţii suplimentare pot
fi afişate pe ecran cu ajutorul săgeţilor orizontale ( ).

8

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

9

Ora

Afişează ora curentă.

10

OK

Salvaţi ( ) modificările în circuitul de încălzire selectat şi reveniţi la ecranul anterior

11

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

12

Înapoi

Utilizat ca buton (
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6.12.12 Prezentare 1

(Meniu principal/Prezentare)

5

6

1
2
3
4

7

9

10

8

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Limbă

Selecţia limbii dorite. Limba activă poate fi selectată cu săgeată jos ( ).

2

Ora şi data

Modificarea datei şi orei curente

3

Ecran de pornire

Selecţia elementelor de afişaj pe care le doriţi pe ecranul de pornire.
Selectaţi butonul „Adapt” pentru a efectua adaptările pentru ecranul de
pornire.

4

Analiză

Setări de analiză (înregistrare)

5

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

6

Ora

Afişează ora curentă.

7

Pagină în meniu

Afişarea paginii active de meniu active (1). Pag. de meniu 3 doar pentru
specialistul în instalaţii de încălzire.

8

Derulare

Săgeată ( ) pentru navigarea de pe pag. 1 a meniului pe pag. 2

9

Ajutor

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie

10

Înapoi

Utilizat ca buton (
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6.12.13 Prezentare 2

(Meniu principal/Prezentare)

5

6

1
2
3
4

7

9

10

8

Nr.

Denumire

Funcţie

1

Fundal

Adaptarea schemei de culori a panoului de comandă. Tasta săgeată ( )
poate fi utilizată pentru selectarea între un fundal alb şi unul negru.

2

Iluminare de fundal

Adaptarea modului de afişare curent, durata până la înnegrirea ecranului, precum şi procentul luminozităţii maxime şi minime a ecranului.

3

Durată până la standby

Introducerea numărului necesar de minute până la intrarea panoului de
comandă în modul standby. Numărul de minute poate fi modificat utilizând plus ( ) şi minus ( ). Pentru a dezactiva modul standby, este
necesară selectarea „No standby” în elementul de meniu „Standby behaviour” (nr. 4).

4

Comportament standby

Ecran cu mod standby activ. În funcţie de selecţie, când ecranul intră în
modul standby, trece la ecranul de pornire, la elementul de meniu principal „Visualisation” sau la modul inactiv (ecran negru). Selectând „No
standby” dezactivaţi modul standby.

5

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent.

6

Ora

Afişează ora curentă.

7

Pagină în meniu

Afişarea paginii active de meniu active (2).

8

Derulare

Săgeată ( ) pentru navigarea de pe pag. 2 a meniului pe pag. 1.

9

Utilitar

În prezent, nu este disponibilă nicio funcţie.

10

Înapoi

Utilizat ca buton (
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6.12.14 Prezentare 3

(Meniu principal/Prezentare)

3

4

1
2

3/3
5

6
Nr.

Denumire

Funcţie

1

Mod inactiv noaptea

Când este întuneric, ecranul tactil trece automat în modul inactiv, adică
se stinge şi se reactivează la lumina zilei.

2

Autorizare

Poate fi ajustat doar de specialist

3

Poziţie în meniu

Denumirea elementului de meniu selectat curent

4

Ora

Afişează ora curentă.

5

Pagină în meniu

Afişarea paginii active de meniu active (3).

6

Înapoi

Utilizat ca buton (

7

Sunet

Poate fi activat/dezactivat
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6.13 Setări suplimentare
6.13.1 Setarea limbii
Limba de comandă poate fi modificată în Start screen > Main menu (
) > Presentation > Language (6.12.12 pag. 71, nr. 1).

6.13.2 Adaptare individuală a ecranului de pornire
Elementele ecranului de pornire pot fi adaptate individual în Start screen
> Main menu ( ) > Presentation > Start screen (6.12.12 pag. 71,
nr. 5).

6.13.3 Redenumire circuit de încălzire
Puteţi denumi circuitul de încălzire în Start screen > Main menu > Service > TTE-WEZ > Heating circ. > Select heating circuit > Function
name (
) > Select function name > Select heating circuit > Keyboard inputs. Reţineţi faptul că sistemul dumneavoastră poate include
unul sau mai multe circuite de încălzire.
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MESAJE DE ALARMĂ

7.

7.1

Mesaje de alarmă

Afişare mesaje de alarmă
1

Atingeţi pictograma mesajului de alarmă afişat pentru a o selecta.

2

Atingeţi Detalii ( ) pentru a le selecta.
Utilizaţi butonul Afişare toate ( ) din partea stângă sus a ecranului pentru a selecta toate mesajele de alarmă anterioare
în funcţie de categorie (informaţii, avertismente etc.).

3

Apare un mesaj de alarmă detaliat. Mesajul conţine informaţii detaliate
despre defecţiune. Utilizaţi Înapoi (
) pentru a închide vizualizarea
cu mesajul de alarmă.

) din nou pentru a închide prezentarea mesajului

4

Selectaţi Înapoi (
de alarmă.

