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Ventilátor SR700 SRHRV

TP600

Ventilátorová jednotka ventilace s rekuperací tepla pro samostatnou místnost

Regulátor SRC1		

TP590

Regulační jednotka ventilace s rekuperací tepla pro samostatnou místnost
Návod k instalaci výrobku

větrací systémy

Varování, bezpečnostní informace a pokyny
Důležité informace
Před instalací tohoto spotřebiče si důkladně přečtěte tyto pokyny

1. Instalace spotřebiče a příslušenství smí provádět kvalifikovaná a vhodně způsobilá osoba a musí
se provádět v čistých, suchých podmínkách, kde je prach a vlhkost na minimálních úrovních.
2. Tato příručka popisuje instalaci ventilátorové jednotky ventilace s rekuperací tepla pro
samostatnou místnost R700 SRHRV a regulační jednotky SRC1.
3. Všechna kabeláž musí odpovídat předpisům pro elektroinstalační vedení IEE (Institut pro
elektrotechnické a elektronické inženýrství) a normám a stavebním předpisům.
4. Zkontrolujte spotřebič. Pokud bude poškozen, výrobce, jeho servisní zástupce jej musí vyměnit,
aby nehrozilo nebezpečí.
5. Spotřebič musí být připojen k místnímu vícepólovému odpojovacímu vypínači s mezerou mezi
kontakty nejméně 3 mm.
6. Regulační jednotka SRC1 je vhodná pro jednofázové napětí 220–240 V ~ 50/60 Hz se
jmenovitým proudem pojistek 3 A.
7. Řídicí a komunikační kabel – společnost Titon doporučuje používat nestíněný kabel CAT5e, který
splňuje směrnice EMC.
8. Řídicí a sdělovací kabely neukládejte ve vzdálenosti do 50 mm nebo na stejnou kovovou
kabelovou lávku jako jakékoliv síťové osvětlovací nebo napájecí kabely.
9. Jednotka se musí skladovat v čistém a suchém prostředí.
10. Neinstalujte spotřebič do míst, kde mohou být přítomny či se vyskytnout následující situace:
o
Atmosféra obsahující nadměrné množství oleje nebo mazacího tuku;
o
Žíravé nebo hořlavé plyny, kapaliny nebo výpary;
o
Teploty prostředí nad 40 °C nebo pod -5 °C;
o
Úrovně vlhkosti nad 90 %;
o
Vlhké prostředí.
11. Spotřebič není vhodný pro instalaci vně obytných prostor.
12. Spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, případě bez zkušeností a znalostí, pokud pracují pod dohledem či
dostávají pokyny ohledně bezpečného použití spotřebiče a rozumí-li souvisejícím nebezpečím.
Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Čištění a
uživatelskou údržbu děti neprovádí bez dozoru.
13. V souladu s příslušnými stavebními předpisy musí být vnější mřížky chladičů umístěny mimo
jakýkoliv výstup kouřových plynů.
14. Jednotka nesmí být připojena k bubnové sušičce nebo kuchyňské digestoři.
15. Musí být přijata taková bezpečnostní opatření, aby nedocházelo ke zpětnému toku plynů z
odtahu plynů ze spotřebiče do místnosti.
16. Zajistěte před zapnutím jednotek, aby lutnový tah neobsahoval cizí předměty a nebyl ucpaný.
17. Před čištěním snižte výkon ventilačního systému a počkejte dostatečnou dobu, až se ventilátory
přestanou otáčet, pak zahajte čištění.
18. Při manipulaci s jednotkou musíte postupovat opatrně, protože jednotka není vyvážená.
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Informace o výrobku
SR700 jsou konstruovány pro použití v párech a ve spojení s SRC1 tvoří vyvážený decentralizovaný ventilační systém s rekuperací tepla. Jako
součást systému více jednotek zajišťuje kontinuální cirkulaci vzduchu pro Váš domov, odsávání vydýchaného vlhkého vzduchu a jeho náhradu
ohřátým čerstvým vzduchem z venkovního prostředí.
Systém představuje snadno instalovatelné a udržovatelné řešení pro odstranění vnitřní kondenzace a znemožnění růstu plísní uvnitř domu. Na
rozdíl od běžných odsávacích ventilátorů, které vyplýtvají 100 % tepla, které jimi prochází z domu, systém SR700 rekuperuje až 94 % odpadního
tepla na základě našeho vnitrofiremního testování. Při použití jako součást systému pro celý dům může sloužit pro rekuperaci tepla nebo
poskytovat trvalý přívod čerstvého vzduchu bez rekuperace tepla.

