Kısa çalıştırma talimatları

TopTronic® E ısı jeneratörü kumanda modülü
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Çalıştırma elemanları/tuşlar siyah bir zemin üzerinde beyaz veya beyaz bir zemin
üzerinde siyah olarak gösterilir. Görüntüleme elemanları ise renkli olarak görüntülenir.

No. Simge

Adlandırma/fonksiyon

No. Simge

Adlandırma/fonksiyon

1

Isıtma devresi

7

Alarm mesajları göstergesi

2

Oda sıcaklığı (anlık)

8

Dış ortam sıcaklığı

Isıtma devresi seçimi - birkaç devre
varsa

Gerekli oda sıcaklığının ayarlanması
(sayfa 2)

Alarm mesajlarının seçimi ve
görüntülenmesi

(yalnızca dış ortam sensörü ile)
Gösterge elemanı - çalışmaz

3

Aktif günlük program

4

Geçiş döngüsü

10

Sıcak su (anlık)

5

Temel program

11

Ana menü

6

Bilgi
ısı jeneratörü

12

LED çalışma durumu

Günlük program seçimi istenilen oda
sıcaklığı (sayfalar 2 ve 3)

Geçerli ısıtma süreleri gösterimi. Ayarlar
ana menüde yapılır (sayfa 3)

Çalışma modunun seçimi
(Bekleme, ....kadar Tatil, Sabit, Ekonomi
modu, vb. - sayfalar 2 ve 3)

9

Bilgi alanı

Isı jeneratörü, sıcak su ve ısıtma devresi
hakkında bilgi çağırma

Sıcak su sıcaklığının düzenlenmesi/
seçimi DHW günlük program

Menünün genel tanıtımı ve tüm
fonksiyonların işlenmesi (sayfa 4)

Gösterge elemanı - çalışmaz

Gösterge elemanı - çalışmaz

1

Temel programlar

(....kadar Tatil, Bekleme, Hafta 1, vb.)

Oda sıcaklığının ayarlanması

Temel programı seçin.

Oda sıcaklığını seçin.

Gerekli temel programı seçin.

Oda sıcaklığını ayarlayın (+/-)
ve Tamam ile onaylayın.

Yeni temel program aktif.

Oda sıcaklığı yükselir/düşer.

Yeni aktif
Temel program

İkaz
Oda sıcaklığının ayarlanması, günlük programların değiştirlmesi ve "...kadar Parti" ile "...kadar
Evde yok" programlarının seçilmesi yalnızca Hafta 1 ve Hafta 2 programlarında mümkündür.
TopTronic® E kumanda modülü hakkında daha fazla bilgi için Hoval kullanım kılavuzuna bakın.
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Günlük programlar

(sabah ve akşam, tüm gün, vb.)

Evde, edve yok

Günlük programı seçin.

Günlük programı seçin.

Aktif günlük programı seç.

Aktif günlük programı seç.

Gerekli günlük programı seçin.

"Parti" veya "Evde yok" seçimini yapın.

Yeni gün program aktif.

İstenilen süre ve oda sıcaklığını
ayarlayın (+/-) ve Tamam ile onaylayın.

Yeni aktif
günlük program

3

4
Oda sıcaklığı/
Günlük program

Temel program

- Oda sıcaklığı ayarı
- Günlük program seçimi
- Aktif geçiş döngülerini
görüntüleme

- Temel program seçimi

- Isı jeneratörü seçimi
- Kalan çalışma süresi
- Çıkış sınırlandırma
- Bilgi alanı

- Isı jeneratörü,
ısıtma devresi, sıcak su seçimi
- Seçim süresi
- Diyagram görüntüleme

- Güneş enerjisi kolektör sistemleri
için

- İstenilen oda sıcaklığı
- Temel program seçimi
- Günlük program seçimi
- Geçiş döngüleri oda sıcaklığı

- İstenilen DHW sıcaklığı
- Temel program seçimi
- Günlük program seçimi
- Geçiş döngüleri sıcak su

- Isıtma devresi/sıcak su seçimi
- Ayrıntılı seçim ısıtma devresi/
sıcak su
- Haftalık programı ayarlama
- Günlük programı ayarlama

Emisyon
(Yalnızca ısıtma
teknisyeni içindir)

Analiz

Görselleştirme

Isıtma devreleri

Sıcak su

Programlar

Sayfa 1/3

Aktif ısıtma
devresi

- Isıtma devresinin seçimi
- Birleşik çalışma seçimi

Ana menünün genel tanıtımı

Sunum

Manüel mod
(Yalnızca ısıtma
teknisyeni içindir)

- Dil
- Renk düzeni
- Başlangıç ekranı
- Arka plan ışığı
- Beklemeye kadar olan süre
- Bekleme kadar görüntüleme
- Yetkilendirme

- Isı jeneratörü/
ısıtma devresi seçimi
- Ayrıntılı seçim
- Soğutma çalışması/KAPALI/
Isıtıcı çalışması
- Bilgi

Yalnızca ısıtma teknisyeni için
menü ögesi

- Kullanıcı seviyesi PIN girişi

Kullanıcı seviyesi
(Yalnızca ısıtma
teknisyeni içindir)
Servis

- Bilgi alanının seçilmesi
- Ayrıntılı seçim ısı jeneratörü,
ısıtma devresi, sıcak su, güneş
enerjisi, vb
- Bilgi alanı

Bilgi

Sayfa 2/3

- Bir sonraki yapılacak
Bakım/temizlik/servis gösterimi

Sistem

Güç istasyonu

4 213 332 / 00 - 04/15

Isıtmaya dair hava tahminin etkisi.
Bu fonksiyon sadece uzaktan
bağlantı ile aktif olur.

Yalnızca ısıtma teknisyeni içindir

Güncelle

Sayfa 3/3

Yalnızca ısıtma teknisyeni içindir

- İstenilen DHW sıcaklığı
- Temel program seçimi
- Günlük program seçimi
- Geçiş döngüleri sıcak su

- Bilgi alanının seçilmesi
- Ayrıntılı seçim ısı jeneratörü,
ısıtma devresi, sıcak su
- Bilgi alanı

Devreye alma

Sıcak su

Bilgi

