XHCC Kontrol Cihazı
Hava-Kompanzasyonlu Isıtma Devresi ve Solar Sistem Kontrol Cihazı
Montaj ve Kullanım Klavuzu - Garanti Belgesi

Kurulum, işletmeye alma ve çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz !
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Isıtma Devresi (X)
S/W Gündüz
S/W Gece
Curve
Gündüz İşletme
Gece İşletme
Konfor Sıcaklık Artışı
Min. Akış
Max. Akış
Referans / Gerçek Referans / Gerçek +
Referans / Gerçek +
Varyant değişken
HC'yi kapat
Oda Hasasiyeti
Buffer sensor
Karışım
Soğutma valfi HC1 / HC2
Isıtma Devresi 2
Serbest Soğutma
RFI karıştırıcı
Çalışma Modu
Karışım Vanası Çalışma Süresi
Sinyal tipi
Differansiyel Sıcaklık
Δ T Difference
DF-Kaynak
Diff. Tmin
Diff.-Tahliye
Diff. Tmax
Isı Transferi
Δ T Isı Transferi
HT Tmax
HT Tmin
HT-Kaynak
HT-Tahliye
Thermostat
DHW istenilen sıcaklık
HC istenilen sıcaklık
Tset
Hassasiyet
Thermostat sensörü 1
Thermostat sensörü 2
Teco
Enerji tasarrufu modu
Termostat Ayarı
Elektrikli Isıtıcı (yardımcı ısıtma)
DHW İstenilen Sıcaklık
HC İstenilen Sıcaklık
TH Set
Gecikme
Hassasiyet
Ecomode
Elektrikli ısıtıcı çalışma süreleri
Anti Legionella
Katı Yakıtlı Kazan
Katı Yakıtlı Kazan Tmin
Katı yakıtlı Kazan Tmax
ΔT Katı yakıtlı Kazan
Kazan Sensör Fonksiyonu
Depolama sensörü
Anti Legionella
Brülör
Brülör Sensörü
DHW Sıcaklık
Isıtma Sirkülasyonu Sıcaklık
Ertleme
Eco mode ((solar şarj sırasında)
Tmax
Zamanları etkinleştirme
Anti Legionella
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Kazan Pompası
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Isı pompası gecikmesi
Çalışma Periyodu
Pompa Yükleme
Depolama yükü pompası (SLP) aşımı
Glikol Pompası
Soğutma fonksiyonu
Tset
Soğutma Sensörü
Gecikme
Hysteresis
Sezon Anahtarı
Serin depolama
Buffer sensör
Nem Alıcı
Çalışma Modu
Referans Nem Değeri
Hysteresis
Nem Periyodları
Solar
Tmin Kollektör
ΔT Solar
Tmax Depolama
Başlangıç Yardımı
Temizleme Süresi
Artırmak
Solar için koruma fonksiyonları
Sistem koruma
Kollektör koruma
Geri Soğutma
Donmayı Engelleme
Kollektör alarımı
Kollektör
Solar Depolama
Solar by-pass
Variant
By-pass sensörü
Destekleyici
Besleme zamanı
Zone valfi
Tmax Depolama 2
Solar Depolama 2
Isı değiştirici
Isı Değiştirici sensor
Geri Akışı Artırmak
RF Tmin
RL Tmax
ΔT Akış Sıcaklık Farkı
Geri Akış Sensörü
Depolama Sensörü
Sıcak Su Valfi
Sirkülasyon
Tmin
Hysteresis
Sirkülasyon Sensör
Sirkülasyon bekleme süresi
Temizleme Süresi
Sirkülasyon periyodu
Anti-legionella sirkülasyon
Hata mesajı
42 RPS1 / RPS2
Pmin
Pmax
Paralel Çalışma R1/R2
Paralel çalışma
Gecikme
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Takip Süresi
Her zaman
RemoteYayınlama
Röle durumu
Başlık
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Ek Bilgi

45

CAN bus
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Ek Bölüm
„Açık“ olduğunda hız
Pompa ayarları örneği
Teknik veriler PWM ve 0-10V
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Öneriler
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Güvenlik Talimatları
AB-Uygunluk
CE işaretini üniteye takarak üretici, XHCC'nin aşağıdaki ilgili güvenlik yönetmeliklerine uyduğunu beyan eder:
l

AB Düşük Voltaj Direktifi 2014/35 / EU

l

AB Elektromanyetik Uyumluluk Direktörü 2014/30 / EU

uygundur. Uygunluk onaylandı ve ilgili belgeler ve AB uygunluk beyanı üretici tarafından saklanır.

Genel Talimatlar
Lütfen dikkatlice okuyun!
Bu kurulum ve çalıştırma talimatları, güvenlik, kurulum, devreye alma, bakım ve ünitenin en uygun kullanımı ile ilgili temel
talimatları ve önemli bilgileri içermektedir. Bu nedenle, bu talimatlar, kurulum, devreye alma ve ünitenin işletilmesinden önce,
kurulum teknisyeni / uzmanı ve sistem kullanıcısı tarafından tamamen okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Cihaz, Isıtma sisteminde ve benzeri uygulamalarda otomatik, elektrikli Hava kompanzasyonlu ısıtma devresi kontrol cihazıdır.
Cihazı sadece "Teknik Veriler" bölümünde açıklandığı gibi kuru odalarda ve çevre şartlarında kurunuz.
Geçerli kaza önleme yönetmelikleri, VDE yönetmelikleri, yerel elektrik şebekesinin yönetmelikleri, geçerli DIN-EN standartları ve ek
sistem bileşenlerinin kurulum ve çalıştırma talimatları da dikkate alınmalıdır.
Hiçbir koşulda, cihaz müşteri tarafından sağlanacak herhangi bir emniyet cihazını değiştirmez!
Cihazın kurulumu, elektrik bağlantısı, devreye alınması ve bakımı sadece uygun şekilde eğitilmiş bir uzman tarafından
yapılmalıdır. Kullanıcılar: Uzmanın size ünitenin işlevi ve çalışması hakkında ayrıntılı bilgi verdiğinden emin olun. Bu talimatları
daima cihazın yakınında bulundurun.
Üretici, yanlış kullanım veya bu kılavuzun uygunsuzluğundan kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmez!

Sembollerin Açıklaması
Bu talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Tehlike

Bu talimatlara uyulmaması, haşlanma veya hayati tehlike yaratan yaralanmalar gibi sağlık açısından ciddi
hasarlara yol açabilir.
Tehlike

Bu talimatlara uyulmaması, ünitenin veya sistemin hasar görmesine veya çevresel zararlara neden olabilir.
Dikkat

Ünitenin ve sistemin işlevi ve optimum kullanımı için özellikle önemli olan bilgiler.
Dikkat
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Birimdeki Farklılıklar

l

Üreticiden yazılı izin alınmaksızın, birimin değiştirilmesi, eklenmesi veya dönüştürülmesi yasaktır.
Ünitenin güvenli bir şekilde çalışmasının artık mümkün olmadığı anlaşılırsa, örneğin mahfazanın hasar

l

görmesi nedeniyle, derhal Üniteyi kapatın.
Ünitenin veya aksesuarların kusursuz durumda olmayan parçaları hemen değiştirilmelidir.

l

Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarları üreticiden kullanın.

l

Fabrikadaki ünitede yapılan işaretler değiştirilmemeli, çıkarılmamalı veya okunaksız hale getirilmemelidir.

l

Sadece bu talimatlarda açıklanan ayarlar Ünite kullanılarak ayarlanabilir.

l

Ünitedeki değişiklikler ünitenin veya sistemin tümünün güvenliğini ve işlevini tehlikeye atabilir.

Garanti ve Sorumluluk
Otomasyon cihazımız yüksek kalite ve güvenlik satndartlarını sağlayacak şekilde imal edilmiştir. Kumanda cihazı imalat
hatalarına karşı fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.Garanti şartları aşağıdaki durumları, insan ve çevreye gelecek
zararlar dahil, kapsam dışında tutulmaktadır:
-

Montaj ve kullanım kılavuzuna uyulmaması,
Uygun olmayan Montaj, devreye alma, bakım ve işletme,
Yetersiz onarım girişimleri. Yüksek ve Yetersiz Voltajdan kaynaklı sorunlar garanti kapsamında değildir.
Cihaz üzerinde yapılan onaysız değişiklikler.
Cihaza uygun olduğu onaylanmamış veya denenmemiş ekipmanların cihazla çalıştırılması.
Sistemde bir sorun olduğu bilinmesine rağmen kullanılmaya devam edilmesi halinde sürekli kullanımdan meydana gelen hasar.
Orijinal yedek parça ve aksesuar kullanılmaması.
Cihazın amacı dışında kullanılması.
Cihaz özelliklerinde verilen değerlerin üstünde veya altında kullanılması.
Mücbir sebep.

Bertaraf ve Kirleticiler
Ünite, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması için Avrupa RoHS 2011/65 / EU'ya
uygundur.
Ünite, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması için Avrupa RoHS
2011/65 / EU'ya uygundur.

Açıklama XHCC
Cihaz Hakkında
Hava-kompanzasyonlu ısıtma devresi kontrolörü XHCC, kullanımının sezgisel olmasına rağmen Isıtma sisteminizin verimli
kullanımını ve işlev kontrolünü mümkün kılar. Her giriş adımından sonra uygun işlevler tuşlarla eşleştirilir ve yukarıdaki bir metinde
açıklanır. Menüde 'ölçüm değerleri ve ayarları' anahtar kelimelere ek olarak metin ve grafiklere yardımcı olur.
XHCC, farklı kurulum çeşitleriyle kullanılabilir, bkz. "Hidrolik Varyantlar", sayfa 9. XHCC'nin önemli
özellikleri şunlardır:
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l

Yanan bir ekran kullanarak grafik ve metin tasviri.

l

Mevcut ölçüm değerlerinin basit bir şekilde görüntülenmesi.

l

İstatistiksel grafiklerle istatistik ve sistem izleme

l

Açıklamalarla kapsamlı ayar menüleri

l

İstenmeyen ayar değişikliklerini önlemek için menü bloğu etkinleştirilebilir.

l

Önceden seçilmiş olan değerlere veya fabrika ayarlarına sıfırlama.

Özellikler
Model

XHCC

Sıcaklık kontrol sınıfı

VI

Hava-kompanzasyonlu ısıtma devresi kontrolörü

Energy efficiency

4

Bekleme Kaybı

0,5 W

İstek tipi ısıtıcı

Anahtarlama kontağı veya modülasyonu

Class VIII / 5% with 3 °CALEON possible

Elektriksel özellikler:
Güç kaynağı

100 - 240VAC, 50 ... 60 Hz

Güç tüketimi / bekleme

0,5 W - 8 W/ 0,5 W

Toplam Anahtarlamalı Güç

460VA for AC1 / 460W for AC3

Röle başına anahtarlamalı güç

460 VA for AC1 / 185 W for AC3

Dahili Sigorta

3

Protection Class
Protection class / overvoltage category

2A slow blow 250V
IP40
II / II

Girişler / Çıkışlar
Sensör girişleri

Ölçüm Aralığı
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Pt1000 sıcaklık
sensor
Grundfos Direk Sensor

VFS tipi

in l/min

1 - 12, 2 - 40, 5 - 100, 10 - 200 RPS type in

bar
VVX 15

in l/min

0 - 0.6, 0 - 1, 0 - 1.6, 0 - 2.5, 0 - 4, 0 - 6, 0 - 10
2 - 40

Sensor inputs RC21

VVX 20
VVX 25
2

in l/min
5 - 80
in l/min
7 - 150
Oda sıcaklığı ölçümü ile oda kontrolörü

Çıkışlar mekanik röle

7

röle potansiyeli serbest

R7

1

mekanik röle

R1 - R6

460VA for AC1 / 460W for AC3

potansiyel serbest röle

R7

460 VA for AC1 / 185 W for AC3

0-10V/PWM çıkış

V1, V2

for 10 k Ω çalışma direnci

Sensör girişi VFS / RPS

-40 °C ... 300 °C
0°C-100°C (-25°C /120°C kısa dönem)

1 kHz, Aşama 10 V

PWM çıkış V3 und V4
için10 k Ω çalışma direnci 1 kHz, Aşama 10 V +
Max. power load from external devices 24VDC/6W

24V + Terminal/
Voltaj çıkışı
Maks. kablo uzunluğu
Kollektör sensörü / Dış
Hava sensörü

S7 and S8

<30m

Diğer Pt1000 sensör

<10m

VFS/RPS sensör

<3m

CAN

<3m; at> = 3m, blendajlı bükümlü çift kablo kullanılmalıdır.

0-10V/PWM

<3m

mekanik role

<10m

Ara Yüzey
Ağ bağlantısı

Ethernet (opsiyonel)

Fieldbus

CAN

Depolama ortamı

Micro SD card girişi

İzin Verilen Ortam Koşulları
kontrolör çalışması için

0 °C - 40 °C, max. 85 % rel. nem 25 °C

nakliye / depolama için

0 °C - 60 °C, nem yoğunlaşması yok

Diğer Özellikler ve Boyutlar

220 mm x 180 mm x 53 mm
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Görüntüle

Tamamen grafiksel ekran, 128 x 128 nokta

Işık diyot çok renkli
Gerçek zaman saati

24 saat güç rezervli RTC İşletim 4 giriş tuşları

Cihaz Kapsamı
l

Hava-kompanzasyonlu ısıtma devresi kontrol cihazı XHCC

l

Duvar montajı için 3 vida 3,5 x 35 mm ve 3 fiş 6 mm.
Micro SD card

l

XHCC Kurulum ve işletim talimatları

l

İsteğe bağlı olarak tasarım / siparişe bağlı olarak bulunur:
l
Dış mekan sensörü: 1 adet dış mekan sensörü örn. TA52 (Pt1000) - Ürün numarası 87000
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l

Ethernet bağlantısı: opsiyonel olarak datalogger ile mümkündür (77701)

l

Boruya monteli sensör: 1x boruya monteli sensör, örn. TR / P4 (Pt1000) - Ürün numarası 81140

l

Oda Kontrolörü: 1x kapalı sensör / Uzaktan kumanda RC21 mod anahtarı ile - Ürün numarası 89021

l

V1 / V2 için harici röle: Potansiyelsiz kontaklı harici röle - Ürün numarası 77502

Hidrolik Varyantlar
Aşağıdaki resimler sadece ilgili hidrolik sistemlerin şematik gösterimleri olarak kabul edilmeli ve eksiksiz olduğunu
iddia etmemelidir. Hiçbir koşul altında kontrolör herhangi bir güvenlik cihazını değiştirmemelidir. Özel uygulamaya
bağlı olarak, çek valfler, çek valfler, emniyet sıcaklık sınırlayıcıları, haşlama koruyucuları vb. Gibi ek sistem ve
güvenlik bileşenleri gerekli olabilir.

