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1 Všeobecné bezpečnostné
opatrenia

1.1 Špecifické bezpečnostné pokyny

VAROVANIE
Vykurovacie zariadenia, ktoré nie sú
riadne vyhotovené a inštalované, môžu
negatívne ovplyvniť funkciu vykurova-
nia a/alebo spôsobiť závažné alebo
smrteľné poranenia používateľa.
▪ Práce na zdroji tepla (ako napr.

zoraďovanie, revízia, pripojenie a
prvé uvedenie do prevádzky) smú
vykonávať len osoby, ktoré sú kvalifi-
kované a majú pre danú činnosť prí-
slušné technické alebo remeselné
vzdelanie, ktoré úspešne ukončili,
ako aj sa zúčastnili na odbornom,
príslušným úradom certifikovanom
pokračujúcom vzdelávaní. Sem pa-
tria predovšetkým odborníci na vyku-
rovanie, elektrotechniku a chladiacu
a klimatizačnú techniku, ktorí majú
na základe ich odborného vzdelania
a ich odborných znalostí skúsenosti
s odbornou inštaláciou a údržbou vy-
kurovacích, olejových a plynových
zariadení, ako aj so zásobníkmi tep-
lej vody.

▪ Zdroj tepla prevádzkujte len v bez-
chybnom stave so zatvorenými kryt-
mi.

VAROVANIE
Nerešpektovanie bezpečnostných po-
kynov môže viesť k ťažkému poraneniu
alebo k smrti.
▪ Toto zariadenie smú používať deti

po dosiahnutí veku 8 rokov, a teda aj
osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami či s nedostatočnými
skúsenosťami alebo vedomosťami
iba v tom prípade, keď sú pod do-
hľadom alebo boli poučené o bez-
pečnom používaní zariadenia a roz-
umejú nebezpečenstvám, ktoré mô-
žu z toho vyplynúť. Deti sa nesmú
hrať so zariadením. Čistenie a užíva-
teľskú údržbu nesmú vykonávať deti
bez dohľadu.

▪ Sieťové pripojenie musí byť na zá-
klade IEC 60335-1 vybavené odpo-
jovacím prvkom, ktorý zabezpečí od-
pojenie každého pólu kontaktov zod-
povedajúco podmienkam kategórie
prepätia III pre kompletné odpojenie.

▪ Všetky elektrotechnické práce smie
vykonávať len elektrotechnicky
kvalifikovaný odborný personál s
ohľadom na lokálne a národné pred-
pisy, ako aj pokyny v tomto návode.
Zabezpečte, aby bol použitý vhodný
prúdový obvod.
Nedostatočné nadimenzovanie prú-
dového obvodu alebo neodborne vy-
hotovené spoje môžu zapríčiniť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.

1.1.1

1.1.2 Význam varovaní a symbolov
V tomto návode sú systematizované výstražné upozornenia podľa
závažnosti nebezpečenstva a pravdepodobnosti jeho výskytu.

NEBEZPEČENSTVO

Upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo.

Nerešpektovanie výstražného upozornenia vedie k ťažké-
mu poraneniu tela alebo k smrti

VAROVANIE

Upozorňuje na pravdepodobne nebezpečnú situáciu

Nerešpektovanie výstražného upozornenia môže viesť k
ťažkému poraneniu alebo k smrti.
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UPOZORNENIE

Upozorňuje na pravdepodobne škodlivú situáciu

Nerešpektovanie výstražného upozornenia môže viesť k
vecným škodám a ku škodám na životnom prostredí, ako
aj z ľahkým poraneniam.

Tento symbol označuje používateľské tipy a obzvlášť uži-
točné informácie, avšak žiadne varovania pred nebezpe-
čenstvami

Špeciálne varovné symboly
Niektoré druhy nebezpečenstva sú zobrazené prostredníctvom špe-
ciálnych varovných symbolov.

Elektrický prúd

Nebezpečenstvo popálenia a nebezpečenstvo oparenia

Všeobecné znázornenie
1 Manipulačné návody sa zobrazia ako zoznam. Manipulácie, pri

ktorých je nutne potrebné dodržať poradie, sa budú zobrazovať
číslované.
è Výsledky manipulácií sa označujú so šípkou.

[Operating mode]: Parametre sú zobrazené v hranatých zátvorkách.

[→ Main menu]: poloha ponuky a funkcií je znázornená v hranatých
zátvorkách s →.

1.2 Bezpečnostné pokyny pre montáž
a prevádzku

1.2.1 Všeobecne
▪ Pri každej práci na prístrojoch, ktoré sú nad rámec obsluhy regu-

lačného systému, dbajte na údaje v ďalšej platnej dokumentácii,
predovšetkým na bezpečnostné upozornenia.

Zabránenie nebezpečenstvám
Tepelné čerpadlá Daikin Altherma EHS(X/H) sú postavené podľa
stavu techniky a uznávaných technických pravidiel. Predsa však pri
neodbornom používaní môžu vznikať nebezpečenstvá ohrozujúce
telo a život osôb ako aj spôsobiť poškodenia vecí.

Aby sa zabránilo vzniku rizík, Daikin Altherma EHS(X/H) prevádzkuj-
te iba:

▪ podľa ustanovení a v bezchybnom stave,

▪ bezpečne a s ohľadom na nebezpečenstvá.

Predpokladom toho je znalosť a použitie obsahu tohto návodu, prí-
slušných bezpečnostných predpisov ako aj uznávaných bezpečnost-
no-technických a pracovno-lekárskych pravidiel.

Zobrazenie ukazovateľov regulačnej jednotky RoCon+
Určité zobrazenia na displeji alebo body ponuky sa môžu v závislosti
od variantu danej krajiny alebo vybavenia Daikin Altherma EHS(X/H)
alebo v závislosti od stavu používateľa, ktorý je prihlásený na regu-
lačnej jednotke, odlišovať od zobrazení, ktoré sú uvedené v tomto
návode.

1.2.2 Používanie podľa ustanovení

Regulačná jednotka RoCon+ HP sa smie používať výlučne iba v
Daikin Altherma EHS(X/H) tepelných čerpadlách, ktoré sú schválené
pre regulačný systém. regulácia RoCon+ HP smie byť prevádzkova-
ná len podľa údajov v tomto návode.

Každé iné použitie alebo použitie nad rámec sa považuje za použitie
nie podľa ustanovení. Za takto vzniknuté škody zodpovedá a riziko
nesie iba prevádzkovateľ.

Pri každej práci na prístrojoch, ktoré sú nad rámec obsluhy regulač-
ného systému, dbajte na údaje v ďalšej platnej dokumentácii,
predovšetkým na bezpečnostné upozornenia.

Dokumentácia
Technická dokumentácia, ktorá je obsiahnutá v rozsahu dodávky, je
súčasťou zariadenia. Musí byť uložená tak, aby do nej kedykoľvek
mohol nahliadnuť prevádzkovateľ alebo odborný personál.
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2 Popis produktu
INFORMÁCIE

Regulačná jednotka RoCon+ HP je súčasťou Daikin Alther-
ma EHS(X/H).

Pozostáva zo spínacieho poľa RoCon BM2C, na ktoré sa
zapájajú výkonové prvky a snímače, ako aj z ďalšie kom-
ponenty regulačného systému a z ovládacej jednotky
RoCon+ B1.

V tomto návode sú vysvetlené len funkcie a možnosti na-
stavenia regulácie. Detailné informácie o spínacom poli
kotla a iných komponentoch prístroja nájdete v ďalšej do-
kumentácii.

Elektronická, digitálna regulácia reguluje, v závislosti od vykurova-
cieho prístroja, automaticky všetky funkcie vykurovania a teplej vody
pre priamy vykurovací okruh, okruh plnenia zásobníka a pomocou
voliteľne zapojiteľných zmiešavacích modulov aj ďalšie vykurovacie
okruhy.

Preberá kompletné ovládanie bezpečnosti Daikin Altherma EHS(X/
H). Takže napríklad v prípade nedostatku vody, plynu alebo nedefi-
novaných prevádzkových stavoch bude zariadenie z dôvodu bez-
pečnosti vypnuté. Zodpovedajúce chybové hlásenie prevádzkovate-
ľa informuje o všetkých informáciách pre odstránenie poruchy.

Všetky nastavenia funkcií pre Daikin Altherma EHS(X/H) a pomocou
dátovej zbernice zapojených voliteľných RoCon prístrojov sa vy-
konávajú s ovládacími prvkami integrovanej ovládacej jednotky
RoCon+ B1 a zobrazujú sa s farebným podsvietením na textovom
displeji.

Na Daikin Altherma EHS(X/H) je možné zapojiť pomocou dátovej
zbernice regulačnej jednotky nasledovné prídavné, voliteľné prí-
stroje:

▪ Priestorový regulátor EHS157034

▪ Zmiešavací modul EHS157068

Regulačná jednotka je ďalej vybavená RoCon+ HP ochrannou fun-
kciou pred zamrznutím pre vykurovací okruh a okruh plnenia zásob-
níka, ako aj automatickou funkciou na podporu vykurovania (zapo-
jenie doplnkového zdroja tepla ako napr. kotol na drevo, solárne za-
riadenie).

Pomocou beznapäťového prepínacieho kontaktu AUX je možné za-
pojiť rôzne funkcie ovládania v spojení s externými prístrojmi
(požiadavka z externého zdroja tepla, prepínanie bivalentnej pre-
vádzky, externé hlásenie stavu atď.).

Ďalej sú k dispozícii viaceré vstupy na vyhodnotenie externých
ovládacích kontaktov (externé prepínanie druhov prevádzky alebo
požiadavka na teplo, funkcie Smart Grid a nízkotarifné funkcie
EVU (1).

Pomocou voliteľného snímača vonkajšej teploty, ktorý sa inštaluje
na severnú stranu budovy, je možné ešte viac optimalizovať regulá-
ciu teploty na prívode na základe počasia.

Keď je nainštalovaná voliteľná brána EHS157056 a je spojená s in-
ternetom, je možné Daikin Altherma EHS(X/H) pohodlne diaľkovo
ovládať a kontrolovať pomocou mobilného telefónu (aplikácia).

Regulácia RoCon+ HP obsahuje spínacie hodiny, s ktorými je mož-
né nastaviť:

▪ 2 individuálne nastaviteľné programy spínacích časov (2) pre vyku-
rovanie a chladenie miestnosti  (priamy vykurovací okruh),

▪ 2 individuálne nastaviteľné programy spínacích časov pre prípra-
vu teplej úžitkovej vody a

▪ 1 individuálne nastaviteľný program spínacích časov pre voliteľné
obehové čerpadlo.

Prvé uvedenie vykurovacieho zariadenia do prevádzky je popísané v
návode na inštaláciu Daikin Altherma EHS(X/H).

Určité body ponuky regulácie RoCon+ HP sú dostupné len pre špe-
cialistu na vykurovanie. Toto bezpečnostné opatrenie zaručí, aby v
prevádzke zariadenia nedochádzalo k neželaným chybovým fun-
kciám z dôvodu nesprávnych nastavení.

Všetky nastavenia pre priradený vykurovací okruh môžete urobiť tak
isto, ako na ovládacej jednotke. V prípade aktívnej funkcie terminálu
sú s výnimkou niekoľkých špeciálnych funkcií (napr. ručná prevádz-
ka) k dispozícii všetky možnosti ovládania ako na integrovanej
ovládacej jednotke.

Zapojený zmiešavací modul EHS157068 bude po príslušnom prira-
dení taktiež ovládaný ovládacou jednotkou RoCon+ B1 a/alebo
stanicou v miestnosti EHS157034.

(1) Energetický zásobovací podnik (EVU) vysiela signály, ktoré je možné použiť na ovládanie vyťaženia prúdovej siete, čo záro-
veň umožní vplyv na cenu a dostupnosť prúdu.

(2) Využitie programov spínacích časov pre chladenie miestnosti iba v spojení so zapojeným termostatom v miestnosti
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3 Obsluha

3.1 Všeobecné
NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRIC-
KÝM PRÚDOM

Kontaktom vody s elektrickými dielmi môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom, ako aj k životu nebezpečným zrane-
niam a popáleninám.

▪ Chráňte hlásenia a tlačidlá regulácií pred pôsobením
vlhka.

▪ Na čistenie regulácie používajte suchú bavlnenú handru.
Používanie agresívnych čistiacich prostriedkov a iných
tekutín môže viesť k poškodeniu prístroja alebo zásahu
elektrickým prúdom.

