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1 Securitate

1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la
acţiune

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referi-
toare la acţiune
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune
sunt clasificate în felul următor cu semne de
atenţionare şi cuvinte de semnal referitor la
gravitatea pericolului posibil:

Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal
Pericol!
Pericol de moarte iminent sau pericol
de accidentări grave ale persoanelor

Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare

Atenţionare!
Pericol de accidentări uşoare ale
persoanelor

Precauţie!
Risc de pagube materiale sau polu-
are

1.2 Utilizarea preconizată

La utilizare improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta deteriorări ale produ-
sului şi alte pagube materiale.

Aparatul este prevăzut pentru reglarea unei
instalaţii de încălzire cu generatoare de căl-
dură de la acelaşi producător, cu interfaţă
eBUS.
Controlerul radio, unitatea de recepţie şi sen-
zorul radio extern trebuie să fie fixate într-un
loc care permite o recepţie suficientă. Contro-
lerul radio nu este prevăzut pentru utilizarea
mobilă.

Utilizarea corespunzătoare conţine:

– observarea instrucţiunilor de utilizare alătu-
rate ale produsului, cât şi ale tuturor com-
ponentelor instalaţiei

– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere prezentate în instrucţiuni.

Acest produs poate fi utilizat de copii peste
8 ani şi de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
cele cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe dacă
sunt supravegheate sau dacă au fost instruite
referitor la utilizarea sigură a produsului şi la

pericolele astfel rezultate. Este interzis jocul
copiilor cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea
realizată de utilizator nu pot fi realizate de
către copii fără supraveghere.

O altă utilizare decât cea descrisă în instruc-
ţiunile prezente sau o utilizare care o depă-
şeşte pe cea descrisă aici este neconformă
cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
şi orice utilizare comercială şi industrială di-
rectă.
Atenţie!
Este interzisă orice utilizare ce nu este con-
formă cu destinaţia.

1.3 Instrucţiuni generale de siguranţă

1.3.1 Pericol de comandă eronată

Prin comanda eronată puteţi să vă puneţi în
pericol pe dumneavoastră şi pe cei din jur şi
să provocaţi pagube materiale.
▶ Citiţi cu atenţie instrucţiunile prezente şi

toate documentele complementare, în spe-
cial capitolul "Securitatea" şi indicaţiile de
atenţionare.

▶ Efectuaţi numai operaţiunile cuprinse în
aceste Instrucţiuni de utilizare.

1.3.2 Pericol de vătămare cauzat de baterii

Dacă bateriile sunt reîncărcate în mod neco-
respunzător, pot rezulta vătămări personale.
▶ Nu reîncărcaţi pe cont propriu bateriile.

1.3.3 Pericol de pagube materiale

▶ Nu scurtcircuitaţi contactele de legătură
din compartimentul pentru baterii al apara-
tului.

1.3.4 Pericol de pagube materiale cauzate
de acid

▶ Scoateţi bateriile epuizate din aparat şi
eliminaţi-le în mod corespunzător.

▶ Scoateţi bateriile dacă aparatul urmează
să nu fie utilizat pentru o perioadă îndelun-
gată de timp.

1.3.5 Daune cauzate de umiditate şi
mucegai din cauza ventilaţiei precare

În încăperile bine izolate, la care are loc nu-
mai un schimb de aer redus, pot să apară
daune de umiditate şi ciupercă de mucegai.
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▶ Aerisiţi regulat încăperile prin deschiderea
ferestrelor şi activaţi o dată funcţia 1x aeri-
sire forţată, pentru a economisi energie.

Condiţii: Ventilatorul este racordat

▶ Nu decuplaţi ventilatorul de la reţeaua
electrică.

▶ Curăţaţi şi întreţineţi ventilatorul conform
indicaţiilor din instrucţiunile ventilatorului.

1.4 Reciclarea şi salubrizarea

▶ Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie
realizată de specialistul care a instalat
produsul.

Dacă produsul este marcat cu simbolul
acesta:
▶ În cazul acesta, nu salubrizaţi produsul în

gunoiul menajer.
▶ În loc de aceasta, predaţi produsul unui loc

de colectare pentru aparate uzate electrice
sau electronice.

Dacă aparatul conţine baterii marcate
cu simbolul acesta, atunci acestea conţin
substanţe toxice sau poluante.
▶ În cazul acesta, salubrizaţi bateriile la un

loc de colectare pentru baterii.
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2 Indicaţii privind documentaţia

2.1 Respectarea documentaţiei conexe

▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare
alăturate componentelor instalaţiei.

2.2 Păstrarea documentaţiei

▶ Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţi-
ile conexe pentru utilizare viitoare.

2.3 Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru:

Număr articol VRC 700f/4
România 0020231561

2.4 Nomenclatură

Pentru simplificare se utilizează următoarele noţiuni:

– Regulator: dacă se utilizează controlerul radio
VRC 700f/4.

– Aparat de comandă la distanţă: dacă se utilizează apara-
tul de comandă radio la distanţă VR 91f.

– Senzor extern: dacă se utilizează senzorul radio extern.

2.5 Disponibilitatea funcţiilor

Indicaţie
Funcţiile descrise în aceste instrucţiuni de utilizare
nu sunt disponibile pentru toate configurările siste-
mului.

Regulatorul indică numai funcţiile care sunt utile pentru confi-
guraţia instalată a sistemului.

3 Descrierea aparatului

3.1 Construcţia aparatului

3.1.1 Unitatea de recepţie radio

4

3

1

2

1 Soclu mural

2 Mufă de diagnoză

3 Afişaj de stare cu LED

4 Tasta de învăţare

3.1.2 Controlerul radio

2

1

3

2

5

6

4

1 Afişaj

2 Tastă de selectare

3 Mufă de diagnoză

4 Compartiment pentru
baterii

5 Capacul soclului mural

6 Buton rotativ
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3.1.3 Senzor radio extern

1

2

3

1 Soclu mural

2 Senzor radio extern

3 Celulă solară

3.2 Funcţia principală

Regulatorul este un regulator controlat de condiţiile atmosfe-
rice şi are un senzor extern.

Regulatorul este conectat cu senzorul extern şi cu generato-
rul de căldură prin unitatea de recepţie. Regulatorul reglează
prin radio instalaţia de încălzire şi alte componente racor-
date, de ex., prepararea apei calde menajere la un boiler de
apă caldă menajeră racordat sau ventilarea unui aparat de
ventilaţie racordat.

3.2.1 Încălzire

Senzorul extern măsoară temperatura exterioară şi retrans-
mite valorile regulatorului. Dacă temperatura exterioară este
redusă, regulatorul creşte temperatura pe tur a instalaţiei de
încălzire. Dacă temperatura exterioară creşte, regulatorul
scade temperatura pe tur. Regulatorul reacţionează la osci-
laţiile temperaturii exterioare şi reglează temperatura came-
rei cu ajutorul temperaturii pe tur, la temperatura dorită.

3.2.2 Răcire

Senzorul măsoară temperatura camerei şi transmite valo-
rile regulatorului. Dacă temperatura camerei este mai mare
decât temperatura dorită setată, atunci regulatorul porneşte
răcirea.

3.2.3 Aerisire

Printr-un schimb controlat de aer, aparatul de ventilaţie asi-
gură ventilarea şi aerisirea spaţiilor de locuit. Regulatorul
reglează debitul de aer prin intermediul treptelor de ventilare
setate.

3.2.4 Prepararea apei calde menajere

Un senzor de temperatură măsoară temperatura apei în bo-
ilerul pentru apă caldă menajeră şi retransmite valorile la
regulator. În cazul unei temperaturi scăzute a apei calde me-

najere, regulatorul creşte temperatura în circuitul de ACM şi
încălzeşte astfel apa în boilerul pentru apă caldă menajeră la
temperatura reglată a apei calde menajere.

3.2.5 Recirculare

Dacă în instalaţia de încălzire este instalată o pompă de re-
circulare, la punctele de consum va fi disponibilă mai rapid
apă caldă. Pompa de recirculare pompează apă caldă în cir-
cuit prin conductele de recirculare spre punctele de consum.

3.3 Zone

O clădire este împărţită în mai multe zone dacă necesarul
termic este diferit în diversele părţi ale clădirii.

– Dacă într-o casă există o încălzire în pardoseală şi o
încălzire cu calorifere plate.

– Dacă într-o casă există mai multe unităţi locative inde-
pendente.

Dacă sunt legate mai multe zone, atunci regulatorul reglează
zonele existente.

3.4 Managerul hibrid

După racordarea unei pompe de căldură, managerul hibrid
încearcă să acopere necesarul energetic anunţat din punct
de vedere al optimizării costurilor şi caracteristicilor tehnice.

Indicaţie
Pentru ca pompa de încălzire şi aparatul de încă-
lzire să poată lucra eficient şi corelat trebuie să
setaţi corect Tarife (→ pagina 16). La o setare ero-
nată a tarifelor pot rezulta costuri ridicate.

Dacă sistemul semnalează un necesar energetic, atunci se
porneşte managerul hibrid şi transmite necesarul energetic
către generatorul de căldură. În funcţie de tarifele setate,
managerul hibrid stabileşte în raport cu necesarul energetic
care este generatorul de căldură pornit.

3.5 Funcţia de protecţie antiîngheţ

Funcţia de protecţie antiîngheţ protejează instalaţia de încăl-
zire şi locuinţa de pagubele de îngheţ. Funcţia pentru protec-
ţia antiîngheţ supraveghează temperatura exterioară.

Dacă temperatura exterioară

– coboară sub 4 °C, atunci regulatorul porneşte genera-
torul de căldură după temporizarea funcţiei de protecţie
antiîngheţ şi reglează temperatura camerei la minimum
5 °C.

– creşte peste 5 °C, atunci regulatorul nu porneşte gene-
ratorul de căldură, dar monitorizează temperatura exteri-
oară.

Indicaţie
Instalatorul poate regla perioada de temporizare a
protecţiei antiîngheţ.
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3.6 Evitarea funcţionării eronate

▶ Asiguraţi-vă de faptul că aerul încăperii poate circula liber
în jurul controlerului, iar controlerul nu este acoperit de
mobilier, perdele sau alte obiecte.

▶ Asiguraţi-vă că sunt deschise complet toate robinetele
caloriferelor în încăperea în care este montat controlerul.

3.7 Plăcuţa de timbru

Plăcuţa de timbru se află pe partea posterioară a regulatoru-
lui sub suportul aparatului.

Pe plăcuţa de timbru sunt specificate următoarele date:

Date de pe plăcuţa de timbru Semnificaţie

Număr serial pentru identificare, de la nu-
mărul 7 până la 16 = numărul
de articol al aparatului

multiMATIC Denumirea aparatului

V Tensiunea de exploatare

mA Curent absorbit

Citirea instrucţiunilor

LR06 Notaţia de tip a bateriei

T60 Temperatura ambiantă max.
admisibilă: 0 … 60 °C

3.8 Numărul serial

Puteţi afişa numărul de serie şi pe display la Meniu → Infor-
maţie → Seria. Numărul de articol din 10 poziţii se află pe al
doilea rând.