Kombine depolama ve ısıtma
devresi

Kombine depolama, kompresör
ve yükleme pompası

Kombine depolama, güneş ve brülör +

Kombine depolama, güneş enerjisi
ve 2 ısıtma devreler

Kazan ve ısıtma devresi

Kazan, kompresör ve şarj pompası

Kazan, güneş ve brülör

Kazanlar, depolama tankı ve
ısıtma devreleri

Kazanlar, depolama tankı ve
kompresör

Güneş, kazan, depolama tankı ve
brülör

Kombine depolama ve 2 karışık
ısıtma devresi

Kombine depolama ve 2 karışık
ısıtma devresi ve kompresörü

Güneş, kombine depolama, 2 karışık
ısıtma devreleri ve brülör
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Kurulum
Elektrik Terminalleri
Şebeke gerilimleri
230 VAC 50 - 60 Hz

Alçak gerilim
max. 24 VAC / DC

Terminal:

İçin bağlantı:

SD card

Potansiyel
serbest röle R7

Terminal Bağlantı:

S1

Sensor 1

veri depolama için

Network outer conductor L

Sensor 2

ve güncellemeler

N

S3
S4
S5
S6

Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6

NO
Normalde
açık

L

S2

C Ortak
(voltaj)

S7

Sensor 7

R1
R2
R3
R4
R5
R6

Network neutral conductor
N
Switch output 1

S8

Sensor 8

S9

Sensor 9

V1

0-10V çıkış/ PWM

V2

0-10V çıkış/ PWM

Ethernet
LAN entegrasyonu için

V3

PWM

V4
24V + Terminal/
Voltage output
VFS1

PWM
24VDC voltage output
Max. load by external devices 24V / 6W
Grundfos Direct Sensör

VFS2

Grundfos Direct Sensör

RC1

Oda kontrolörü1
Pimler: 1: wh (GND); 2: br (oda sensörü);
3: gn (uzaktan kumanda)
Oda kontrolörü 2

RC2

PE koruyucu iletken, PE metal terminal bloğuna
bağlanmalıdır!

Pimler: 1: wh (GND); 2: br (oda sensörü);
3: gn (uzaktan kumanda)

CAN1

CAN bus bağlantısı (1=yüksek,2=düşük)

CAN2

CAN bus bağlantısı (1=yüksek,2=düşük)
Kartın doğru yönüne dikkat edin! Kart dirençsiz kilitlenmeli, aşırı basınç uygulamayın!

10

Switch output 2
Switch output 3
Switch output 4
Switch output 5
Switch output 6

Duvar Kurulumu
1. Gerekli program / hidrolik sistemini seçin
2. Kıskaç odası kapağını açın (bkz. "Ter-

minal bağlantı "sayfa 12).
3. Şerit çizgileri maks. 55 mm, montajı
gerilme kabartmaları, şerit tel
uçları 8- 9mm (şekil 1)
4. Bir tornavida ile kelepçeleri açın (şekil
2) ve elektrik sistemini kontrol

5.

ünitesine bağlayın.
Klips oda kapağını tekrar askıya

6.

alın ve vidayla kapatın.
Şebeke bağlantısını açın ve kontrol
cihazını çalıştırın.

Elektriksel bağlantıları
Ünite üzerinde çalışmaya başlamadan önce, güç kaynağını kapatın ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın! Akan gücün
olmadığını kontrol edin! Elektrik bağlantıları sadece bir uzman tarafından ve geçerli yönetmeliklere uygun olarak
yapılabilir. Gövde gözle görülür bir hasar varsa, ünite çalışmayabilir, örn. çatlaklar.

Üniteye arkadan erişilebilir olmayabilir.

Sıcaklık sensörü kabloları gibi düşük voltajlı kablolar, şebeke voltaj kablolarından ayrı olarak yönlendirilmelidir.
Besleme sıcaklık sensörü kablolarını sadece ünitenin sol tarafına ve şebeke voltaj kablolarını sadece sağ tarafa
takın.

Müşteri, bir tam kutuplu ayırma tertibatı, örn. Acil durum ısıtma anahtarı.

Üniteye bağlanan kablolar 55 mm'den daha fazla soyulmamalıdır ve kablo kılıfı, gerginliğin diğer tarafına sadece
mahfazaya ulaşmalıdır.
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Sıcaklık Sensörlerini Takma
Kontrolör, sistem fonksiyonlarının optimum kontrolünü sağlayan, 1 ° C'ye kadar hassas Pt1000 sıcaklık sensörleri ile çalışır.

İstenirse, en az 0,75 mm² kesitli bir kablo kullanılarak sensör kabloları maksimum 30 m'ye kadar uzatılabilir. Temas
direncinin olmadığından emin olun! Sensörü, ölçülecek alana tam olarak yerleştirin! Yalnızca, müsaade edilen uygun
sıcaklık aralığına sahip özel uygulama alanı için uygun olan daldırma, boruya monte veya düz montajlı sensörler
kullanın.

Sıcaklık sensörü kabloları gibi düşük voltajlı kablolar, şebeke voltaj kablolarından ayrı olarak yönlendirilmelidir.
Besleme sıcaklık sensörü kablolarını sadece ünitenin sol tarafına ve şebeke voltaj kablolarını sadece sağ tarafa
takın.

Terminal bağlantısı
Kelepçe odasının sağ tarafındaki net tarafı, ek bir plastik plaka ile korunmaktadır. Bunu
çıkarmadan önce, denetleyicinin hiç gücünün olmadığından emin olun.

Pt1000 Sensörleri için Sıcaklık Direnç Tablosu
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İşletim
Ekran ve Giriş
Ekran (1), geniş metin ve grafik modu, kontrol cihazının basit,
neredeyse kendini açıklayıcı bir şekilde çalışmasını sağlar.
Bir röle açıldığında LED (2) yeşil yanar. Çalışma modundayken
LED (2) kırmızı yanar ‚Kapalı‘ ayarlanır. Bir hata olduğunda LED
(2) hızlıca yanıp söner.
Girişler, bağlamsal işlevlerin verildiği 4 tuş (3 + 4) kullanılarak
yapılır. ‚Esc‘ tuşu (3) bir girişi iptal etmek veya menüden
çıkmak için kullanılır. Mümkünse, yapılan değişiklikleri
kaydetmek için bir başvuru talebi görüntülenir.
Diğer 3 tuşun (4) fonksiyonu tuşların hemen üstünde
gösterilmektedir. Sağ taraftaki anahtar genellikle bir onaylama ve
seçim fonksiyonuna sahiptir.
Pompa (aktif olduğunda döner)
Karışım Vasnası(aktif olduğunda siyah)
Kollektör
Boyler / Buffer Tank
Sıcak Su Kulllanım Boyleri

Katı Yakıtlı Kazan
Havuz

Thermostat On/Off
Isıtma Sistemi

Grafik modu, 2 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa
veya ana menüden ‘esc’ ile çıktıktan sonra görüntülenir.

Sıcaklık Sensörü
Plakalı Eşanjör

Düğmesine basıldığında sıcaklık genel bakış
görüntülenir. sol düğme. Düğmeye tekrar dokunmak,
grafik genel bakışına geri döner.

Uyarı / Hata mesajı
Yeni bilgi mevcut
Günlüğe kaydetme
"Özel işlevler" bölümünde daha fazla sembol
bulunabilir.

Anahtar ayarları için örnekler:
+/▼/▼
Evet/Hayır
İlgili
Geri
Ok
Onaylamak

Değerleri artır / azalt
Aşağı / yukarı menü
katılıyorum / reddetmek
daha fazla bilgi
önceki ekrana
Ayarı Seiçimi
Ayarı onayla

Grafik modunda "esc" tuşuna basmak sizi doğrudan ana
menüye götürür.

13

Devreye alma yardımı
1. Dili ve saati ayarlayın
2. Devreye alma yardım / kurulum sihirbazı
a) seç veya
b) atlayın.
Kurulum sihirbazı doğru sırayla gerekli temel ayarlarda yol gösterir. Her
parametre controldisplay'de açıklanmıştır. „Esc“ tuşuna basmak sizi
önceki ayara geri götürür.

b) Ücretsiz devreye alma ile ayarlar aşağıdaki sırada yapılmalıdır:

l

menü 10. Dil Ayarı

l

menü 3. Zaman, Tarih ve Çalışma Süreleri.

l

menü 5. Isıtma Devresi Ayarları, tüm değerler.

l

l

menü 6. Koruma Fonksiyonları (gerekli herhangi bir
ayarın yapılması).
menu 7. Özel Fonksiyonlar (gerekli herhangi bir ayar
varsa).

3. Menü çalışma modunda"4.1. Manuel , bağlı olan tüketicilerle bağlantı
çıkışlarını test edin ve uygunluk için sensör değerlerini kontrol edin. Sonra
otomatik moda ayarlayın. "Manuel", sayfa 17

Her zaman kurulum sihirbazına 7.24 menüsünden erişilebilir.

Aşağıdaki sayfalardaki bireysel parametreler için açıklamaları göz önünde bulundurun ve uygulamanız için başka
ayarların gerekli olup olmadığını kontrol edin.

1. Ölçüm değerleri
Mevcut ölçülen sıcaklıkları görüntülemek için servis yapın.
Ekranda ölçüm değeri yerine ‚hatası‘ görülürse, hatalı veya
yanlış sıcaklık sensör montajı olabilir.

Kablolar çok uzunsa veya sensörler iyi yerleşmemişse, ölçüm
değerlerinde küçük sapmalar meydana gelebilir. Bu durumda,
ekran değerleri ayarlayıcıdaki ayarlamalar ile telafi edilebilir - bkz.
‚Sensör kalibrasyonu‘. Seçilen program, bağlantılı sensörler ve
spesifik model tasarımı hangi ölçüm değerlerinin görüntüleneceğini
belirler.
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2. İstatistik
Fonksiyon kontrolü ve uzun süreli izleme için teknik servis tarafından yapılır.
Sistem veri istatistikleri için kontrolörde zamanın doğru
ayarlanması şarttır. Şebeke gerilimi kesilirse saat 24 saat
çalışmaya devam eder ve daha sonra sıfırlanmalıdır. Yanlış
işlem veya yanlış bir süre, verilerin silinmesine, yanlış veya
üzerine yazılmasına neden olabilir. Üretici kayıtlı veriler için
sorumluluk kabul etmez!

Bugün
Son 24 saatin akış sıcaklığı
Grafiksel bakışta, ayarlanan gün için dış mekan, akış ve sıcak kullanım suyu sıcaklığı 0 ... 24 saat olarak gösterilmektedir. Sağ
tuş, zaman birimini (gün) değiştirir ve iki sol düğme, diyagramda ilerler.

28 gün
Son 28 günde akış sıcaklığı
Grafiksel genel bakışta, son 28 gün içindeki dış ortam, akış ve sıcak su sıcaklığı özellikleri gösterilmiştir. Sağ tuş, zaman
birimini (gün) değiştirir ve iki sol düğme, diyagramda ilerler.

Çalışma saatleri
Burada ısıtma devresinin çalışma saatleri ve diğer anahtar veya sinyal çıkışları görüntülenir. Bu, ısıtma devresi pompasının ve
diğer anahtar veya sinyal çıkışlarının aktif olduğu zamandır. Bu menüdeki görüntülenen tarih, son silme tarihidir. Bu tarihten
itibaren mevcut sayım eklenir.

Isı miktarı
Tüketilen ısı miktarının görüntülenmesi sistemi kWh olarak ölçülür.

Grafik genel bakış
Bu, verilerin bir çubuk grafik olarak net bir şekilde gösterilmesine neden olur. Karşılaştırma için farklı zaman aralıkları
kullanılabilir. İki sol tuşla sayfa görüntüleyebilirsiniz.

Hata mesajları
Sistemdeki son 15 hatanın tarih ve saat göstergesiyle gösterilmesi.

Sıfırla / Temizle
Seçilen istatistikleri sıfırlama ve temizleme. Tüm istatistiklerin seçilmesi error hata kaydı hariç her şeyi temizler.
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3. Zamanlar
Isıtma devresi için zaman, tarih ve çalışma süreleri ayarları.
İlgili sıcaklık referans değerleri Menü 5, ‚Ayarlar‘
içinde belirtilmiştir.

Zaman ve Tarih
Geçerli saati ve tarihi ayarlamak için cihaza müdehale edebilirsiniz.
Sistem veri istatistikleri için kontrolörde zamanın doğru ayarlanması şarttır. Şebeke gerilimi kesilirse saat 24 saat
çalışmaya devam eder ve daha sonra sıfırlanmalıdır. Yanlış işlem veya yanlış bir süre, verilerin silinmesine, yanlış
veya üzerine yazılmasına neden olabilir. Üretici kayıtlı veriler için sorumluluk kabul etmez!

Günışıgından yararlanma süresi
Bu işlev etkinleştirilirse, cihaz otomatik olarak kış saatine veya yaz saatine (DST, Yaz Saati Uygulaması) göre değişir.

Isıtma Devresi (Gündüz)
Bu menü, ısıtma devresi için gündüz modu zamanlarını seçmek için kullanılır; Her hafta içi için üç zaman dilimi belirtilebilir ve
sonraki günlere kopyalanabilir.
Belirtilmemiş zamanlar otomatik olarak gece modu olarak kabul edilir. Ayarlanan süreler sadece ‚Otomatik‘ ısıtma
devresi işletim modunda dikkate alınır.

Isıtma Devresi 2 (Gündüz)
Bu menü, ısıtma devresi 2 için gündüz modu sürelerini seçmek için kullanılır; Her hafta için üç zaman aralığı belirlenebilir ve takip
eden günlere kopyalanabilir.
Belirtilmemiş zamanlar otomatik olarak gece modu olarak kabul edilir. Ayarlanan süreler sadece ‚Otomatik‘ ısıtma
devresi işletim modunda dikkate alınır.

Isıtma Devresi Konforu
Bu menü, ısıtma devresinin daha yüksek bir konfor sıcaklığı ile beslendiği haftanın her günü için üç zaman aralığı seçmek
için kullanılabilir, örn. Sabah hızlı ısıtma için.

Isıtma Devresi 2 Konforu
Bu menü, haftanın her günü için ısıtma devresinin daha yüksek bir konfor sıcaklığı ile beslendiği 2 zaman aralığını seçmek için
kullanılabilir, örn. Sabah hızlı ısıtma için.

DHW Sıcak su
Bu menüde, DHW Sıcak Su yükü (sensör S3) için onay süreleri seçilir, böylece her hafta içi 3 periyotlar takip eden günlerde
belirlenebilir ve kopyalanabilir.

16

Doldurulmayan zamanlarda, DHW Sıcak Su yükü otomatik olarak kontrol cihazı tarafından kapatılır.

DHW Sıcak Su Konforu
Bu menü, DHW'nin Sıcak Suyun arttırılmış bir sıcaklık ile beslendiği haftanın her günü için üç zaman aralığı seçmek için
kullanılabilir.

Anti-Legionella - Zamanlama
Anti-Legionella fonksiyonu için serbest kalma süresi
Burada anti-Legionella fonksiyonunun serbest bırakıldığı istenen zaman dilimlerini ayarlayabilirsiniz. Her hafta içi, üç kez
belirtilebilir, ayrıca, bireysel bir günü diğer günlere de kopyalayabilirsiniz. Ayarlanan zamanların dışında, anti-Legionella
fonksiyonu kapatılır.

4. Çalışma modu

Manuel
‘Manuel‘ modunda, röle çıkışları ve bağlı olan tüketiciler doğru çalışma ve doğru atama için kontrol edilebilir.

Çalışma modu ‚Manuel‘ sadece kısa işlev testleri için uzmanlar tarafından kullanılabilir, örn. devreye alma sırasında!
Manuel modda fonksiyon: Röle ve dolayısıyla bağlı olan tüketiciler, mevcut sıcaklıklar ve ayar parametreleri dikkate
alınmaksızın bir tuşa basılarak açılır ve kapatılır. Aynı zamanda, sıcaklık sensörlerinin mevcut ölçüm değerleri, işlev
kontrolü amacıyla ekranda da gösterilmektedir.