5

După remedierea defecţiunii, pictograma mesajului de alarmă nu mai
este afişată pe ecranul de pornire.
Dacă mesajele de alarmă nu pot fi rectificate cu ajutorul
informaţiilor afişate pe modulul de comandă, contactaţi departamentul de service clienţi Hoval.
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7.2

Mesaje de alarmă privind arzătorul

Mesajele de alarmă referitoare la arzător sunt indicate de aprinderea
lămpii indicatoare a defecțiunii de pe panoul de comandă. Operația
de încălzire este oprită. Mesajul de alarmă poate fi confirmat prin
apăsarea butonului de resetare.
Butonul de resetare poate fi apăsat cel mult o dată. Dacă
lampa indicatoare a defecțiunilor este aprinsă în continuare, contactați departamentul de service clienți Hoval.

1

Bild 01

2

Bild 02

1. Deschideți capacul (1, Fig. 01) din dreapta panoului de comandă.
2. Capacul (4.1 pag. 11) cu lampa indicatoare de defecțiuni
aprinsă este vizibil.
3. Apăsați butonul de resetare (2, Fig. 02) până când lampa se
stinge. Defecțiunea este confirmată, iar operația de încălzire
este posibilă din nou.
4. Închideți capacul (1, Fig. 01).
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7.3

Mesaje de alarmă privind modulul de comandă
Puteţi gestiona dumneavoastră mesajele de alarmă enumerate mai jos, cu ajutorul descrierii. Dacă pe
modulul dumneavoastră de comandă TopTronic® E apare un mesaj de alarmă care nu este prezentat mai
jos, vă rugăm să contactaţi departamentul de service clienţi Hoval.

Defecţiune/cauză

Remediu

Avertisment
Presiune apă prea scăzută (W:01)

Completaţi cu apă, dacă este necesar, caloriferul poate
funcţiona în continuare.

Blocare
Presiune apă în afara limitelor (B:05)

Vă rugăm să completaţi cu apă sau informaţi specialistul în
instalaţii de încălzire Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
capitolul „Verificarea presiunii apei”.

7.4

Mesaje de alarmă privind instalaţia

Defecţiune

Inspecţie/cauză

Remediu

Cazanul pe gaz
nu porneşte

-- Este conectat la sursa de alimentare?

-- Verificaţi siguranţele
-- Activaţi comutatorul principal

-- Ventilul de gaz este deschis?

-- Deschideţi ventilul de gaz

-- Indicatorul roşu de defecţiune este aprins pe par- -- Contactaţi departamentul de service clienţi Hoval
tea dreaptă, lângă modulul de comandă?
-- Este disponibilă alimentarea cu gaz?

-- Contactaţi compania furnizoare de gaz

-- Presiunea apei este prea joasă sau prea ridicată -- Completaţi cu apă, dacă este necesar
Radiatoarele
sau instalaţia
de încălzire în
pardoseală nu se
încălzesc

Nu există apă caldă

-- Vanele cu sertar din turul şi returul de încălzire -- Deschideţi vana cu sertar
sunt deschise?
-- Comutatorul de blocare este în poziţia „0”?
-- Ciclurile de comutare
au fost setate corect?

ale

-- Modificaţi poziţia comutatorului de blocare

TopTronic

®

E -- Verificaţi comanda de încălzire cu ajutorul
instrucţiunilor de operare

-- Verificaţi nivelul/presiunea apei

-- Completaţi şi aerisiţi sistemul de încălzire

-- Robineţii radiatorului sunt deschişi?

-- Deschideţi vanele radiatorului

-- Pompa circuitului de încălzire nu funcţionează

-- Desfaceţi şurubul de blocare
-- Rotiţi viguros capătul arborelui cu o şurubelniţă
până când nu mai opune rezistenţă.

-- Vana de amestec nu se deschide automat

-- Setaţi vana de amestec la operare manuală;
deschideţi cu mâna
-- Contactaţi departamentul de service clienţi Hoval

-- Pompa de încărcare nu funcţionează

-- Desfaceţi şurubul de blocare
-- Rotiţi viguros capătul arborelui cu o şurubelniţă
până când nu mai opune rezistenţă.

-- Există aer în ţeava de încărcare?

-- Dacă este posibil, aerisiţi manual
-- Operaţi manual gura de aerisire automată

Utilizaţi lista de verificare de mai sus când efectuaţi verificările în cazul unor defecţiuni. Dacă nu puteţi
soluţiona defecţiunea, contactaţi specialistul în instalaţii de încălzire sau departamentul de service clienţi
Hoval.
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VERIFICARE

8.

Întreţinere şi inspecţie (instalaţie de
încălzire)
Activitatea descrisă mai jos este efectuată de
specialistul în instalaţii de încălzire în cadrul
întreţinerii anuale. Cu toate acestea, efectuaţi
următoarele verificări pe parcursul anului şi
efectuaţi operaţiile descrise, după caz.