3.9 Caracteristica CE

 

Prin caracteristica CE se documentează faptul că produsele
îndeplinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare con-
form plăcii de timbru.

Producătorul declară că instrucţiunile din acest manual co-
respund cerinţelor directivei UE 2014/53/. Textul complet al
declaraţiei de conformitate UE este disponibil la producător.

4 Funcţionarea

4.1 Structura de comandă

4.1.1 Nivel de comandă şi de indicare

Aparatul are două domenii de comandă şi de indicare.

La nivelul de utilizator găsiţi informaţii şi posibilităţi de reglare
care vă sunt necesare în calitatea de utilizator.

Nivelul pentru specialişti este rezervat instalatorilor. Acesta
este protejat cu un cod. Numai persoanele competente au
permisiunea de a modifica setări în nivelul pentru specialişti.

Nivelul de utilizator (→ pagina 22)

4.1.2 Construcţia structurii meniului

Structura meniului constă în mai multe niveluri de selecţie şi
un nivel de reglare.

Din afişajul principal ajungeţi întotdeauna cu tasta de selec-
ţie Meniu la nivelul de selecţie 1.

Cu ajutorul tastei de selecţie Mod funcţion. ajungeţi direct la
nivelul de setare Mod funcţionare.

Nivelul situat cel mai jos este întotdeauna nivelul de setare.

4.1.3 Nivel de alegere

Meniu
Informaţii
Temperatura dorita
Program timp

Înapoi Alege

1

4

3

2

1 Bară de scroll

2 Funcţiile actuale ale
tastelor de selectare

3 Intrări din listă ale nive-
lurilor de alegere

4 Funcţia actuală sau
nivelul de alegere

Bara de rulare (1) este vizibilă numai dacă există mai multe
intrări din listă, decât pot fi afişate simultan pe display.

4.1.4 Nivel de setare

Zona 1

Temp. noapte înc.Temp. noapte înc.
Temp. zi răcireTemp. zi răcire
Temperatură zi înc.Temperatură zi înc.

Înapoi Schimbare

20,0°C20,0°C
26,0°C26,0°C
15,0°C15,0°C

21

3
5

4

1 alegerea actuală

2 nivelul actual de alegere

3 Valori

4 Funcţiile actuale ale
tastelor de selectare

5 Nivel de setare

În nivelul de setare puteţi selecta valorile pe care doriţi să le
citiţi sau să le modificaţi.

Regulatorul trebuie să invoce mai întâi valorile de la unitatea
de recepţie, operaţiune ce durează până la 2 secunde. În
acest timp, afişaj prezintă linii întrerupte (--) în loc de valori.

4.1.5 Funcţia tastei soft de la tastele de selecţie

Cele două taste de selecţie au o funcţie de tastă soft, adică
tastelor de selecţie li se pot atribui diverse funcţii. Dacă apă-
saţi de ex. tasta de selecţie din stânga, funcţia actuală se
schimbă din Meniu în Înapoi.
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4.2 Afişajul de bază

 5,0°C
°C19,5

15:34Auto

Temp dorită încălzire 20,0°C

Meniu Mod function.

1

5

2 3

4

66

8

7

9

1 Simbolul pentru senzo-
rul extern

2 Offset temperatură
exterioară

3 Intensitatea recepţiei

4 Ora

5 Temperatura camerei

6 Funcţia tastelor de
selectare

7 Setarea dorită

8 Simbol în modul de
funcţionare Auto

9 Modul de funcţionare
actual

Apare afişajul de bază:

– În funcţie de nivelul în care vă aflaţi, trebuie să apăsaţi de
mai multe ori tasta de selectare din stânga.

– Dacă regulatorul se află la un nivel de alegere sau de se-
tare şi nu utilizaţi regulatorul pentru mai mult de 5 minute.

– Dacă acţionaţi o tastă de selectare sau butonul rotativ cu
afişaj oprit.

Afişaj se deconectează dacă nu utilizaţi regulatorul pentru
mai mult de 10 minute.

4.2.1 Zona preferată din afişajul principal

Dacă instalaţia dumneavoastră de încălzire are mai multe
zone, tehnicianul de specialitate reglează zona ale cărei
valori urmează să apară în afişajul principal.

4.2.2 Modul de funcţionare preferat în afişajul
principal

Dacă instalaţia dumneavoastră de încălzire este configurată
constructiv pentru două dintre modurile de funcţionare în-
călzire, răcire sau ventilare, puteţi trece afişajul principal pe
modul de funcţionare dorit. În funcţie de modul selectat şi de
modul de funcţionare în care se află regimul, în afişajul prin-
cipal pot apărea diferite informaţii.

4.2.3 Informaţii în afişajul principal

Afişajul principal arată setările şi valorile actuale cele mai
importante ale instalaţiei de încălzire.

În afişajul principal pot apărea diverse informaţii. Depinde de
modul de funcţionare pe care îl alegeţi şi de setările pe care
le-aţi efectuat la modul de funcţionare ales.

4.2.3.1 Afişajul principal pentru modul de funcţionare
Încălzire

Mod Perioada Simbol Setarea dorită

Auto pornit Apare Temp dorită
încălzire:
– Regulatorul execută

reglajul la temperatura
dorită.

Apare rândul gol:
– Regulatorul nu solicită

energie pentru încăl-
zire.

Oprire

Zi

Noapte

Oprit Rând gol

4.2.3.2 Afişajul principal pentru modul de funcţionare
Răcire

Mod Perioada Simbol Setarea dorită

Auto pornit Temp dorită răcire

Oprire rând gol

Zi Temp dorită răcire

Oprit rând gol

4.2.3.3 Afişajul principal pentru modul de funcţionare
Aerisire

Mod Perioada Simbol Setarea dorită

Auto pornit Treaptă aerisire max.

Oprire Treaptă aerisire max.

Zi Treaptă aerisire

Noapte Treaptă aerisire

4.2.3.4 Afişajul principal pentru modul special Răcire
manuală

Mod Perioada Setarea dorită

activat pornit Temp dorită răcire

Oprire Rând gol

4.3 Conceptul de comandă

Regulatorul se utilizează cu două taste de selectare şi un
buton rotativ.

Cu tastele de selectare sunt posibile următoarele:

– Navigarea în structura meniului prin nivelurile de selec-
tare şi nivelul de setare.

– Marcarea unei valori reglate.
– Confirmarea unei valori reglate.
– Navigarea la modurile de funcţionare.
– Întreruperea modificării unei valori reglate.

Cu butonul rotativ sunt posibile următoarele:

– Navigarea prin intrările din listă ale unui nivel de selec-
tare.

– Marcarea unui nivel de alegere sau a unui nivel de se-
tare.

– Modificarea unei valori setate alese.
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Afişajul prezintă un element marcat prin scris alb pe fundal
negru. O valoare intermitentă, marcată semnifică faptul că
puteţi modifica valoarea.

Dacă nu utilizaţi regulatorul pentru mai mult de 10 secunde,
iluminarea de fundal se deconectează.

Dacă nu utilizaţi regulatorul mai mult de 60 de secunde, re-
gulatorul trece în poziţia de repaus, iar afişajul prezintă linii
întrerupte (--) în locul valorilor.

Dacă nu utilizaţi regulatorul mai mult de 5 minute, apare afi-
şajul de bază.

4.3.1 Setarea cu butonul rotativ în afişajul principal

Dacă display-ul arată afişajul principal, puteţi modifica seta-
rea dorită cu butonul rotativ.

Setarea pe care o modificaţi depinde de afişajul principal
ales, modul de funcţionare şi modul setat al modului de func-
ţionare.

4.3.1.1 Modificarea setării dorite în modul de
funcţionare Încălzire

Temperatura zi dorita
Numai azi: 18°C

Pentru schimbare permanentă
Apăsare OK

OK

Mod Perioada Efect

Auto pornit Schimbare într-un alt afişaj cu display
cu interogarea:

– modificare permanentă a Tempera-
tură zi înc.

– modificare pentru 6 ore a Tempe-
ratură zi înc.

Oprire modificare directă pentru 6 ore a
Temp. noapte înc.

Zi Schimbare într-un alt afişaj cu display
cu interogarea:

– modificare permanentă a Tempera-
tură zi înc.

– modificare pentru 6 ore a Tempe-
ratură zi înc.

Noapte modificare directă pentru 6 ore a
Temp. noapte înc.

Oprit Lipsă

4.3.1.2 Modificarea setării dorite în modul de
funcţionare Răcire

Mod Perioada Efect

Auto pornit modificare directă permanentă a Temp.
zi răcire

Oprire Lipsă

Zi modificare directă permanentă a Temp.
zi răcire

Oprit Lipsă

4.3.1.3 Modificarea setării dorite în modul de
funcţionare Aerisire

Mod Perioada Efect

Auto pornit modificare directă permanentă a Tr.
aerisire max. zi

Oprire modificare directă permanentă a Tr.
aeris. max. noapte

Zi modificare directă permanentă a Tr.
aerisire max. zi

Noapte modificare directă permanentă a Tr.
aeris. max. noapte

4.3.1.4 Modificarea setării dorite în modul special
Răcire manualăn

Mod Perioada Efect

activat pornit modificare directă permanentă a Temp.
zi răcire

Oprire Lipsă

4.3.1.5 Setarea cu butonul rotativ fără efect

Următoarele regimuri speciale nu pot fi influenţate prin învâr-
tirea butonului rotativ:

– Oprire sistem activ
– 1x încărcare boiler
– Petrecere
– 1 zi acasă
– Programare zile acasă
– 1 zi plecat
– Programare zile plecat de acasă
– 1x aerisire forţată
– Funcţia de uscare a şapei

4.3.2 Exemplu de modificare a contrastului la
display

Auto  5,0°C
°C19,5

15:34

Temp dorită încălzire 20,0°C

Meniu Mod function.
1. Dacă display-ul nu arată afişajul de bază, atunci apăsaţi

tasta de selectare stânga Înapoi, până când apare pe
display afişajul de bază.
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2. Apăsaţi tasta de selectare stânga Meniu.

◁ Regulatorul comută în nivelul de alegere 1.

Meniu

Informaţii
Temperatura dorita
Program timp

Înapoi Alege

3. Rotiţi butonul rotativ până când se marchează intrarea
din listă Setări de bază.

Meniu

Progr zi, plecat de acasăProgr zi, plecat de acasă
Programare zi, acasă
Setări de bazăSetări de bază

Înapoi Alege

4. Apăsaţi tasta de selectare dreapta Alege.

◁ Regulatorul comută în nivelul de alegere 2.

Setări de bază

Limbă
Data / Ora
Display

Înapoi Alege

5. Rotiţi butonul rotativ până când se marchează intrarea
din listă Display.

Setări de bază

LimbăLimbă
Data / OraData / Ora
Display

Înapoi Alege

6. Apăsaţi tasta de selectare dreapta Alege.

◁ Regulatorul comută la nivelul de setare Display. Va-
loarea care poate fi setată pentru Contrast display
este marcată.