Mod sirkülasyon devresi (X)
Mevcut ısıtma devresi modunu ayarlar.

Off- Kapalı Mod
"Kapalı", "Isıtma" ve "Soğutma" arasında değiştirilmemelidir, ancak etkin mevkiye bağlı olarak otomatik olarak ısıtma veya
soğumaya geçmelidir. "Kapalı", oda kontrol cihazlarının ne dediği önemli değil, ısıtma devresini kapatır. Bu parametre veya Nabto
üzerinden "Kapalı" ayarlanırsa, oda kontrol cihazındaki mod değişikliği modunu sonlandırmaz. Sadece denetleyicinin kendisi veya
Nabto'daki parametre bu modu iptal edebilir.
Isıtma Sistemi
Isıtma devresi modunu normal ısıtma moduna geçirir. Bununla birlikte, parametre ayrıca, ısıtma KAPALI, eko ısıtma veya ısıtma
turbo aktif ise "Isıtma" durumunu gösterir. Oda kontrol cihazlarına veya Nabto'ya yapılan değişiklikler, modu diğeriyle değiştirebilir.
Soğutma Sistemi
Isıtma devresi modunu normal soğutma moduna geçirir. Parametre ayrıca soğutma kapalı olduğunda, Eco soğutma veya soğutma
Turbo aktif ise "Soğutma" gösterir. Oda kontrol cihazlarına veya Nabto'ya yapılan değişiklikler, modu diğeriyle değiştirebilir.
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5. Ayarlar
Seçilen işlevin temel ayarları uygulanır (örneğin, burada ısıtma devresidir X).

Diğer kontrol fonksiyonları ve bunların ayar parametreleri bkz.
"Fonksiyona genel bakış", Sayfa 29
Hiçbir şekilde kontrolör güvenlik cihazlarını sahada değiştirmez!

Isıtma Devresi (X)

Çalışma modu
Isıtma= Otomatik / normal mod ayarlanan süreleri kullanarak.

Reference Value = Dış ortam sıcaklığından bağımsız olarak sabit akış sıcaklığı. İstenen akış sıcaklığı Menü 4.3'te ayarlanmalıdır.
14 gün referans değer programı = Önümüzdeki 14 gün için, sonraki 14 gün için menü 4. sıcaklıklarını girebilirsiniz. 14 gün
sonra, 14. günün referans sıcaklığı, çalışma modu değiştirilene kadar sürekli olarak kullanılır. Her bir gün için farklı sıcaklık
değerleri menü 4.4'te ayarlanabilir.
Set oda kontrol cihazlarının set değeri, cihaz programı üzerinde etkisi yoktur!

Isıtma ve soğutma= Ayarlanan süreleri kullanarak Otomatik / Normal mod. işletim şeklini değiştirme, mevsim geçişi ek

fonksiyonu ile gerçekleşir.
Soğutma Ayarlanan süreleri kullanarak Otomatik / Normal mod. çalışmaktadır.
İlgili ısıtma devresi için bir oda kontrolörü ayarlanmışsa, ayarlanan mod veya ölçülen oda sıcaklığı, ısıtma devresinin
akış sıcaklığı üzerinde bir etkiye sahiptir.

Sezon anahtarı
Isıtma devrelerini ısıtma ve soğutma veya sistem çapında ayrı ayrı değiştirin.

S/W Gündüz
Gündüz modunda yaz / kış geçişi

Dış sensörde bu değer aşılırsa, kontrolör otomatik olarak ısıtma devresini kapatır = Yaz modu. Dış hava sıcaklığı bu değerin
altına düşerse, ısıtma devresi tekrar açılır. = Kış modu.
Normal gündüz işletmesindeki çalışma sürelerine ek olarak, bu ayar aynı zamanda aktif konforlu zamanlar için de
geçerlidir.

S/W Gece
Gece / gündüz modunda yaz / kış geçişi

Bu değer, gece modu zamanlarında dış mekan sensör S1'de aşılırsa, kontrolör otomatik olarak ısıtma devresini kapatır = Yaz
modu. Dış hava sıcaklığı bu değerin altına düşerse, ısıtma devresi tekrar açılır. = Kış modu.
Isı Karekteristik Eğrisi
Isıtma karakteristik eğrisinin tipi ve eğimi Karakteristik eğri, ısıtma devresinin dış sıcaklığa göre ısı dağılımını kontrol etmek için
kullanılır. Isı talebi bina tipi, ısıtma, yalıtım ve dış ortam sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bu sebepten dolayı kontrolör
normal düz bir eğri ile (‚basit‘) veya bölünmüş eğriyle (‚bölünmüş ayarlar ile) çalışabilir.
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‘Basit‘ seçilirse, eğri grafik diyagramı kullanılarak ayarlanır. Eğimi ayarlarken, kontrol birimi ayrıca, bir referans noktası olarak -12 °
C'de eğim değerini ve hesaplanan hedef akış sıcaklığını gösterir.
‚Split‘ seçilirse, eğri aşağıdaki adımlarda ayarlanır:
1. Eğim değişimi için dış ortam sıcaklığı

2. Değişim için dış ortam sıcaklığına göre eğim
3. Değişim için dış ortam sıcaklığının altında eğim
Eğimi ayarlarken kontrolör ayrıca eğim değerini ve hesaplanan hedef akış sıcaklığını referans noktası olarak -12 ° C'de gösterir.
Bölünmüş eğrinin tekrar ayarlanması durumunda, ayarlar ters sırada görünür.
Diyagram, seçilen karakteristik eğri dikliğinin (standart eğri), ısıtma
ünitesinin hesaplanan referans akış sıcaklığı üzerindeki etkisini gösterir.
Doğru karakteristik eğri, azami dış sıcaklıkta hesaplanan maksimum akış
sıcaklığının (= tasarım sıcaklığı) kesişme noktasını tanımlayarak belirlenir.
Örnek: Isıtıcının 60 ° C'lik tasarım sıcaklığı, ısı gereksinimi-12 ° C'nin
hesaplanmasına göre en düşük dış sıcaklıkta akar. Kesişme noktası,
ayar olarak 1.2'lik bir eğim oluşturur.

Gün Düzeltme
Paralel karakteristik çeviri
Gündüz düzeltmesi, gündüz çalışma saatleri boyunca ısıtma eğrisinin paralel olarak kaymasına neden olur, çünkü belirli dış
sıcaklıklarda bina, ayarlanan ısıtma eğrisi ile en iyi şekilde ısıtılamayabilir. Optimize edilmemiş bir ısıtma eğrisi ile, aşağıdaki
durumlar sıklıkla meydana gelir: sıcak hava durumu = oda çok soğuk / soğuk hava = oda çok sıcak. Bu durumda eğrinin eğimi
adım adım 0,2 puan azaltılmalı ve her gün 2 ... 4 ° C ile düzeltme düzeltilmelidir.

Gece Düzeltme
Paralel karakteristik çeviri
Gece düzeltmesi, gece çalışma saatleri boyunca ısıtma karakteristiğinin paralel bir çevirisini üretir. Gece düzeltmesi için negatif
değer ayarlanmışsa, referans akış sıcaklığı gece çalışma saatleri sırasında buna göre düşürülür. Bu şekilde, öncelikle geceleri,
ama kimsenin evde olmadığı günlerde oda sıcaklığı düşürülür, böylece enerji tasarrufu sağlanır. Örnek: +5 ° C'lik bir gün
düzeltmesi ve -2 ° C'lik bir gece düzeltmesi, gece çalışma modunda 7 ° C daha düşük bir referans akış sıcaklığı üretir.

Konfor Sıcaklığı Artışı
Paralel karakteristik çeviri
Konfor sıcaklığı artışı, ayarlanan gün düzeltmesine eklenir. Bu şekilde, her gün belirli bir zamanda hızlı ısıtma ve / veya yaşam
alanlarının sıcaklığını yükseltmek mümkündür.

Min. Akış
Minimum akış sıcaklığı, ısıtma eğrisinin alt sınırıdır ve bu sayede ısıtma devresinin referans akış sıcaklığı. Buna ek olarak, minimum
akış sıcaklığı donma koruma fonksiyonu için referans akış sıcaklığıdır.

Maks. Akış
Bu değer, ısıtma devresinin referans akış sıcaklığının üst sınırıdır. Bununla birlikte, ısıtma devresinin sıcaklığı ayarlanan değeri
aşarsa, sıcaklık bu değerin altına düşene kadar ısı devresi kapanır. 55 saniye sonra, 5 saniye boyunca durulayın.

Müşteri, güvenlik için pompalara seri olarak bağlı (örneğin yerden ısıtma) ek bir sınırlayıcı termostat sağlamalıdır.

Referans / Gerçek Ek ısıtma için ilave hissedici açın
Bu ayar, hesaplanan referans akış sıcaklığının altındaki ısıtma devresi sıcaklığının izin verilen azalışını belirler. Isıtma devresi
akış sıcaklığı ve depolama sıcaklığı, bu değerle referans akış sıcaklığının altına düşerse, ek ısıtma, 1 dakikalık bir gecikmeden
sonra ilave ısı kaynağını başlatır.
Akış talebi, sıcaklık 1 dakika boyunca sürekli olarak referans sıcaklığın altına düştüğünde başlatılır.
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Referans / Gerçek +
Bu ayar, depolama devresindeki hesaplanan referans akış sıcaklığının altında (bkz. „4.6.11. - depolama HK)) veya akış
sensöründe ısıtma devresi sıcaklığının izin verilen azalışını belirler. Depolama sensörü HC'sindeki sıcaklık veya bu
seçilmemişse, akış sensöründe referans akış sıcaklığını burada ayarlanan değere göre aşarsa, ısı talebi kapatılacaktır.

Akış talebi, sıcaklık 1 dakika boyunca sürekli olarak referans sıcaklığın altına düştüğünde başlatılır.

Değişken
Isıtma devresi pompasını kapatmak için şart
Akım (VL) modunda, referans sıcaklığı aşıldığında pompa kapanır. Yaz / kış modunda (SW), yaz modunda Tmax'ta kış
modunda kapatılır, ısıtma devresi pompası genel olarak kapatılır.
Sensör, VL modunda geri dönüş hattına yerleştirilmelidir.

HC'yi kapat
Yaz: Yaz / kış geçişi (dış hava sıcaklığı) aşıldığında HC kapanır.
Yaz + Oda: Yaz / kış geçişi (dış hava sıcaklığı) veya oda ayar noktası sıcaklıkları
aşıldığında HC kapatılır.

Oda Hassasiyeti
Soğutma modunda, oda sıcaklığı aşıldığında yeniden devreye girme.

Buffer sensör
Isıtma devresi tampon sensörünün girişi
Bu menüde, ısıtma devresi talebi için bir referans sensörü olarak kullanılan sensör ayarlanır.
İstek, yalnızca bir enerji kaynağı (brülör, kompresör, katı oda) ek bir işlev olarak çalıştırılırsa ve bu kaynak ısıtma
devresi talebi için ayarlanmışsa çalışır.

(ayrıca bkz. Termostat: bkz. "Termostat", sayfa 33,
Brülör: bkz. "Isıtma Devresi talebi", sayfa 36,
Kompresör: bkz. "HC talebi", sayfa 37, Isıtıcı: bkz.
"HC talebi", sayfa 34).

Yalıtım faktörü
İzolasyon faktörü, dış ortam sıcaklığının geçici bir tespitidir. Seçilen faktöre bağlı olarak, dış ortam sıcaklığı ayarlanan
gecikmeden sonra VL sıcaklık hesaplamasında etkilidir.
0 = Kapalı, 1 = 15 dakika, 2 = 60 dakika, 3 = 120 dakika, 4 = 300 dakika
Daha iyi yalıtılmış binalar bina faktörünü artırarak konforu artırabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilir.

Aşırı Yükleme Koruması
Fonksiyon "Açık" olarak ayarlanmışsa, ısıtma devresinin hangi durumda olduğu önemli değildir. Tampon sensöründeki sıcaklık
Max'in üzerindeyse. Tampon, ısıtma devresi pompası açılır ve ayar noktası debisi, "Max. Flow" sayfa 30 -2 ° C veya ayarlanmış
ayar noktasını görmek için sabitlenir. Ayarlanan Max. Tamponun sıcaklığı 5 Kelvin'in altına düşerse, ısıtma devresi önceki moda
geçer.

Min. akış soğutması
Bu değer, soğutmanın referans akış sıcaklığının alt sınırıdır.

Maks. akış soğutması
Bu değer, soğutmanın referans akış sıcaklığının üst sınırıdır.

Çiy noktası düzeltme
İç çiy noktası eğrisi bu değerle paralel olarak hareket ettirilir. Çiğlenme noktası hesaplaması, oda sıcaklığının şu an ölçülen nemde
istenmeyen yoğuşma (çökelme) olduğunu hesaplamak için kullanılır. Bu hesaplanan oda sıcaklığı, soğutma sistemi ile alttan
düşmeyecek ve bu nedenle soğutma sistemi için bir sıcaklık alt sınırını temsil etmeyecektir. Hesaplanan oda sıcaklığı, çiğ noktası
düzeltmesi ile 10 ° C'ye kadar hareket ettirilebilir.
Örnek 1: Varsayılan değere sahip yağış olduğunu belirlersiniz, bu nedenle bu düzeltme değerini artırırsınız.
Örnek 2: Yoğuşma / çökelme göz ardı edilebilir, ancak bunun yerine daha güçlü bir soğutma gereklidir. Bu nedenle, bu
düzeltme değerini azaltın.
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Hesaplanan sıcaklığın çiğ noktası yardımı ile azaltılması durumunda, diğer şeylerin yanı sıra küf oluşumuna neden
olabilecek yoğunlaşma / terleme / önlenme meydana gelebilir.

Oda kontrolörü ısıtma devresi (X)
Opsiyonel oda kontrolörü RC21 için gerekli olan ayarlar bu menüde ayarlanır. RC21'de üç mod, ‚Sürekli Gün‘, ‚Sürekli Gece‘ ve
‚Zaman kontrollü / Otomatik‘ değiştirilebilir. Ek olarak, akışın referans sıcaklığı kontrol tekerleği döndürülerek paralel hale
getirilebilir. Tekerlek minimum değere ayarlanmışsa, sadece koruma fonksiyonları menüsünde ayarlanabilecek minimum değerler
kullanılacaktır.

Thermostat (X)
Oda kontrolörü veya sensör girişi burada seçilir.

RC21: Oda sıcaklığının ayar noktası üzerindeki etkisi, döner tablanın ayar noktası üzerindeki etkisi, Otomatik = set değeri, gün =
ayar noktası + gün düzeltmesi, gece = set değerinin azaltılması
°CALEON: Oda sıcaklığı ve oda ayar noktası sıcaklığının ayar noktası üzerindeki etkisi, Kapalı = HK KAPALI, Normal = ayar
noktası + gün düzeltme, Eco = ayar noktası - gece azaltma, Turbo = ayar noktası + gün düzeltme + konfor artışı
Eğer bir ° CALEON, CAN veriyolu aracılığıyla oda kontrolörü olarak bağlanacaksa, ilgili ° CALEON burada seçilebilir. İlgili °
CALEON'un CAN Bus ID'si, Network altındaki uzman menüsünde bulunabilir. İlgili kontrol cihazının CAN Bus ID'si ile Oda
Kontrolörü seçin.