INFORMÁCIE

Najefektívnejšie využitie energie dosiahne Daikin Altherma
EHS(X/H) pri čo najnižšej požadovanej teplote spiatočky a
teplote teplej úžitkovej vody.

Keď sa v prípade požadovanej teploty na prívode nad
50 °C pripojí externý zdroj tepla (napr. voliteľný Backup-
Heater), môže sa (v závislosti od vonkajšej teploty) zhoršiť
stupeň účinnosti (COP) Daikin Altherma EHS(X/H).

3.2 Zobrazovacie a ovládacie prvky

1

2

3

Ob-
rázok 3-1

RoCon+ HP Zobrazovacie a ovládacie prvky

Poz. Označenie
1 Hlásenie stavu
2 Displej
3 Otočné tlačidlo

Tab. 3-1 RoCon+ HP Zobrazovacie a ovládacie prvky

3.2.1 Hlásenie stavu
LED hlásenia stavov svietia alebo blikajú a indikujú prevádzkovým
režim prístroja.

LED Režim Popis
Bliká na modro Pohotovostný

režim
Zariadenie nie je v prevádzke.

Svieti na modro Prevádzka Zariadenie je v prevádzke.
Bliká na
červeno

Error Vyskytla sa chyba. Ďalšie
podrobné informácie pozri v Kap.
8.

Tab. 3-2 Hlásenie stavu

3.2.2 Displej
V normálnej prevádzke je displej dezaktivovaný (úplne tmavý). Akti-
vita zariadenia je zobrazovaná hlásením stavu. Po každom použití
otočného tlačidla (otočenie, stlačenie alebo dlhé stlačenie) sa aktivu-
je displej so štartovacou obrazovkou.

Keď je aktívna štartovacia obrazovka a používateľ nevykoná žiadne
zadanie v rámci 60 sekúnd, displej sa dezaktivuje. V prípade, že na
každom inom mieste v ponuke nevykoná používateľ žiadne zadanie
v rámci 120 sekúnd, bude prepnutý naspäť na štartovaciu obrazov-
ku.

3.2.3 Otočné tlačidlo

UPOZORNENIE

Nikdy nestláčajte tlačidlá regulácií s tvrdým, ostrým pred-
metom. Môže to viesť k poškodeniu a k chybovej funkcii re-
gulácií.

Pomocou otočného spínača sa môžete pohybovať v príslušnej úrov-
ni, navoliť nastavenú hodnotu, zmeniť a krátkym stlačením tlačidla
túto zmenu prevziať.

Akcia Výsledok
Otočiť Vybrať ponuku, zvoliť nastavenie, nastaviť
Zadať Potvrdiť výber, prevziať nastavenie, vykonať fun-

kciu.

stlačiť na 2
sekundy

Ukončiť ponuku

Tab. 3-3 Funkcia otočného tlačidla

3.2.4 Štartovacia obrazovka
Štartovacia obrazovka poskytuje prehľad aktuálnych prevádzkových
stavov zariadenia. Každé použitie otočného tlačidla (otočenie,
stlačenie alebo dlhé stlačenie) na štartovacej obrazovke spôsobí
prepnutie na hlavnú ponuku.
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1

2 8

10

11

12

13

6

954

3 7

Ob-
rázok 3-2

Poloha zobrazenia na štartovacej obrazovke

Poz. Symbol Vysvetlenie
1 Dátum a čas
2 Chybové hlásenie

3 Iba pri zapojenom prístroji v miestnosti: teplota v
miestnosti

4 Teplota teplej úžitkovej vody

5 Teplota na prívode podlahového vykurovania

Teplota na prívode vykurovania konvektorom

Teplota na prívode vykurovania radiátorom

6 Vonkajšia teplota
7 Tlak vo vykurovacom okruhu

Poz. Symbol Vysvetlenie
8 Nádrž zásobníka bez vykurovacej tyče

Nádrž zásobníka so zapojenou vykurovacou ty-
čou (vyp)

Nádrž zásobníka so zapojenou vykurovacou ty-
čou (zap)

9 Nebol identifikovaný žiadny vonkajší agregát
Vonkajší agregát k dispozícii, kompresor vypnutý

Vonkajší agregát k dispozícii, kompresor zapnutý

10 Druh prevádzky: Standby

Druh prevádzky: Reducing

Druh prevádzky: Heating

Druh prevádzky: chladenie

Druh prevádzky: Summer

Druh prevádzky: Automatic 1

Druh prevádzky: Automatic 2
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Poz. Symbol Vysvetlenie
11 Špeciálny program: Party

Špeciálny program: Away

Špeciálny program: Vacation

Špeciálny program: Holiday

Špeciálny program: 1x Hot Water

Špeciálny program: Screed

Špeciálny program: odvzdušnenie

12 Tichá prevádzka zapnutá

13 Režim: vykurovanie

Režim: chladenie

Režim: teplá úžitková voda

Režim: defrost

Režim: žiadna požiadavka

Tab. 3-4 Symboly na displeji štartovacej obrazovky

INFORMÁCIE

Keď sa lokálna ovládacia jednotka používa ako diaľkové
ovládanie pre zmiešavací modul, zmení sa štandardná ob-
razovka, ako aj štruktúra ponuky (pozri Kap. 9).

3.3 Koncept obsluhy
Koncept obsluhy regulačnej jednotky umožňuje rýchlu navigáciu v
ponuke, prehľadné zobrazovanie informácií a komfortný výber para-
metrov a nastavenie požadovaných hodnôt a programov.

Základy konceptu ovládania sú podrobne znázornené v ďalšom tex-
te na základe niekoľkých príkladov. Špeciálne funkcie sa ovládajú na
tom istom princípe a v prípade potreby je tento postup popísaný v
zodpovedajúcich odsekoch v Kap. 4.

3.3.1 Navigácia v ponuke
Každé použitie otočného tlačidla (otočenie, stlačenie alebo dlhé
stlačenie) na štartovacej obrazovke spôsobí prepnutie na hlavnú
ponuku. Zobrazená ponuka pozostáva z hornej oblasti pre ikony
ponuky rôznych podponúk, ako aj zo spodnej lišty s ponukou. V lište
s ponukou je znázornená ikona naspäť a pomoc. Medzi ikonami
(vrátane ikony v lište s ponukou) prepínate otáčaním otočného
tlačidla. Ponuky s viacerými stranami identifikujete na základe šípky
na listovanie. Otáčaním otočného tlačidla prepínate medzi ikonami
ponuky na rôznych stranách ponuky.

1 5432
Ob-
rázok 3-3

Príklad: prvky v dvojstrannej ponuke

Poz. Označenie
1 Ikona naspäť
2 Lišta s ponukou
3 Ikona ponuky
4 Šípka pre listovanie (u ponúk s viacerými stranami)
5 Ikona pomoc

Tab. 3-5 Prvky v zobrazení ponuky

Príklad: prepnúť do ponuky "Statistic" [→ Main menu]:

1 Otočné tlačidlo otočiť v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí ikona "Statistic" (na druhej strane ponuky) modrou
farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo (OK").
è Otvorí sa podponuka "Statistic"

3.3.2 Funkcia pomoc
Pre každú ikonu ponuky je dostupný pomocný text.

Ob-
rázok 3-4

Funkcia pomoc



3 Obsluha

Návod na použitie

9
RoCon+ HP 
RoCon+ HP 
008.1444221_00 – 07/2018 – SK

Príklad: otvoriť pomocný text pre ponuku "Hot water" a funkciu po-
moc znova ukončiť [→ Main menu → User]:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí ikona pomoc v lište s ponukou modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Funkcia pomoc je aktívna, pri poslednej ikone ponuky sa zo-

brazí symbol „?“.

3 Otočné tlačidlo otáčať proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
až sa zobrazí pri ikone "Hot water" symbol „?“.

4 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zobrazí sa pomocný text pre ponuku "Hot water".

5 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Pomocný text bude ukončený.

6 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí ikona pomoc v lište s ponukou modrou farbou.

7 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Funkcia pomoci bude ukončená.

3.3.3 Navigácia v zoznamoch a výber záznamov
zo zoznamov

Zoznamy existujú buď ako čisto informatívne zoznamy alebo slúžia
na výber záznamu zo zoznamu. Medzi záznamami v zozname prepí-
nate otáčaním otočného tlačidla. Zoznamy s viacerými stranami
identifikujete na základe šípky na listovanie. Otáčaním otočného
tlačidla prepínate medzi záznamami v zoznamoch rôznych strán.

Po výbere zoznamu sa aktuálne zvolený záznam zoznamu zobrazí s
háčikom. S "OK" môžete zvoliť iný záznam v zozname. Potom bude
prevzaté príslušné nastavenie a zoznam bude ukončený.

Ob-
rázok 3-5

Zoznam s vybratým záznamom v zozname

Príklad: zmeniť druh prevádzky na "Cooling" [→ Main menu
→ Mode]

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí záznam "Cooling" modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Pri zázname "Cooling" sa nastaví háčik.

3 Otočné tlačidlo otáčať proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
až sa ikona naspäť zobrazí modrou farbou.

4 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Nastavenie sa uloží a nastavovanie sa zatvorí.

3.3.4 Nastaviť požadované hodnoty
Požadovanú hodnotu parametra je možné meniť v rámci zobrazenej
stupnice. Nová hodnota sa uloží pomocou "OK". Dlhým stlačením
otočného tlačidla sa ukončí úroveň nastavovania bez uloženia zada-
nia. Pre niektoré parametre existuje okrem hodnôt na stupnici aj na-
stavenie "Off". Toto nastavenie si môžete zvoliť otočením otočného
tlačidla proti smeru pohybu hodinových ručičiek potom, ako bola do-
siahnutá minimálna hodnota na stupnici.

1 432
Ob-
rázok 3-6

Znázornenie nastavenia parametrov

Poz. Označenie
1 Minimálna hodnota
2 Štandardná hodnota
3 Aktuálne zvolená hodnota
4 Maximálna hodnota

Tab. 3-6 Prvky v zobrazení nastavenia parametrov

Príklad: [Room temperature setpoint 1] nastaviť na 22 °C [→ Main
menu→ User → Room → Room temperature setpoint 1]:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí 22 °C.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Nastavenie sa uloží a nastavovanie sa zatvorí.

3.3.5 Nastaviť čas
Pre nastavenie aktuálneho času alebo časových programov "Party"
a "Away" sa používa funkcia hodín.

Ob-
rázok 3-7

Nastaviť čas
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Príklad: nastaviť hodiny na 16:04 h [→ Main menu→ Settings
→ Display → Time]:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí kruh modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Ukazovateľ hodín sa zobrazí modrou farbou.

3 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí 16:00.

4 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Ukazovateľ minút sa zobrazí modrou farbou.

5 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí 16:04.

6 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Potvrdzovacia ikona v lište s ponukou sa zobrazí modrou

farbou.

7 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Nastavenie sa uloží a nastavovanie sa zatvorí.

3.3.6 Funkcia kalendára
Pre nastavenie aktuálneho dátumu alebo časových programov [Va-
cation] a [Holiday] sa používa funkcia kalendára. Funkcia kalendára
umožňuje pre časové programy výber doby.

Ob-
rázok 3-8

Nastaviť dobu s funkciou kalendára

Príklad: [Vacation] nastaviť od 25. augusta 2018 – 02. septem-
bra 2018 [→ Main menu → Time program→ Vacation]:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
je mesiac nastavený na Aug 2018.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è 1. august sa zobrazí v modrom rámčeku.

Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až sa
zobrazí 25.august v modrom rámčeku.

1 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è 25. august sa zobrazí so sivým pozadím.

2 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí 2.september v modrom rámčeku.

3 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Nastavenie sa uloží a nastavovanie sa zatvorí.

U nastavenia novej doby dovolenky sa automaticky vymaže predtým
nastavená doba. Alternatívne je možné nastavenie dovolenky
resetovať.

Príklad: resetovať nastavenie dovolenky [→ Main menu → Time
program → Vacation]:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí výber mesiaca modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Posledný nastavený deň dovolenky sa zobrazí v modrom

rámčeku.

3 Otočné tlačidlo otáčať proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
až sú všetky dni zobrazené bielou farbou.

4 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Nastavenie dovolenky bude resetované a nastavovanie

ukončené.

3.3.7 Nastaviť časové programy
Na nastavenie trvalých časových programov (pozri Kap. 4.3.2) sa
používa funkcia časového programu. Táto funkcia umožňuje na-
stavenie 3 spínacích cyklov po dňoch. Zadanie je možné samostat-
ne pre každý deň v týždni alebo v blokoch od "pondelka do piatku",
"soboty do nedele" a "pondelka do nedele". Zvolené spínacie cykly
sú v každej úrovni prehľadu daného programu zobrazené sivou far-
bou (Obrázok 3-9).