Display
Contrast display
Blocajul tastelor

9

Înapoi Schimbare

7. Apăsaţi tasta de selectare dreapta Schimbare.

◁ Valoarea marcată se aprinde intermitent.

Display
Contrast display
Blocajul tastelor

9

Anulează OK

8. Rotiţi butonul rotativ pentru modificarea valorii.

Display
Contrast display
Blocajul tastelor

12

Anulează OK

9. Apăsaţi tasta de selectare dreapta OK, pentru a con-
firma modificarea.

◁ Regulatorul a memorat valoarea modificată.

10. Apăsaţi de mai multe ori tasta de selectare stânga Îna-
poi, pentru a reveni la afişajul de bază.

5 Funcţii de comandă şi afişare

Indicaţie
Funcţiile descrise în acest capitol nu stau la dispo-
ziţie pentru toate configurările sistemului.

Planul general al modurilor de funcţionare şi nivelului
de utilizator
Moduri de funcţionare (→ pagina 22)

Nivelul de utilizator (→ pagina 22)

Precizarea căii la începutul descrierii unei funcţii indică mo-
dalitatea în care ajungeţi la această funcţie în structura meni-
ului.

Descrierea funcţiilor pentru ZONA1 este valabilă pentru
toate zonele existente.
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5.1 Informaţii

5.1.1 Citirea stării sistemului

Meniu → Informaţie → Stare sistem

– La Stare sistem se află o listă cu informaţii, care prezintă
o vedere de ansamblu cu starea actuală a sistemului şi
cu setările actuale, pe care le puteţi modifica acolo.

5.1.1.1 Sistem

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Starea erorii

– Dacă nu este necesară nicio întreţinere curentă şi nu
a apărut nicio eroare, atunci la Starea erorii apare va-
loarea fără eroa.. Dacă este necesară o întreţinere cu-
rentă sau dacă a apărut o eroare, atunci la Starea erorii
apare valoarea Listă erori. În acest caz, tasta de selec-
tare dreapta are funcţia Display. Dacă apăsaţi tasta de
selectare dreapta Display, atunci apare pe display lista
mesajelor de eroare.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Green IQ

– Puteţi folosi funcţia dacă generatorul de căldură racordat
este compatibil cu Green IQ.

Pornit: modul de funcţionare reglează generatorul de căldură
în regimul de încălzire şi de încărcare a boilerului, astfel în-
cât să se atingă un randament energetic maxim.

Oprit: modul de funcţionare este dezactivat.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Presiune apă

– Cu ajutorul acestei funcţii puteţi citi presiunea apei din
instalaţia de încălzire.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Starea sistemului

– Cu această funcţie puteţi citi modul de funcţionare în care
se află instalaţia de încălzire.

– Standby: Instalaţia de încălzire nu are un necesar de
energie şi se află în stare de repaus.

– Reg Încălz.: Instalaţia de încălzire încălzeşte spaţiile
locative la Temperatura dorită încălzire.

– Răcire: Instalaţia de încălzire răceşte spaţiile locative la
Temperatura dorită răcire.

– ACM: Instalaţia de încălzire încălzeşte apa caldă în boi-
ler la temperatura dorită ACM.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Temperatură colector

– Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală la sen-
zorul din panoul colector.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Câştig solar

– Cu această funcţie puteţi citi calculul energiei solare însu-
mată.

Aveţi în vedere conţinutul capitolului Afişajul consumului de
energie şi randamentului energetic (→ pagina 12).

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Resetare câştig solar

– Dacă selectaţi la funcţia Resetare câştig solar setarea
Da şi apăsaţi tasta de selectare dreapta OK, atunci rese-
taţi absorbţia de energie solară însumată până în prezent
la 0 kWh.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Energia câştigată

– Cu această funcţie puteţi citi energia câştigată însumată.

Aveţi în vedere conţinutul capitolului Afişajul consumului de
energie şi randamentului energetic (→ pagina 12).

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Umid. act. aer cameră

– Cu această funcţie puteţi citi umiditatea actuală a aerului
din cameră. Senzorul pentru umiditatea aerului din ca-
meră este montat în regulator.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Punct act. de
condens

– Cu această funcţie puteţi citi punctul actual de rouă.
Punctul de rouă indică temperatura la care condensează
vaporii de apă din aer şi se depun pe obiecte.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → triVAI

– Cu această funcţie puteţi citi dacă în acest moment,
pompa de căldură sau aparatul de încălzire suplimentar
(gaz, ulei sau curent) acoperă necesarul de energie. Ma-
nagerul de energie decide pe baza triVAI şi a criteriilor
de confort, generatorul de căldură pe care îl utilizează.

Dacă valoarea citită este mai mare de 1, atunci este mai ren-
tabilă utilizarea pompei de încălzire pentru acoperirea nece-
sarului de energie decât aparatul de încălzire suplimentar.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Stare baterie

– Cu această funcţie puteţi să citiţi care este starea de
încărcare a bateriei.

– OK: bateria are un nivel de încărcare suficient.
– critică: bateria este aproape descărcată.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Putere semnal

– Cu această funcţie puteţi să citiţi cât de puternică este
conexiunea prin radio dintre unitatea de recepţie şi regu-
lator.

– 4: Conexiunea prin radio se încadrează în domeniul ac-
ceptabil. Dacă intensitatea recepţiei devine < 4, conexiu-
nea prin radio este instabilă.

– 10: Conexiunea prin radio este foarte stabilă.

5.1.1.2 ZONA1

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Temperatură zi înc.

– Cu această funcţie puteţi seta temperatura de zi dorită
pentru zonă.

Temperatură zi înc. este temperatura pe care v-o doriţi în
încăperi pe parcursul zilei sau când vă aflaţi acasă.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Temp. zi răcire

– Cu această funcţie puteţi seta temperatura de zi dorită
pentru zonă.

Temp. zi răcire este temperatura pe care v-o doriţi în încă-
peri pe parcursul zilei sau când vă aflaţi acasă.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Temp. noapte înc.

– Cu această funcţie puteţi seta temperatura de noapte
dorită pentru zonă.

Temp. noapte înc. este temperatura pe care v-o doriţi în
încăperi pe parcursul nopţii sau când sunteţi plecat de acasă
(mod Noapte).

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Temperatură cameră

– Dacă regulatorul este montat în afara generatorului de
căldură, atunci puteţi să citiţi temperatura actuală a ca-
merei.

Regulatorul are un senzor de temperatură încorporat, care
determină temperatura camerei.
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5.1.1.3 Aerisirea

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Senzor cal. aerului
1/2

– Cu această funcţie puteţi citi valorile măsurate ale senzo-
rului pentru calitatea aerului.

Meniu → Informaţie → Stare sistem → Umid. aerului evacuat

– Cu această funcţie puteţi citi umiditatea aerului evacuat
în şahtul de aerisire al ventilatorului.

5.1.2 Afişajul consumului de energie şi
randamentului energetic

Regulatorul afişează pe afişaj şi în aplicaţiile utilizabile supli-
mentar valori referitoare la consumul de energie, respectiv la
randamentul energetic.

Regulatorul afişează o estimare a valorilor instalaţiei. Valorile
sunt influenţate printre altele de:

– Instalarea/varianta de execuţie a instalaţiei de încălzire
– Modul de utilizare
– Condiţiile de mediu sezoniere
– Toleranţe şi componente

Componentele externe, de ex. pompele de încălzire sau
supapele externe şi alţi consumatori şi alte generatoare din
locuinţă nu sunt luate în considerare.

Abaterile dintre valorile afişate şi cele efective pentru consu-
mul de energie, respectiv randamentul energetic pot fi consi-
derabile.

Datele referitoare la consumul de energie, respectiv ran-
damentul energetic nu sunt adecvate pentru a întocmi sau
compara calcule de energie.

5.1.2.1 Consum

Unele componente nu suportă calculul consumului, care
apare însumat pe display. În instrucţiunile componentelor
aflaţi dacă şi în ce mod consumul este înregistrat de compo-
nente.

Meniu → Informaţie → Consum → luna actuală → Încălzire →
Curent

– Cu această funcţie puteţi citi consumul electric însumat
pentru încălzire în luna în curs.

Meniu → Informaţie → Consum → luna actuală → Încălzire →
Combustibil

– Cu această funcţie puteţi citi consumul de combustibil
însumat în kWh pentru încălzire în luna în curs.

Meniu → Informaţie → Consum → luna actuală → ACM →
Curent

– Cu această funcţie puteţi citi consumul electric însumat
pentru apa caldă în luna în curs.

Meniu → Informaţie → Consum → luna actuală → ACM →
Combustibil

– Cu această funcţie puteţi citi consumul de combustibil
însumat în kWh pentru apă caldă în luna în curs.

Meniu → Informaţie → Consum → ultima lună → Încălzire →
Curent

– Cu această funcţie puteţi citi consumul electric însumat
pentru încălzire în ultima lună.

Meniu → Informaţie → Consum → ultima lună → Încălzire →
Combustibil

– Cu această funcţie puteţi citi consumul de combustibil
însumat în kWh pentru încălzire în ultima lună.

Meniu → Informaţie → Consum → ultima lună → ACM → Cu-
rent

– Cu această funcţie puteţi citi consumul electric însumat
pentru apa caldă în ultima lună.

Meniu → Informaţie → Consum → ultima lună → ACM →
Combustibil

– Cu această funcţie puteţi citi consumul de combustibil
însumat în kWh pentru apă caldă în ultima lună.

Meniu → Informaţie → Consum → Istoric → Încălzire → Cu-
rent

– Cu această funcţie puteţi citi consumul electric însumat
pentru încălzire de la punerea în funcţiune.

Meniu → Informaţie → Consum → Istoric → Încălzire → Com-
bustibil

– Cu această funcţie puteţi citi consumul de combustibil în-
sumat în kWh pentru încălzire de la punerea în funcţiune.

Meniu → Informaţie → Consum → Istoric → ACM → Curent

– Cu această funcţie puteţi citi consumul electric însumat
pentru apa caldă de la punerea în funcţiune.

Meniu → Informaţie → Consum → Istoric → ACM → Combus-
tibil

– Cu această funcţie puteţi citi consumul de combustibil
însumat în kWh pentru apă caldă de la punerea în func-
ţiune.

5.1.2.2 Citirea diagramei Absorbţia de energie solară

Meniu → Informaţie → Câştig solar

– Diagrama de la Câştig solar afişează absorbţia de ener-
gie solară lunară a anului anterior în comparaţie cu anul
curent.

Câştigul total poate fi văzut în partea dreaptă jos. Valoa-
rea maximă a ultimilor doi ani, care a fost atinsă într-o lună,
poate fi văzută în partea dreaptă sus.

5.1.2.3 Citirea diagramei cu energia câştigată

Meniu → Informaţie → Energia câştigată

– Diagrama de la Energia câştigată afişează energiile lu-
nare câştigate ale anului anterior în comparaţie cu anul
curent.