Sensör girişleri S1 - S5, VT1 : Termostat işlevi için sensör girişinin ayarlanması için, bkz. "Sensör Türü", sayfa
21. Sensör Türü
Bir oda kontrol cihazına bir sensör girişi bağlanmışsa, bir oda sıcaklığı sensörü (RC20) veya bir anahtar kontağı olsun, burada
ayarlanmalıdır.
RC20: Oda sıcaklığının ayar noktası değeri üzerindeki etkisi
Kontak: Açık = ısıtma devresi Kapalı, kapalı = ısıtma devresi
Açık Sezon: Kapalı = soğutma, Açık = ısıtma

Oda kontrolörü
Bu değer oda sıcaklığının referans akış sıcaklığına oranının bir yüzde olarak belirlenmesi için kullanılır. Oda sıcaklığı ve ayar
noktası sıcaklığı arasındaki her bir sapma için, burada ayarlanan yüz, hesaplanan ayarlanan akış sıcaklığından ayarlanan akış
sıcaklığına eklenir veya min. veya maksimum akış değerleri.
Örnek: Referans oda sıcaklığı: ör. 25 ° C; oda sıcaklığı: ör. 20 ° C ± 5 ° C. Hesaplanmış referans sıcaklığı: ör. 40 ° C: oda
kontrolörü:% 10 = 4 ° C 5 X 4 ° C = 20 ° C. Buna göre, 60 ° C veren referans akış sıcaklığına 20 ° C eklenir. Değer, maks. akış,
sıcaklık, sonuçtaki sıcaklık maks. akış, sıcaklık

Oda Referansı (Gündüz)
Gündüz modu için istenen oda sıcaklığı. Bu sıcaklığa ulaşılmadığı sürece, referans akış sıcaklığı ‚oda kontrolörü ‘'de yüzde
ayarına göre yükseltilir ve / veya indirilir. Oda kontrol birimi ‘% 0 olarak ayarlanmışsa, bu fonksiyon devre dışıdır.

Oda Referansı (Gece)
Gece modu için istenen oda sıcaklığı. Bu sıcaklığa ulaşılmadığı sürece, referans akış sıcaklığı ‚oda kontrolörü ‘'de yüzde ayarına
göre yükseltilir ve / veya indirilir. Oda kontrol birimi ‘% 0 olarak ayarlanmışsa, bu fonksiyon devre dışıdır.

Setpoint program modunda, oda kontrol biriminin etkisi yoktur.

Karışım Valfi
Bu menü, ısıtma devresinin karıştırıcısı ile ilgili tüm ayarları içerir.

Yonlendirme
Karıştırma vanasının yönü buradan ayarlanabilir.

Karıştırıcı dönüş süresi
Karışım Valfi açılır, yani burada ayarlanan zaman aralığı için açılır veya kapanır, daha sonra akış sıcaklığını kontrol etmek için
sıcaklık ölçülür.

Karıştırıcı faktörü
Mikserin hesaplanan duraklama süresi, burada ayarlanan değer ile çarpılır. Duraklama faktörü ‚1 is ise, normal duraklama süresi
kullanılır,‚ 0.5 ‘normal duraklama süresinin yarısını kullanır. Duraklama faktörünü ‚4 to olarak ayarlamak duraklama süresini dört
katına çıkaracaktır.

Karıştırıcı artar
Sıcaklık çok hızlı yükselirse, bu değer ölçülen akış sıcaklığına eklenir, böylece karıştırıcının reaksiyonu daha güçlü olur. Ölçülen
sıcaklık artık artmazsa, ölçülen değer tekrar kullanılır. Ölçüm her seferinde dakikada gerçekleşir.
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Karıştırıcı çalışma süresi
Tam sürüş için mikser tarafından gereken çalışma süresinin miksere özel ayarı .

Sinyal tipi
Kontrol edilecek cihazın tipi burada ayarlanır.
0-10V: 0-10V sinyal ile kontrol edilir. PWM:
PWM sinyali ile kontrol.

Smart grid 1/ PV kontağı
Burada, enerji tedarikçisinin müdahalesi için Akıllı şebeke terminali 1 olarak veya fotovoltaik sistem için bir PV kontağı olarak
kullanılabilecek bir sensör girişi ayarlanabilir. Bu sensör "kısa devre" (PV-Kontak kapalı) olarak gözlemlenir. PV-Kontak kapalı ise,
bu fonksiyonun modu "konfor" olarak değiştirilir ve çalışır
Bu, şu anda fonksiyonun "konforunun" modunun zaman salınmasına sahip olmaması durumunda da geçerlidir.
İşletim ve PV-kontağının bağlantısı ile ilgili bilgiler, PV sisteminizin teknik açıklamasına bakın.

Smart grid 2
Enerji tedarikçisinin etkisi için Akıllı Şebeke Terminali 2. Girişler açık ve kısa devre için kontrol edilir. 1 ve 2 girişlerinin
kombinasyonu, ısıtma devresinin nasıl etkilendiğini belirler: 1 = kısa devre, 0 = açık Terminal 1: Terminal 20: 0 = Isıtma devresi
modlarını "Kapalı" olarak ayarlayın .1: 0 = Isıtma devresi modlarını "Eco0: 1 = Isıtma devresi modunu zaman ve oda kontrol cihazı
ayarlarına göre ayarlayın1: 1 = Isıtma devresi modunu" Konfor "moduna getirin

Ayarlar Kullanım Sıcak Suyu (DHW)
Hiçbir şekilde kontrolör güvenlik cihazlarını sahada değiştirmez!

Çalışma modu
DHW ısıtma burada ayarlanabilir. “Otomatik”, DHW ısıtmasını, zaman programına göre aktif hale getirir, “kapalı” iken, DHW ısıtma
kapalıdır.

Sıcak su minimum
Minimum DHW sıcaklığı
DHW sensöründeki ayarlanan sıcaklık ayarlanan sürelerin dışındaysa, DHW şarjı ve ısı talebi açılır.

DHW referansı
Minimum DHW sıcaklık-zaman programı
DHW sensöründeki ayarlanan sıcaklık düşükse ve BW şarjı bu süre için onaylanmışsa, DHW şarjı ve ısı talebi açık olacaktır.

İstek, yalnızca bir enerji kaynağı (brülör, kompresör, katı oda) ek bir işlev olarak etkinleştirildiğinde ve bu kaynak DHW
talebi için ayarlanmışsa çalışır.

Sıcak Su kullanım rahatlığı
Konfor süresi için sıcak su sıcaklığı
Ayarlanan sıcaklık sırasında ayarlanan sıcaklık minimum sıcaklık olarak kabul edilir. DHW sensöründeki sıcaklık, DHW konfor
periyotları sırasında ayarlanmış olan değerin altında ise, DHW konfor + histerezis elde edilene kadar DHW ısıtma başlatılır.

DHW hysteresis
DHW histerezisi
DHW şarj ve ısı talebi, "Sıcak su minimum", sayfa 22 "/" bakınız "DHW referansı", sayfa 22 "ve ayrıca burada ayarlanmış olan
ısıtma altında ayarlanan değere ulaşırsa kapanır.

Tampon DHW yük
Tampondan DHW yükü
Tampon sensöründeki sıcaklık DHW sensöründen en az 8 ° C daha sıcaksa, tampon deposundaki DHW yükü açılır. Tampon
sensöründeki sıcaklık, DHW sensöründen sadece 4 ° C daha sıcaksa veya DHW sensöründeki sıcaklık, "Sıcak su minimum"
altında bulunan değere ulaşmışsa, tampon deposundaki DHW yükü kapanır. 22 veya bkz. "DHW referansı", sayfa 22.

DHW önceliği
Tercih edilen DHW şarjı
Bu işlev etkinleştirilirse, bir BW ısıtma sırasında referans akış sıcaklığı minimum akış sıcaklığına ayarlanacaktır, bkz. "Min. Akış"
sayfa 30, böylece mikser “kapalı” konuma hareket eder.
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DHW sensörü
Sensör, kullanım sıcak suyu sensörü olarak kullanılır.

Smart grid 1/ PV kontağı
Burada, enerji tedarikçisinin müdahalesi için Akıllı şebeke terminali 1 olarak veya fotovoltaik sistem için bir PV kontağı olarak
kullanılabilecek bir sensör girişi ayarlanabilir. Bu sensör "kısa devre" (PV-Kontak kapalı) olarak gözlemlenir. PV-Kontak kapalı ise,
bu fonksiyonun modu "konfor" olarak değiştirilir ve çalışır.
Bu, şu anda fonksiyonun "konforunun" modunun zaman salınmasına sahip olmaması durumunda da geçerlidir.
İşletme ve PV-kontağının bağlanması ile ilgili bilgiler, FV sisteminizin teknik açıklamasına bakın.

6. Koruyucu Fonksiyonlar
'Koruyucu fonksiyonlar ‘çeşitli koruyucu fonksiyonları etkinleştirmek ve
ayarlamak için uzmanlar tarafından kullanılabilir.
Hiçbir şekilde kontrolör güvenlik cihazlarını sahada değiştirmez!

Yakalama Koruması
Kapanma önleyici koruma aktif hale getirilirse, kontrol cihazı uzun süre kullanılmadığında pompa / valfın kapanmasını önlemek için
ısı pompasını ve karıştırıcıyı saat 12:00 'da 5 saniye süreyle açıp kapatır.

ABS R/V (X)
Anti-kilit korumanın röle / sinyal çıkışına (X) 5 saniye süreyle saat 12: 00'da etkinleştirilmesi (günlük, haftalık).

Donmayı önleme
Dış hava sensörü üzerindeki sıcaklık 1 ° C'nin altına düşerse ve ısıtma devresi kapatılırsa, donma koruması devreye girdiğinde
ve ayarlanan akış sıcaklığı "Min. Akış", sayfa 30'a ayarlandığında, ısıtma devresi otomatik olarak açılır. Dış hava sıcaklığı tekrar
1 ° C'nin üzerine çıkarsa don koruma fonksiyonu kapalıdır.
Donma koruma fonksiyonunun kapatılması veya minimum akış sıcaklığının çok düşük ayarlanması, sistemde ciddi
hasara yol açabilir.

Deşarj koruması
Etkinleştirilmiş tampon deşarj korumasında, tampon sıcaklığı minimum değerin altına düştüğünde ısıtma devresi kapatılır. akış
sıcaklığı akış sıcaklığı Her 5 dakikada bir, sistem akış sıcaklığına ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eder.

Çiy noktası düzeltme
Etkinleştir veya devre dışı bırak. Aktif çiy noktası düzeltmesi, soğutma devresi akış sıcaklığını soğutma modunda düzeltir ve
yoğuşmayı önlemek için sıcaklık çiğlenme noktasının altına düştüğünde ısıtma devresini kapatır.

Basınç İzleme
Bu menüde, sistem basıncı izleme doğrudan sensör aracılığıyla etkinleştirilebilir. Bir mesaj görüntülenir ve
basınç minimumun altına düştüğünde veya maksimum değeri aştığında LED kırmızı yanıp söner.
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RPS1 / RPS2
Bu menüde, hangi basınç sensörü modelinin kullanıldığını ayarlayabilirsiniz. Lütfen dikkat: Eğer ör.
VFS1 bağlandı, RPS1 gizlenecek.

7. Özel fonksiyonlar
Temel öğeleri ve genişletilmiş işlevleri ayarlamak için kullanılır.
Bu menüdeki ayarlar sadece bir uzman tarafından değiştirilmelidir.

Program seçimi
Burada ilgili kullanım durumuna uygun hidrolik varyasyon seçilir ve ayarlanır.
Program seçimi normalde bir uzman tarafından ilk giriş sırasında sadece bir kez gerçekleşir. Yanlış bir program
seçimi, tahmin edilemeyen hatalara neden olabilir.

Pompa ayarları
Bu menüde 0-10V veya PWM pompası ayarları yapılabilir.
Bu menü seçildiğinde, hız ayarlarını kaydetmek için bir talep alabilirsiniz.

Signal tipi
Kontrol edilecek cihazın tipi burada ayarlanır.
0-10V: 0-10V sinyal ile kontrol edilir. PWM:
PWM sinyali ile kontrol.

Pompa
Bu menüde, pompa için önceden ayarlanmış profiller seçilebilir veya “manuel” altında tüm ayarlar kişisel olarak yapılabilir. Bir profil
seçildikten sonra ayarlar yine de değiştirilebilir.

Çıkış sinyali
Bu menüde, pompa tipi ayarlanır: ısıtma pompaları, küçük bir giriş sinyaliyle en yüksek verime sahiptir, aksine, güneş pompaları,
küçük bir giriş sinyaliyle çok az çıktıya sahiptir. Güneş = normal, ısıtma = ters çevrilmiş. 0-10 V pompa için daima "Normal" ayarını
seçin

PWM / 0-10V off
Bu voltaj / bu sinyal, pompa kapatılırsa yayılır (kablo kırılması tespiti
olan pompalar minimum voltaj / minimum sinyale ihtiyaç duyar).

PWM / 0-10V on
Bu voltaj / bu sinyal, minimum hızda açmak ve çalıştırmak için pompayı gerektirir.

PWM / 0-10V max.
Bu değerle, örneğin, yıkama veya manuel çalıştırma sırasında kullanılan enerji tasarruflu pompanın en yüksek hızı için
maksimum voltaj seviyesi / maksimum frekansı belirlenebilir.

Sinyali göstergesi
Grafik ve metne genel bakışta ayarlanan pompa sinyalini temsil eder.
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Hız kontrolü
Hız kontrol devredeyse, itXHCC, prosese bağlı olarak pompaların hızını değiştirmek için özel bir dahili elektronik sistem üzerinden
imkan sunar. Röle R1, R2 ve Pwm ve 0-10V çıkışları hız kontrollü olarak çalışabilir.
Bu işlev sadece bir teknisyen tarafından etkinleştirilmelidir. Kullanılan pompaya ve pompa seviyesine bağlı olarak,
pompa veya sistem zarar görebileceğinden, minimum hız çok küçük ayarlanmayabilir. Bunun için etkilenen üreticinin
özellikleri dikkate alınmalıdır! Şüphe edildiğinde, min. Hız ve pompa seviyesi çok düşük yerine çok yükseğe
ayarlanmalıdır.

Varyant
Aşağıdaki hız değişkenleri burada mevcuttur:
Kapalı: Hız regülasyonu yoktur. Bağlı pompa sadece tam hızda açılır veya kapanır.
Mod M1: Kontrol ünitesi ayarlanan maks. temizleme süresinden sonra hız. Referans sensörler arasındaki sıcaklık farkı ∆T
ayarlanmış olan sıcaklık farkı ∆T R1 düğmesinin altındaysa, hız azalacaktır. Referans sensörler arasındaki sıcaklık farkı
ayarlanmış olan sıcaklık farkı ∆T R1 düğmesinin üzerindeyse, hız artar. Kontrolör pompanın hızını en küçük seviyeye düşürdüyse
ve referans sensörler arasındaki ∆T hala tek ∆Toff ise, pompa kapatılacaktır.
Mod M2: Kontrol ünitesi, ayarlanan min. Hızdan sonra hız. Referans sensörler arasındaki sıcaklık farkı ∆T, ayarlanan sıcaklık farkı
∆T R1 düğmesinin üzerindeyse, hız artar. Referans sensörler arasındaki sıcaklık farkı ∆T ayarlanmış olan sıcaklık farkı ∆T R1
düğmesinin altındaysa, hız azalacaktır. Kontrolör pompanın hızını en küçük seviyeye düşürdüyse ve referans sensörler arasındaki
∆T hala tek ∆Toff ise, pompa kapatılacaktır.
Mod M3: Kontrol cihazı ayarlanan min. Hızdan sonra hız. Referans sensörlerin üzerindeki sıcaklık, aşağıdaki şekilde ayarlanacak
değerin üzerindeyse, hız artar. Referans sensörlerin üzerindeki sıcaklık, aşağıdaki şekilde ayarlanacak ayar değerinin altındaysa,
hız azalacaktır.