Výhody a funkce














Dosahuje protitlaku 20 Pa podle normy BS EN 13141-8:2014.
K jednomu SRC1 lze připojit 6 SR 700.
Snadná údržba.
Nízký hluk a úroveň vibrací díky skříni z lehčeného polypropylénu.
Nízkoprofilový přední panel montovaný na stěnu.
Nevyžaduje se žádné dodatečné trubkové vedení vzduchovodu.
Klidový režim nastavuje jednotku na její funkci při nejpomalejším chodu. Návrat k normální funkci po stanovené době.
Režim vlhkosti poskytuje větrací průtoky vhodné pro případ, když není budova obývána.
Intenzivní ventilace (ruční) pro rychlé odstranění jakýchkoliv zápachů, které jsou přítomny.
Intenzivní ventilace (automatická) pro rychlé odstranění nadměrné vlhkosti a nebezpečných hladin oxidu uhličitého v budově – (vyžaduje
volitelné čidlo).
Režim křížového větrání pro konstantní průtok čerstvého chladného vzduchu skrze dům bez rekuperace tepla.
Vhodné pro tloušťku stěny od 305 mm do 700 mm.
Ventilační průtok pro SR700 lze nakonfigurovat jak pro velkou, tak malou budovu prostřednictvím možnosti nastavení ventilátoru v servisní
nabídce.

Uspořádání systému
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Obsah balení
Při přejímání dodávky jednotky zkontrolujte. Zkontrolujte, zda nejsou jednotky poškozené a že bylo dodáno veškeré příslušenství.

Ventilátorová jednotka SR700
Balíček se dodává s následujícími položkami:

Ventilátorová jednotka SR700 x 1;

Instalační příručka výrobku x 1.

Jakékoliv nedostatky či poškození se musí okamžitě hlásit dodavateli.

Rozměry a označení dílů

Ø220.4

34.5

Ø180

711

Ventilátorová jednotka

12

36

60.8

80

80

Jednotka regulátoru
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Instalace
Č.

Součást

1

Difuzor

2

Rámeček

3

Kryt apertury kabeláže

4

Pružinová ocelová svorka

5

Vzduchový filtr

10

8

7
11
4

6
4
2

9

1
6

5

3

Č.

Součást

6

Teplosměnný článek

7

Ventilátor bez konektorů

8

Vzduchová trubka

9

Polohy pěnového pásového těsnění (není součástí
dodávky)

10

Pěnové sítko proti hmyzu

11

Vnější žaluzie

Součásti ventilátorové jednotky SRHRV
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Jednotka ventilátorů SRHRV
Přečtěte si a dodržujte pokyny a bezpečnostní oznámení uvedená v odstavci Varování, bezpečnostní informace a pokyny.

Jednotka ventilátorů SRHRV Titon je navržena pro montáž skrze zeď o tloušťce od 305 mm do 700 mm.

Při usazování ventilátorových jednotek a regulátoru vezměte v úvahu umístění elektrických vedení.

Příprava otvoru
1.
2.

Umístěte jednotku(y) ventilátorů SRHRV tak, aby byla zajištěny požadované tolerance mezi sousední stěnou(ami), oknem(y) a stropem.
Vyvrtejte skrze zeď otvor o Ø182 mm s úhlem sklonu 1 ° až 2 ° směrem ven.

Vnitřní

≥250

Vnější

Ø182

1-2˚

Příprava otvoru
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Vzduchová trubka
Obr. 1

Vnější

Přímka
minimálního řezu

Plocha, kterou
lze odstranit.

Vnitřní

Vnitřní

Vnější
Obr. 2
Instalace, řezání a orientace

3.
4.
5.
6.

8

Připravte vzduchovou trubku. Vyřízněte jednu z kapes pro kabeláž ostrým nožem, vyřízněte vyznačený materiál, abyste vytvořili aperturu,
která pojme 12V přípojku ventilátoru, obr. 1.
Nasaďte těsnění. Nasaďte minimálně tři samolepicí pásky z lehčené pěny (nejsou v dodávce) do kanálů okolo průměru vzduchové trubky.
Kanály na obou koncích trubky musí být obsazeny.
Zasuňte vzduchovou trubku do otvoru, vnitřní dolní okraj vzduchové trubky musí být v rovině s dokončeným povrchem interiéru a kapsa
pro kabeláž musí být orientována tak, aby pojala kabeláž.
Seříznutím odstraňte přečnívající vzduchovou trubku a zarovnejte s vnějším koncovým povrchem, obr. 2.