Câştigul total poate fi văzut în partea dreaptă jos. Valoa-
rea maximă a ultimilor doi ani, care a fost atinsă într-o lună,
poate fi văzută în partea dreaptă sus.
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5.1.2.4 Citirea diagramei cu consumul electric

Meniu → Informaţie → Consum electric

– Diagrama de la Consum electric afişează consumul de
curent lunar al anului anterior în comparaţie cu anul cu-
rent.

Câştigul total poate fi văzut în partea dreaptă jos. Valoa-
rea maximă a ultimilor doi ani, care a fost atinsă într-o lună,
poate fi văzută în partea dreaptă sus.

5.1.2.5 Citirea diagramei cu consumul de combustibil

Meniu → Informaţie → Consum de carburant

– Diagrama de la Consum de carburant afişează consu-
mul de combustibil lunar al anului anterior în comparaţie
cu anul curent.

Câştigul total poate fi văzut în partea dreaptă jos. Valoa-
rea maximă a ultimilor doi ani, care a fost atinsă într-o lună,
poate fi văzută în partea dreaptă sus.

5.1.2.6 Citirea diagramei pentru câştigul de căldură
prin recuperare

Meniu → Informaţie → Recuperare căldură

– Diagrama de la Recuperare căldură afişează câştigul
de căldură prin recuperarea lunară a anului anterior în
comparaţie cu anul curent.

Câştigul total poate fi văzut în partea dreaptă jos. Valoa-
rea maximă a ultimilor doi ani, care a fost atinsă într-o lună,
poate fi văzută în partea dreaptă sus.

5.1.3 Citirea datelor de contact ale specialistului

Meniu → Informaţie → Date de contact

– Dacă instalatorul a introdus la instalare denumirea firmei
sale şi numărul său de telefon, atunci puteţi citi aceste
date la Date de contact.

5.1.4 Citirea numărului serial şi a numărului de
articol

Meniu → Informaţie → Seria

– La Seria se află numărul serial al regulatorului, pe care
este posibil să îl solicite instalatorul de la dumneavoastră.
Numărul articolului se află în al doilea rând al seriei.

5.2 Setări

5.2.1 Setarea temperaturilor dorite

Cu această funcţie setaţi temperaturile dorite pentru zonă şi
prepararea apei calde.

5.2.1.1 Zonă

Meniu → Temperaturi dorite → ZONA1

– Pentru zonă puteţi seta temperaturi dorite diferite:

Încălzire
– Temperatura dorită Temperatură zi înc. este tempera-

tura pe care v-o doriţi în încăperi pe parcursul zilei sau
când vă aflaţi acasă.

– Temperatura dorită Temp. noapte înc. este temperatura
pe care v-o doriţi în încăperi pe parcursul nopţii sau când
sunteţi plecat de acasă.

Răcire
– Temperatura dorită Temp. zi răcire este temperatura pe

care v-o doriţi în încăperi pe parcursul zilei sau când vă
aflaţi acasă.

5.2.1.2 Prepararea apei calde menajere

Atenţionare!
Pericol de opărire cu apa fierbinte!

Pentru protecţia împotriva bacteriilor Legio-
nella, apa caldă menajeră poate fi încălzită în
intervalele de timp stabilite la peste 60 °C.

▶ Consultaţi o persoană competentă în pri-
vinţa măsurilor întreprinse pentru protecţia
antilegionella în instalaţia dumneavoastră.

Meniu → Temperaturi dorite → Circuit ACM

– Pentru circuitul de apă caldă menajeră puteţi să setaţi
temperatura dorită ACM.

Dacă o pompă de încălzire este racordată şi aţi setat tem-
peratura dorită peste 55 °C, este posibil ca aparatul de încă-
lzire suplimentar să preia predominant alimentarea cu apă
caldă menajeră.

5.2.2 Setarea treptei de ventilaţie

Meniu → Treaptă aerisire

– Cu această funcţie puteţi seta cât de rapid să se schimbe
aerul uzat al încăperii cu aer proaspăt exterior.

Treapta de ventilare Tr. aerisire max. zi asigură schimbul
de aer pe care îl doriţi în încăperi pe parcursul zilei sau când
vă aflaţi acasă. Treapta de ventilare Tr. aeris. max. noapte
asigură schimbul de aer pe care îl doriţi în încăperi pe par-
cursul nopţii sau când nu sunteţi acasă. Din instrucţiunile de
exploatare ale ventilatorului preluaţi modul în care ventilato-
rul lucrează cu treptele de ventilaţie.
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5.2.3 Setarea programelor de timp

5.2.3.1 Setările programelor de timp după pierderea
tensiunii

Indicaţie
Dacă scoateţi de sub tensiune întreaga instalaţie
de încălzire, toate valorile setate ale programelor
de timp se păstrează.

5.2.3.2 Reprezentarea perioadelor pentru o zi

18:0016:30 22:30

16 °C

21 °C

20:00
A

B
1

3

1

4

2 2

A Ora

B Temperatura

1 Temperatură zi înc.

2 Temp. noapte înc.

3 Fereastra de timp 1

4 Fereastra de timp 2

Cu funcţia Programe de timp puteţi să setaţi ferestrele de
timp.

Dacă nu aţi setat o fereastră de timp, atunci regulatorul folo-
seşte perioadele stabilite la setările din fabrică.

5.2.3.3 Setarea ferestrelor de timp pentru zile şi
blocuri

Pentru fiecare zi şi bloc puteţi seta până la trei perioade.

Perioadele setate pentru o zi au prioritate faţă de perioadele
setate pentru un bloc.

Temperatură zi înc.: 21 °C

Temp. noapte înc.: 16 °C

Perioada 1: ora 06.00 - 08.00

Perioada 1: ora 16.30 - 18.00

Perioada 1: ora 20.00 - 22.30

În cadrul ferestrelor de timp, regulatorul reglează tempera-
tura camerei la Temperatură zi înc. setată.

În afara ferestrelor de timp, regulatorul reglează temperatura
camerei la Temp. noapte înc. setată.

5.2.3.4 Setarea rapidă a programelor de timp

Dacă aveţi nevoie de ex. de ferestre de timp diferite numai
pentru o zi de lucru din săptămână, atunci setaţi mai întâi
orele pentru întregul bloc Luni - Vineri. Setaţi apoi perioa-
dele diferite pentru ziua respectivă.

5.2.3.5 Afişarea şi modificarea orelor diferite în bloc

Luni - Duminica
Perioada 1:
Perioada 2:
Perioada 3:

!! : !! - !! : !!
!! : !! - !! : !!
!! : !! - !! : !!

Inapoi Selecteaza

Dacă afişaţi pe display un bloc şi dacă aţi definit o fereastră
de timp diferită pentru o zi din acest bloc, atunci display-ul
afişează ore diferite în bloc cu !!.

Abatere  
program

presatabilit L - D

OKInapoi

Dacă apăsaţi tasta de selectare dreapta Alege, atunci apare
pe display un mesaj, care vă informează referitor la feres-
trele de timp diferite. Nu trebuie să egalaţi orele.

Timpii setaţi pentru blocul marcat cu !! pot fi afişaţi pe display
cu tasta de selectare dreapta OK şi modificaţi.

5.2.3.6 Reglarea programului de timp Încălzire

Meniu → Programe de timp → ZONA1

– Programele de timp sunt active numai în modul automat
(→ pagina 17). În cadrul ferestrelor de timp, regulatorul
reglează încăperile racordate la temperatura dorită setată
Temperatură zi înc.. În afara ferestrelor de timp, regu-
latorul comută pe regimul de funcţionare setat de tehni-
cienii de specialitate: Eco sau Temp. noapte înc.. Dacă
tehnicianul de specialitate a lăsat setările de fabrică Eco,
regulatorul dezactivează funcţia de încălzire.

Setaţi modul de funcţionare Încălzire. (→ pagina 17)

5.2.3.7 Reglarea programului de timp Răcire

Meniu → Programe de timp → ZONA1: Răcire

– Programele de timp sunt active în modul de funcţionare
Răcire şi în modul de funcţionare special Răcire manu-
ală. În fiecare fereastră de timp setată este valabilă tem-
peratura dorită, pe care aţi setat-o la funcţia Temperaturi
dorite. În cadrul ferestrelor de timp, zona răceşte spaţi-
ile locative la temperatura dorită Temp. zi răcire. În afara
acestor ferestre de timp nu se răceşte.
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5.2.3.8 Reglarea programului de timp Preparare apă
caldă

Meniu → Programe de timp → Circuit ACM

– Programele de timp sunt active pentru prepararea apei
calde numai în modul automat. În fiecare fereastră de
timp setată este valabilă temperatura dorită ACM. La fi-
nalul unei ferestre de timp, regulatorul deconectează pre-
pararea apei calde până la pornirea următoarei ferestre
de timp.

5.2.3.9 Programul de timp Recirculare

Meniu → Programe de timp → Circulaţie

– Programele de timp sunt active pentru recirculare numai
în modul automat. Perioadele setate stabilesc duratele
de funcţionare ale recirculării. Recircularea este pornită
în interiorul perioadei. Recircularea este oprită în afara
perioadei.

5.2.3.10 Reglarea programului de timp Aerisire

Meniu → Programe de timp → Aerisire

– Programele de timp sunt active numai în modul automat.
În fiecare fereastră de timp setată este valabilă treapta
de aerisire, pe care aţi setat-o la funcţia Aerisire. În ca-
drul ferestrelor de timp, regulatorul reglează ventilatorul
maxim la Tr. aerisire max. zi. În afara ferestrelor de timp,
regulatorul reglează ventilatorul maxim la Tr. aeris. max.
noapte.

5.2.3.11 Pentru perioada de reducere a zgomotului

Meniu → Programe de timp → Perioadă de reducere a zgo-
motului

– Cu această funcţie puteţi reduce turaţia ventilatorului şi,
astfel, puteţi reduce nivelul de zgomot al ventilatorului.
Din cauza turaţiei mai scăzute, se diminuează puterea de
încălzire.

Sunt posibile următoarele efecte:

– Locuinţa nu se mai încălzeşte.
– Apa din boilerul pentru apă caldă menajeră nu se mai

încălzeşte.
– Aparatul de încălzire suplimentar preia alimentarea cu

energie a instalaţiei de încălzire.

5.2.3.12 Reglarea programului de timp Perioade tarif

Meniu → Programe de timp → Perioade tarif

– Cu această funcţie puteţi seta când să fie luat în conside-
rare tariful ridicat sau tariful scăzut pentru calculul costu-
rilor.

În interiorul ferestrei de timp: pentru tariful ridicat

În afara ferestrei de timp: pentru tariful scăzut

Orele de tarif ridicat depind de întreprinderea dumneavoas-
tră de alimentare cu energie.

În cazul în care compania furnizoare de energie prestabi-
leşte un singur tarif, nu este necesar să setaţi nicio fereastră
de timp. Calculul costurilor va fi executat cu un tarif pentru
curent.