Čas Spínací cyklus
Jednotlivé dni v týždni (pondelok,
utorok…)

1. 06:00 až 22:00

2. xx:xx až xx:xx

3. xx:xx až xx:xx
Pracovný týždeň (pondelok až
piatok)

1. 06:00 až 22:00

2. xx:xx až xx:xx

3. xx:xx až xx:xx
Víkend (sobota až nedeľa) 1. 06:00 až 22:00

2. xx:xx až xx:xx

3. xx:xx až xx:xx
Celý týždeň (pondelok až
nedeľa)

1. 06:00 až 22:00

2. xx:xx až xx:xx

3. xx:xx až xx:xx

Tab. 3-7 Štruktúra trvalých časových programov

INFORMÁCIE

Časové nastavenia pre spínací cyklus v programe s dňami
v týždni alebo blokmi budú prevzaté aj pre iné časové in-
tervaly v prípade, že sa týkajú rovnakých dní v týždni.

▪ Pre jeden deň v týždni "pondelok" sa zmení začiatočný
čas v prvom spínacom cykle z 06:00 na 05:00 h. V rámci
"pracovný týždeň" a "celý týždeň" sa zmení automaticky
prvý spínací cyklus z 06:00 na 05:00 h.

Ob-
rázok 3-9

Funkcia časového programu s prehľadom (vľavo) a na-
stavovaním (vpravo)

Príklad: pre program [Heating circuit automatic 1] nastaviť spínacie
cykly 1 a 2 pre pondelok až piatok [→ Main menu → Time program
→ Automatic 1]:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa ikona nastavenia zobrazí modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zobrazenie sa prepne na nastavovanie s modrou blikajúcim

výberom doby.
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3 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí požadovaná doba.

4 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zobrazenie sa prepne na zadávacie okno pre začiatočný čas

prvého spínacieho cyklu.

5 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zadávacie okno pre začiatočný čas prvého spínacieho cyklu

bliká na modro.

6 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí požadovaný začiatočný čas.

7 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zobrazenie sa prepne na zadávacie okno pre koncový čas

prvého spínacieho cyklu.

8 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí požadovaný koncový čas.

9 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zobrazenie sa prepne na zadávacie okno pre začiatočný čas

druhého spínacieho cyklu.

10 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí požadovaný začiatočný čas.

11 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zobrazenie sa prepne na zadávacie okno pre koncový čas

druhého spínacieho cyklu.

12 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zadávacie okno pre začiatočný čas druhého spínacieho cyk-

lu bliká na modro

13 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí požadovaný koncový čas.

14 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Zobrazenie sa prepne na zadávacie okno pre začiatočný čas

tretieho spínacieho cyklu.

15 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa ikona nastavenia zobrazí modrou farbou.
è Zobrazenie sa prepne na potvrdzovaciu ikonu.

16 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Programovanie sa uloží.

17 Dlho stlačiť otočné tlačidlo ("naspäť").
è - nastavovanie bude ukončené. Zvolené spínacie cykly budú

zobrazené so sivým pozadím.

18 Otočné tlačidlo otáčať proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
až sa ikona naspäť zobrazí modrou farbou.

19 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Ponuka bude ukončená

3.3.8 Externé ovládanie
Zariadenie je možné okrem integrovanej RoCon+ HP regulačnej
jednotky nastaviť a ovládať aj pomocou externých zariadení.

Ovládanie cez internet
Pomocou voliteľnej brány (EHS157056) je možné regulačnú jednot-
ku RoCon+ HP spojiť s internetom. Takto je možné diaľkové ovláda-
nie zariadenia RoCon+ HP mobilným telefónom (pomocou apliká-
cie).

Ovládanie pomocou stanice v miestnosti
Ovládanie je možné aj pomocou voliteľného regulátora v miestnosti
EHS157034. Na tento účel si pozri priložený návod na používanie.
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4 Funkcia
Zariadenie reguluje prevádzku vykurovania miestnosti, chladenie
miestnosti a sanitárnu prípravu teplej úžitkovej vody úplne auto-
maticky na základe zadaní, ktoré boli nastavené v regulačnej jednot-
ke RoCon+ HP. Nižšie v texte sú popísané funkcie, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzku zariadenia.

Určité popísané funkcie a parametre sú obmedzené prístupovými
právami a môže ich nastaviť len špecialista na vykurovanie (pozri
Kap. 4.5.1).

4.1 Druh prevádzky
[→ Main menu → Operating mode]

V tejto ponuke sa vyberie druh prevádzky, s ktorým má zariadenie
pracovať. Aktuálny druh prevádzky je označený príslušným sym-
bolom na štandardnej obrazovke.

Druh prevádzky Standby (Stand-by) 

VÝSTRAHA

Proti mrazu nezaistené vykurovacie zariadenie môže po-
čas mrazu zamrznúť, a tým môže dôjsť k jeho poškodeniu.

▪ V prípade nebezpečenstva mrazu vyprázdnite vodu z
vykurovacieho zariadenia.

▪ V prípade nevyprázdneného vykurovacieho zariadenia
musí byť v prípade nebezpečenstva mrazu zabezpe-
čené zásobovanie el. energiou a hlavný spínač musí zo-
stať zapnutý.

V tomto druhu prevádzky sa Daikin Altherma EHS(X/H) prepne do
prevádzky stand-by. Pritom zostane zabezpečená ochranná funkcia
proti zamrznutiu. Pre zachovanie tejto funkcie nesmiete zariadenie
odpojiť od napäťového zdroja!

Všetky v RoCon systéme cez CAN zbernicu integrované regulátory
sa nadradene tiež prepnú do prevádzky "Standby".

INFORMÁCIE

V prevádzke [Standby] sa odpojí od napätia tepelné čer-
padlo a eventuálne aj voliteľne pripojený Backup-Heater
(energetický úsporný režim) v prípade, keď sú splnené na-
sledujúce podmienky:

▪ snímač vonkajšej teploty je zapojený a správne nastave-
ný v konfigurácii zariadenia,

▪ vonkajšia teplota je vyššia ako 8 °C,

▪ neprichádza žiadna požiadavka na vykurovanie,

▪ v žiadnom zapojenom vykurovacom okruhu nie je aktív-
na ochranná funkcia pred zamrznutím a

▪ Daikin Altherma EHS(X/H) je zapnuté už minimálne
5 minút.

Druh prevádzky Reducing
Prevádzka vykurovania so zníženou teplotou (nízka požadovaná
teplota) podľa teploty, ktorá je nastavená v parametri [Room tempe-
rature reduced] (pozri Kap. 4.2).

Príprava teplej úžitkovej vody podľa nastavených požadovaných tep-
lôt a spínacích cyklov v časovom programe pre teplú vodu [Hot wa-
ter automatic 1] (pozri Kap. 4.2).

Druh prevádzky Heating
Prevádzka vykurovania na základe požadovanej teploty miestnosti,
ktorá je nastavená v parametri [Room temperature setpoint 1] (pozri
Kap. 4.2).

Zapojený snímač vonkajšej teploty (počasím riadená regulácia teplo-
ty na prívode) alebo zapojený regulátor v miestnosti tiež ovplyvňujú
požadovanú teplotu na prívode.

Príprava teplej úžitkovej vody podľa nastavených požadovaných tep-
lôt a spínacích cyklov v časovom programe pre teplú vodu [Hot wa-
ter automatic 1] (pozri Kap. 4.2).

Druh prevádzky Summer
V prevádzke je len príprava teplej úžitkovej vody podľa nastavených
požadovaných teplôt a spínacích cyklov v časovom programe pre
teplú vodu [Hot water automatic 1] (pozri Kap. 4.2).

Všetky v RoCon systéme cez CAN zbernicu integrované regulátory
sa nadradene tiež prepnú do prevádzky [Summer].

Druh prevádzky Automatic 1 (časový program) 
Automatická prevádzka so zníženou teplotou a vykurovanie podľa
trvalých časových programov (pozri Kap. 4.3):

▪ [Heating circuit automatic 1]

▪ [Hot water automatic 1]

Druh prevádzky Automatic 2 (časový program) 
Automatická prevádzka so zníženou teplotou a vykurovanie podľa
trvalých časových programov (pozri Kap. 4.3):

▪ [Heating circuit automatic 2]

▪ [Hot water automatic 2]

INFORMÁCIESPÍNACÍ KONTAKT PRE EXTERNÉ PRE-
PÍNANIE DRUHOV PREVÁDZKY

Pomocou beznapäťového prepínacieho kontaktu, ktorý je
pripojený na J8 Daikin Altherma EHS(X/H) na svorkách
"EXT" spolu so zapojeným odporom je možné prepínanie
aj pomocou externého zariadenia (napr. modem, ...). Pozri
Tab. 4-1.

Avšak funkcia prepínacieho kontaktu je závislá od para-
metra [Func. burner blocking contact]:

▪ [Func. burner blocking contact ] = 0 (štandardné na-
stavenie): vyhodnotenie hodnôt odporu.

▪ [Func. burner blocking contact] = 1: vyhodnotenie
blokovacieho kontaktu horáka. V prípade zopnutého pre-
pínacieho kontaktu má prednosť externý zdroj tepla.

Druh prevádzky Odpor Tolerancia
Standby < 680 Ω ±5%
Heating 1200 Ω

Reducing 1800 Ω
Summer 2700 Ω

Automatic 2 4700 Ω
Automatic 2 8200 Ω

Tab. 4-1 Hodnoty odporu pre vyhodnotenie EXT signálu

INFORMÁCIE

Odpory uvedené v tabuľke Tab. 4-1 fungujú s toleranciou
5 %. Odpory mimo tohto rozsahu tolerancie sú interpreto-
vané ako rozopnutý vstup. Zdroj tepla sa prepne na druh
prevádzky, ktorý bol aktívny predtým.

Pri hodnotách odporu vyšších ako hodnota pre „Automatic
2“, nebude vstup zohľadňovaný.

Keď majú byť na Daikin Altherma EHS(X/H) zapojené
viaceré prepínacie kontakty (napr. Smart Grid, termostat v
miestnosti), môžu mať s tým spojené funkcie vyššiu prioritu
ako externé prepínanie druhov prevádzky. Druh prevádzky
požadovaný prepínacím kontaktom EXT nebude vôbec zo-
hľadnený alebo bude aktivovaný neskôr.

Okrem týchto druhov prevádzky sú k dispozícii rôzne dočasné vyku-
rovacie programy (pozri Tab. 4-2), ktoré majú po ich aktivácii prioritu.
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Dočasný vykurovací
program

Nastavenie/aktivácia v
ponuke

Upozornenie

Party Časový program Kap. 4.3
Away

Holiday
Vacation
Screed Konfigurácia Kap. 4.5.7

Tab. 4-2 Prehľad dočasných časových programov

INFORMÁCIE

Ak sa aktivuje dočasný vykurovací program (Party, Away,
Holiday, Vacation, Screed) počas zvoleného druhu pre-
vádzky, tak regulácia sa riadi prioritne podľa nastavení toh-
to časového programu.

4.2 User
[→ Main menu → User]

V tejto ponuke sa nastavujú pre používateľa najdôležitejšie požado-
vané teploty a funkcie.

4.2.1 Nastavenie požadovanej teploty v
miestnosti

[→ Main menu→ User→ Room]

V tejto ponuke sa určujú požadované teploty v miestnostiach pre vy-
kurovanie miestnosti. Dostupné požadované hodnoty (1 – 3) patria k
danému cyklu (1 – 3) časových programov [Heating circuit automatic
1] a [Heating circuit automatic 2].

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.3.

4.2.2 Nastavenie zníženej teploty v miestnosti
[→ Main menu → User → Reduced]

V tejto ponuke sa určujú požadované teploty v miestnostiach pre vy-
kurovanie miestnosti so zníženou teplotou. Vykurovanie so zníženou
teplotou sa realizuje pomocou prevádzky "pokles" alebo časovými
programami [Heating circuit automatic 1] a [Heating circuit automatic
2].

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.3.

4.2.3 Nastavenie teploty v miestnosti pri
neprítomnosti

[→ Main menu → User → Absence]

V tejto ponuke sa určujú požadované teploty v miestnostiach pre vy-
kurovanie miestnosti pri neprítomnosti. Prevádzka pri neprítomnosti
sa realizuje pomocou časových programov [Away] alebo [Vacation].

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.3.