Vnější žaluzie
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7

8
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Vnější žaluzie, otvory pro šrouby a žlábek pro těsnicí tmel
7.
8.

9.

Nasaďte tři pružinové ocelové svorky do pozic na vnější žaluzii.
Nasaďte vnější žaluzii. Žaluzie se nasazuje přitlačením. Pokud se požaduje upevnění šrouby, vyvrtejte tři otvory pro šrouby zevnitř ven
na vnější žaluzii vrtákem o Ø4 mm. Připevněte vnější žaluzii ke vzduchové trubce třemi samořeznými šrouby 3,5 mm x 32 mm PoziDriv® s
plochou hlavou, typ C, DIN 7981C ~ISO 7049 A4, nerezová ocel.
Vnější žaluzie má také plochu, na níž se nanese těsnicí hmota, aby se utěsnila spodní strana příruby vnější žaluzie u povrchu vnějšího pláště
budovy.
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Vnitřní rámeček

Poznámka:	Umístění sériového štítku musí
být při instalaci viditelné.

11

10

Vnitřní rámeček
10. Nasaďte zbývající tři pružinové ocelové svorky do pozic na vnitřním rámečku.
11. Nasaďte vnitřní rámeček. Vnitřní rámeček se nasazuje zatlačením do vzduchové trubky, když armatura zajistí, že je apertura kabeláže
vyrovnána s kapsou pro kabeláž ve vzduchové trubce.
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Vnitřní součásti

Nasaďte vnitřní součásti

12. Nasaďte první keramický teplosměnný článek. Nasuňte keramický teplosměnný článek do vzduchové trubky. Dbejte na to, aby drátěná
rukojeť byla otočena směrem dovnitř a aby byl keramický teplosměnný článek přitlačen k zarážce ve vzduchové trubce.
13. Nasaďte ventilátor. Nasaďte ventilátor do vzduchové trubky. Zajistěte, aby byly řídicí dráty zatlačeny do kabelového žlábku a do apertury
kabeláže byla zavedena připojovací zástrčka. Také zajistěte, aby byl ventilátor přitlačen pevně k prvnímu keramickému teplosměnnému
článku. Orientace ventilátoru – štítek musí být otočen směrem do budovy.
14. Nasaďte druhý keramický teplosměnný článek. Nasuňte keramický teplosměnný článek do vzduchové trubky. Dbejte na to, aby drátěná
rukojeť byla otočena směrem dovnitř a aby byl keramický teplosměnný článek přitlačen k ventilátoru.
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Difuzor

Nasaďte kryt kabeláže a difuzor

15. Připojte kabel ventilátoru. Pomocí přítlačné spojky připojte kabel ventilátoru ke komunikačnímu kabelu, viz odstavec Kabeláž, kde
naleznete podrobnosti.
16. Nasaďte vzduchový filtr, který na místě přidržuje kryt apertury kabeláže.
17. Nasaďte kryt apertury kabeláže. Přichyťte svorkou kryt apertury kabeláže na místě a zajistěte, aby nedošlo k namáhání kabelů.
18. Nasaďte difuzor. Svorkou upevněte difuzor k vnitřnímu rámečku, zajistěte, aby všechny tři svorky byly přichyceny a aby se difuzor volně
otáček ze zavřené do zcela otevřené polohy.

Jak odstranit kryt kabeláže
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Kabeláž
Ventilátory
Připojení

Připojení jednotky(tek) ventilátorů k regulátoru se musí provést k tomu určeným komunikačním kabelem. K regulátoru lze připojit až 3 páry (šest
ventilátorů) propojením více kabelů ke každému koncovému vývodu nebo pomocí samostatného konektoru o větší kapacitě.

Odsávání Přívod
SBĚRNICE

FAN 1

Regulátor SRC1

FAN 2

A B + - + S - + S Prodlužovací kabel

(dodává instalační technik)

+

-

+

-

Ventilátor
+

-

+

-

Připojte kabeláž
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Jednotka regulátoru SRC1
Všechny nezbytné řídicí součásti jsou do tohoto zařízení zabudovány. Regulátor SRC1 je navržen pro montáž do jedné krabice pro zapuštěnou
montáž na stěně.