8.1

4. Umpleţi uşor cu apă în timp ce verificaţi nivelul apei
pe manometru.
5. Deschideţi supapele de purjare după completare,
până la evacuarea aerului din instalaţia de încălzire.
6. Deşurubaţi furtunul din nou după umplere pentru a
separa conexiunea în mod responsabil.
7. Verificaţi din nou presiunea apei.
8. Porniţi din nou instalaţia

Verificarea presiunii apei
INDICAŢII IMPORTANTE
• Dacă presiunea apei din instalaţie este
prea mică (verificaţi manometrul (Bild
03)), completaţi cu apă (capitolul 8.2)
sau informaţi specialistul în instalaţii de
încălzire.
• Pericol de coroziune din cauza completării
frecvente (mai multe de 1x/an) – contactaţi
specialistul în încălzire.
• Umplerea şi golirea completă trebuie efectuate de către specialistul în instalaţii de
încălzire.
Min.

Max.

Bild 03

8.2

Completare cu apă

Apa de înlocuire trebuie să aibă calitatea corespunzătoare.
Cerinţele de calitate sunt precizate în instrucţiunile de instalare din capitolul „Calitatea apei” (paragraful: Apă de
umplere şi înlocuire). Dacă instalaţia de încălzire este
umplută cu antigel sau apă epurată, trebuie respectate
instrucţiunile specialistului în instalaţii de încălzire.
Procedură
1. Setaţi comutatorul de blocare la „0” şi deconectaţi generatorul de căldură de la priză (comutator principal,
siguranţă,)
2. Vana de amestec (ajustare manuală) şi supapele de
închidere din fluxul de încălzire şi retur trebuie să fie
deschise.
3. Conexiunea dintre supapa de umplere şi robinetul de
apă este realizată cu ajutorul unui furtun: umpleţi furtunul cu apă înainte de realizarea conexiunii pentru a
preveni pătrunderea aerului în instalaţia de încălzire.
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9.

9.1

Economii de energie

Etape specifice pentru economisirea de
energie

ENERGIE

Aplicând doar câteva măsuri simple, puteţi
Economisi energie în mod sustenabil

Reduce costurile cu energia

Protejează mediul.

Este uşor! Reţineţi următoarele sfaturi:
• Setaţi temperatura ambiantă şi timpii de încălzire
independent!
Adaptaţi timpii de încălzire şi temperaturile ambiante în funcţie de prezenţa şi absenţa dumneavoastră
(6.10.3 pag. 44 şi 6.8.2 pag. 31). O reducere de
temperatură de doar 1 °C poate economisi 6% din
costurile cu energia.
• Ventilaţia corectă
Ventila şa fiecare patru ore timp de câteva minute, cu
fereastra larg deschisă, de preferat, creând un curent
de aer. Evitaţi să lăsaţi ferestrele rabatate atunci când
afară este frig! Încălzirea şi ventilaţia corectă ajută,
de asemenea, la prevenirea formării mucegaiului.
Ventilaţia nu este necesară dacă utilizaţi o unitate de
ventilaţie de uz domestic.

• Reduceţi temperatura ambiantă pe durata nopţii
Economisiţi energie în timp ce dormiţi reducând temperatura ambiantă pe durata nopţii. Însă, camera nu
trebuie să se răcească excesiv. Astfel creşte cantitatea
de energie necesară pentru reîncălzirea ei, iar ţevile ar
putea îngheţa.
• Setaţi temperatura apei calde menajere
Setaţi temperatura apei calde menajere la cea mai
joasă valoare posibilă Încercaţi să setaţi temperaturi
între 45 °C şi 60 °C. Nu uitaţi să activaţi funcţia antilegioneloză o dată pe săptămână, în cadrul programului săptămânal (6.11.6 pag. 56).
• Faceţi mai degrabă duş, în loc să faceţi baie în cadă
O baie în cadă consumă de aproximativ trei ori mai
multă energie şi apă decât un duş.
• Întreţinere periodică
Apelaţi la un specialist pentru curăţarea şi verificarea
periodică a instalaţiei dumneavoastră de încălzire.
Goliţi radiatoarele dacă auziţi zgomote la nivelul ţevilor
sau dacă radiatoarele nu ating o temperatură uniformă.

10.

10.1

Eliminarea deşeurilor

Instrucţiuni privind eliminarea
La sfârşitul duratei de viaţă, componentele
individuale ale instalaţiei trebuie eliminate
corect. Vă rugăm să contactaţi specialistul
în instalaţii de încălzire pentru reciclarea
instalaţiei dumneavoastră.
Demontarea trebuie efectuată de un specialist
în instalaţii de încălzire.

• Închideţi storurile şi jaluzelele pe durata nopţii
Ţineţi storurile şi jaluzelele de la uşi şi ferestre închise
pe durata nopţii pentru a reduce pierderile de energie.
Dacă este necesar, etanşaţi orificiile şi crăpăturile ferestrelor şi uşilor.
• Nu obstrucţionaţi radiatoarele
Evitaţi aşezarea de obiecte de mobilier în faţa radiatoarelor. Evitaţi şi închiderea draperiilor pe parcursul zilei.
Pe de altă parte, pe durata nopţii, acestea pot avea un
efect izolator.
În plus, evitaţi uscarea hainelor ude direct pe radiatoare. Căldura generată de radiatoare nu poate ajunge în
cameră de la început, iar apa caldă este doar circulată.
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