Setarea tarifului de energie (→ pagina 16)

5.2.4 Programare zile plecat de acasă

Meniu → Programare zile plecat de acasă

– Cu această funcţie setaţi un interval de timp şi o tempe-
ratură pentru zilele în care nu vă aflaţi acasă.

Comportamentul sistemului pe parcursul intervalului
de timp setat
– Apa caldă nu este încălzită.
– Temperatura setată anterior este valabilă pentru toate

zonele.
– Aerisirea funcţionează pe cea mai mică treaptă de aeri-

sire.
– Este oprită răcirea.

Atâta timp cât este activată funcţia Programare zile plecat
de acasă, aceasta are prioritate faţă de modul de funcţio-
nare setat. După expirarea intervalului de timp indicat, sau
dacă întrerupeţi anterior funcţia, atunci instalaţia de încălzire
funcţionează din nou în modul de funcţionare presetat.

Indicaţie
Funcţia Răcire rămâne conectată dacă acest lu-
cru este impus de dispoziţiile ţării. În cazul acesta,
instalatorul vă setează instalaţia de încălzire în
aşa fel, încât pe durata absenţei dumneavoastră,
funcţia Răcire să rămână conectată pe tempera-
tura dorită.

5.2.5 Programare zile acasă

Meniu → Programare zile acasă

– În intervalul de timp indicat, instalaţia de încălzire funcţio-
nează în modul de funcţionare Mod automat cu setările
pentru ziua Duminică, care sunt setate la funcţia Pro-
grame de timp. După expirarea intervalului de timp indi-
cat, sau dacă întrerupeţi anterior funcţia, atunci instalaţia
de încălzire funcţionează din nou în modul de funcţionare
presetat.

5.2.6 Selectarea limbii

Meniu → Setări de bază → Limba

– Dacă limba, de ex. a unui tehnician de service diferă
de limba setată, atunci puteţi modifica limba cu această
funcţie.

5.2.6.1 Setarea limbii inteligibile

1. Apăsaţi atât de des tasta stângă de alegere, până la
apariţia afişajului principal.

2. Apăsaţi încă o dată tasta stângă de alegere.
3. Răsuciţi butonul rotativ atâta timp, până când apare

linia întreruptă.
4. Răsuciţi butonul rotativ din nou spre stânga, până când

aţi marcat a doua intrare din listă deasupra liniei între-
rupte.

5. Apăsaţi de două ori tasta dreaptă de alegere.
6. Răsuciţi butonul rotativ până găsiţi o limbă pe care o

înţelegeţi.
7. Apăsaţi tasta dreaptă de alegere.
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5.2.7 Reglarea datei şi orei

Indicaţie
Dacă scoateţi de sub tensiune întreaga instalaţie
de încălzire, ora curentă se va derula corect pen-
tru încă 30 minute. Apoi trebuie să setaţi din nou
data şi ora curentă.

5.2.7.1 Setarea datei

Meniu → Setări de bază → Data / Ora → Data

– Cu această funcţie setaţi data actuală. Toate funcţiile
regulatorului, care conţin o dată, se raportează la data
setată.

5.2.7.2 Setarea orei

Meniu → Setări de bază → Data / Ora → Ora

– Cu această funcţie setaţi ora actuală. Toate funcţiile re-
gulatorului, care conţin o oră, se raportează la ora setată.

5.2.8 Activarea comutării automate sau manuale a
orei de vară

Meniu → Setări de bază → Data / Ora → Ora de vară

– Cu această funcţie puteţi seta dacă regulatorul comută
automat pe ora de vară sau dacă doriţi să comutaţi ma-
nual pe ora de vară.

– Auto: regulatorul comută automat pe ora de vară.
– manual: trebuie să îl comutaţi manual pe ora de vară.

Indicaţie
Ora de vară semnifică ora de vară a Europei Cen-
trale: Început = ultima duminică din martie, Sfârşit
= ultima duminică din octombrie.

Dacă senzorul exterior este echipat cu un receptor DCF77,
atunci nu are importanţă setarea orei de vară.

5.2.9 Setare Contrast display

Meniu → Setări de bază → Display → Contrast display

– Contrastul display-ului puteţi să îl setaţi corespunzător
luminozităţii mediului înconjurător, astfel încât display-ul
să poată fi citit uşor.

5.2.10 Activaţi Blocajul tastelor

Meniu → Setări de bază → Display → Blocajul tastelor

– Cu această funcţie activaţi blocajul tastelor. După un
minut, fără comanda unei taste sau a butonului rotativ,
este activ blocajul tastelor şi nu mai puteţi modifica alte
funcţii.

La fiecare acţionare a regulatorului apare pe display mesa-
jul Blocajul tastelor activ Pentru deblocare se apasă 3 se-
cunde OK. Dacă apăsaţi tasta OK timp de 3 secunde, atunci
apare afişajul de bază şi puteţi modifica funcţiile. Blocajul
tastelor este din nou activ dacă timp de 1 minut nu acţionaţi
tasta sau butonul rotativ.

Pentru a elimina din nou durabil blocajul tastelor trebuie să
deblocaţi mai întâi blocajul tastelor şi apoi să alegeţi în func-
ţia Blocajul tastelor valoarea Oprit.

5.2.11 Setarea display-ului preferat

Meniu → Setări de bază → Display → Display preferat

– Cu această funcţie puteţi selecta dacă doriţi să vedeţi
datele pentru încălzire, răcire sau ventilaţie în afişajul
principal.

5.2.12 Setarea tarifului de energie

Pentru un calcul corect trebuie indicate toate tarifele în unita-
tea de măsură per kWh.

Dacă întreprinderea dumneavoastră de alimentare cu ener-
gie indică tariful pentru gaz şi curent electric în unitatea mo-
netară per m3, atunci solicitaţi tariful exact la gaz şi curent în
unitatea monetară per kWh.

În cazul în care compania dumneavoastră furnizoare de
energie indică numai un tarif de curent electric, menţionaţi la
funcţiile Ore la tarif ridicat (→ pagina 17) şi Ore la tarif scă-
zut (→ pagina 16) aceeaşi valoare.

Rotunjiţi la o poziţie după virgulă în sus sau în jos.

Exemplu:

Costuri Setare/Factor

Tarif
apar.încălz.supl
(gaz, ulei, curent
electric)

11,3 unităţi de
măsură/kWh

113

Ore la tarif scăzut
(Pompă de încălzire)

14,5 unităţi de
măsură/kWh

145

Ore la tarif ridicat
(Pompă de încălzire)

18,7 unităţi de
măsură/kWh

187

5.2.12.1 Reglarea tarifului pentru aparatul de
încălzire suplimentar

Meniu → Setări de bază → Costuri → Tarif apar.încălz.supl

– Factorul / valoarea setată este necesară managerului
hibrid pentru calculul corect al costurilor.

Pentru a seta factorul/valoarea corectă, trebuie să solicitaţi
tariful de gaz şi curent de la întreprinderea dumneavoastră
de alimentare cu energie.

5.2.12.2 Setarea tarifului electric redus

Meniu → Setări de bază → Costuri → Ore la tarif scăzut

– Factorul / valoarea setată este necesară managerului
hibrid pentru calculul corect al costurilor.

Pentru a seta corect Ore la tarif scăzut, trebuie să solicitaţi
tariful de curent de la întreprinderea dumneavoastră de ali-
mentare cu energie.
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5.2.12.3 Setarea tarifului electric ridicat

Meniu → Setări de bază → Costuri → Ore la tarif ridicat

– Factorul / valoarea setată este necesară managerului
hibrid pentru calculul corect al costurilor.

Pentru a seta corect Ore la tarif ridicat, trebuie să solicitaţi
tariful de curent de la întreprinderea dumneavoastră de ali-
mentare cu energie.

5.2.13 Setarea offset pentru temperatura camerei

Meniu → Setări de bază → Offset → Offset temp cameră

– În cazul în care regulatorul este instalat într-un spaţiu
locativ, atunci regulatorul poate afişa temperatura actuală
a camerei.

În regulator este montat un termometru pentru măsurarea
temperaturii camerei. Cu Offset puteţi corecta valoarea mă-
surată a temperaturii.

5.2.14 Setare offset Temperatură exterioară

Meniu → Setări de bază → Offset → Offset temp exter.

– Termometrul din senzorul extern al regulatorului măsoară
temperatura exterioară. Cu Offset puteţi corecta valoarea
măsurată a temperaturii.

5.2.15 Schimbarea denumirii zonei

Meniu → Setări de bază → Introducerea denumirii zonei

– Puteţi modifica la alegere denumirea zonei indicată din
fabrică. Denumirea este limitată la 10 caractere.

5.2.16 Activaţi Recuperare căldură

Meniu → Setări de bază → Aerisire → Recuperare căldură

– Funcţia Recuperare căldură este setată pe Auto.
Aceasta semnifică faptul că o reglare internă verifică
dacă are sens o recuperare de căldură sau dacă aerul
exterior este ghidat direct în spaţiul locativ. Puteţi afla
mai multe detalii în instrucţiunile de exploatare începând
cu recoVAIR.../4.

Dacă aţi selectat Activare, atunci recuperarea căldurii este
folosită în permanenţă.

5.2.17 Setarea umidităţii din aerul camerei

Meniu → Setări de bază → Umiditate max. a aerului din ca-
meră

– Dacă umiditatea aerului camerei depăşeşte valoarea se-
tată, atunci se porneşte un dezumidificator racordat. De
îndată ce valoarea coboară sub valoarea setată, dezumi-
dificatorul se opreşte din nou.

5.2.18 Resetarea pe setările din fabrică

Puteţi reseta setările pentru Programe de timp sau pentru
Toate la reglarea din fabrică.

Meniu → Setări de bază → Setările de fabrică → Programe
de timp

– Cu Programe de timp resetaţi toate setările pe care le-
aţi efectuat la funcţia Programe de timp, la reglarea din
fabrică. Toate celelalte setări, care conţin timpi, ca de ex.
Data / Ora, nu sunt afectate.

În timp ce regulatorul resetează setările din programele de
timp la reglarea din fabrică, apare pe display Se efectuează.
Apoi apare pe display afişajul de bază.

Precauţie!
Pericol de funcţionare eronată!

Funcţia Setările de fabrică → Toate rese-
tează toate setările la reglarea din fabrică,
chiar şi setările efectuate de instalator. Este
posibil ca instalaţia de încălzire să nu mai fie
funcţională.

▶ Permiteţi specialistului să reseteze toate
setările pe setările din fabrică.

Meniu → Setări de bază → Setările de fabrică → Toate

– În timp ce regulatorul resetează setările la reglarea din
fabrică, pe display apare Resetare la setările din fabrică
Se efectuează. Apoi apare pe display asistentul de insta-
lare, cu care are voie să opereze numai instalatorul.

5.2.19 Nivel specialisti

Nivelul pentru specialişti este rezervat specialistului şi, de
aceea, este protejat cu cod de acces. În acest nivel, specia-
listul poate realiza setările necesare.