220-240V~
50-60Hz

Síťová

Externí vypínač
digitálního vstupu
(volitelný)
viz poznámka

N
L

Pojistka
Vícepólový
odpojovač

L1 N

L1 N

BUS

FAN 1

FAN 2

A B + - + S - + S -

Síťová zapojení viz EE191

Poznámka: Je povinné, aby byl vypínač externího digitálního vstupu napájen ze stejné fáze jako SRC1, abyste se vyhnuli riziku vysokého
napětí, které by mohlo způsobit poškození regulátoru.
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Čidla

Odsávání Přívod
SBĚRNICE

FAN 1

FAN 2

Regulátor SRC1

A B + - + S - + S -

4 3 2 1 Čidla pro montáž na povrchu

A B + -

Čidla pro zapuštěnou montáž

Připojení čidla k regulátoru

Možnosti čidla
Typ čidla

Montáž na povrchu

Zapuštěná montáž

Čidlo relativní vlhkosti (RH)

TP610

TP614

Čidlo oxidu uhličitého (CO2)

TP611

TP615

Kombinované čidlo relativní vlhkosti (RH) a oxidu uhličitého (CO2)

TP612

TP616

Čidlo těkavých organických látek (VOC) / kvality vzduchu

TP613

TP617
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Snížit
otáčky

Rekuperace
tepla

Spuštění a řídicí prvky

Křížové větrání

Zvýšit
otáčky

Křížové
větrání

Rekuperace tepla
Chyba
Ochrana před vlhkostí

Snížit
otáčky

Rekuperace
tepla

Snížené otáčky
Jmenovitý
Intenzivní otáčky

Křížové větrání

Provoz

Regulátor

Rekuperace tepla

Ventilátory mohou pracovat buď v režimu rekuperace
Chyba tepla (výchozí), nebo v režimu křížového větrání. V režimu rekuperace tepla budou
ventilátory periodicky měnit směr. V režimu křížového větrání nebudou ventilátory měnit směr.

Ochrana před vlhkostí

Režim rekuperace tepla

Sníženéventilátory
otáčky směr proudění v pravidelných intervalech, ohřívají teplosměnný článek při
V režimu rekuperace tepla mění přívodní a odsávací
odsávání vzduchu z budovy a rekuperují uložené
teplo při přívodu vzduchu do budovy. Toto je výchozí provozní režim.
Jmenovitý

Režim křížového větrání

Intenzivní otáčky

V teplém počasí, když se nevyžaduje tepelná rekuperace, režim křížového větrání jednoduše přivádí vzduch na jednu stranu objektu a odsává
z druhé strany, aby vytvořil chladicí průtok vzduchu. Křížové větrání ve výchozím nastavení probíhá nepřetržitě, ale může mít časový spínač,
který konfiguruje instalační technik (4, 8, 12 nebo 24 hodin). Pokud byl vybrán časový spínač, bude to signalizovat pomalu blikající dioda LED
1 a jakmile vyprší nastavení časového spínače, regulátor se vrátí do režimu rekuperace tepla. Druhé stisknutí tlačítka křížové ventilace přepne z
časového spínače na nepřetržitý režim.

Otáčky ventilátoru
Zařízení může pracovat se 4 různými otáčkami ventilátoru, jak je definuje norma DIN 1946-6

Nastavení ventilátoru 1 (velká budova)

Nastavení ventilátoru 2 (malá budova)

Klidový režim**		
6,5 m3/h nebo vypnuto
Vypnuto**			
Ochrana před vlhkostí
6,5 m3/h
Snížený			20 m 3/h
Jmenovitý		 40 m 3/h
Intenzivní		 60 m 3 /h
**Konfigurovatelné v servisní nabídce

Klidový režim** 		
6,5 m3/h nebo vypnuto
Vypnuto**
Ochrana před vlhkostí
6,5 m 3/h
Snížený			10 m 3/h
Jmenovitý		 17 m 3/h
Intenzivní		 25 m³/h

Režim čidla

Když se používají čidla, připojené číslo se zadá přes servisní nabídku a správné číslo vybrané na kodéru každého čidla (viz obrázek). Nastavení
kodéru viz následující tabulka.
Počet čidel
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Nastavení kodéru
Snímač 1