Temizleme süresi
Bu süre boyunca, pompa güvenli bir başlangıç sağlamak için tam hızıyla (% 100) çalışır. Sadece bu temizleme süresinin sona
ermesinden sonra pompa kontrollü bir hıza sahip olacak ve set değerine bağlı olarak maks. veya min. hız

Süpürme zamanı
Kontrol süresi ile, hız kontrolünün ataleti, mümkün olduğunca güçlü sıcaklık sapmalarını önlemek için belirlenir. Zaman dilimi
buraya girilir; bu, minimum hızdan maksimum hıza kadar tam bir döngü için gereklidir.

Max. Hız
Pompanın maksimum hızı burada belirlenir. Ayar sırasında, pompa ilgili hızda çalışır ve akış belirlenebilir.

Belirtilen yüzdeler, sisteme, pompaya ve pompa seviyesine bağlı olarak daha fazla veya daha az sapma
gösterebilen değişkenlerdir. % 100, kontrol cihazının maksimum olası gücüdür.

Min. Hız
Pompanın minimum hızı burada belirlenir. Ayar sırasında, pompa ilgili hızda çalışır ve akış belirlenebilir.

Belirtilen yüzdeler, sisteme, pompaya ve pompa seviyesine bağlı olarak daha fazla veya daha az sapma
gösterebilen değişkenlerdir. % 100, kontrol cihazının maksimum olası gücüdür.

Sensör Kalibrasyonu
Örneğin, sıcaklık değerlerinde sapmalar görüntülenir. Çok uzun kablolar veya en uygun şekilde yerleştirilmemiş olan sensörler
nedeniyle burada manuel olarak telafi edilebilir. Her bir sensör için 0,5 ° C'lik adımlarla ayarlar yapılabilir.
Ayarlar sadece uzman tarafından ilk devreye alma sırasında özel durumlarda gereklidir. Yanlış ölçüm değerleri,
öngörülemeyen hatalara yol açabilir.

Röle fonksiyonları
Serbest röleler, yani, temel bir şemada kullanılmayan röleler, çeşitli ek fonksiyonlara tahsis edilebilir. Her ek fonksiyon sadece bir
kez atanabilir. Tüm ek fonksiyonları inceleyin "İşlevine genel bakış", sayfa 29.
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R3'den R6'ya: Mekanik röle 230V
R7: Potansiyel serbest röle V1 ve
V2: PWM ve 0-10 V çıkış V3 ve V4:
PWM çıkışı
Rölenin teknik bilgilerine özellikle dikkat edin (bkz. "Teknik Özellikler").
Özel işlev etkinleştirildiğinde, burada gösterilen semboller ana genel bakış ekranında görüntülenir.

Isı miktarı
Sabit akış

Isı miktarı ölçümü tipi olarak “Sabit akış” aktif hale getirilirse, antifriz için elle girilen değerler, konsantrasyonu, sistemden gelen
akış ve toplayıcıdan ve depolama biriminden ölçülen sensör değerleri hesaplanır. Antifriz, konsantrasyonu ve sistemin akışı
hakkında ek bilgi gereklidir. Ek olarak off T ayar ofseti ile ısı miktarı toplama için bir düzeltme faktörü ayarlanabilir. Kollektör
sıcaklığı ve depolama sıcaklığı, ısı miktarı ölçümü için kullanılabildiğinden, sisteme bağlı olarak, görüntülenen toplanan sıcaklıktan
gerçek önceki sıcaklığa veya görüntülenen depolama sıcaklığından gerçek dönüş sıcaklığına kadar sapmalar olabilir. Ofset ∆T ayarı
ile bu sapma düzeltilebilir.
Örnek: görüntülenen kollektör sıcaklığı 40 ° C, önceki sıcaklığı okuyun 39 ° C, görüntülenen saklama sıcaklığı 30 ° C, dönüş
sıcaklığı oku 31 ° -% -20 ayarı (görüntülenen ∆T 10K, gerçek ∆T 8K => -20% düzeltme değeri)
“Sabit akış” modundaki ısı miktarı verileri, yalnızca sistemin işlevsel denetimi için hesaplanan değerlerden oluşur.

VFS (X)
Bu menüde doğrudan sensörün tipi ayarlanır.

Görevlendirmek
Devreye almada devreye alma, devreye alma için gerekli temel ayarlarla doğru sırada sizi yönlendirir ve ekranda her bir
parametrenin kısa açıklamalarını sağlar. ‚Esc‘ tuşuna basıldığında, tekrar seçilen ayara bakabilir veya istenirse ayarlayabilirsiniz.
‚Esc Press tuşuna bir kez basıldığında seçim moduna geri dönersiniz, bu şekilde devreye alma yardımını iptal edebilirsiniz"
Devreye alma yardımı "sayfa 14
Devreye alma sırasında sadece bir uzman tarafından başlatılabilir! Bu talimatlardaki münferit parametrelerin
açıklamalarına uyun ve uygulamanız için başka ayarların gerekli olup olmadığını kontrol edin.

SD-Card
SD kartta veri depolama ile kayıt fonksiyonu ayarları.

Logging
Bu menüde, sensör ve röle verilerinin kaydı etkinleştirilir ve ayarlanır. Farklı dosya formatları mevcuttur. Ü

Ücretsiz depolama
SD karttaki kullanılabilir depolama alanını gösterir.

Load Yapılandırma
Bu işlevle, denetleyicinin tüm ayarları SD'den yüklenebilir.
Geçerli ayarların üzerine yazılır.

Yapılandırmayı kaydet
Bu işlevle, tüm ayarlar kontrolörün servis değerleri dahil olmak üzere SD karta kaydedilir.
Yazılım güncellemesi
Bu işlevle, SD karta kaydedilen ürün yazılımı denetleyicide yazılmıştır.

Ürün yazılımı güncellemesi sırasında, denetleyiciyi kapatmayın veya güç kaynağını kesmeyin, bu kalıcı hasara neden
olabilir. Ayarlar değiştirilebilir ve / veya üzerine yazılabilir. Ürün yazılımı güncellemesinden sonra, kontrol cihazını
fabrika ayarlarına sıfırlayın ve devreye alma işlemini tekrarlayın.
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SD kartını zarar görmeden veya veri kaybı olmadan çıkarmak için daha önce buradan oturum açmış olmanız gerekir.

Fabrika ayarları
Tüm ayarlar sıfırlanabilir, kontrol cihazını teslimat durumuna döndürür.
Tüm denetleyicinin parametrelendirmesi, istatistikleri, vb. Geri alınamaz bir şekilde kaybolur. Kontrolör daha sonra
tekrar devreye alınmalıdır.

Oda Kontroleri
Oda Kumandası ısıtma devresi (X)" sayfa 21.v'ye bakın.

Eko Ekran Modu
Eko Ekran Modunda, 2 dakika hiçbir tuşa basılmazsa ekranın arka ışığı kapatılır.

Bir mesaj varsa, mesaj kullanıcı tarafından taranana kadar arka ışık kapanmaz.

Sıcaklık birimi
Bu menüde hangi sıcaklık ünitesinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.
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CAN bus ID
Burada CAN veriyolunda kontrolörün kimliğini görebilirsiniz.
Sensör gönderme aralığı
Gönderme aralığı, denetleyicinin sensör ve çıkış değerlerinin CAN aracılığıyla ne sıklıkla gönderilebileceğini belirler. Bir değer
değişirse, gönderilir ve aralığı başlatır. Bir sonraki değerler, aralığın süresi doluncaya kadar gönderilmez. Hiçbir değer
değişmezse hiçbir şey gönderilmez.

CAN ağında birkaç kontrol cihazı varsa, çok kısa bir gönderme aralığı CAN ağının aşırı yüklenmesine yol açabilir.

8. Menü Kilidi
Denetleyiciyi, istemeden değiştirmeye ve temel işlevlerin bozulmasına
karşı emniyete alın.
Aşağıda listelenen menüler, menü kilidinin etkinleştirilmesine rağmen
tamamen erişilebilir durumdadır ve gerekirse ayarlama yapmak için
kullanılabilir:
1. Ölçüm değerleri
2. İstatistik
3 kere
8. Menü kilidi
9. Hizmet değerleri

9. Servis Değerleri
Hatalar durumunda bir uzman veya üretici tarafından uzaktan teşhis için
servis yapın.
Bir hata oluştuğunda değerleri tabloya girin.
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10. Dil Seçeneği
Menü dilini seçmek için. İlk devreye alma için sorgu otomatiktir. Dil seçimi,
modele bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dil seçimi her model için mevcut
değildir.

Fonksiyona genel bakış
Isıtma Sirkülasyonu (X)

S/W Gündüz
Gündüz modunda yaz - kış geçişi
Dış sensörde bu değer aşılırsa, kontrolör otomatik olarak ısıtma devresini kapatır = Yaz modu. Dış hava sıcaklığı bu değerin
altına düşerse, ısıtma devresi tekrar açılır. = Kış modu.

S/W Gece
Gece / gündüz modunda yaz / kış geçişi
Bu değer, gece modu zamanlarında dış mekan sensör S1'de aşılırsa, kontrolör otomatik olarak ısıtma devresini kapatır = Yaz
modu. Dış hava sıcaklığı bu değerin altına düşerse, ısıtma devresi tekrar açılır. = Kış modu.

Karakteristik Eğiri
Isıtma karakteristiği eğrilerinin karakteristik eğrisinin tipi ve eğimi, ısıtma devresinin dış sıcaklığa göre ısı dağılımını kontrol etmek
için kullanılır. Isı talebi bina tipi, ısıtma, yalıtım ve dış ortam sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bu sebepten dolayı
kontrolör normal düz bir eğri ile (basit) veya bölünmüş eğriyle (bölünmüş ayar şeklinde) çalışabilir.

‘Basit‘ seçilirse, eğri grafik diyagramı kullanılarak ayarlanır. Eğimi ayarlarken, kontrol birimi ayrıca, bir referans noktası olarak -12 °
C'de eğim değerini ve hesaplanan hedef akış sıcaklığını gösterir.
‚Split‘ seçilirse, eğri aşağıdaki adımlarda ayarlanır:
1. Eğim değişimi için dış ortam sıcaklığı
2. Değişiklik için dış ortam sıcaklığına göre eğim
3. Değişim için dış ortam sıcaklığının altında eğim
Eğimi ayarlarken, kontrol birimi ayrıca, bir referans noktası olarak -12 ° C'de eğim değerini ve hesaplanan hedef akış sıcaklığını
gösterir. Bölünmüş eğrinin tekrar ayarlanması durumunda, ayarlar ters sırada görünür.
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Diyagram, seçilen karakteristik eğri dikliğinin (standart eğri), ısıtma
ünitesinin hesaplanan referans akış sıcaklığı üzerindeki etkisini gösterir.
Doğru karakteristik eğri, azami dış sıcaklıkta hesaplanan maksimum akış
sıcaklığının (= tasarım sıcaklığı) kesişme noktasını tanımlayarak belirlenir.
Örnek: Isıtıcının 60 ° C'nin tasarım sıcaklığı, en düşük dış ortam
sıcaklıklarında -12 ° C ısı gereksiniminin hesaplanmasına göre akar.
Kesişme noktası, ayar olarak 1.2'lik bir eğim oluşturur.

Gündüz Düzeltme
Paralel karakteristik çeviri
Gündüz düzeltmesi, gündüz çalışma saatleri boyunca ısıtma eğrisinin paralel olarak kaymasına neden olur, çünkü belirli dış ortam
sıcaklıklarında bina, ayarlanan ısıtma eğrisi ile en uygun şekilde ısıtılmayabilir. Optimize edilmemiş bir ısıtma eğrisi ile, aşağıdaki
durumlar sıklıkla meydana gelir: sıcak hava = oda çok soğuk / soğuk hava = oda çok sıcak. Bu durumda eğrinin eğimi adım adım
0,2 puan azaltılmalı ve her gün 2 ... 4 ° C'lik bir düzeltme yapılmalıdır.

Gece Düzeltme
Paralel karakteristik çeviri
Gece düzeltmesi, gece çalışma saatleri boyunca ısıtma karakteristiğinin paralel bir çevirisini üretir. Gece düzeltmesi için negatif bir
değer ayarlanmışsa, gece çalışma saatleri sırasında referans akış sıcaklığı buna göre düşürülür. Bu şekilde, öncelikle geceleri,
ama kimsenin evde olmadığı günlerde oda sıcaklığı düşürülür, böylece enerji tasarrufu sağlanır. Örnek: +5 ° C'lik bir gün
düzeltmesi ve -2 ° C'lik bir gece düzeltmesi, gece çalışmasında 7 ° C daha düşük bir referans akış sıcaklığı üretir.

Konfor Sıcaklığı Artışı
Paralel karakteristik çeviri
Konfor sıcaklığı artışı, ayarlanan gün düzeltmesine eklenir. Bu şekilde, her gün belirli bir zamanda hızlı ısıtma ve / veya yaşam
alanlarının sıcaklığını yükseltmek mümkündür.

Min. Akış
Minimum akış sıcaklığı, ısıtma eğrisinin alt sınırıdır ve bu sayede ısıtma devresinin referans akış sıcaklığıdır. Buna ek olarak,
minimum akış sıcaklığı donma koruma fonksiyonu için referans akış sıcaklığıdır.

Max. Akış
Bu değer, ısıtma devresinin referans akış sıcaklığının üst sınırıdır. Bununla birlikte, ısıtma devresinin sıcaklığı ayarlanan değeri
aşarsa, sıcaklık bu değerin altına düşene kadar ısıtma devresi kapanır. 55 saniye sonra, 5 saniye boyunca durulayın.

Müşteri, güvenlik için pompalara seri olarak bağlı (örneğin yerden ısıtma) ek bir sınırlayıcı termostat sağlamalıdır.

Referans / Fiili Ek ısıtma için histerezi açın
Bu ayar, hesaplanan referans akış sıcaklığının altındaki ısıtma devresi sıcaklığının izin verilen azalışını belirler. Isıtma devresi
akış sıcaklığı ve depolama sıcaklığı, bu değerle referans akış sıcaklığının altına düşerse, ek ısıtma, 1 dakikalık bir gecikmeden
sonra ilave ısı kaynağını başlatır.
Akış talebi, sıcaklık 1 dakika boyunca sürekli olarak referans sıcaklığın altına düştüğünde başlatılır.

Referans / Gerçek +
Bu ayar, depolama devresindeki hesaplanan referans akış sıcaklığının altında (bkz. „4.6.11. - depolama HK)) veya akış
sensöründe ısıtma devresi sıcaklığının izin verilen azalışını belirler. Depolama sensörü HC'sindeki sıcaklık veya bu
seçilmemişse, akış sensöründe referans akış sıcaklığını burada ayarlanan değere göre aşarsa, ısı talebi kapatılacaktır.

Akış talebi, sıcaklık 1 dakika boyunca sürekli olarak referans sıcaklığın altına düştüğünde başlatılır.

Referans / Gerçek +
Bu değer, ısıtma devresi sıcaklığının, tampon sensöründeki veya akış sensöründeki hesaplanan referans akış sıcaklığının
ötesindeki kabul edilebilir alt akışını belirler. Tampon sensöründeki sıcaklık, burada ayarlanan değere göre referans akış
sıcaklığını aşarsa, ısıtma talebi devre dışı bırakılır.
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Ayar değeri referansı / gerçek + menüde sadece bir sensörün tampon sensörü altında ayarlanmış olması durumunda
görüntülenir.