5.3 Moduri de funcţionare

Modurile de funcţionare le puteţi activa direct din fiecare mod
de funcţionare cu tasta de selectare dreapta Mod funcţion..
Dacă instalaţia de încălzire este echipată cu mai multe zone,
atunci modul de funcţionare activat este valabil numai pentru
zona presetată de instalator.

La mai multe zone activate puteţi seta prin tasta de selectare
stânga Meniu → Setări de bază câte un mod de funcţionare
separat fiecărei zone.

Precizarea căii la începutul descrierilor unui mod de func-
ţionare indică modalitatea în care ajungeţi la acest mod de
funcţionare în structura meniului.

5.3.1 Setarea modului de funcţionare Încălzire

Mod funcţion. → Încălzire

Meniu → Setări de bază → Mod funcţionare → ZONA1 →
Încălzire

– Cu această funcţie puteţi să stabiliţi comportamentul sis-
temului la încălzire.

Oprit: În acest mod de funcţionare, zona este deconectată şi
funcţia antiîngheţ este activată.

Auto: Modul de funcţionare reglează zona la temperatura
dorită setată Temperatură zi înc. în ferestrele de timp setate,
pe care le-aţi stabilit în programul de timp.

În afara ferestrelor de timp, regulatorul reglează comporta-
mentul de reglare setat de instalator.

– Eco: Funcţia de încălzire este deconectată şi regulatorul
monitorizează temperatura exterioară. Dacă temperatura
exterioară scade sub 3 °C, atunci regulatorul porneşte
funcţia de încălzire după expirarea perioadei de tempo-
rizare a protecţiei antiîngheţ şi reglează temperatura ca-
merei la temperatura dorită setată Temp. noapte înc.. În
pofida funcţiei de încălzire conectate, arzătorul este activ
numai dacă este necesar. Dacă temperatura exterioară
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depăşeşte 4 °C, atunci regulatorul opreşte funcţia de în-
călzire, dar monitorizarea temperaturii exterioare rămâne
activă.

– T noapte: Funcţia de încălzire este conectată şi regula-
torul reglează temperatura camerei la temperatura dorită
setată Temp. noapte înc..

Zi: Modul de funcţionare reglează zona la temperatura dorită
setată Temperatură zi înc., fără luarea în considerare a fe-
restrelor de timp setate, pe care le-aţi stabilit în programul de
timp.

Noapte: Modul de funcţionare reglează zona la temperatura
dorită setată Temp. noapte înc., fără luarea în considerare a
ferestrelor de timp setate, pe care le-aţi stabilit în programul
de timp.

5.3.2 Setarea modului de funcţionare Răcire

Mod funcţion. → Răcire

Meniu → Setări de bază → Mod funcţionare → ZONA1 →
Răcire

– Cu această funcţie puteţi să stabiliţi comportamentul sis-
temului la răcire.

Oprit: În acest mod de funcţionare, zona este deconectată.

Auto: Modul de funcţionare reglează zona la temperatura
dorită setată Temp. zi răcire în ferestrele de timp setate, pe
care le-aţi stabilit în programul de timp. Funcţia Răcire este
deconectată în afara ferestrelor de timp.

Zi: Modul de funcţionare reglează zona la temperatura dorită
setată Temp. zi răcire, fără luarea în considerare a ferestre-
lor de timp setate, pe care le-aţi stabilit în programul de timp.

5.3.3 Setarea modului de funcţionare Aerisire

Din instrucţiunile de utilizare ale aparatului de ventilaţie pre-
luaţi modul în care aparatul de ventilaţie lucrează cu treptele
de ventilaţie.

Mod funcţion. → Aerisire

– Cu această funcţie puteţi să stabiliţi comportamentul apa-
ratului de ventilaţie pe parcursul ventilaţiei.

Auto: Modul de funcţionare reglează schimbul de aer prin
treapta de aerisire setată Tr. aerisire max. zi în ferestrele
de timp setate, pe care le-aţi stabilit în programul de timp.
Treapta de aerisire setată Tr. aeris. max. noapte este activă
în afara ferestrelor de timp.

Dacă la aparatul de ventilaţie sunt racordaţi senzori pentru
calitatea aerului, atunci aparatul de ventilaţie variază treptele
de ventilare:

– În cazul unei calităţi bune a aerului, aparatul de ventilaţie
funcţionează cu o treaptă de ventilare mai scăzută faţă
de treapta de ventilare reglată.

– În cazul unei calităţi nesatisfăcătoare a aerului, apara-
tul de ventilaţie funcţionează cu o treaptă de ventilare
mai ridicată. Aparatul de ventilaţie nu poate depăşi însă
treapta de ventilare reglată Tr. aerisire max. zi şi Tr. ae-
ris. max. noapte.

Zi: Modul de funcţionare reglează constant schimbul de aer
cu valoarea pe care aţi setat-o la treapta de ventilare Tr.
aerisire max. zi.

Noapte: Modul de funcţionare reglează constant schimbul de
aer cu valoarea pe care aţi setat-o la treapta de ventilare Tr.
aeris. max. noapte.

5.3.4 Setarea modului de funcţionare Preparare
apă caldă

Mod funcţion. → ACM

– Cu această funcţie puteţi să stabiliţi comportamentul sis-
temului la prepararea apei calde.

Oprit: Prepararea apei calde este deconectată şi funcţia an-
tiîngheţ este activată.

Auto: Modul de funcţionare reglează prepararea apei calde
la temperatura dorită setată ACM în ferestrele de timp se-
tate, pe care le-aţi stabilit în programul de timp.

Zi: Modul de funcţionare reglează prepararea apei calde la
temperatura dorită setată ACM, fără luarea în considerare a
ferestrelor de timp setate, pe care le-aţi stabilit în programul
de timp.

5.3.5 Modul de funcţionare Recirculare

Modul de funcţionare Recirculare corespunde întotdeauna
modului de funcţionare Apă caldă. Nu puteţi seta niciun mod
de funcţionare diferit.

5.4 Moduri de funcţionare speciale

Modurile de funcţionare speciale le puteţi activa direct din
fiecare mod de funcţionare cu tasta de selectare dreapta
Mod funcţion.. Dacă instalaţia de încălzire este echipată cu
mai multe zone, atunci modul de funcţionare special activat
este valabil numai pentru zona presetată de instalator.

La mai multe zone activate puteţi seta prin tasta de selectare
stânga Meniu → Setări de bază câte un mod de funcţionare
special separat fiecărei zone.

Precizarea căii la începutul descrierii unui mod de funcţio-
nare special indică modalitatea în care ajungeţi la acest mod
de funcţionare special în structura meniului.

5.4.1 Răcire manuală

Mod funcţion. → Răcire manuală

– Dacă temperatura exterioară este prea mare, atunci pu-
teţi să activaţi modul de funcţionare special Răcire ma-
nuală. Dumneavoastră stabiliţi pentru câte zile să fie ac-
tivat modul de funcţionare special. Dacă activaţi Răcire
manuală, atunci nu puteţi să încălziţi concomitent. Func-
ţia Răcire manuală are prioritate faţă de încălzire.

Setarea este valabilă cât timp modul de funcţionare spe-
cial este activ. Modul de funcţionare special este dezactivat
dacă zilele setate au expirat sau dacă temperatura exteri-
oară scade sub 4 °C.

Dacă doriţi să setaţi separat temperatura pentru mai multe
zone, atunci puteţi seta temperaturile cu funcţia Temperaturi
dorite.

5.4.2 1 zi acasă

Mod funcţion. → 1 zi acasă

Meniu → Setări de bază → Mod funcţionare → ZONA1 → 1 zi
acasă

– Dacă petreceţi o zi din săptămână acasă, atunci activaţi
modul de funcţionare special 1 zi acasă. Modul de func-
ţionare special activează pentru o zi modul de funcţio-
nare Mod automat cu setările pentru ziua Duminică, care
sunt setate la funcţia Programe de timp.
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Modul de funcţionare special este dezactivat automat înce-
pând cu ora 24:00 sau întrerupeţi dumneavoastră în preala-
bil modul de funcţionare special. Apoi, instalaţia de încălzire
funcţionează din nou în modul de funcţionare presetat.

5.4.3 1 zi plecat

Mod funcţion. → 1 zi plecat

Meniu → Setări de bază → Mod funcţionare → ZONA1 → 1 zi
plecat

– Dacă lipsiţi numai o zi de acasă, atunci activaţi modul
de funcţionare special 1 zi plecat. Modul de funcţionare
special reglează temperatura camerei la temperatura
dorită Noapte.

Prepararea apei calde şi recircularea sunt oprite, iar protec-
ţia antiîngheţ este activată.

Modul de funcţionare special este dezactivat automat înce-
pând cu ora 24:00 sau întrerupeţi dumneavoastră în preala-
bil modul de funcţionare special. Apoi, instalaţia de încălzire
funcţionează din nou în modul de funcţionare presetat.

Aerisirea este activată şi funcţionează pe cea mai joasă
treaptă de aerisire.

5.4.4 1x aerisire forţată

Mod funcţion. → 1x aerisire forţată

Meniu → Setări de bază → Mod funcţionare → ZONA1 → 1x
aerisire forţată

– Dacă doriţi să deconectaţi zona pe durata aerisirii spaţi-
ilor locative, atunci activaţi modul de funcţionare special
1x aerisire forţată.

Modul de funcţionare special opreşte zona pentru 30 minute.
Funcţia de protecţie antiîngheţ este activată, iar Preparare
ACM şi recircularea rămân pornite.

Ventilaţia este activată şi funcţionează pe cea mai joasă
treaptă de ventilaţie.

Modul de funcţionare special se dezactivează automat după
scurgerea celor 30 de minute sau dacă întrerupeţi în preala-
bil modul de funcţionare special. Apoi, instalaţia de încălzire
funcţionează din nou în modul de funcţionare presetat.

5.4.5 Petrecere

Mod funcţion. → Petrecere

Meniu → Setări de bază → Mod funcţionare → ZONA1 →
Petrecere

– Dacă doriţi să conectaţi provizoriu zona, prepararea apei
calde, ventilaţia şi recircularea, atunci activaţi modul de
funcţionare special Petrecere.

Modul de funcţionare special reglează temperatura camerei
la temperatura dorită setată Zi şi corespunzător ferestrelor
de timp setate.

Modul de funcţionare special se dezactivează după şase ore
sau dacă întrerupeţi anterior modul de funcţionare special.
Apoi, instalaţia de încălzire lucrează din nou în modul de
funcţionare presetat.

5.4.6 1x încărcare boiler

Mod funcţion. → 1x încărcare boiler

– Dacă aţi deconectat prepararea apei calde sau dacă
aveţi nevoie de apă caldă menajeră în afara unei ferestre

de timp, atunci activaţi modul de funcţionare special 1x
încărcare boiler.

Modul special încălzeşte apa în boilerul pentru apă caldă
menajeră la temperatura dorită reglată Circuit ACM. Modul
special este activ timp de 1 oră sau abandonaţi modul spe-
cial prematur. Apoi instalaţia de încălzire funcţionează din
nou pe modul presetat.