4.2.4 Nastavenie požadovanej teploty teplej
úžitkovej vody

[→ Main menu → User → Hot water]

V tejto ponuke sa určujú požadované teploty teplej vody pre prípravu
teplej úžitkovej vody. Dostupné požadované hodnoty (1 – 3) patria k
danému cyklu (1 – 3) časových programov [Hot water automatic 1] a
[Hot water automatic 2].

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.3.

4.2.5 Neplánovaná príprava teplej úžitkovej
vody

[→ Main menu → User→ 1 x Load]

Spustením tejto funkcie je možné teplú úžitkovú vodu v ľubovoľnom
čase ohriať na požadovanú teplotu [Hot water temp. setpoint 1]. Vy-
kurovanie pracuje prioritne a nezávisle od iných vykurovacích prog-
ramov. Po uplynutí tejto dočasnej funkcie skočí regulácia automatic-
ky späť na predtým aktívny druh prevádzky.

Možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke nájdete v Kap. 7.3.

4.3 Časový program
[→ Main menu → Time program]

Pre komfortné a individuálne temperovanie v miestnosti a teploty
teplej vody sú k dispozícii rôzne ľubovoľne meniteľné trvalé časové
programy. Pre mimoriadne situácie sú k dispozícii dočasné časové
programy, ktoré trvalé časové programy, prípadne aktuálne nastave-
ný druh prevádzky vyradia z prevádzky po dobu ich platnosti.

4.3.1 Dočasné časové programy

INFORMÁCIE

Nasledovné dočasné časové programy môžu byť kedykoľ-
vek prerušené manuálnou zmenou druhu prevádzky.

Party
[→ Main menu → Time program → Party]

Program beží od aktivácie až po nastavený čas. Vykurovací okruh je
v tomto čase regulovaný na teplotu, ktorá je nastavená parametri
[Room temperature setpoint 1]. Keď sú aktívne časové programy
[Automatic 1] alebo [Automatic 2], bude cyklus vykurovania predĺže-
ný alebo predčasne spustený. Príprava teplej úžitkovej vody nie je
ovplyvnená.

Away
[→ Main menu → Time program → Absence]

Program beží od aktivácie až po nastavený čas. Vykurovací okruh je
v tomto čase regulovaný na požadovanú teplotu v miestnosti, ktorá
je nastavená parametri [Room temperature absence]. Príprava teplej
úžitkovej vody nie je ovplyvnená.

Vacation
[→ Main menu → Time program → Vacation]

Pomocou tejto funkcie kalendára je možné zadať dobu neprítomnos-
ti. Vykurovací okruh je v tomto čase trvalo (24 h denne) regulovaný
na požadovanú teplotu v miestnosti, ktorá je nastavená parametri
[Room temperature absence]. Tento program sa nespustí, keď je k
nastavenému začiatočnému dátumu aktívny druh prevádzky [Stand-
by].

Holiday
[→ Main menu → Time program → Holiday]

Pomocou tejto funkcie kalendára je možné zadať dobu prítomnosti.
V tomto čase sa reguluje výlučne podľa nastavení pre "nedeľa" v
[Heating circuit automatic 1] a [Hot water automatic 1].

4.3.2 Trvalé časové programy
Pre zapojené vykurovacie okruhy a okruh plnenia zásobníka regulu-
jú časové programy teplotu vykurovacieho okruhu a teplotu teplej
vody, prípadne dobu prevádzky obehového čerpadla podľa zada-
ných spínacích cyklov. Spínacie cykly sú uložené v časových
blokoch, pre ktoré je možné nastaviť rôzne požadované teploty.

Uložené programy spínacích časov môžete kedykoľvek meniť. Na
účely lepšieho prehľadu sa odporúča zapísať si programované spí-
nacie časy a spoľahlivo ich uschovať (pozri Kap. 11.1).
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Okruh vykurovania Automatika 1 a 2
[→ Main menu → Time program → HC Auto 1/HC Auto 2]

V tomto menu je možné nastaviť parametre pre časové programy
okruhu vykurovania. Pre jeden deň je možné nastaviť 3 spínacie
cykly, ktorým je možné priradiť parameter [Room temperature setpo-
int 1/2/3]. Mimo spínacích cyklov sa reguluje na požadovanú hod-
notu [Room temperature reduced]. Zadanie je možné pre každý
jednotlivý deň v týždni samostatne alebo v úsekoch týždňa.

Teplá voda Automatika 1 a 2
[→ Main menu → Time program → DHW Auto 1/DHW Auto 2]

V tomto menu je možné nastaviť parametre pre časové programy
pre prípravu teplej úžitkovej vody. Pre jeden deň je možné nastaviť 3
spínacie cykly, ktorým je možné priradiť parameter [Hot water temp.
setpoint 1/2/3].

Program cirkulácie
[→ Main menu → Time program → Circulation]

V tomto menu je možné nastaviť parametre časového programu pre
voliteľne zapojené obehové čerpadlo. Je možné nastaviť 3 spínacie
cykly pre jeden deň.

INFORMÁCIE

Používanie obehových potrubí vo Francúzsku nie je povo-
lené!

Nastavenia výrobcu
Trvalé spínacie programy sú prednastavené zodpovedajúco Tab.
4-3.

Spínací cyklus 1 Spínací cyklus 2 Spínací cyklus 3
Čas On Off On Off On Off

Vykurovanie miestností
Nastavenie teploty [Room temperature setpoint 1]:

20 °C
[Room temperature setpoint 2]:

20 °C
[Room temperature setpoint 3]:

20 °C

[Room temperature reduced]: 10 °C

"Heating circuit automatic 1"
Pondelok – piatok 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Sobota, nedeľa 07:00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
"Heating circuit automatic 2"

Pondelok – piatok 06:00 08:00 16:00 22:00 - - : - - - - : - -
Sobota, nedeľa 07:00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Príprava teplej vody
Nastavenie teploty [Hot water temp. setpoint 1]: 60 °C [Hot water temp. setpoint 2]: 60 °C [Hot water temp. setpoint 3]: 60 °C

"Hot water automatic 1"
Pondelok – nedeľa 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Hot water automatic 2"
Pondelok – piatok 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Sobota, nedeľa 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
"Circulation program"

Pondelok – piatok 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
Sobota, nedeľa 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Tab. 4-3 Nastavenie výrobcu trvalých spínacích programov

4.3.3 Reset časového programu
[→ Main menu → Time program → Reset]

V tejto ponuke je možné obnoviť časové programy na nastavenia vý-
robcu. Vyberte zodpovedajúce časové programy a potvrďte výber.

4.4 Nastavenie
[→ Main menu → Settings]

V tejto ponuke sa vykonáva základné nastavenie regulačnej jednot-
ky a systému. Sem patrí aj zapojenie voliteľných a externých kompo-
nentov. V závislosti od úrovne oprávnenia (používateľ alebo špe-
cialista) sú k dispozícii rôzne parametre.

4.4.1 Nastavenia zobrazenia
[→ Main menu → Settings → Display]

V tejto ponuke je možné nastaviť jazyk, dátum, čas, jas LCD a čas
osvetlenia LCD.

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.5.

INFORMÁCIE

Zvýšenie jasu LCD displeja nad hodnotu nastavenú výrob-
com znižuje životnosť displeja.

4.4.2 Systém
[→ Main menu → Settings → System]

V tejto ponuke sú zhrnuté základné parametre vykurovacieho za-
riadenia.

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.5.2.
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4.4.3 Externé zdroje tepla
[→ Main menu → Settings → Add. Heat]

V tejto ponuke je možné nakonfigurovať zapojenie voliteľného exter-
ného zdroja tepla.

Teplo dodávané alternatívnym zdrojom tepla musí byť privádzané do
beztlakového zásobníka vody v zásobníku na teplú vodu Daikin Alt-
herma EHS(X/H).

▪ V prípade použitia voliteľného Backup-Heaters BUxx je to závislé
od konštrukcie a montážnej situácie.

▪ V prípade použitia alternatívneho zdroja tepla (napr. plynový alebo
olejový kotol) je možné tento hydraulicky

▪ beztlakovo prostredníctvom prípojok (prívod a spiatočka solár-
neho systému) výmenníka tepla alebo

▪ u typov zariadení Daikin Altherma EHS(X/H) …B, pomocou in-
tegrovaného solárneho tlakového výmenníka tepla

zapojiť.

Nastavením parametra [Config. add. heat generator] sa určí, či a
ktorý doplnkový zdroj tepla (WEZ) je dostupný pre prípravu teplej
úžitkovej vody a podporu vykurovania.

▪ Žiadny externý zdroj tepla

▪ Voliteľný Backup-Heater

▪ Externý zdroj tepla pre teplú úžitkovú vodu a podporu vykurova-
nia: alternatívny zdroj tepla preberá prípravu teplej úžitkovej vody
a podporu vykurovania. Po požiadavke od externého zdroja tepla
sa zopne relé K3 na spínacej doske RTX-EHS.

▪ Externý zdroj tepla pre teplú úžitkovú vodu a podporu vykurova-
nia: alternatívny zdroj tepla 1 (voliteľný Backup-Heater BUxx) pre-
berá prípravu teplej úžitkovej vody a alternatívny zdroj tepla 2 pre-
berá podporu vykurovania. Po požiadavke od externého zdroja
tepla 1 sa zopne relé K3 a po požiadavke od externého zdroja
tepla 2 sa zopne relé K1 na spínacej doske RTX-EHS. Rešpektuj-
te výstražné upozornenie! Spôsob funkčnosti doplnkového alter-
natívneho zdroja tepla je ovplyvnená aj nastaveniami parametrov
[Equilibrium function] a [Equilibrium temperature].

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.5.3.

4.4.4 Vstupy/výstupy
[→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs]

V tejto ponuke je možné nakonfigurovať parametre pre vstupy a vý-
stupy základnej dosky regulačnej jednotky na individuálnu optimali-
záciu regulačnej jednotky zariadenia.

Smart Grid 

VAROVANIE

Pri požadovaných teplotách teplej úžitkovej vody
nad 65 °C jestvuje nebezpečenstvo obarenia. To je možné,
pretože energetický zásobovací podnik (EVU) je v
ustanoveniach Smart Grid oprávnený optimalizovať a
ovládať odber prúdu podľa ponuky a dopytu.

Takýmto vynúteným zásobovaním môže požadovaná tep-
lota teplej vody v zásobníku vody dosiahnuť viac ako
65 °C.

Tento proces sa aktivujte aj vtedy, keď je nastavená pre-
vádzka [standby].

▪ Do rozvodu teplej vody nainštalujte ochranu proti obare-
niu.

Pri používaní tejto funkcie je potrebný špeciálny elektromer s prijí-
mačom SG, na ktorý musí byť zapojená Daikin Altherma EHS(X/H).

Po aktivovaní funkcie pomocou parametra [Smart Grid] sa závisle od
nastavenia signálu zásobovacieho podniku prepne tepelné čerpadlo
do prevádzky podľa Tab. 4-4.

Signál (3) Náklady za
energiu

Vplyv na
EVU SG Teplá voda Vykurovanie,

kúrenie
1 0 --- Žiadna prevádz-

ka (4)
Žiadna prevádz-

ka (4)

0 0 Normál Normálna pre-
vádzka

Normálna pre-
vádzka

0 1 low Odporúčané za-
pnutie a poža-

dovaná hodnota
teploty v zásob-
níku sa zvyšuje
v závislosti od

parametra
[Mode Smart

Grid].

Odporúčané za-
pnutie a poža-

dovaná hodnota
teploty na prívo-
de sa zvyšuje v
závislosti od pa-
rametra [Mode

Smart Grid].

1 1 Veľmi nízka Príkaz na za-
pnutie a poža-

dovaná hodnota
teploty v zásob-
níku sa nastaví

na 70 °C.

Príkaz na za-
pnutie plnenia

zásobníka.

Tab. 4-4 Používanie signálu SG

Funkcia prepínania AUX
Nastavením parametra [AUX switching function] sa navolia podmien-
ky prepínania pre beznapäťový prepínací kontakt AUX (prepínací vý-
stup A). Pomocou tohto prepínacieho kontaktu je možné riadiť naprí-
klad externý zdroj tepla.

Ak je splnená jedna z podmienok prepnutia, tak sa beznapäťový
kontakt prepne po uplynutí doby, ktorá bola nastavená v parametri
[AUX delay time].

Prepínací kontakt AUX (prepínací výstup A) sa neprepne, keď je
nastavenie dezaktivované.

Prepínací kontakt AUX (prepínací výstup A) sa prepne, keď na-
stavenie

▪ teploty v zásobníku (Tdhw) ≥ hodnota parametra [TDHW switching
threshold].