Varyant
Isıtma devresi pompasını kapatmak için şart
Akım (VL) modunda, referans sıcaklığı aşıldığında pompa kapanır. Yaz / kış modunda (SW), yaz modunda Tmax'ta kış
modunda kapatılır, ısıtma devresi pompası genel olarak kapatılır.
Sensör, VL modunda geri dönüş hattına yerleştirilmelidir.

Kapat HC
Yaz: Yaz / kış geçişi (dış hava sıcaklığı) aşıldığında HC kapanır.
Yaz + Oda: Yaz / kış geçişi (dış hava sıcaklığı) veya oda ayar noktası sıcaklıkları aşıldığında HC kapatılır.

Oda Sıcaklık Hasasiyeti
Soğutma modunda, oda sıcaklığı aşıldığında yeniden devreye girme.

Buffer sensörü
Isıtma devresi buffer sensörünün girişi
Bu menüde, ısıtma devresi talebi için bir referans sensörü olarak kullanılan sensör ayarlanır..
İstek, yalnızca bir enerji kaynağı (brülör, kompresör, katı oda) ek bir işlev olarak çalıştırılırsa ve bu kaynak ısıtma
devresi talebi için ayarlanmışsa çalışır.
(ayrıca bkz. Termostat: bkz. "Termostat", sayfa 33,
Brülör: bkz. "Isıtma Devresi talebi" sayfa 36,
Kompresör: bkz. "HC talebi", sayfa 37, Isıtıcı: bkz.
"HC talebi", sayfa 34).

Mixer
Bu menü, ısıtma devresinin karıştırıcısı ile ilgili tüm ayarları içerir.

Talimat
Karıştırma vanasının yönü burada ayarlanabilir.

Karıştırıcı dönüş süresi

Karıştırıcı vana açılır, yani burada ayarlanan zaman aralığı için açılır veya kapanır, daha sonra akış sıcaklığını kontrol etmek için
sıcaklık ölçülür.

Karıştırıcı faktörü
Mikserin hesaplanan duraklama süresi, burada ayarlanan değer ile çarpılır. Duraklama faktörü ‚1 is ise, normal duraklama süresi
kullanılır,‚ 0.5 ‘normal duraklama süresinin yarısını kullanır. Duraklama faktörünü ‚4 to olarak ayarlamak duraklama süresini dört
katına çıkaracaktır.

Karıştırıcı artar
Sıcaklık çok hızlı yükselirse, bu değer ölçülen akış sıcaklığına eklenir, böylece karıştırıcının reaksiyonu daha güçlü olur. Ölçülen
sıcaklık artık artmazsa, ölçülen değer tekrar kullanılır. Ölçüm her dakikada bir gerçekleşir.

Soğutma vanası HC1 / HC2
Isıtma devresi KAPALI, soğutma KAPALI, ısıtma ECO'su, ısıtma normal veya ısıtma konfor modundaysa, röle kapatılır veya HC
tamponuna geçirilir.
Isıtma devresi ekolojik soğutmada, soğutma normal veya soğutma konfor modundaysa, röle açılır veya vana soğutma devresine
geçer.
İlave fonksiyon soğutma vanası HC1 / HC2 sadece bir çıkışta ısıtma devresi 1/2 etkinleştirildiğinde görünür.

Isıtma devresi 2
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bkz. "Isıtma Devresi (X)" sayfa 29

Serbest soğutma
Fonksiyon etkinleştirildiğinde, çıkış bir pompa veya fan değiştirir ve ısıtma sistemini "serbest soğutma" ile besler. Bu pompa,
soğutma vanası açık olan ısıtma devrelerine soğutma sağlar, örneğin, en az bir ısıtma devresinde soğutma gerektiğinde çalışır.
Devreye sokma koşulu: Ağdaki bir ısıtma devresi Soğutucu Eco, Soğutma Normal veya Soğutma Turbo olarak
ayarlandığında. Kapatma koşulu: Isıtma devresi soğumadığında, röle tekrar kapanır..

RFI karıştırıcı
RLA-karıştırıcı fonksiyonu (dönüş akışını arttırma mikseri) bir katı yakıt kazanı veya bir geri akış tamponu / tampon karışımı için
motorlu dönüş akışı artışını kontrol etmek için kullanılabilir. RFI mikser, 2 röle anahtarı çıkışı (230) gerektirir veya alternatif olarak
0-10V / PWM çıkışı (PWM karıştırıcı) ile kontrol edilebilir.

Çalışma modu
RFI mikseri "SF artışı" (katı yakıt kazanı), "ayar noktası" veya "ısıtma devresi otomatik" modunda çalıştırılabilir.
SF katı yakıtlı bir yakıt kazanı için motorlu dönüş akışı artışını artırır. Isıtma devresi otomatik: Akış sensöründeki RFI mikseri
tarafından sağlanan ayar noktası sıcaklığı, ısıtma devresi 1 tarafından belirlenir. Ayrıca, bir hedef akış ofseti ayarlanabilir. Ayar
noktası: Akış sensöründeki RFI mikseri tarafından sağlanan ayar noktası sıcaklığı "T sol" altında sabit olarak ayarlanacaktır.
Tset: karıştırıcı tarafından kontrol edilen sıcaklık.
Çalışma modu katı yakıt kazanı
Bir katı yakıt kazanı için motorlu dönüş akışı artışı olarak kullanıldığında, sıcaklık katı yakıtlı kazanın minimum
dönüş sıcaklığının (T seti) altına düşmemelidir. Lütfen kazan üreticisinin talimatlarına bakınız.

Istenen ref. akış ofseti: İstenen ref'ye eklenen sıcaklık ofseti. Isıtma devresinin akışı. Devreye sokma eşiği: RFI mikser
fonksiyonunu aktive etmek için geri dönüş sensörü ve depolama sensörü arasındaki sıcaklık farkı. Depolama sıcaklığı, dönüşte
ölçülen sıcaklığa göre bu değerden daha büyük olmalıdır.
Istenen ref. Akış-RFI
RFI fonksiyonunun referans değişkenini izlemek için sensör. RFI mikserin karışık sıcaklığı bu sensörde ölçülür ve mevcut ayar
değeri ile karşılaştırılır. Akış oranı bu sınırın altına düşerse veya aşarsa, mikser buna göre kontrol edilir veya kontrol edilir.

Referans akış sensörü: RFI mikserinin ayar noktası için sensör.
Dönüş akış sensörü: dönüşte sensör
Depolama sensörü: sensör depolama
DHW modu: Bir DHW talebi durumunda RFI karıştırıcının
davranışı. Kapalı: DHW talebinin fonksiyonu üzerinde hiçbir etkisi
yoktur. On: DHW talebi durumunda RFI mikseri açılır. DHW talebi
durumunda RFI mikseri kapanır
Aktivasyon eşiği: RFI mikser işlevini etkinleştirmek için dönüş sensörü ve depolama sensörü arasındaki sıcaklık farkı. Depolama
sıcaklığı, dönüşte ölçülen sıcaklığa göre bu değerden daha büyük olmalıdır.
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Difference - Fark Sıcaklığı

Atanan röle, kaynak ve hedef sensörler arasında önceden ayarlanmış bir sıcaklık farkı (ΔT açık / kapalı) olduğu anda aktive
edilir.

Δ T fark sıcaklığı
Açma - farkı:
Bu sıcaklık farkına ulaşıldığında röle açılır.
Kapama - farkı
Bu sıcaklık farkına ulaşıldığında, röle kapanır.

DF-Kaynak
Diferansiyel fonksiyon için ısı kaynağı sensörü / ısı tedarikçisi Sensörü ısı
kaynağından ayarlar.

Diff. Tmin
Fark rölesinin onaylanması için kaynak sensöründeki minimum sıcaklık.
Kaynak sensöründeki sıcaklık bu değerin altındaysa, fark fonksiyonu açılmayacaktır.

Diff.-Drain
Farklı fonksiyonlar için ısı azaltıcı sensör / ısı müşterisi Isı müşterisinin
sensörünü ayarlar.

Diff. Tmax
Fark rölesinin onaylanması için hedef sensördeki maksimum sıcaklık. Hedef sensördeki sıcaklık bu
değeri aşarsa, fark fonksiyonu açılmayacaktır.

Isı transferi

Bu işlevle, bir depolama birimindeki enerji diğerine yüklenebilir.

Δ T Isı Transferi
Transfer için sıcaklık farkı. Sensörler arasındaki sıcaklık farkı ∆T değerine ulaştığında röle açık konuma gelir. Fark en kısa sürede
∆T düştüğünde, röle tekrar kapatılır.

HT Tmax
Hedef depolama alanının hedef sıcaklığı
Bu sıcaklık hedef depodaki sensör tarafından ölçülürse, HT kapatılacaktır.

HT Tmin
Isı transferinin onaylanması için kaynak depolamadaki minimum sıcaklık.

HT-Source
Bu menüde, enerjinin çıkarıldığı depoya yerleştirilen sensör ayarlanır.

HT-Drain
Bu menüde, yüklendiği depoya yerleştirilen sensör ayarlanır.

Thermostat

Termostat fonksiyonu sayesinde, zaman ve sıcaklık kontrolü yapılırken sisteme ek enerji eklenebilir.
Çok yüksek ayarlanan sıcaklık değerleri, sistemde haşlanma veya hasara yol açabilir. Haşlanma koruması müşteri
tarafından sağlanmalıdır!
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Diğer değerler, örneğin Teco, ekonomi modunda geçerlidir.

DHW request
Sıcak kullanım suyu talebi için termostat çalıştırılır.

HC request
Termostat bir ısıtma devresi - ısı talebi ile başlatılır.

Tset
Termostat sensörünün hedef sıcaklığı 1. Bu sıcaklığın altında, termostat Tref + Histereze ulaşılana kadar açılır.

Hysteresis - Gecikme
Ayar noktası sıcaklığının histerezi

Thermostat sensör 1
TH Set, termostat sensörü 1'de ölçülür. Bağlı bir termostat sensörü 2 ile, termostat sensörü 2'de “TH Ref”, termostat sensörü 2'de
“TH Ref” + histerezis aşılırsa röle devreye girer.

Thermostat sensor 2
Opsiyonel kapatma sensörü Termostat sensörü 2'de “TH hedef” + histerezis aşılırsa röle
kapatılır.

Teco
T Enerji tasarrufu modu için ayarla Enerji tasarrufu modu (bkz. "Enerji Tasarrufu Modu" sayfa 34) yanıyorsa: Bir solar şarjda, "TH
referansı" yerine, bu değer "Teco" değeri referans değeri olarak kullanılacaktır. . Sıcaklık termostat sensörü 1'de Teco'nun altına
düştüğünde röle açılır ve “T eco” + histerezise kadar ısınır.

Enerji tasarrufu modu
Enerji Tasarrufu Modu, “T eco” açık olduğunda ısınmayı değiştirir ve solar şarj veya katı yakıt kazanı aktif olduğunda “T eco” +
histerezise kadar ısınır.

Termostat Sağlamak
Termostat aktivitesi süreleri
Termostat fonksiyonunun onaylandığı istenen süreler ayarlanır. Her hafta içi, üç kez belirtilebilir, ayrıca, bireysel bir günü diğer
günlere de kopyalayabilirsiniz. Termostat işlevi ayarlanan zamanların dışında kapanır.

Elektrikli Isıtıcı (yardımcı ısıtma)

Gerekirse, depolama suyu ısıtıcısını ısıtan elektrikli ısıtma elemanı.
Çok yüksek ayarlanan sıcaklık değerleri, sistemde haşlanma veya hasara yol açabilir. Haşlanma koruması müşteri
tarafından sağlanmalıdır!

DHW İstenilen
DHW - ısı talebi için elektrikli ısıtıcı çalıştırıldı.

HC İstenilen
Elektrikli ısıtıcı, ısıtma devresi ile başlar - ısı talebi.

TH Set
Termostat sensörünün hedef sıcaklığı 1. Bu sıcaklığın altında, yemek TH Referans + Histereze ulaşılana kadar açılır.

Gecitirme
Anahtarlama koşullarına ulaştıktan sonra, burada ayarlanan süre, ısı kaynağının ısınması için başka bir ısı kaynağı süresi
vermesi için gerçekte yanana kadar bekleyecektir.

Histerezi
Ayar noktası sıcaklığının histerezi.

Ecomode
Enerji Tasarrufu Modu, “T eco” açık olduğunda ısınmayı değiştirir ve solar şarj veya katı yakıt kazanı aktif olduğunda “T eco” +
histerezise kadar ısınır.

Elektrikli ısıtıcı çalışma süreleri
Elektrikli ısıtıcı için çalışma süresi
Elektrikli ısıtıcı çalışma süreleri onaylanan istenen süreler de ayarlanır. Her hafta içi, üç kez belirtilebilir, ayrıca, bireysel bir günü
diğer günlere de kopyalayabilirsiniz. Elektrikli ısıtıcı, ayarlanan zamanların dışında kapanır.
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Anti Legionella
Anti lejyonella fonksiyonunun yardımıyla (bundan sonra AL olarak anılacaktır), sistem lejyonelladan kurtulmak için seçilen
zamanlarda ısıtılabilir.
Teslimat durumunda, anti lejyonella fonksiyonu kapatılır.

Antilegionella fonksiyonu “Koruyucu fonksiyonlar” menüsünde gösterilmiyor. Bunun yerine ilgili özel işlevin bir alt
menüsü olarak gösterilir. AL ile özel fonksiyonlar arasında Güneş, brülör, sirkülasyon ve kompresör bulunur.

Antilegionella fonksiyonu “Koruyucu fonksiyonlar” menüsünde gösterilmiyor. Bunun yerine, özel işlevin ilgili
ayarlarında bir alt menü olarak gösterilir. AL ile ilgili özel işlevler şunları içerir: katı bölme (bkz. "Katı yakıt kazanı"
sayfa 35), güneş (bkz. "Güneş" sayfa 38), brülör (bkz. "Brülör" sayfa 36), sirkülasyon (bkz. "Sirkülasyon" sayfa 41) ve
kompresör (bkz. "Kompresör" sayfa 37).

“AL” açıkken ısındığı zaman, tarih ile ilgili bilgiler ekranda gösterilecektir.

Bu anti legionella fonksiyonu, Legionella'ya karşı herhangi bir güvenlik koruması sunmaz, çünkü kontrolör yeterli
miktarda enerji gerektirir ve tüm depolama alanı ve bağlantı borusu sisteminde sıcaklıklar izlenemez. Legionella'ya karşı
güvenli koruma için, depolama ve boru sistemindeki eş zamanlı su sirkülasyonu kadar gerekli sıcaklığa kadar ısıtma,
enerji kaynakları ve harici kontrol cihazları ile garanti edilmelidir.

Anti lejyonella fonksiyonunun çalışması sırasında, eğer varsa, depolama, haşlanma ve sistem hasarına yol
açabilecek “Tmax” değerinin üzerinde ısıtılır.

AL Tref
Başarılı bir ısıtma için, bu sıcaklığa maruz kalma süresi boyunca AL sensörlerinde ulaşılmalıdır.
AL devrede olma süresi
Bu süre boyunca, başarılı bir ısıtma için aktifleştirilmiş AL-sensörlerinde AL Tref sıcaklıklarına ulaşılmalıdır.