5.4.7 Oprire sistem

Mod funcţion. → Oprire sistem activ

– Funcţia de încălzire, circuitul de apă caldă şi răcirea sunt
oprite. Este activată funcţia de protecţie la îngheţ.

Recircularea este oprită.

Aerisirea este activată şi funcţionează pe cea mai joasă
treaptă de aerisire.

5.5 Mesaje

5.5.1 Mesaj de revizie

Planul general al mesajelor de întreţinere (→ Anexa C)

Dacă este necesară o lucrare de întreţinere, atunci regulato-
rul afişează un mesaj de revizie pe afişaj.

Pentru a proteja instalaţia de încălzire contra defectării sau
pagubelor trebuie să respectaţi mesajul de revizie:

▶ Dacă instrucţiunile de utilizare ale aparatului afişat con-
ţin o instrucţiune de întreţinere privind mesajul de revizie,
atunci efectuaţi revizia conform instrucţiunilor de întreţi-
nere.

▶ Dacă instrucţiunile de utilizare ale aparatului afişat nu
conţin instrucţiuni de întreţinere privind mesajul de revizie
sau dacă nu doriţi să efectuaţi chiar dumneavoastră revi-
zia, solicitaţi serviciile unui instalator.

5.5.2 Mesaj de eroare

Planul general al mesajelor de defecţiune (→ Anexa B)

Dacă apare o eroare în instalaţia de încălzire, atunci regula-
torul afişează un mesaj de eroare pe afişaj. Instalatorul tre-
buie să deparaziteze sau să repare instalaţia de încălzire, în
caz contrar se pot produce pagube materiale sau defectarea
instalaţiei de încălzire.

▶ Informaţi un instalator.

Dacă doriţi să vedeţi din nou afişajul de bază pe afişaj,
atunci apăsaţi tasta de selectare din stânga Înapoi.

Puteţi citi mesajele de eroare actuale la Meniu → Informaţie
→ Stare sistem → Starea erorii. Imediat ce există un mesaj
de eroare pentru instalaţia de încălzire, nivelul de setare
afişează valoarea Listă erori. Tasta de selectare din dreapta
are funcţia Display.

6 Remedierea avariilor

Planul general al mesajelor de defecţiune (→ Anexa B)
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6.1 Setarea regimului de urgenţă provizoriu

Dacă pe afişaj apare mesajul de defecţiune Funcţionare li-
mitată / Siguranţa confortului inactiv, înseamnă că pompa
de încălzire este defectă, iar regulatorul comută în regimul
de urgenţă. Aparatul de încălzire suplimentar alimentează cu
energie termică instalaţia de încălzire. Instalatorul a limitat
temperatura la instalarea pentru regimul de urgenţă. Urmă-
riţi dacă apa caldă menajeră şi sistemul de încălzire devin
foarte fierbinţi.

Până la venirea instalatorului, puteţi selecta următoarele
setări cu ajutorul butonului rotativ:

inactiv: regulatorul funcţionează în regim de urgenţă, încălzi-
rea şi apa caldă menajeră sunt numai moderat calde

Încălzire: aparatul de încălzire suplimentar preia regimul de
încălzire, sistemul de încălzire este cald, apa caldă menajeră
este rece

ACM: aparatul de încălzire suplimentar preia regimul de pre-
gătire a apei calde menajere, apă caldă menajeră prezentă,
încălzire rece

ACM+Încăl.: aparatul de încălzire suplimentar preia regimul
de încălzire şi de pregătire a apei calde menajere, încălzirea
şi apa caldă menajeră sunt prezente

Aparatul de încălzire suplimentar nu este la fel de eficient ca
pompa de căldură, iar astfel generarea căldurii este mai cos-
tisitoare dacă se realizează exclusiv cu aparatul de încălzire.

Dacă doriţi să efectuaţi setări la regulator, faceţi clic pe Îna-
poi şi va apărea afişajul de bază. După 5 minute fără co-
mandă, pe afişaj reapare mesajul de avarie.

6.2 Curăţarea senzorului extern

Precauţie!
Pericol de pagube materiale cauzate de
produse de curăţare neadecvate!

▶ Nu folosiţi spray-uri, materiale abrazive,
detergenţi sau produse de curăţare cu
solvenţi sau clor.

▶ Curăţaţi celula solară utilizând o lavetă umedă şi puţin
săpun fără solvenţi.

Indicaţie
Mesajul de eroare se dezactivează temporizat
după curăţarea celulei solare, deoarece acu-
mulatorul trebuie să fie mai întâi reîncărcat.

6.3 Înlocuirea bateriilor

A

B

1. Detaşaţi regulatorul de pe suportul aparatului, conform
indicaţiilor din figură.

A

B

!

2. Deschideţi compartimentul pentru baterii, conform indi-
caţiilor din figură.

3. Înlocuirea bateriilor trebuie să fie întotdeauna integrală.
– utilizaţi exclusiv baterii de tipul LR06
– nu utilizaţi baterii reîncărcabile
– nu combinaţi baterii de tipuri diferite
– nu combinaţi baterii noi şi baterii deja utilizate

4. Introduceţi bateriile cu polaritatea corectă.
5. Nu scurtcircuitaţi contactele de legătură.
6. Închideţi compartimentul pentru baterii.
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B

A

7. Acroşaţi regulatorul pe suportul aparatului, conform
indicaţiilor din figură, până când se fixează în poziţie.

7 Îngrijirea şi întreţinerea

7.1 Îngrijirea aparatului

Precauţie!
Pericol de pagube materiale cauzate de
produse de curăţare neadecvate!

▶ Nu folosiţi spray-uri, materiale abrazive,
detergenţi sau produse de curăţare cu
solvenţi sau clor.

▶ Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă şi puţin săpun fără
solvenţi.

7.2 Întreţinerea aparatului

7.2.1 Planul general al mesajelor de întreţinere

Mesaje de întreţinere (→ Anexa C)

8 Scoaterea din funcţiune

8.1 Scoaterea din funcţiune a aparatului

Dacă este necesară înlocuirea sau îndepărtarea aparatului,
atunci este necesară scoaterea din funcţiune a instalaţiei de
încălzire.

▶ Solicitaţi efectuarea lucrărilor de către o persoană com-
petentă.

▶ Scoateţi bateriile dacă aparatul urmează să nu fie utilizat
pentru o perioadă îndelungată de timp.

8.2 Reciclarea şi salubrizarea

▶ Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie realizată de spe-
cialistul care a instalat produsul.

Dacă produsul este marcat cu simbolul acesta:

▶ În cazul acesta, nu salubrizaţi produsul în gunoiul mena-
jer.

▶ În loc de aceasta, predaţi produsul unui loc de colectare
pentru aparate uzate electrice sau electronice.

Dacă aparatul conţine baterii marcate cu simbolul
acesta, atunci acestea conţin substanţe toxice sau poluante.

▶ În cazul acesta, salubrizaţi bateriile la un loc de colectare
pentru baterii.

9 Garanţia şi serviciul de asistenţă
tehnică

9.1 Garanţia

Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile prevăzute in
certificatul de garanţie. Piesele de schimb se asigură de că-
tre producator/furnizor pe o perioadă de minim 10 ani, contra
cost (în afara perioadei de garantie). Defecţiunile cauzate
de utilizare incorecta sau cele provocate în urma demontării
produsului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul
acordării garanţiei.

9.2 Serviciul de asistenţă tehnică

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
014142 Bucureşti
România

E-Mail: office@vaillant.com.ro

Internet: http://www.vaillant.com.ro

10 Date tehnice

10.1 Datele produsului conform reglementării UE
nr. 811/2013, 812/2013

Eficienţa încălzirii camerei condiţionată de anotimp conţine
întotdeauna factorul de corecţie al clasei tehnologice a regu-
latorului VI la aparatele cu regulatoare integrate, controlate
de condiţiile atmosferice. Este posibilă o dezactivare a aces-
tei funcţii la o abatere a eficienţei încălzirii camerei condiţio-
nată de anotimp.

Clasa reglorului de temperatură VI

Aportul la eficienţa energetică de încălzire a
camerei în funcţie de anotimp ɳs 4,0 %
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Anexă

A Planul general al funcţiilor utilizatorului şi de afişare

Indicaţie
Funcţiile şi modurile de funcţionare enumerate nu sunt disponibile pentru toate configuraţiile sistemului.

A.1 Moduri de funcţionare

Mod de funcţionare Setare Setare din fabrică

Mod de funcţionare

Încălzire Oprit, Auto, Zi, Noapte Auto

Răcire Oprit, Auto, Zi Auto

Aerisire Auto, Zi, Noapte Auto

ACM Oprit, Auto, Zi Auto

Mod de funcţionare special

Răcire manuală Activ –

1 zi acasă Activ –

1 zi plecat Activ –

1x aerisire forţată Activ –

Petrecere Activ –

1x încărcare boiler Activ –

Oprire sistem activ Activ –

A.2 Nivelul de utilizator

Descrierea funcţiilor pentru ZONA1 este valabilă pentru toate zonele existente.

Nivel de setare Valori Unitate Etapă, alegere Reglarea din fa-
bricămin. max.

Informaţie → Stare sistem →

Sistem ----

Starea erorii valoare actuală fără eroa., Listă erori

Green IQ Oprit, Pornit Pornit

Presiune apă valoare actuală bar

Starea sistemului valoare actuală Standby, Reg Încălz., Răcire,
ACM

Arzător valoare actuală Pornit, Oprit

Temperatură colector valoare actuală ℃

Câştig solar valoare actuală kWh

Resetare câştig solar Da, Nu Nu

Energia câştigată valoare actuală kWh

Umid. act. aer cameră valoare actuală %

Punct act. de condens valoare actuală ℃

triVAI valoare actuală

Stare baterie valoare actuală critică, OK

Putere semnal valoare actuală 1

ZONA1 ----

Temperatură zi înc. 5 30 ℃ 0,5 20

Temp. zi răcire 15 30 ℃ 0,5 24

Temp. noapte înc. 5 30 ℃ 0,5 15

Temperatură cameră valoare actuală ℃

Aerisire ----
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Nivel de setare Valori Unitate Etapă, alegere Reglarea din fa-
bricămin. max.