▪ v prípade poruchy.

▪ Vonkajšia teplota < hodnota parametra [Equilibrium Temp].

▪ Požiadavka na teplo pre prípravu teplej úžitkovej vody.

▪ Požiadavka na teplo pre vykurovanie miestnosti.

▪ Požiadavka na teplo pre vykurovanie miestnosti alebo prípravu
teplej úžitkovej vody.

Interlink funkcia
Nastavenie parametra [Interlink function] = zap poskytuje možnosť,
aby boli do regulačnej jednotky zahrnuté Daikin Altherma EHS(X/H)
dve rôzne hodnoty teploty na prívode.

To platí pre regulačnú jednotku na základe počasia, ako aj pri regu-
lovaní podľa pevne zadanej požadovanej teploty na prívode (pozri
Kap. 4.5).

Možné použitie je napríklad dodatočné zapojenie HP convector do
plošného vykurovacieho a chladiaceho systému.

Predpoklad: na konektorovej prípojke J16 Daikin Altherma EHS(X/H)
sú zapojené 2 prepínacie kontakty (napr. termostaty v miestnosti).

▪ Parameter [Interlink function] = vyp: dezaktivovaná

(3) Prepínacie kontakty na vstupe J8 spínacej dosky RoCon BM2C zopnuté (1) alebo rozopnuté (0).
(4) Žiadna funkcia ochrany proti zamrznutiu
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▪ Parameter [Interlink function] = zap: vyhodnotenie prepínacích
kontaktov vykurovanie a chladenie na konektorovej prípojke J16
na spínacej doske RoCon BM2C. Aktivovanie chladenia iba pre-
pnutím druhu prevádzky na [Cooling] (pozri Kap. 4.1). Nastavenie
parametra [Room thermostat] nebude viac vyhodnocované.

▪ Rozopnuté prepínacie kontakty: aktívna iba ochrana proti za-
mrznutiu

▪ Druh prevádzky [Heating] alebo [Automatic 1]/[Automatic 2] ak-
tívny počas spínacích cyklov v dennej prevádzke.

▪ Zopnutý prepínací kontakt Heating = IL1

▪ Reguluje sa na normálnu požadovanú teplotu na prívode podľa
nastavení parametra pre [Heating].

▪ Zopnutý prepínací kontakt = IL2

▪ Reguluje sa na zvýšenú požadovanú teplotu na prívode (nor-
málna požadovaná teplota na prívode + hodnota parametra [In-
terlink temperature rise]). Priorita v prípade, že sú zopnuté obi-
dva prepínacie kontakty!

▪ Druh prevádzky [Cooling] aktívny.

▪ Zopnutý prepínací kontakt Heating = IL1

▪ Reguluje sa na normálnu požadovanú teplotu na prívode podľa
nastavení parametra na úrovni [HC Configuration] > [Cooling].

▪ Zopnutý prepínací kontakt = IL2

▪ Reguluje sa na zníženú požadovanú teplotu na prívode (nor-
málna požadovaná teplota na prívode - hodnota parametra [In-
terlink temperature reduction]). Priorita v prípade, že sú zopnuté
obidva prepínacie kontakty!

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.5.

4.4.5 Inteligentné ovládanie zásobníka
[→ Main menu → Settings → ISM]

V prípade dostatočne vysokých teplôt v zásobníku je možné využiť
energiu v nádrži zásobníka na vykurovanie miestnosti. To môže buď
zvýšiť komfort (funkcia [Continuous heating]) alebo umožní využívať
energiu z externého zdroja tepla ako napr. solárne zariadenie v
prípade, ak príde požiadavka na vykurovanie (funkcia [podpora vy-
kurovania]).

Neprerušované vykurovanie
Táto funkcia umožňuje neprerušované vykurovanie aj počas rozm-
razovania výparníka. Takto je možné zabezpečiť vysoký komfort aj u
rýchlo reagujúcich vykurovacích systémoch (napr. konvektory).

Podpora vykurovania
Keď bude funkcia podpory vykurovania (parameter [Heating support
(HZU)] = zap) aktivovaná, tak sa energia v intergrovanej nádrži
zásobníka Daikin Altherma EHS(X/H) použije na prevzatie funkcie
vykurovania. Pri dostatočne vysokej teplota zásobníka zostane
horák mimo prevádzky.

Minimálna hodnota (THZUmin) sa vypočíta nasledovne: THZUmin = práve
aktívna požadovaná teplota teplej úžitkovej vody [Hot water tempe-
rature setpoint] + parameter [HZU hysteresis].

Podmienka pre zapnutie:

Tdhw > THZUmin + 4 K a Tdhw > info parameter [Hot water temperatu-
re setpoint] + 1 K

Ak je podmienka pre zapnutie splnená, tak z nádrže zásobníka je
odoberané teplo, ktorým je zásobované vykurovacie zariadenie.

Podmienka pre vypnutie:

Tdhw < THZUmin alebo Tdhw < parameter [Feed temperature setpoint]
(pozri Kap. )

Ak je splnená podmienka pre vypnutie, tak sa nastaví podpora vyku-
rovania zo zásobníka teplej vody a horák preberie vykurovanie.

Parameter [Power BIV] obmedzuje výkon, ktorý je možné maximálne
odobrať. Parameter [HZU max. temperature] obmedzuje maximálnu
teplotu, ktorá je možná vo vykurovacom zariadení.

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k parametrom v tejto
ponuke nájdete v Kap. 7.5.5.

4.4.6 Špeciálne funkcie
[→ Main menu → Settings → Special]

Špeciálne funkcie ovplyvňujú príkon tepelného čerpadla. Tichá pre-
vádzka napríklad znamená, že externý agregát tepelného čerpadla
pracuje so zníženým výkonom. Tým sa zníži prevádzkový hluk, ktorý
vytvára vonkajší agregát tepelného čerpadla.

Tichá prevádzka

UPOZORNENIE

Pri tichej prevádzke klesá výkon v prevádzke vykurovania
a chladenia miestností tak veľmi, že sa príp. nedajú do-
siahnuť prednastavené požadované hodnoty teploty.

▪ Pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu existuje
nebezpečenstvo vecných škôd z dôvodu pôsobenia
mrazu.

Pri aktívnej funkcii pracuje tepelné čerpadlo v prevádzke so zníže-
nou hlučnosťou. Pomocou parametra [Quiet level] je možné si vy-
brať z troch akustických úrovní.

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.5.

4.5 Konfigurácia
[→ Main menu → Configuration]

V tejto ponuke je možné optimálne prispôsobiť charakteristiku pre-
vádzky zariadenia štruktúre systému a potrebám používateľa. Dopl-
nkové programy uľahčujú uvádzanie do prevádzky. V závislosti od
úrovne oprávnenia (používateľ alebo špecialista) sú k dispozícii rôz-
ne parametre.

4.5.1 Prístupové práva (kód špecialistu)
[→ Main menu → Configuration → Access]

Určité funkcie a parametre v regulačnej jednotke sú obmedzené prí-
stupovými právami a pre používateľa sú skryté. Na zabezpečenie
prístupu musí špecialista zadať zodpovedajúci kód.

Ob-
rázok 4-1

Nastaviť prístupový kód

Príklad: nastaviť kód 3090 (iba príklad, toto nie je prístupový kód)
[→ Main menu → Configuration → Access]:
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1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí prvé zadávacie pole modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Prvé zadávacie pole bliká na modro.

3 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí 3.

4 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Druhé zadávacie pole sa zobrazí na modro.

5 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí tretie zadávacie pole modrou farbou.

6 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Tretie zadávacie pole bliká na modro.

7 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí 9.

8 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Štvrté zadávacie pole sa zobrazí na modro.

9 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa potvrdzovacia ikona zobrazí modrou farbou.

10 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Kód sa overí a nastavovanie bude ukončené.

4.5.2 Senzory
[→ Main menu → Configuration → Sensors]

V tejto ponuke sa aktivujú a konfigurujú (voliteľné) snímače. Tu je
možné stanoviť požadované hodnoty tlaku vody.

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k parametrom v tejto
ponuke nájdete v Kap. 7.6.1.

4.5.3 Konfigurácia okruhu vykurovania
[→ Main menu → Configuration → HC Config]

V tomto menu sa nastavujú základné funkcie okruhu vykurovania.

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k parametrom v tejto
ponuke nájdete v Kap. 7.6.2.

Regulácia teploty na prívode na základe počasia
Ak je aktívna regulácia teploty na prívode podľa počasia, určuje sa
teplota na prívode (parameter [Feed temperature setpoint]) auto-
maticky, závisle od vonkajšej teploty podľa nastavenej krivky vykuro-
vania/chladenia.

Po dodaní je táto funkcia aktívna. Je možné ju dezaktivovať alebo
znova aktivovať iba pomocou kódu špecialistu (regulácia na pevnú
hodnotu).

Keď je dodatočne zapojený regulátor v miestnosti (EHS157034) na
RoCon+ HP, budú požadované teploty regulované na základe poča-
sia a teploty v miestnosti (parameter [Room Influence]).

Nastavenie tejto funkcie je možné len s kódom špecialistu. Pre tento
účel kontaktujte špecialistu na vykurovanie.

Táto funkcia sa aktivuje alebo dezaktivuje pomocou parametra [We-
ather-dependent] v ponuke "Configuration".

▪ Parameter [Weather-dependent] = zap: regulácia teploty na prívo-
de na základe počasia

▪ Parameter [Weather-dependent] = vyp: regulácia podľa pevne na-
stavenej požadovanej teploty

▪ Vykurovanie: parameter [Feed temperature heating mode]
alebo parameter [Feed temperature reducing mode]

▪ Chladenie: parameter [Feed temperature cooling mode]

INFORMÁCIE

Regulácia teploty na prívode na základe počasia nemá v
prípade požiadavky od okruhu teplej úžitkovej vody žiadny
vplyv na požadovanú teplotu na prívode.

V prípade zapojeného Zmiešavací modul 
Nastavenie krivky vykurovania/chladenia a aktivácia regulácie teplo-
ty na prívode na základe počasia pre priradený vykurovací okruh sa
vykonávajú tak isto, ako je to popísané v predchádzajúcom texte.

Existuje možnosť prevádzkovať priradený vykurovací okruh ako

▪ Rozšírenie zmiešavača
Do modulu zmiešavača je pomocou CAN zbernice posielaná von-
kajšia teplota snímača vonkajšej teploty, ktorý je zapojený na Dai-
kin Altherma EHS(X/H).

alebo ako

▪ Rozšírenie zmiešavača s Regulácia zón
Na zmiešavací modul je potrebné zapojiť samostatný snímač von-
kajšej teploty. Priradený vykurovací okruh sa reguluje podľa von-
kajšej teploty, ktorá je relevantná pre túto zónu.

Pomocou aktivovanej funkcie terminálu môžete zmiešavací modul
obsluhovať pomocou RoCon+ B1 Daikin Altherma EHS(X/H) a zadá-
vať nastavenia pre priradený vykurovací okruh.

V spojení s regulátorom v miestnosti EHS157034 môže zmiešavací
modul priradeného vykurovacieho okruhu regulovať aj úplne samos-
tatne a nezávisle od zdroja tepla.

INFORMÁCIE

Keď sa v ponuke "Terminal" zobrazí hlásenie "n.a.", nebola
ovládacej jednotke doteraz priradená žiadne platná adresa
terminálu.

Ak by hlásenie "n.a." bolo zobrazené aj naďalej, môže byť
potrebná aktualizácia softvéru prístroja, aby bolo možné
funkciu terminálu používať. Obráťte sa, prosím, na servis-
ný tím.

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto ponuke náj-
dete v Kap. 7.6.

Ochranná funkcia proti zamrznutiu
Pri vonkajšej teplote pod hodnotou parametra [Frost protection tem-
perature] sa zapne integrované obehové čerpadlo, aby sa zabránilo
zamrznutiu vykurovacieho zariadenia.

Okrem toho sú neustále kontrolované aj snímače na prívode, na
zásobníku a zapojené snímače teploty v miestnosti. Ak na jednom z
týchto snímačov klesne nameraná teplota pod 7 °C (u teploty v
miestnosti pod 5 °C), taktiež sa aktivuje ochranná funkcia pred za-
mrznutím.

Ak klesne teplota na prívode vykurovania pod 7 °C, kúri Daikin Alt-
herma EHS(X/H) dovtedy, až dosiahne teplota na prívode vykurova-
nia minimálne 12 °C.