Snímač 2

Snímač 3

Snímač 4

1

0

X

X

X

2

0

1

X

X

3

0

1

2

X

4

0

1

2

3

Deska tištěných spojů čidla, zvýrazněný kodér
Typ snímače bude detekován automaticky. Pro každý typ čidla máme 3 prahové úrovně. Parametry jsou prahové hodnoty vlhkosti, CO2 a VOC.
Pouze u vlhkosti lze vybrat v servisní nabídce jednu ze tří různých sestav prahových hodnot. Viz následující tabulka prahových hodnot.
Funkční prahová hodnota

Otáčky ventilátoru

Prahová hodnota

Prahová hodnota CO2

2

800 ppm

3

1000 ppm

4

1200 ppm

2

800 ppm

3

1000 ppm

4

1200 ppm

Nízká prahová hodnota vlhkosti

2

35% RH

Nízká prahová hodnota vlhkosti

3

50% RH

Nízká prahová hodnota vlhkosti

4

65% RH

Střední prahová hodnota vlhkosti

2

40% RH

Střední prahová hodnota vlhkosti

3

55% RH

Střední prahová hodnota vlhkosti

4

70% RH

Vysoká prahová hodnota vlhkosti

2

45% RH

Vysoká prahová hodnota vlhkosti

3

60% RH

Vysoká prahová hodnota vlhkosti

4

75% RH

Prahová hodnota VOC

Kdykoliv bude překročena nejnižší prahová hodnota, úroveň otáček ventilátoru bude nastavena na sníženou úroveň otáček. Druhá prahová
hodnota spustí jmenovitou úroveň otáček a třetí prahová hodnota čidla bude vyžadovat intenzivní úroveň otáček ventilátoru. Úroveň otáček
ventilátoru bude aktivní, dokud nebude snížena příslušná prahová hodnota. Je tu hystereze 5% RH nebo 50 ppm aktivní v případě, že se přepíná
mezi úrovněmi otáček ventilátoru. Kdykoliv se ručně změní aktuální úroveň otáček ventilátoru, bude deaktivována úroveň otáček ventilátoru
řízená čidlem po dobu trvání 1 hodiny.

Klidový režim

SRC1 má digitální vstup, který se používá k aktivaci klidového režimu. Digitální vstup vyžaduje napájení 220–240 V~ pomocí vypínače, viz
odstavec Kabeláž, síťové napětí.
Je povinné, aby byl vypínač externího digitálního vstupu napájen ze stejné fáze jako SRC1, abyste se vyhnuli riziku vysokého napětí,
které by mohlo způsobit poškození regulátoru.
Činnost vypínače uvede jednotku do klidového režimu. Uvedením jednotky do klidového stavu mohou být ventilátory nakonfigurovány tak,
aby se buď zastavily (výchozí nastavení), nebo zpomalily na úroveň ochrany proti vlhkosti po časové období (výchozí hodnota 1 hodina), poté se
vrátí k předchozímu nastavení. Druhé sepnutí spínače před vypršením doby ovládání časovým spínačem vyvede regulátor z klidového režimu.
Klidový režim může být také aktivován stisknutím a přidržením šipky ukazující dolů na klávesnici SRC1. Časový interval, po níž jednotka zůstává
v klidovém režimu, je konfigurovatelná v servisní nabídce. Je také možné nakonfigurovat ventilátory, aby běžely při jedněch z několika otáček
ventilátorů během klidového režimu.

Monitorování filtru

Řídicí jednotka má zabudovaný časový spínač filtru. Časový spínač bude fungovat pokaždé, když budou ventilátory v chodu. Když vypršela lhůta
časového vypínače filtru, bude nepřetržitě svítit LED dioda "ERROR" (Chyba). Časový vypínač filtru lze resetovat přidržením obou pravých tlačítek
po pět sekund. Reset bude potvrzen tím, že všechny diody LED třikrát přerušovaně zasvítí.
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Servisní nabídka
Servisní nabídku lze použít ke konfiguraci externích čidel a upravit jiné parametry regulátoru a je založena na tlačítkách a diodách LED. Pro vstup
do servisní nabídky musí být dvě levá tlačítka přidržena po nejméně pět sekund. Když bude v servisním režimu budou aktivovány všechny tři
diody LED na levé straně (křížová ventilace, rekuperace tepla a chyba), buď budou svítit přerušovaně, nebo bez přerušení. Pomocí těchto třech
diod LED lze rozpoznat aktuální aktivní servisní nabídku. Když je jednotka v servisním režimu, dvě levá tlačítka mohou být použita k pohyb skrze
různými nastaveními servisní nabídky. Tlačítka na pravé straně budou měnit vybranou hodnotu parametru. Tři diody LED na pravé straně budou
sloužit k zobrazení hodnoty aktuálně vybraného parametru. Každá kombinace LED bude představovat hodnotu parametru, jak je uvedeno v
následující tabulce.
Hodnota