Son AL Isıtması
Bu, son başarılı ısıtma gerçekleştiğinde görüntülenir.
AL Sensörü 1
Bu sensörde, AL işlevinin sıcaklığı ölçülür.

AL Sensörü 2
Opsiyonel AL sensörü
Bu sensör başarılı bir ısıtma için ayarlanmışsa, Tset ayarı ile AL, bu sensörde de eylem süresi için elde
edilmelidir.

Katı yakıt kazanı

Katı yakıt kazanı işlevinde, bir pompa, bir katı yakıtlı kazandan ısı enerjisini bir depolama tankına yükleyen atanan bir röle ile
kontrol edilir. Katı yakıtlı kazan işlevi, katı yakıtlı kazan sensörü ile depolama tankı sensörü arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak
bir katı yakıtlı kazanın şarj pompasını kontrol eder. Bu fonksiyonla bir kontrol çıkışı (V1 veya V2, ...) kullanılıyorsa, bir PWM /
0-10V HE pompalı bir hız kontrolü mümkündür.

Katı yakıt kazanı Tmin
Katı yakıt kazanı içindeki pompanın çalıştırılması için gereken minimum sıcaklık. Katı yakıt kazanı sensöründeki sıcaklık,
burada ayarlanan sıcaklığı aşarsa, diğer çalıştırma koşulları yerine getirilirse, röle pompayı çalıştırır. Katı kazanın Tmin
sıcaklığının altında, katı kazan işlevi devre dışıdır.

Katı yakıt kazanı Tmax
Depolama tankındaki maksimum sıcaklık. Bu aşılırsa, röle kapatılır.
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ΔT Katı yakıt kazanı
Yakıt doldurma ve katı yakıt kazanı (SFB) ile depolama tankı arasındaki kapatma farkı. Bu fonksiyon için tanımlanan sensörler
arasındaki sıcaklık farkı burada ayarlanan değeri aşarsa (SFT SF Açık), fonksiyon atanan çıkışı (röle veya sinyal çıkışı) açar.
Katı madde kazanı ile depolama tankı arasındaki ayarlanan sıcaklık farkı (ΔT SF Kapalı) aşağıdaysa, fonksiyon atanan çıkışı
kapatır (röle veya sinyal çıkışı).

Bu fonksiyonun kazan sensörü
Sensör katı kazan kazan sensörü olarak kullanılır. SF Tmin ve ΔTon / off için düşünüldü.

Depolama sensörü
Sensör bir depolama tankı sensörü olarak kullanılır. FS Tmax ve ΔTon / off için dikkate alınır.

Anti Legionella
bkz. "Anti Legionella" sayfa 35.

Brülör

Bu fonksiyon, bir ısıtma devresi veya DHW fonksiyonu için bir talep olduğunda bir brülör talep eder. İsteğe bağlı olarak, eğer güneş
sirkülasyon pompası çalışıyorsa brülör Eco-Mode'da daha ekonomik bir şekilde açılır.

Brülör sensörü
Brülör fonksiyonu için referans sensörü. Set sensöründeki bu sıcaklık aşılırsa, brülör kapanır.

DHW İstenilen Sıcaklık
Brülör, sıcak su talebi için başlatılmıştır.

Isıtma devresi talebi
Brülör, bir ısıtma devresi ısı talebi için başlatılır.

Geciktirme
Soğutma gecikmesi, soğutma ve ısı talebi için geçerlidir. Brülör, bu zaman aralığından sonra anahtar koşullarına ulaşılmış ve hala
mevcutsa ilk önce açılır. Bu işlev, sıcaklık değişikliklerinden gereksiz anahtarları önlemeli veya enerji ekleyen rejeneratif bir enerji
kaynağı oluşturmalıdır.

Eco modu (solar şarj sırasında)
Bu işlev için ekonomi modu 2 farklı varyantta çalıştırılabilir:
Kapatma: Fonksiyon aktif bir solar şarj ile başlatılmamıştır.
Azaltmak:
Bir ısıtma talebi için, işlev ilk olarak koşullar ve ek bir ofset karşılanmadığında açılır.
Bir DHW talebi için, fonksiyon sadece Teco karşılanmadığında devreye girer ve Teco + DHW-ısıtma elde edildiğinde devre dışı kalır.

Tmax
Brülör sensöründeki maksimum sıcaklık. Set sensöründeki bu sıcaklık aşılırsa, brülör kapanır.

Zamanları etkinleştir
Fonksiyon etkinlik saatleri
Burada, bu fonksiyonun onaylandığı istenen süreler belirlenir. Her hafta içi, üç kez belirtilebilir, ayrıca, bireysel bir günü diğer
günlere de kopyalayabilirsiniz. Ayarlanan zamanların dışında, işlev devre dışıdır.

Anti Legionella
bkz. "Anti Legionella" sayfa 35.

Kazan pompası

Brülör ile birlikte bir kazan pompası açılır ve kapatılır. Fonksiyon sadece, ilave fonksiyon Burner aktif olduğunda görünür.

Kazan pompası Tmin
Kazan pompasının etkinleştirilmesi için brülör sensöründeki minimum sıcaklık. Bu sıcaklık brülör sensöründen aşılırsa, brülör
pompası devreye girer.
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Kompresör

Isıtma devresinden veya DHW sensöründen bir ısı talebi mevcutsa, işlev kompresörü bir ısı pompasından çalıştırır.

DHW isteği
Kompresör bir DHW - ısı talebi ile başlatılır.

HC istek
Kompresör bir ısıtma devresi - ısı talebi ile başlatılır.

Min ısı pompası çalışma zamanı
Kompresör en azından ayarlanan süre için açılır.

Isı pompası boşta kalma süresi
Kompresör kapatıldıktan sonra bu süre için bloke edilir.

Isı pompası gecikmesi
Bu işlev için gecikme. Fonksiyon, anahtar koşullarına ulaşılmış ve hala mevcutsa, bu zaman aralığından sonra açılır. Bu gecikme,
sıcaklık dalgalanmalarından kaynaklanan gereksiz anahtarlama işlemlerini önlemeye veya gerekli enerjiyi sağlamak için başka bir
enerji kaynağı süresine sahip olmayı amaçlamaktadır.

Dönemler
Kompresör fonksiyonu için onay süresi İstenen süreler, kompresörün onaylandığı ayarlanır. Hafta içi her gün için, üç kez
belirtilebilir, özel olarak, günü başka günlere kopyalayabilirsiniz. Kompresör, ayarlanan zamanların dışında kapanır.

Yükleme pompası

Isıtma devresinden veya DHW sensöründen bir ısı talebi varsa, fonksiyon bir ısı pompasının şarj pompasını çalıştırır. Bu işlev
sadece farklı bir röle üzerinde bir kompresör etkinleştirildiğinde seçilebilir.

Depolama yükü pompası (SLP) aşımı
Bu zamana kadar kompresör geciktikten sonra pompa kapanır.

Glikol Pompası

Glikol pompası kompresör ile birlikte açılır ve kapanır. Fonksiyon sadece Kompresör devreye sokulduğunda görünür.

Glikol pompası gecikmesi
Kompresörü kapattıktan sonra pompa burada ayarlanan süre boyunca açık kalır.

Soğutma fonksiyonu

Dağılım fonksiyonu basit bir soğutma fonksiyonudur.
Bu fonksiyonun rölesi, atanan soğutma sensöründeki ayarlanan Tsoll sıcaklığı aşılır ve ayarlanan gecikme süresi dolduğunda
"açık" olur. Soğutma sensöründeki sıcaklık Tsoll histerezine ulaşırsa. işlev, bir gecikme olmadan "kapalı" duruma geçer.

Tset
Fonksiyon kaybı için ayar sensöründeki hedef sıcaklık (soğutma basit).

Soğutma Sensörü
Dağılım fonksiyonu için ilgili soğutma sensörü burada ayarlanır.
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Erteleme
Soğutma gecikmesi, soğutma ve ısı talebi için geçerlidir. Şalter koşullarına ulaşıldıysa ve hala mevcutsa, röle ilk önce bu zaman
aralığından sonra açılır. Bu fonksiyon, sıcaklık dalgalanmalarından kaynaklanan gereksiz anahtarlama işlemlerini önlemek için
tasarlanmıştır.

Hysteresis
Soğutma sensöründeki sıcaklık T + Hys ayarlandığında, röle kapatılır.

Sezon anahtarı

The seasonal switch changes the operating mode of the heat pump (compressor) between "heating" and "cooling".
For this purpose, the heat pump (compressor) must be suitable for reversible operation.
Please refer to the technical documentation of the heat pump used.
If request for DHW is activated for the heat pump in the controller, the operating mode of the heat pump automatically switches to
"heating" mode in case of a DHW request.

Cool storage
The storage can be cooled through this function.
Yes: The flow and buffer storage are cooled down to the reference flow temperature + hysteresis.
No: It is cooled down to the reference flow temperature + hysteresis, the temperature in the buffer storage is ignored.

Buffer sensor
If the buffer tank is to be cooled in the cooling mode, the corresponding sensor can be set here.

Nem Alıcı

Çalışma modu
Nem alma fonksiyonunun çalışma şekli burada ayarlanabilir. Yaz: Yaz çalışma modunda, S / W gün sıcaklığı aşılırsa ve
işlev onaylanırsa, hedef nem oranı aşıldığında nem giderici açılır. Yaz + Circ .: Yaz + sirkülasyon işletim modunda, nem
giderici açılır S / W günü sıcaklığı aşılırsa ve ısıtma devresi pompası çalışıyorsa ve işlev onaylanırsa hedef nem oranı
aşıldığında. Yıl boyunca: Yıl boyunca işletme modunda, işlev onaylanırsa, nem miktarı aşıldığında nem giderici açılır.

Referans nem
Odada nemin referans değeri. Burada ayarlanan değer aşılırsa, röle bu süre onaylanırsa nem gidericiyi açar. Referans değeri
histerezis karşılanmazsa nem giderici kapatılır.

Hysteresis
Nem için ayar noktasının histerezi.

Nem periyodları
Nem alıcı için onay süresi
Nem alma cihazının onaylandığı istenen süreler ayarlanır. Hafta içi her gün için, üç kez belirtilebilir, özel bir günü başka
günlere kopyalayabilirsiniz. Nem, ayarlanan zamanların dışında kapanır.

Solar

Bu fonksiyon bir güneş pompasını kontrol etmek için kullanılır.

Tmin Kollektör
Sensör X'de sıcaklığı etkinleştir / başlat:
Belirtilen sensördeki bu değer aşılırsa ve diğer koşullar yerine getirilmezse, kontrol ünitesi bağlı pompayı veya valfi açar.
Sensördeki sıcaklık bu değerin 5 ° C altına düşerse, pompa veya valf tekrar kapatılacaktır.

ΔT Solar
Sensör X için sıcaklık farkını açın / kapatın:
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Referans sensörler arasındaki sıcaklık farkı ΔT Solar aşılırsa ve diğer koşullar yerine getirilirse, kontrol cihazı ilgili röleye pompa /
valfı açar. Sıcaklık farkı ΔT Kapalı konumuna düşerse, pompa / vana tekrar kapatılacaktır.

Tmax Depolama
Sensör X'de sıcaklığı kapatın:
Bu değer belirtilen sensörde aşılırsa, kontrol ünitesi bağlı pompayı veya valfi kapatır. Sensördeki bu değer düşükse ve diğer
koşullar yerine getirilirse, kontrolör pompayı veya valfi açar.
Çok yüksek ayarlanan sıcaklık değerleri, sistemde haşlanma veya hasara yol açabilir. Haşlanma koruması müşteri
tarafından sağlanmalıdır!

Başlangıç
Bazı güneş enerjisi sistemleri için, özellikle vakum tüpü toplayıcıları için, kolektör sensörleri üzerindeki ölçüm kaydı çok yavaş veya
kesin olmayabilir, çünkü sensör genellikle en sıcak noktalarda değildir. Aktifleştirilmiş bir başlangıç yardımı ile, aşağıdaki prosedür
gerçekleşir: Kolektör sensöründeki sıcaklık “artış” altında tanımlanan değere göre bir dakika içinde artarsa, güneş sirkülasyon
pompası ayarlanan “temizleme süresi” için açılacaktır, böylece ortam ölçülecek kollektör sensörüne taşınır. Bununla hala normal
bir anahtarlama koşulu yoksa, başlangıç sihirbazı fonksiyonu için 5 dakikalık bir blok süresi olacaktır.

Bu işlev sadece ölçüm kaydıyla ilgili sorunların ortaya çıkması durumunda bir teknisyen tarafından etkinleştirilmelidir.
Özellikle kolektör üreticisinin talimatlarına uyun.
"Temizleme süresi" ve "Artırma" menüleri sadece başlangıç yardım fonksiyonu "Açık" olarak ayarlandığında görüntülenir.

Temizleme süresi
Kolektör sensöründeki sıcaklık “artış” altında tanımlanan değere göre bir dakika içinde artarsa, ölçülecek olan ortam toplayıcı
sensörüne taşınacak şekilde ayarlanan “temizleme süresi” için güneş sirkülasyon pompası açılır. Ayarlanmış olan ΔT'ye
ulaşılmazsa, başlangıç yardım fonksiyonu için 5 dakikalık bir sirkülasyon duraklama süresi uygulanacaktır.

Artırmak
Kollektördeki sıcaklık belirlenen bir dakika içerisinde ulaşırsa, güneş enerjisi pompası, temizleme süresi boyunca açılır.

Güneş için koruyucu fonksiyonlar
Solar'ın koruma fonksiyonları “Koruyucu fonksiyonlar” menüsünde gösterilmiyor, bunun yerine güneş fonksiyo- nunun
ayarlarında bir alt menü olarak görülüyor, bkz. "Solar" sayfa 38.

Sistem koruması
Öncelik koruma fonksiyonu
Sistem koruması, güneş enerjisi sirkülasyon pompasının zorla kapatılmasıyla sisteme takılan bileşenlerin aşırı ısınmasını
önlemelidir. Kolektördeki “AS T on” değeri 1 dk. toplayıcıyı, örneğin buhardan korumak için pompa kapatılacak ve tekrar
açılmayacaktır. Toplayıcı üzerindeki “AS T off” değeri karşılanmadığında pompa tekrar açılır.

Sistem koruması (açık) ile güneş kollektöründe durma sıcaklıkları artmakta ve bu sayede sistemde daha fazla
basınç oluşmaktadır. Sistem bileşenlerinden kullanım kılavuzlarına uyulmalıdır.

Toplayıcı koruma
Öncelik koruma fonksiyonu
Toplayıcı koruması, toplayıcının aşırı ısınmasını önler. Pompanın zorla kapatılması, toplayıcının depolama boyunca soğutulmasını
sağlar. Kolektörde “KS Ton” değeri aşılırsa, toplayıcıyı soğutmak için pompa açılacaktır. Kolektördeki "KS Toff" değeri
karşılanmadığında veya depodaki "KS Tmax Sp." Değeri veya havuzdaki KS SB Max değeri aşıldığında pompa kapanır.