Funkcia sa ukončí, ak vonkajšia teplota stúpne nad nastavenú hod-
notu parametra [Frost protection temperature] + 1 K a nie je splnená
žiadna iná podmienka aktivácie.
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INFORMÁCIE

Keď sú aktivované nízkotarifné funkcie;

Parameter [HT/NT function] = 3

alebo

Parameter [Smart Grid] = 1,

môže vypnúť kompletnú prevádzku tepelného čerpadla zo
strany energetického zásobovacieho podniku na obmedze-
nú dobu. V takýchto prípadoch nie je možné dodatočné vy-
kurovanie ani pri splnených podmienkach pre funkciu
ochrany proti zamrznutiu a interné obehové čerpadlo vyku-
rovania sa nezapne.

Tieto situácie identifikujete tak, že v ponuke "info" sa v poli
prevádzkových údajov: "ext" zobrazí hodnota "HT" alebo
"SG1".

4.5.4 Vykurovanie
[→ Main menu → Configuration→ Heating]

V tejto ponuke sa konfigurujú doby vykurovania a požadované teplo-
ty na prívode pre vykurovanie.

Krivka vykurovania

VAROVANIE: HORĽAVÝ MATERIÁL

V prípade poruchy z dôvodu prehriatia sa môže prehriatím
poškodiť podlahové kúrenie, zálievka, prípadne podlaha.

▪ Pred prvým uvedením do prevádzky nastavte obmedze-
nie maximálnej teploty v regulácii RoCon+ HP (parame-
ter [Max. feed temperature]) pred začiatkom merania
emisií na maximálnu povolenú teplotu zariadenia.

▪ Ochranný vypínač proti prehriatiu (poskytne zákazník)
zapojiť na konektorovú prípojku "EXT" pre externé prepí-
nanie druhov prevádzky tak, že Daikin Altherma EHS(X/
H) sa prepne do prevádzky "Standby " alebo "Summer ".
U parametra [Room thermostat] = zap alebo parametra
[Interlink function] = zap sa musí ochranný vypínač proti
prehriatiu zapojiť tak, aby bol prepínací kontakt termos-
tatu v miestnosti prerušený.

▪ Keď sa podlahové kúrenie použije aj na chladenie miest-
nosti, platia upozornenia pre zapojenie z vyššie uve-
deného bodu aj pre zapojenie ochranného vypínača pri
vlhkosti, ktorý poskytuje zákazník.

Pomocou krivky vykurovania sa upraví teplota na prívode závisle od
príslušnej vonkajšej teploty na základe vlastností budovy (regulácie
teploty na prívode riadená počasím pozri Kap. 4.5). Strmosť krivky
vykurovania popisuje všeobecne pomer zmeny teploty na prívode
voči zmene vonkajšej teploty.

Krivka vykurovania platí v rámci hraničných hodnôt pre minimálnu a
maximálnu teplotu, ktoré sú nastavené pre príslušný vykurovací
okruh. Medzi nameranou teplotou v miestnosti v oblasti pobytu a
vždy požadovanou teplotou v miestnosti sa môžu vyskytnúť odchýl-
ky, ktoré je možné minimalizovať namontovaním termostatu alebo
regulátora do miestnosti.

Regulácia je zo závodu nastavená tak, aby sa krivka vykurovania
počas prevádzky sama nemenila.

Automatickú úpravu krivky vykurovania je možné aktivovať (pa-
rameter [Heating curve adaptation]), keď sú snímač vonkajšej tep-
loty a regulátor v miestnosti (EHS157034) zapojené (pozri Kap.
4.5).

Podmienky pre štart automatickej úpravy krivky vykurovania:

▪ Vonkajšia teplota < 8 °C

▪ Druh prevádzky [Automatic (I alebo II)]

▪ Doba fázy poklesu minimálne 6 h

Ak nie je automatická úprava krivky vykurovania aktívna, je mož-
né krivku vykurovania ručne nastaviť prestavením parametra [He-
at-Slope]).

INFORMÁCIE: RUČNÁ ÚPRAVA KRIVKY VYKUROVA-
NIA

Nastavenú hodnotu upravte až po 1 – 2 dňoch a len v
malých krokoch.

▪ Dezaktivujte cudzie zdroje tepla (napr. kachle, priame sl-
nečné žiarenie, otvorené okná).

▪ Kompletne otvorte existujúce termostatické ventily vyku-
rovacích telies alebo servopohonov.

▪ Aktivujte druh prevádzky "Heating". Predpísané hodnoty
pre nastavenie sú:

Vykurovacie teleso a systém 70: 1,4 až 1,6.

Podlahové kúrenie: 0,5 až 0,9.

Ob-
rázok 4-2

Krivky vykurovania

Poz. Označenie
TA Vonkajšia teplota
tR Požadovaná hodnota teploty v miestnosti
tV T-HS

Tab. 4-5

Comfort Heating
Keď tepelné čerpadlo nedokáže pokryť potrebu tepla pri veľmi
nízkych vonkajších teplotách, bude teplo odobraté zo zásobníka a
použité na vykurovanie miestnosti. Vo veľmi zriedkavých prípadoch
(v systémoch s potrebnými vysokými teplotami na prívode a potreb-
nými nízkymi teplotami teplej úžitkovej vody) môže byť potrebná tep-
lota na prívode vyššia ako nastavená teplota zásobníka. Aby sa u ta-
kýchto systémov zabránilo krátkodobému výpadku komfortu pri vy-
kurovaní, je možné nastaviť parameter [Comfort Heating] na „On“.
Pri zodpovedajúcich vonkajších teplotách sa zvýši teplota zásobníka
pomocou teploty zásobníka, ktorá je nastavená pre potrebu teplej
vody.

INFORMÁCIE

Keď sa [Comfort Heating] nastaví na„On“, zvýši sa eventu-
álne spotreba prúdu tepelného čerpadla. V štandardnom
nastavení je [Comfort Heating] nastavený na „Off“.
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Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto funkcii náj-
dete v Kap. 7.6.

4.5.5 Chladenie
[→ Main menu → Configuration → Cooling]

V tejto ponuke sa nastavuje prevádzka chladenia.

UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO KONDENZÁCIE

V prípade poruchy alebo pri nesprávnom nastavení para-
metrov sa môže kondenzáciou poškodiť podlahové kúre-
nie, zálievka, prípadne podlaha.

▪ Pred prvým uvedením do prevádzky a aktivovaním
chladenia nastavte obmedzenie minimálnej teploty v re-
gulačnej jednotke RoCon (parameter [Feed temperature
lower limit]) na minimálnu povolenú teplotu zariadenia.

Predpoklady pre chladenie:

▪ Vonkajšia teplota > nastavená požadovaná teplota v miestnosti

▪ Vonkajšia teplota > nastavená teplota parametra [Start T-Out Co-
oling]

▪ Prevádzka [Cooling] aktivovaná.

▪ pomocou ponuky "druh prevádzky" alebo

▪ pomocou funkcie termostatu v miestnosti (prepínací kontakt pre
chladenie zopnutý)

▪ V systéme RoCon vykurovacieho zariadenia nie je aktívna žiadna
požiadavka na teplo

INFORMÁCIE

Keď klesne priemerná vonkajšia teplota pri aktívnej pre-
vádzke "chladenie" pod 4 °C, automaticky sa prepne pre-
vádzka na "vykurovanie".

K opätovnému automatickému prepnutiu prevádzky na
"chladenie" príde v prípade:

▪ termostat v miestnosti je zapojený na konektorovej
prípojke J16 (chladenie) a

▪ prepínací kontakt termostatu v miestnosti je zopnutý a

▪ priemerná vonkajšia teplota je vyššia ako 10 °C.

Krivka chladenia
[→ Main menu → Configuration → Cooling→ Cooling curve]

Krivka chladenia určuje požadovanú teplotu na prívode pri chladení,
a to závisle od príslušnej vonkajšej teploty. (Regulácia teploty na
prívode na základe počasia, pozri Kap. 4.5.3). Vyššie vonkajšie tep-
loty znamenajú nižšiu požadovanú teplotu na prívode a opačne.
Krivku chladenia je možné upraviť pomocou štyroch parametrov
podľa vlastností budovy (pozri Obrázok 4-3).
1 [Start T-Out Cooling]
2 [Max T-Out Cooling]
3 [T-Flow Cooling start]
4 [T-Flow Cooling max]

Parametre chladenia
[→ Main menu → Configuration → Cooling → Parameter]

Táto ponuka obsahuje ďalšie parametre na úpravu požadovanej tep-
loty na prívode pri chladení.

Počas regulácie teploty na prívode podľa počasia môže používateľ
zvýšiť alebo znížiť požadovanú teplotu na prívode pomocou para-
metra [Cooling setpoint adjustment] maximálne o 5 K. Smerom dole
sa teplota obmedzuje parametrom [Feed temperature lower limit].

Ob-
rázok 4-3

Závislosť parametrov pri krivke chladenia

Poz. Označenie
1 Parameter [Start T-Out Cooling]
2 Parameter [Max T-Out Cooling]
3 Parameter [T-Flow Cooling start]
4 Parameter [T-Flow Cooling max]
5 Parameter [Feed temperature lower limit]
6 Požadovaná teplota v miestnosti
7 Chladenie je možné
TA Vonkajšia teplota
tV T-HS
------- Krivka chladenia
- - - - možný paralelný posuv krivky chladenia

Tab. 4-6

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k parametrom v tejto
ponuke nájdete v Kap. 7.6.4.

4.5.6 Teplá voda
[→ Main menu → Configuration → Hot water]

V tejto ponuke je možné upraviť prípravu teplej vody individuálne
podľa požiadaviek a potrieb používateľa. Tak je možné znížiť
spotrebu energie a zvýšiť komfort.

Nastavenia pre voliteľné obehové čerpadlo
Závisle od parametra [Circulation pump control] je možné ovládať
voliteľné obehové čerpadlo synchrónne so zvoleným časovým prog-
ramom pre prípravu teplej úžitkovej vody alebo s časovým prog-
ramom pre obehové čerpadlo (pozri Kap. 4.3). V čase povolenia
zvoleného časového programu môže byť obehové čerpadlo pre-
vádzkované buď priebežne alebo podľa taktu. To sa stanoví pomo-
cou parametra [Circulation pump control].

Ochrana pred legionelami

Táto funkcia slúži ako prevencia výskytu baktérií v zásobníku teplej
vody pomocou termickej dezinfekcie. Na tento účel sa zásobník tep-
lej vody závisle od parametra [Thermal disinfection day] 1 × denne
alebo 1 × týždenne nahreje na dezinfekčnú teplotu [Thermal disin-
fection temp.]. Dezinfekcia začne v nastavenom začiatočnom čase
[Thermal disinfection start time] a je aktívna jednu hodinu. Voliteľne
zapojené obehové čerpadlo sa počas tohto procesu zapne auto-
maticky.

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto funkcii náj-
dete v Kap. 7.6.5.
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4.5.7 Doplnkový program
[→ Main menu → Configuration → Add-on]

V tejto ponuke sa nachádzajú programy, ktoré uľahčia uvedenie za-
riadenia do prevádzky.

Air Purge
[→ Main menu → Configuration → Add-on → Air purge]

Aktivovaním funkcie odvzdušnenia naštartuje regulácia pevne defi-
novaný program s prevádzkou štart – stop integrovaného obehové-
ho čerpadla, ako aj s rôznymi polohami 3-cestných prepínacích ven-
tilov. Existujúci vzduch môže počas aktivovanej funkcie unikať cez
automatický odvzdušňovací ventil.

INFORMÁCIE

Aktivácia tejto funkcie nenahrádza správne odvzdušnenie
vykurovacieho okruhu.

Pred aktiváciou tejto funkcie musí byť vykurovací okruh
kompletne naplnený.

Test relé
[→ Main menu → Configuration → Additional programs→ Relay test]

Tento program umožňuje skúšať interné spínacie relé. To môže byť
potrebné pri poruchách, chybových hláseniach alebo v rámci ročnej
údržby. Keď otvoríte ponuku, dezaktivujú sa všetky relé. Výberom
jednotlivých alebo viacerých relé sa tieto znova aktivujú. Po ukon-
čení tejto ponuky sa všetky testy relé ukončia.

Ovládanie ponuky testovania relé je identické s výberom záznamov
v zoznamoch (pozri Kap. 3.3.3). Avšak v zozname relé je možné na
testovanie aktivovať viaceré relé paralelne. Na tento účel vyberte
zodpovedajúce relé pomocou "OK". Aktivované relé sa zobrazia s
háčikom.