Číslo LED

5

6

7

1

1

0

0

2

0

1

0

3

1

1

0

4

0

0

1

5

1

0

1

6

0

1

1

7

1

1

1

Kdykoliv bude upravována hodnota, musí se nejprve uložit, aby změna nabyla platnosti. Upravenou hodnotu uložíte tak, že přidržíte tři sekundy
tlačítko vlevo nahoře. Uložení bude potvrzeno přerušovaným světlem pravých LED diod.
Pro odchod ze servisní nabídky musíte přidržet na tři sekund levé dolní tlačítko. Regulátor se přepne zpět do normálního provozního displeje.
Když nebude po dobu dvou minut stisknuto žádné tlačítko, regulátor se vrátí zpět do normálního provozního displeje.
Následující tabulka zachycuje různé parametry servisní nabídky.

Číslo

Displej

Nabídka

1

1 ZAPNUTO
2 ZAPNUTO
3 VYPNUTO

Počet čidel
1 = žádná čidla (výchozí hodnota)
2=1 čidlo
3=2 čidla
4=3 čidla
5=4 čidla

2

1 ZAPNUTO
2 ZAPNUTO
3 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ

Doba klidu na časovém spínač, min
1=15
2=30
3=45
4=60 (Výchozí hodnota)
5=120

1 ZAPNUTO
2 VYPNUTO
3 ZAPNUTO

Úroveň otáček ventilátoru v klidovém režimu
1=VYPNUTO (Výchozí hodnota)
2=úroveň 1
3=úroveň 2
4=úroveň 3
5=úroveň 4

4

1 ZAPNUTO
2 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ
3 ZAPNUTO

Doba trvání intenzivní ventilace, min
1=15
2=30
3=45
4=60 (Výchozí hodnota)
5=120

5

1 VYPNUTO
2 ZAPNUTO
3 ZAPNUTO

Doba trvání křížového větrání, hodiny
1=trvale (Výchozí hodnota)
2=4
3=8
4=12
5=24

3
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LED

Číslo

LED

Displej

Nabídka

6

1 PŘERUŠOVANĚ
2 SVÍTÍZAPNUTO
3 ZAPNUTO

Funkce digitálního vstupu
1=časový spínač klidu (výchozí hodnota)

7

1 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ
2 ZAPNUTO
3 VYPNUTO

Povoleno vypnutí úrovně otáček ventilátoru
1=není povoleno (Výchozí hodnota)
2=povoleno

8

1 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ
2 ZAPNUTO
3 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ

Citlivost čidla
1=nízká
2=střední (Výchozí hodnota)
3=vysoká

9

1 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ
2 VYPNUTO
3 ZAPNUTO

Jas diody LED
Zvyšte a snižte pomocí šipek NAHORU a DOLŮ.

10

1 ZAPNUTO
2 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ
3 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ

Výběr ventilátoru
1=Nastavení ventilátoru 1 (Výchozí hodnota)
2=Nastavení ventilátoru 2

11

1 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ
2 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ
3 PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ

Tovární výchozí hodnoty
6=obnovit tovární výchozí hodnoty

Chyby

LED 3 slouží k signalizaci chyb, které se mohou v regulátoru vyskytnout. Počet bliknutí diody LED následovaný pauzou signalizuje typ chyby, ty
jsou podrobně popsány níže:
Číslo

Chyba

Chybová signalizace LED

Doporučená činnost

1

Vypršela platnost časového
spínače filtru

LED zapnuta

Vyměňte/vyčistěte filtry a vynulujte časový spínač.

2

Neúspěšný samočinný test

2 x PŘERUŠOVANÉ
SVĚTLO – PAUZA

Kontaktujte instalačního technika.

3

Komunikační chyba čidla

3 x PŘERUŠOVANÉ
SVĚTLO – PAUZA

Zkontrolujte kabeláž čidla(čidel), kontaktujte instalačního
technika.

4

Příliš vysoká teplota regulátoru

4 x PŘERUŠOVANÉ
SVĚTLO – PAUZA

Kontaktujte instalačního technika.
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