Sistem koruması, toplayıcı korumasına göre daha önceliklidir! Kollektör koruması için anahtar gereksinimleri mevcut olsa
bile, “AST on” a ulaşıldığında güneş sirkülasyon pompası kapatılır. Normalde sistem korumasından gelen değerler
(depolamanın veya diğer bileşenlerin maksimum sıcaklığına bağlı olarak) toplayıcı korumasından daha yüksektir.
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Geri soğutma
Güneş enerjili sistem hidrolik sistemlerinde, aktif enerjili geri soğutma fonksiyonu ile depodan geri toplayıcıya aşırı enerji
yönlendirilir. Bu sadece, depodaki sıcaklık “Geri Dönüş Soğutma Tref” değerinden daha büyükse ve kollektör depolamadan en az
20 ° C daha soğuksa ve depolamaya kadar, sıcaklık “Geri Dönüş Soğutma T ref” değerinin altına düştüğünde gerçekleşir. Çoklu
depolama sistemleri için dönüş soğutma tüm depolama alanı için geçerlidir.
Bu işlev sayesinde toplayıcı üzerinden enerji kaybolur! Yeniden soğutma sadece istisna durumlarında, örneğin tatil
sırasında düşük ısı kabulüyle etkinleştirilmelidir.

Donmayı önleme
2 seviyeli bir donma koruma fonksiyonu etkinleştirilebilir. Seviye 1'de, kontrolör kolektör sıcaklığı “Frost Seviye 1” ayar değerinin
altındaysa, pompayı her saat 1 dakika boyunca açar. Kolektör sıcaklığı “Donma Seviyesi 2” ayar değerine düşmeye devam
ederse, kontrol cihazı pompayı bozulmadan açacaktır. Kolektör sıcaklığı “Frost level 2” değerini 2 ° C aşarsa, pompa tekrar
kapanır.

Bu işlev sayesinde toplayıcı üzerinden enerji kaybolur! Normalde antifrizli güneş sistemleri için aktif değildir. Diğer
sistem bileşenlerinden kullanım kılavuzlarına uyulmalıdır.

Kollektör Alarımı
Solar pompa açıldığında kolektör sensöründeki bu sıcaklık aşılırsa, bir uyarı veya hata bildirimi tetiklenir.
Ekranda ilgili bir uyarı var.

Kollektör
Kollektör Sensörü
Kolektör sensörü burada belirlenebilir veya değiştirilebilir. Burada bulunan kollektör sensörü, güneş fonksiyonu (Tmin toplayıcı, ∆T
Solar, ....) ve tüm koruma fonksiyonları Solar (kollektör koruması, sistem koruması, ...) için kullanılır.

Güneş depolama
Güneş depolama sensörü burada belirlenebilir veya değiştirilebilir. Burada belirlenen güneş depolama sensörü, güneş
fonksiyonu için kullanılır (Tmax depolama, ∆T Solar, ....).

Solar by-pass

By-pas valfini veya baypas pompasını geçmek için bir röle kullanın. Bu işlevle, baypas sensöründeki akış sıcaklığı doldurulacak
olan depodan daha azsa, akış depolama alanından geçebilir.

Varyant
Bu menüde, akışın bir pompa veya valf ile baypas üzerinden yönlendirilip yönlendirilmediğini ayarlayabilirsiniz.

By-pass sensörü
Bu menüde akışa yerleştirilecek baypas fonksiyonu için referans sensörü seçilir.

Destekleyici

Bu fonksiyon, bir direnç sisteminin doldurulması için ek bir booster pompasını kontrol edebilir.

Besleme süresi
Solar besleme başladığında, bağlı olan booster pompa sistemi burada ayarlanan süre için doldurur.

Zon Vanası

Bu özellik bir solar akümülatör şarj valfini kontrol edebilir. Bu, ikinci bir tankın veya ikinci tank bölgesinin şarj edilmesini sağlar.
Bölge vanasının yanındaki soldaki sayı, sistem tarafından hangi tank / bölgenin ısı olarak beslendiğini gösterir.
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Tmax storage 2
Maximum temperature storage 2. Up to this temperature, store 2 or the 2nd store zone will be charged.

Solar storage 2
In this menu, the storage tank sensor 2 must be set.

Eşanjör

Güneş devresine bir ısı değiştirici ve ikincil bir pompa ekler. Fonksiyon sadece Güneş fonksiyonu aktif olduğunda görünür.

Isı değiştirici sensörü
İkincil pompayı açmak için kullanılan sensör. Isı eşanjörünün birincil tarafında olmalıdır.

Dönüş akış artışı

Bu işlevle, örneğin, bir ısıtma devresinin dönüş sıcaklığı, depolama boyunca arttırılır.

RF Tmin
Geri akışını sağlamak için depolama sensöründeki minimum sıcaklık artar. Ayarlanan depolama sensöründeki bu sıcaklık
aşıldığında ve yeterli ΔT varsa, röle açılır.

RL Tmax
Bu fonksiyon için ayarlanan depolama sensöründe maksimum sıcaklık ayarı RL depolama sensöründe bu sıcaklık aşılırsa,
fonksiyon tekrar devre dışı bırakılır.

ΔT dönüş akışı
Sıcaklık farkını açınız:
Depolama sensörü ve yeniden kapama sensörü arasında bu sıcaklık farkı aşıldığında röle açılır.
Sıcaklık farkını kapatın:
Bu sıcaklık farkı, depolama sensörü ve tekrar kapama sensörü arasında azaldığında röle kapatılır.

Dönüş akış sensörü
Dönüş akış sensörünün seçimi.

Depolama sensörü
Depolama sensörünün seçimi.

Kullanım sıcak suyu vanası

Bu fonksiyon, bir DHW ısı talebi varsa bir DHW-vanasını veya pompayı etkinleştirir.

R Sirkülasyon

Sıcaklığa ve zaman onayına bağlı olarak, DHW depolama için bir sirkülasyon pompası açılır.

Tmin
Sirkülasyon sensöründeki bu değerin altına düşüldüğünde ve sirkülasyon onaylanırsa veya bir kılavuz çekme işlemi ile bir talep
varsa, sirkülasyon pompası çalıştırılır.

Gecikme
Dolaşım Tmin değeri burada ayarlanan değerin üzerine çıkarsa, sirkülasyon pompası kapatılır.

Dolaşım sensörü
Dolaşım Tmin değeri burada ayarlanan değerin üzerine çıkarsa, sirkülasyon pompası kapatılır.
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Sirkülasyon duraklama süresi
Sirkülasyon pompasının aşırı bir şekilde açılmasını önlemek için, tekrar açılmasını önlemek için bir blok zaman da ayarlanabilir.
Sirkülasyon pompası kapatılmışsa, ilk önce burada ayarlanan süre sona erdikten sonra tekrar çalışmaya başlayabilir.

Temizleme süresi
Sirkülasyon pompasının çalışması sırasında, isteğe bağlı boşaltma süresinin sona ermesinden sonra, sirkülasyon sensöründeki
önceden seçilmiş olan sıcaklığa ulaşılmamışsa, pompa kapanır. Bu işlev, örneğin sıcak su deposu çok soğuksa, sirkülasyon
pompasının gereksiz şekilde uzun süre çalışmasına karşı koruma sağlamalıdır.

Dolaşım periyotları
Dolaşımın çalışma saatleri
Burada, dolaşımın onaylandığı istenen süreler belirlenir. Her hafta içi, üç kez belirtilebilir, ayrıca, bireysel bir günü diğer
günlere de kopyalayabilirsiniz. Dolaşım, ayarlanan zamanların dışında kapatılır.

Anti-lejyonella dolaşımı
-

Hata mesajları

Ayarlanmış koruyucu fonksiyonlardan bir veya daha fazlası aktif olduğunda röle açılır. Bu işlev, röle açılsın (Süre açık) ve bir
koruyucu işlev etkinleştirildiğinde tekrar kapatılabilir.
Toplayıcı koruması
Sistem koruması
Don Koruması
RecoolingAnti
Legionella
Hata Mesajları

Basınç monitörü

Bu menüde, sistem basıncı izleme doğrudan sensör aracılığıyla etkinleştirilebilir. Ayarlanan basınç koşulları düştüğünde veya
aşıldığında, ayarlanan röle açılır.

RPS1 / RPS2
Basınç sensörü türü Bu menüde, hangi basınç sensörünün kullanıldığını ayarlayabilirsiniz. Lütfen dikkat:
Eğer ör. VFS1 bağlandı, RPS1 seçeneği gösterilmiyor.

Pmin
Minimum basınç Bu basınç sağlanamazsa, kontrolör bir hata bildirimi yayar ve röle geçer.

Pmax
Sistemde maksimum basınç. Bu basınç aşılırsa, denetleyici bir hata bildirimi gönderir ve röle geçer.

Paralel çalışma R1/R2

Gerçek, R1 veya R2 ayarlı röle ile aynı anda açılır.

Paralel çalışma
Buradan ek olarak geçiş modunu da ayarlayabilirsiniz.
Açık: Fonksiyon, ayarlanan sinyal çıkışına paralel olarak geçer.
Ters: Fonksiyon, ayarlanan sinyal çıkışının tersine geçer.

Gecikme
Bu menüde, paralel çalıştırılan röle de değişene kadar sinyal çıkışını değiştirdikten sonra ne kadar bekleyeceği ayarlanır.

Takip süresi
Bu menüde, ayarlanan sinyal çıkışı devre dışı bırakıldıktan sonra paralel çalışan rölenin ne kadar süre çalışmaya devam edeceği ayarlanır.
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Her zaman

Röle sürekli olarak açılır.

Yayınlama

Röle durumu
Röle durumu, rölenin durumunun uyku modunda olup olmadığını belirler ve kontrolör yeniden başlatıldığında da geçerlidir.

Başlık
Burada seçilen röle için bir isim atayabilirsiniz. Bu isim, atamayı basitleştirmek için Sorel-Connect sayfasında da görüntülenir.
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Arızalar / Bakım
Sigortanın Değiştirilmesi
Onarım ve bakım sadece bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir. Ünite üzerinde çalışmaya başlamadan önce, güç
kaynağını kapatın ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın! Akan gücün olmadığını kontrol edin!

Sadece aşağıdaki teknik özelliklere sahip olan yedek sigortayı veya aynı tasarımın bir sigortasını kullanın: 2 AT / 250
VSOREL Ürün No. No .: 2125
Şebeke gerilimi açıksa ve kontrol cihazı hala çalışmaz veya bir şey göstermiyorsa,
dahili cihaz sigortası arızalı olabilir. Bu durumda, C bölümünde anlatıldığı gibi
cihazı açın, eski sigortayı çıkarın ve kontrol edin.
Arızalı sigortayı yenisiyle değiştirin, hatanın dış kaynağını bulun (ör. Pompa) ve
değiştirin. Ardından, ilk önce kontrol cihazını tekrar devreye alın ve şalter
çıkışlarının fonksiyonlarını Bölüm 4.2'de açıklandığı gibi manuel modda kontrol
edin.

Possible error messages
Possible error messages

Notes for the specialist

Sensör x kusurlu

Sensörün ya da kontrol ünitesindeki sensör girişinin ya da bağlantı kablosunun arızalı
olduğu anlamına gelir (bkz. "Pt1000 Sensörleri için Sıcaklık Direnç Tablosu", sayfa 12).

Toplayıcı alarmı

“Toplayıcı koruması” altında toplayıcıdaki sıcaklık değerinin aşıldığı anlamına gelir.

Tekrar başlat

Örneğin, bir elektrik kesintisi nedeniyle kontrolörün yeniden başlatıldığı anlamına gelir. Tarih
ve saati kontrol et!

Zaman ve Tarih

Bu ekran, daha uzun bir ağ kesintisinden sonra otomatik olarak görünür çünkü zaman ve tarih
incelenmeli ve varsa, düzeltilmelidir.

SD kart hatası

Bir SD kart algılandıysa görünür, ancak kontrol cihazı okuyamaz veya yazamaz.

Bakım
Isıtma sisteminizin genel yıllık bakımı sırasında kontrolörün fonksiyonları bir uzman tarafından kontrol edilmeli ve
gerekirse ayarlar en iyi duruma getirilmelidir.
Bakım yapmak:

Tarih ve saati kontrol ediniz, bkz. "Saat & Tarih", sayfa 16
İstatistiklerin uygunluğunu değerlendirin / kontrol edin "Sistem kontrolü ve sistemin uzun süreli izlenmesi
için servis yapın." Sayfa 15

Hata belleğini kontrol ediniz, bkz. "Hata mesajları", sayfa 15
Mevcut ölçüm değerlerinin güvenilirliğini doğrulayın / kontrol edin, bkz. "Ölçüm değerleri", sayfa 14
Manuel modda şalter çıkışlarını / tüketicilerini kontrol edin bkz. "Manuel", sayfa 17
Parametre ayarlarını en uygun şekilde optimize edin.
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Ek bilgi
CAN bus
CAN bus, iki veya daha fazla kontrolörün birbiriyle veya veri alışverişi için veri kaydedici ile bağlanması için kullanılabilir.

1. Denetleyiciler CAN Bus veri yolu kablosuyla seri bağlanır.
2. Bu bağlantıdaki serideki ilk ve son kontrolörler sonlandırma ile donatılmalıdır.
direnç.
İki CAN soketinin kabloları isteğe bağlıdır.
3. İsteğe bağlı olarak, veri kaydedici de CAN veriyoluna bağlanabilir.
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Ek bölüm
„Açık“ olduğunda hız
Bu menüde, görüntülenen hızın hesaplama esası değiştirilir. Örneğin, burada% 30 belirtilirse, oluşturma sırasında “PWM Açık” /
“0-10V Açık” altında ayarlanan frekans / voltaj görüntülenecek ve böylece% 30'luk bir hız bulunacaktır. PWM Max / 0-10V Max
voltaj / frekansı oluşturulurken,% 100 hız görüntülenir. Geçici değerler buna göre hesaplanmaktadır.

Bu işlev kuralı etkilemez, bunun yerine yalnızca durum ekranındaki görüntüyü etkiler.

Pompa ayarları örneği

Teknik veriler PWM ve 0-10V
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Öneriler
Öneriler
Bir akış debimetresine sahip sistemden akışı ayarlamak yerine, akış pompadaki kademe şalteri üzerinden ve “maks.
kontrolördeki hız ”(bkz." Maks. Hız ", sayfa 25). Bu elektrik enerjisi tasarrufu sağlar!

Servis değerleri sadece akım ölçüm değerlerini ve çalışma durumlarını değil aynı zamanda kontrol ünitesinin tüm
ayarlarını içerir. Devreye alma işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra servis değerlerini bir kez yazın.
Kontrol yanıtına veya arızalara ilişkin belirsizlik durumunda, servis değerleri uzaktan teşhis için kanıtlanmış ve başarılı bir
yöntemdir. Şüpheli arıza meydana geldiği anda servis değerlerini yazınız. Servis değeri tablosunu, uzman veya üreticiye
verilen hatanın kısa bir açıklaması ile faks veya e-posta ile gönderin.
Veri kaybına karşı koruma sağlamak için, belirli aralıklarla belirli bir önem taşıyan herhangi bir istatistik ve veriyi kaydedin.
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Teknik beyanname
Bu talimatlar mümkün olan en büyük özenle oluşturulmasına rağmen, yanlış veya eksik bilgi olasılığı göz ardı edilemez. Hatalar ve
teknik değişiklikler için temel bir prensip olarak ele alınır.

Kurulum tarihi ve saati:

Kurulum şirketinim ve Projenin adı:

Cihaz Modeli ve Seri Numarası:

Gerekli Notlar :

Yetkili Satıcı & Servis:

Üretici firma:

SOREL GmbH Mikroelektronik
Reme-Str. 12
D - 58300 Wetter (Ruhr)
+49 (0)2335 682 77 0
+49 (0)2335 682 77 10
info@sorel.de
www.sorel.de

Version: 04.09.2018
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