Sušenie zálievky
[→ Main menu → Configuration → Add-on → Screed]

V tejto ponuke sa spustí sušenie zálievky zodpovedajúco nastave-
niam v [Screed Program]. Tento program slúži výlučne na predpísa-
né sušenie novo vytvorenej zálievky v prípade podlahového kúrenia.
Prvý deň programu zálievky začína po aktivovaní programu precho-
dom na nový deň o 00:00 h.

Toto sušenie zálievky je špeciálna funkcia a nebude prerušená žiad-
nou inou prevádzkou. Môže byť aktivovaná len zo strany špecialistu
na vykurovanie pre priamy vykurovací okruh a/alebo voliteľne zapo-
jené zmiešané vykurovacie okruhy. Musí sa aktivovať pre každý vy-
kurovací okruh samostatne.

INFORMÁCIE

Pred štartom sušenia zálievky je potrebné dezaktivovať
parameter [Room thermostat] a [Interlink function]. Pri krát-
kodobom výpadku prúdu bude predtým aktivovaná funkcia
sušiaceho programu pokračovať od miesta prerušenia.

Po aktivovaní sušiaceho programu sa vypnú všetky počasím riadené
regulačné funkcie príslušného vykurovacieho okruhu. Príslušný vy-
kurovací okruh pracuje nezávisle od druhu prevádzky a spínacích
časov ako regulátor konštantnej teploty.

Už spustený sušiaci program je možné kedykoľvek dezaktivovať. Po
ukončení sušiaceho programu sa parameter automaticky nastaví na
"vyp" a vykurovací okruh pracuje znova podľa aktuálne nastaveného
druhu prevádzky.

Program schnutia zálievky
[→ Main menu → Configuration → Add-on → Program]

Táto ponuka umožňuje individuálnu úpravu nastavení výrobcu, a to
doby a požadovaných teplôt na prívode pre sušiaci program. Zmeny
sú možné iba po zadaní kódu špecialistu.

Zmena sušiaceho programu
Na dobu maximálne 28 dní je možné samostatne pre každý deň na-
staviť vlastnú teplotu na prívode. Koniec sušiaceho programu sa de-
finuje ako 1. deň bez nastavenej požadovanej teploty na prívode.

Deň Nastavenia výrobcu Deň Nastavenia výrobcu
1 - 3 25 °C 10 - 19 55 °C
4 – 7 55 °C 20 40 °C

8 25 °C 21 25 °C
9 40 °C 22 – 26 -

Tab. 4-7 Prednastavenia sušiaceho programu

Ob-
rázok 4-4

Zmena sušiaceho programu

Príklad: teplotu na prívode zvýšiť 3. deň na 40 °C a program ukončiť
na 8. deň [→ Main menu → Configuration→ Add-on→ Program]:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
je deň nastavený na 3.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Pole s teplotou sa zobrazí modrou farbou

3 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
je teplota nastavená na 40 °C.

4 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Výber teploty pre ďalší deň sa zobrazí modrou farbou

5 Viackrát krátko stlačiť otočné tlačidlo, až je výber dňa nastavený
na 8.

6 Otočné tlačidlo otáčať proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
až je výber teploty nastavený na "Off".

7 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Deň 8 až deň 28 sú nastavené na "Off", potvrdzovacia ikona

je zobrazená modrou farbou

8 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Programovanie sa uloží a ponuka sa ukončí.

Typické sušiace programy
Funkčné vykurovanie

Funkčné vykurovanie slúži na preukázanie vyhotovenia bezchybné-
ho diela pre kúrenára. Predhotovený, na podlahové kúrenie sa
vzťahujúci protokol nájdete na internete na stránke výrobcu.

Funkčné vykurovanie (identické s "ohrev" v EN 1264, odsek 5.2) ne-
platí v tomto zmysle ako proces ohrevu na dosiahnutie zrelosti
zálievky. Na to je štandardne potrebné samostatné sušenie na vy-
zretie zálievky a/alebo mechanické sušenie.

Ohrev v prípade cementovej zálievky má byť realizovaný najskôr po
21 dňoch a v prípade anhydritovej zálievky podľa zadaní od výrobcu
najskôr po 7 dňoch. Prvé sušenie začína s teplotou na prívode
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25 °C, ktoré má trvať 3 dni. Potom sa suší s pomocou teploty, ktorá
je nastavená pre vykurovací okruh, s maximálnou teplotou na prívo-
de (obmedzená na max. 55 °C), ktoré má trvať 4 dni.

Z dôvodu izolačného efektu DUO vykurovacej rúry u systému 70 je
potrebné prevádzkovať funkciu sušenia zálievky s vyššími teplotami.
Teplotný profil musí byť pre takéto použitie upravený v parametri
[Screed Program]. Schnutie začína v prípade systému 70 s teplotou
38 °C, ktorá má byť konštantná 3 dni. Potom bude nastavená maxi-
málna teplota vykurovacieho okruhu (obmedzená na 70 °C), držaná
4 dni na tejto hodnote.

Po tomto procese sušenia nie je ešte zabezpečené, že zálievka do-
siahla stupeň vlhkosti požadovaný pre jej vyzretie.

Obsah vlhkosti v zálievke musíte pred položením hornej vrstvy pod-
lahy skontrolovať meraním.

INFORMÁCIE

Postup podľa normy EN 1264 časť 4:

Vykurovacie okruhy musia byť po zhotovení v prípade an-
hydritových a cementových zálievok preskúšané skúškou
tlakom vody na tesnosť. Tesnosť musíte zabezpečiť
priamo pred a počas pokladania zálievky. Skúšobný tlak je
minimálne 1,3-násobok maximálneho povoleného prevádz-
kového tlaku.

V prípade nebezpečenstva mrazu vykonajte vhodné opa-
trenia, napr. použitie prostriedky na ochranu proti mrazu
alebo využite temperovanie budovy. Ak pre riadnu pre-
vádzku zariadenia nie je potrebný žiadny protimrazový
prostriedok, odstráňte ho vypustením a vypláchnutím za-
riadenia s minimálne 3-násobným množstvom vody.

Ob-
rázok 4-5

Časový priebeh sušiaceho programu pri funkčnom vyku-
rovaní

Poz. Označenie
t1 Začiatočná teplota 25 °C (38 °C v prípade systému 70)
t2 Maximálna teplota vykurovacieho okruhu
tV T-HS
Z Doba trvania funkcie sušenia zálievky v dňoch po štarte

funkcie

Tab. 4-8

Režim vykurovania pre vyzretie zálievky

Proces sušenia pre zálievku nie je možné vopred presne definovať.
V prípade vysokej vlhkosti vzduchu môže za určitých okolností prísť
k jej poškodeniu. Urýchlenie procesu schnutia je možné dosiahnuť
prevádzkou podlahového kúrenia (režim vykurovania pre vyzretie
zálievky) alebo opatreniami ako je mechanické sušenie.

Každý režim vykurovania pre vyzretie zálievky je podľa VOB extra
služba, ktorú si musí obstarávateľ objednať samostatne. Zrelosť
zálievky je predpokladom pre začiatok prác na hornej vrstve podla-
hy, aby bolo možné vyhotoviť bezchybné dielo.

Pomocou štandardných nastavení je možné aktivovať kombinovaný
funkčný program a program pre vyzretie zálievky, aby bolo možné
dosiahnuť zostatkovú vlhkosť, požadovanú pre zrelosť zálievky (po-
zri obrázok 3-20). Zostatková vlhkosť zálievky sa musí ale principiál-
ne meraním overiť predtým, ako sa položí podlahová krytina.

Ob-
rázok 4-6

Časový priebeh programu pre vyzretie zálievky pri kom-
binovanom funkčnom a režime vykurovania pre vyzretie
zálievky (legendu pozri Tab. 4-8)

Ďalšie vysvetlivky a možné hodnoty nastavenia k tejto funkcii náj-
dete v Kap. 7.6.

4.5.8 Sprievodca konfiguráciou
[→ Main menu → Configuration → Wizard]

V tejto ponuke je možné manuálne spustiť sprievodcu konfiguráciou
Configuration Wizard. Po štarte je potrebné riadiť sa ponukou v
sprievodcovi konfiguráciou Configuration Wizard. Pozri Kap. 5.1.

4.5.9 CUI reset
[→ Main menu → Configuration → CUI reset]

V tejto ponuke je možné obnoviť konfiguráciu zariadenia na nastave-
nia od výrobcu. Potom je potrebná kompletne nová konfigurácia sys-
tému. Takéto obnovenie môže byť potrebné po aktualizácii softvéru
alebo základných zmenách systému RoCon.

4.5.10 Parameter Reset
[→ Main menu → Configuration → Parameter reset]

V tejto ponuke je možné obnoviť všetky zákazníkom definované na-
stavenia parametrov na nastavenia od výrobcu. To môže byť potreb-
né v prípade, keď Daikin Altherma EHS(X/H) nefunguje správne a
nebolo možné zistiť žiadnu inú príčinu danej chyby.

4.6 Info
[→ Main menu → Info]

V tejto ponuke sa zobrazujú všetky teploty zariadenia, typ zdroja tep-
la, rôzne informácie zo softvéru, ako aj prevádzkové stavy všetkých
komponentov zariadenia. Počet zobrazených parametrov závisí od
zapojených komponentov. Tieto nastavené hodnoty nie je možné
meniť.

4.6.1 Aktuálne
[→ Main menu → Info → Current]

Táto ponuka zobrazuje hydraulickú schému systému. Na prvej a
druhej strane sú zobrazené snímače a priradené aktuálne hodnoty.
Na tretej strane je zobrazený kompresor, čerpadlo a vykurovacia tyč
bielou farbou, keď nie sú aktívne a modrou farbou, keď sú aktívne.
Pre obidva zmiešavacie ventily sa zobrazuje aktuálna poloha ventilu.
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Ob-
rázok 4-7

Schéma zapojenia hydrauliky – prvá strana

Ob-
rázok 4-8

Schéma zapojenia hydrauliky – druhá strana

Poz. Označenie
t-AU Snímač vonkajšej teploty
P Tlak
V Objemový prietok
t-R Teplota na spiatočke kúrenia
t-V,BH Teplota na prívode kúrenia, eventuálne za výmenníkom

tepla na podporu vykurovania
t-liq Teplota chladiacej zmesi
t-V Teplota na prívode za doskovým výmenníkom tepla
t-DHW Teplota v zásobníku teplej vody
B1 Aktuálna poloha zmiešavacieho ventilu 3UVB1 (0 %: vy-

kurovacia sieť; 100 %: interný obtok)
DHW Aktuálna poloha zmiešavacieho ventilu 3UV DHW

(0 %: vykurovacia sieť; 100 %: zásobník teplej vody)

Tab. 4-9 Legenda pre schémy zapojenia hydrauliky

4.6.2 Overview
[→ Main menu → Info → Overview]

V tejto ponuke sú znázornené aktuálne prevádzkové stavy, ako aj
hodnoty snímačov tepelného čerpadla.

Ďalšie vysvetlivky k parametrom v tejto ponuke nájdete v Kap. 7.7.

4.6.3 Hodnoty
[→ Main menu → Info → Values]

V tejto ponuke sú uvedené aktuálne požadované a skutočné teploty,
ako aj aktuálny stav ovládačov a systému.

Ďalšie vysvetlivky k parametrom v tejto ponuke nájdete v Kap. 7.7.

4.6.4 Tlak vody
[→ Main menu → Info → Water pressure]

V tejto ponuke je zobrazený aktuálny tlak vody veľkým písmom. To
uľahčí odčítanie počas inštalácie zariadenia.

4.7 Error
[→ Main menu → Error]

Táto ponuka sa zaoberá odstraňovaním chýb Daikin Altherma
EHS(X/H). Elektronika Daikin Altherma EHS(X/H) pomocou červenej
kontrolky hlásenia stavu signalizuje chybu a na displeji zobrazí kód
poruchy. Integrovaná pamäť dokáže uložiť až 15 chybových hlásení.

INFORMÁCIE

Zoznam všetkých kódov nájdete v Daikin Altherma EHS(X/
H) Návod na inštaláciu a údržbu, kapitola "Chyby, poruchy,
hlásenia“.

Odstraňovanie porúch: kód chyby E90XX
Je možné vykonať aj reset chýb. Tento je možné spustiť aj z aktuál-
ne zobrazenej chyby. Keď zatvoríte zobrazenie chyby, je možné ho
znova otvoriť pomocou [→ Main menu → Error → Display].