Senzor cal. aerului 1 valoare actuală ppm

Senzor cal. aerului 2 valoare actuală ppm

Umid. aerului evacuat valoare actuală %rel

Informaţie → Consum → luna actuală →

Încălzire ----

Curent valoarea însumată a
lunii actuale

kWh

Combustibil valoarea însumată a
lunii actuale

kWh

ACM ----

Curent valoarea însumată a
lunii actuale

kWh

Combustibil valoarea însumată a
lunii actuale

kWh

Informaţie → Consum → ultima lună →

Încălzire ----

Curent valoarea însumată a
ultimei luni

kWh

Combustibil valoarea însumată a
ultimei luni

kWh

ACM ----

Curent valoarea însumată de
la punerea în func-
ţiune

kWh

Combustibil valoarea însumată de
la punerea în func-
ţiune

kWh

Informaţie → Consum → Istoric →

Încălzire ----

Curent valoarea însumată de
la punerea în func-
ţiune

kWh

Combustibil valoarea însumată de
la punerea în func-
ţiune

kWh

ACM ----

Curent valoarea însumată de
la punerea în func-
ţiune

kWh

Combustibil valoarea însumată de
la punerea în func-
ţiune

kWh

Informaţie → Câştig solar →

Diagrama cu coloane Comparaţie an ante-
rior faţă de anul actual

kWh/lună

Informaţie → Energia câştigată →

Diagrama cu coloane Comparaţie an ante-
rior faţă de anul actual

kWh/lună

Informaţie → Consum electric →
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Nivel de setare Valori Unitate Etapă, alegere Reglarea din fa-
bricămin. max.

Diagrama cu coloane Comparaţie an ante-
rior faţă de anul actual

kWh/lună

Informaţie → Consum de carburant →

Diagrama cu coloane Comparaţie an ante-
rior faţă de anul actual

kWh/lună

Informaţie → Recuperare căldură →

Diagrama cu coloane Comparaţie an ante-
rior faţă de anul actual

kWh/lună

Informaţie → Date de contact →

Firma Număr telefon valori actuale

Informaţie → Seria

Numărul aparatului valoare permanentă

Temperaturi dorite → ZONA1 →

Temperatură zi înc. 5 30 ℃ 0,5 20

Temp. zi răcire 15 30 ℃ 0,5 24

Temp. noapte înc. 5 30 ℃ 0,5 15

Temperaturi dorite → Circuit ACM →

ACM 35 70 ℃ 1 60

Treaptă aerisire →

Tr. aerisire max. zi în funcţie de aparatul
de ventilaţie

1 în funcţie de apara-
tul de ventilaţie

Tr. aeris. max. noapte în funcţie de aparatul
de ventilaţie

1 în funcţie de apara-
tul de ventilaţie

Programe de timp → ZONA1 (încălzire) →
Programe de timp → ZONA1: Răcire →
Programe de timp → Circulaţie →
Programe de timp → Aerisire →

zile şi blocuri individuale Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri,
Sâmbătă, Duminică şi Luni -
Vineri, Sâmbătă - Duminică,
Luni - Duminică

Luni până Vineri:
06:00-22:00
Sâmbătă: 07:30-
23:30
Duminică: 07:30-
22:00

Perioada 1: Start - Final
Perioada 2: Start - Final
Perioada 3: Start - Final

00:00 24:00 h:min 00:10

Programe de timp → Circuit ACM →

zile şi blocuri individuale Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri,
Sâmbătă, Duminică şi Luni -
Vineri, Sâmbătă - Duminică,
Luni - Duminică

Luni până Vineri:
05:30-22:00
Sâmbătă: 07:00-
23:30
Duminică: 07:00-
22:00

Perioada 1: Start - Final
Perioada 2: Start - Final
Perioada 3: Start - Final

00:00 24:00 h:min 00:10

Programe de timp → Perioadă de reducere a zgomotului →
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Nivel de setare Valori Unitate Etapă, alegere Reglarea din fa-
bricămin. max.

zile şi blocuri individuale Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri,
Sâmbătă, Duminică şi Luni -
Vineri, Sâmbătă - Duminică,
Luni - Duminică

Lu până Du: 00:00-
00:00

Perioada 1: Start - Final
Perioada 2: Start - Final
Perioada 3: Start - Final

00:00 24:00 h:min 00:10

Programe de timp → Perioade tarif →

zile şi blocuri individuale Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri,
Sâmbătă, Duminică şi Luni -
Vineri, Sâmbătă - Duminică,
Luni - Duminică

Lu până Vi: 11:00-
13:00

Perioada 1: Start - Final
Perioada 2: Start - Final
Perioada 3: Start - Final

00:00 24:00 h:min 00:10

Programare zile plecat de acasă →

Start 01.01.01 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.14

Sfârşit 01.01.01 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.14

Temperatura 5 30 ℃ 1 15

Programare zile acasă →

Start 01.01.01 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.14

Sfârşit 01.01.01 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.14

Setări de bază → Limba →

limba selectabilă Română

Setări de bază → Data / Ora →

Data 01.01.01 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.15

Ora 00:00 23:59 h:min 00:10 08:00

Ora de vară manual, Auto manual

Setări de bază → Display →

Contrast display 1 15 1 9

Blocajul tastelor Oprit, Pornit Oprit

Display preferat Încălzire, Răcire, Aerisire Încălzire

Setări de bază → Costuri →

Tarif apar.încălz.supl 1 999 1 12

Ore la tarif scăzut 1 999 1 16

Ore la tarif ridicat 1 999 1 20

Setări de bază → Offset →

Offset temp cameră -3,0 3,0 K 0,5 0,0

Offset temp exter. -3,0 3,0 K 0,5 0,0

Setări de bază → Mod funcţionare → ZONA1 →

Încălzire Oprit, Auto, Zi, Noapte Auto

Răcire Oprit, Auto, Zi Auto
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Nivel de setare Valori Unitate Etapă, alegere Reglarea din fa-
bricămin. max.

1 zi acasă activ, inactiv inactiv

1 zi plecat activ, inactiv inactiv

1x aerisire forţată activ, inactiv inactiv

Petrecere activ, inactiv inactiv

Setări de bază → Introducerea denumirii zonei →

ZONA1 1 10 Literă, cifră A până la Z, 0 până la 9, spaţiu ZONA1

Setări de bază → Aerisire →

Recuperare căldură Auto, Activare, Oprit Auto

Setări de bază → Umiditate max. a aerului din cameră →

Umid. max. aer cameră 30 70 %rel 1 40

Setări de bază → Setările de fabrică →

Programe de timp Da, Nu Nu

Toate Da, Nu Nu

Meniu specialist →

Introduceţi codul 000 999 1 000

B Remedierea avariilor

Avarie Cauză posibilă Măsură

Afişajul rămâne întunecat Bateriile sunt descărcate 1. Înlocuiţi toate bateriile. (→ pagina 20)
2. Dacă eroarea este încă prezentă, înştiinţaţi instalatorul.

Nicio modificare pe afişaj prin
butonul rotativ

Eroare software 1. Scoateţi toate bateriile.
2. Introduceţi bateriile conform polarităţii indicate în comparti-

mentul pentru baterii.
3. Dacă eroarea este încă prezentă, înştiinţaţi instalatorul.

Fără modificări pe afişaj prin
tastele de selectare

Eroare software 1. Scoateţi toate bateriile.
2. Introduceţi bateriile conform polarităţii indicate în comparti-

mentul pentru baterii.
3. Dacă eroarea este încă prezentă, înştiinţaţi instalatorul.

Indicaţie afişaj: Lipsă conexiune
radio

Intensitatea recepţiei este prea
slabă

1. Deplasaţi-vă cu regulatorul la unitatea de recepţie şi urmăriţi
dacă intensitatea recepţiei creşte.

2. Dacă intensitatea recepţiei depăşeşte valoarea 4, montarea
regulatorului în noua locaţie trebuie să fie efectuată de către
instalator.

3. Dacă intensitatea recepţiei direct lângă unitatea de recepţie
nu depăşeşte valoarea 4, atunci deconectaţi butonul principal
de la toate generatoarele de căldură pentru aprox. 1 minut şi
apoi conectaţi-l din nou.

4. Dacă eroarea este încă prezentă, înştiinţaţi instalatorul.

Indicaţie afişaj: Blocajul taste-
lor activ Pentru deblocare se
apasă 3 secunde OK, modifi-
carea setărilor şi a valorilor nu
este posibilă

Blocajul tastelor este activ 1. Dacă doriţi să modificaţi anumite valori, urmaţi instrucţiunile
de pe afişaj.

2. Citiţi, de asemenea, Funcţia Activare Blocajul tastelor
(→ pagina 20).

Indicaţie afişaj: Funcţionare li-
mitată / Siguranţa confortului,
încălzire insuficientă a sistemu-
lui de încălzire şi a apei calde
menajere

Pompa de încălzire nu funcţio-
nează

1. Informaţi instalatorul.
2. Alegeţi setarea pentru regimul de urgenţă până când soseşte

instalatorul.
3. Citiţi în acest sens Funcţia Setarea regimului de urgenţă pro-

vizoriu (→ pagina 20).
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Avarie Cauză posibilă Măsură

Indicaţie afişaj: Eroare F.
Eroare generator căldură 1, pe
afişaj apare după F. codul de
eroare concret, de ex., F.33 şi
generatorul de căldură concret

Eroare la generatorul de căl-
dură

1. Apăsaţi tasta de selectare Reset.
– Pe afişaj apare Deparazitare Generator căldură?.

2. Apăsaţi tasta de selectare OK.
– Pe afişaj apare pentru scurt timp Generator căldură se

deparazitează.
3. Dacă eroarea este încă prezentă, înştiinţaţi instalatorul.

Indicaţie afişaj: Înlocuire baterie Bateriile sunt aproape descăr-
cate

1. Înlocuiţi toate bateriile. (→ pagina 20)
2. Dacă eroarea este în continuare prezentă, înştiinţaţi instala-

torul.

Indicaţie afişaj: Curăţare senzor
temp. exterioară

Acumulatorul de la senzorul
extern este descărcat

1. Curăţaţi senzorul extern (→ pagina 20).
2. Dacă eroarea este în continuare prezentă, înştiinţaţi instala-

torul.

C Mesaje de întreţinere
Mesajul de întreţinere Întreţinere pompă de căldură 1 este exemplificativ pentru mesajul de întreţinere al pompelor de încăl-
zire de la 1 până la 6.

Mesajul de întreţinere Întreţinere generator de căldură 1 este exemplificativ pentru mesajul de întreţinere al generatoarelor
de căldură de la 1 până la 6.

# Mesaj Descriere Lucrări de întreţinere Intervalul

1 Întreţinere pompă
de căldură 1

Pentru pompa de încălzire
există lucrări de întreţinere
scadente.

Lucrările de întreţinere sunt
prezentate în instrucţiunile de
utilizare ale pompei de încălzire
respective

Consultaţi instrucţiunile de utili-
zare ale pompei de încălzire

2 Întreţinere gene-
rator de căldură 1

Pentru generatorul de căldură
există lucrări de întreţinere sca-
dente.

Lucrările de întreţinere sunt
prezentate în instrucţiunile de
utilizare ale generatorului de
căldură respectiv

Consultaţi instrucţiunile de uti-
lizare ale generatorului de căl-
dură

3 Revizie ventilator Pentru aparatul de ventilaţie
există lucrări de întreţinere sca-
dente.

Lucrările de întreţinere sunt pre-
zentate în instrucţiunile de utili-
zare ale aparatului de ventilaţie

Consultaţi instrucţiunile de utili-
zare ale aparatului de ventilaţie
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