Keď sa taká istá chyba zobrazí znova v krátkom čase, musí špe-
cialista zistiť príčinu a odstrániť danú poruchu. Medzičasom môže
byť potrebné eventuálne zabezpečiť núdzovú prevádzku. Núdzovú
prevádzku je možné povoliť pomocou [→ Main menu → Error
→ Emergency], pozri Kap. 4.7.2. Keď núdzová prevádzka nebola
spustená, je možné ju spustiť aj z aktuálneho zobrazenia chyby.

Odstraňovanie porúch: iné chybové kódy
Špecialista musí zistiť príčinu chyby a odstrániť ju. Medzičasom mô-
že byť potrebné eventuálne zabezpečiť núdzovú prevádzku. Núdzo-
vú prevádzku je možné povoliť pomocou [→ Main menu → Error
→ Emergency], pozri Kap. 4.7.2. Keď núdzová prevádzka nebola
spustená, je možné ju spustiť aj z aktuálneho zobrazenia chyby.

4.7.1 Ručná prevádzka
[→ Main menu → Error → Manual operation]

V ručnej prevádzke sa reguluje tepelné čerpadlo na pevne zadanú
teplotu na prívode. Ručná prevádzka by sa mala používať výlučne
pre účely diagnostiky. Ručná prevádzka sa spustí tak, že parameter
[Status manual operation] sa nastaví na "Active". Požadovaná teplo-
ta na prívode sa nastaví parametrom [Temperature manual operati-
on].

V prípade hydraulicky podmienenej prioritnej prevádzky pre prípravu
teplej úžitkovej vody dajte pozor na to, aby bola v ručnej prevádzke
nastavená hodnota teploty na prívode dostatočná, aby bolo možné
dosiahnuť uloženú požadovanú teplotu teplej úžitkovej vody (para-
meter [Hot water temp. setpoint 1]).

4.7.2 Núdzová prevádzka
[→ Main menu → Error → Emergency]

Keď vypadne tepelné čerpadlo, je možné ako núdzové vykurovanie
použiť Backup-Heater alebo iný externý zdroj tepla. Keď sa nastaví
[Emergency] na "zap", bude v prípade chyby automaticky aktivovaná
núdzová prevádzka. V opačnom prípade je možné spustiť núdzovú
prevádzku až v prípade chyby pomocou zobrazenia chyby.
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INFORMÁCIE

Aktivovanie núdzovej automatiky zabezpečí, že potreba
vykurovania a teplej úžitkovej vody bude pokrytá aj po vý-
padku tepelného čerpadla. Avšak vzniká nebezpečenstvo,
že používateľ zistí poruchu zariadenia až neskôr, čím sa
zvýši spotreba prúdu. V štandardnom nastavení je núdzo-
vá prevádzka nastavená na "Off".

4.7.3 Chybový protokol
[→ Main menu → Error → Protocol]

V tejto ponuke môžete načítať chybový protokol. Aktuálne chybové
hlásenie je na prvom mieste. Všetky predchádzajúce chybové hlá-
senia sa v prípade nového záznamu posunú o pozíciu dozadu. 16.
chybové hlásenie sa v prípade nového chybového hlásenia vymaže.
Chybový protokol môže vymazať iba servisný tím.

4.7.4 Zobrazenie chyby
[→ Main menu → Error → Display]

V tejto ponuke je možné zobraziť aktuálnu chybu.

Ob-
rázok 4-9

Zobrazenie chyby

4.8 Terminál
[→ Main menu → Terminal]

V tejto ponuke je možné obsluhovať aj iné, v systéme RoCon pomo-
cou CAN zbernice integrované prístroje (komponenty regulačnej
jednotky, zmiešavací modul alebo zdroj tepla) a nastaviť parametre,
ak sú pre danú časť obsluhy k dispozícii potrebné oprávnenia.

Funkčné označenie
Systém RoCon ponúka veľa rôznych možností použitia a rozšírení.
Jednotlivé systémové komponenty RoCon komunikujú navzájom po-
mocou CAN dátovej zbernice. Na tento účel je potrebné navzájom
prepojiť spínacie dosky RoCon BM2C a ovládacie prvky RoCon+ B1
zariadenia Daikin Altherma EHS(X/H), ako aj eventuálne systémové
komponenty stanice v miestnosti RoCon U1 a zmiešavací modul
RoCon M1 pomocou zbernicových káblov. Týmto systémovým kom-
ponentom musíte priradiť jednoznačné funkčné označenia, aby vý-
mena údajov a priradenie v rámci systému RoCon fungovali bez
problémov.

Priradenie funkčného označenia najjednoduchšie urobíte pomocou
sprievodcu konfiguráciou Configuration Wizard. Toto sa urobí pri
prvom uvedení do prevádzky automaticky alebo je možné ho spustiť
ručne po rozšírení vykurovacieho zariadenia v [Main menu → Confi-
guration → Wizard]. Dodatočne je možné väčšinu označení upraviť
na základe systému RoCon aj pomocou nastavenia parametrov v
tejto ponuke.

Označenie/funkcia Systémové komponenty Parameter Poznámky
Identifikácia vykurovacieho okruhu

Jednoznačné očíslovanie vykurova-
cieho okruhu vo vykurovacej sústave v
RoCon systéme. Regulovať je možné
maximálne 16 vykurovacích okruhov.

Daikin Altherma EHS(X/H)
(RoCon BM2C)

[Unmixed Circ Config]

pozri Kap. 7.11

Nastavenie výrobcu = 0

Normálne by sa nemalo meniť. (5)

Stanica v miestnosti
EHS157034

[Heating circuit assign-
ment]

pozri návod RoCon U1/
M1

Nastavenie výrobcu = Off

Úprava je potrebná, ak sú v systéme rôzne vy-
kurovacie okruhy a/alebo parameter [Master-
RoCon] = On

Zmiešavací modul
EHS157068

[Heating circuit assign-
ment]

pozri návod RoCon U1/
M1

Nastavenie výrobcu = Off

Musí byť principiálne upravené na nastavenie
spínača adries.

Identifikácia zdroja tepla

Jednoznačné očíslovanie zdroja tepla v
RoCon systéme.

Daikin Altherma EHS(X/H)
(RoCon BM2C)

[BUS ID HS]

pozri Kap. 7.11

Nastavenie výrobcu = 0

Normálne by sa nemalo meniť. (5)

Zmiešavací modul
EHS157068

[Boiler Assignment]

pozri návod RoCon U1/
M1

Nastavenie výrobcu = 0

Normálne by sa nemalo meniť. (5)

Definuje zdroja tepla, ktorá zásobuje priradený
vykurovací okruh teplom.

(5) V RoCon systéme je možné spojiť CAN dátovou zbernicou maximálne 8 zdrojov tepla. Viaceré, vo vykurovacom zariadení
zapojené zdroje tepla sa hodnotia ako špeciálne použitie. Eventuálne kontaktujte servisného špecialistu.
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Označenie/funkcia Systémové komponenty Parameter Poznámky
Identifikácia terminálu

Jednoznačné očíslovanie ovládacej
jednotky RoCon+ B1 alebo EHS157034,
pomocou ktorej je možné zdroj tepla a/
alebo zmiešavací modul v systéme
RoCon obsluhovať diaľkovo.

V systéme RoCon je možné zadať až
10 ovládacích jednotiek s oprávnením
na diaľkové ovládanie. Ak má byť mož-
né diaľkové ovládanie RoCon systému,
musí byť ovládacej jednotke priradené
označenie "0".

Daikin Altherma EHS(X/H)
(RoCon BM2C)

[Terminaladress]

pozri Kap. 7.9

Nastavenie výrobcu = Off

Hodnota by mala byť nastavená na "0", ak je
zapojený minimálne 1 zmiešavací modul v
RoCon systéme a zmiešavací okruh má byť
ovládaný aj zdrojom tepla.

Stanica v miestnosti
EHS157034

[Terminaladress]

pozri Kap. 7.9

Nastavenie výrobcu = Off

Hodnota musí byť nastavená na v RoCon sys-
téme jednoznačnú numerickú hodnotu, ak
majú byť pomocou stanice v miestnosti diaľ-
kovo obsluhované systémové komponenty s
platnou identifikáciou prístroja.

Identifikácia prístroja

Jednoznačné očíslovanie zdroja tepla
alebo zmiešavacieho modulu v RoCon
systéme.

Zadať je možné až 16 čísiel prístrojov.

Tieto čísla prístrojov sú identifikované
po [Bus - Scan] a zobrazia sa na identi-
fikáciu diaľkovo obsluhovaného prí-
stroja.

Daikin Altherma EHS(X/H)
(RoCon BM2C)

[BUS ID HS]

pozri Kap. 7.11

Identické s identifikáciou zdroja tepla.

Hodnota nesmie byť rovnaká ako identifikácia
vykurovacieho okruhu zmiešavacieho modulu
v RoCon systéme.

Zmiešavací modul
EHS157068

[Heating circuit assign-
ment]

pozri Kap. 9

Identické s identifikáciou vykurovacieho
okruhu.

Hodnota nesmie byť rovnaká ako identifikácia
zdroja tepla Daikin zdroja tepla v RoCon sys-
téme.

Hodnota musí byť rovnaká ako nastavenie
spínača adries.

Tab. 4-10 Funkčné označenie v systéme RoCon

4.8.1 Skenovanie zbernice pre funkciu
terminálu

[→ Main menu → Terminal → Bus-scan]

Po aktivovaní "bus-scan" sa na displeji na výber zobrazí zoznam
identifikovaných prístrojov (s priradenými adresami terminálu) vráta-
ne lokálneho prístroja. Po výbere a potvrdení externého prístroja sa
aktivuje funkcia terminálu pre tento prístroj. Ovládacia jednotka je
potom v prevádzke s terminálom.

Lokálna ovládacia jednotka pracuje ako diaľkové ovládanie pre ex-
terný prístroj a displej zobrazuje príslušné štandardné zobrazenia.
Tu sa vykonávajú a ukladajú všetky funkcie obsluhy 1:1 tak, ako na
externom prístroji. Zobrazené hodnoty a symboly sa vždy preberajú
do zvoleného prístroja.

Na obsluhu lokálneho prístroja musíte tento znova aktivovať vo vý-
berovom zozname.

INFORMÁCIE

Aby bolo možné skenovať zbernicu, musíte ovládacej časti
RoCon+ B1 zariadenia Daikin Altherma EHS(X/H) alebo
stanici v miestnosti EHS157034 priradiť platnú adresu ter-
minálu. To je možné iba s pomocou kódu špecialistu. Pre
tento účel kontaktujte špecialistu na vykurovanie.

Ak používate funkciu terminálu vo vykurovacej sústave,
musí byť pre jednu ovládaciu jednotku priradená funkcia
terminálu = 0.

INFORMÁCIE

Keď sa v ponuke "Terminal" zobrazí hlásenie "n.a.", nebolo
pre ovládaciu jednotku doteraz priradené žiadne platné
označenie terminálu.

Ak by hlásenie "n.a." bolo zobrazené aj naďalej, môže byť
potrebná aktualizácia softvéru prístroja, aby bolo možné
funkciu terminálu používať. Obráťte sa, prosím, na servis-
ný tím.

Príklad: aktivovať prevádzku terminálu pre zdroj tepla s označením
zbernice 2 [→ Main menu → Terminal →ｨ Bus-Scan]:

Skenovanie zbernice prebieha. Zobrazí sa prehľad všetkých náj-
dených prístrojov.

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí regulátor BM1/BE1 #2 modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
è Lokálna ovládacia jednotka pracuje ako diaľkové ovládanie

pre zdroj tepla s označením zbernice 2.

Aby bolo možné prevádzku s terminálom ukončiť a ovládaciu jednot-
ku prepnúť znova na obsluhu priradeného prístroja, musíte v ponuke
"Bus-Scan" vybrať a potvrdiť parameter [Local (no selection)].

INFORMÁCIE

Keď sa lokálna ovládacia jednotka používa ako diaľkové
ovládanie pre zmiešavací modul, zmení sa štandardná ob-
razovka, ako aj štruktúra ponuky (pozri Kap. 9).

4.8.2 Vybrať adresu terminálu
[→ Main menu → Terminal → Address]

Nastavenie identifikácie terminálu ovládacej jednotky pre prístup do
systému. Nastavená hodnota musí byť v celom systéme jednoznač-
ná. Potvrdením tohto parametra otočným tlačidlom bude znova inici-
ovaná regulácia.

Všetky nastavenia okrem "vyp" umožňujú pre používateľa ovládacej
jednotky aktivovať funkciu terminálu, a tým aj všetky komponenty
systému RoCon s platnou identifikáciou prístroja.

4.8.3 Konfigurácia systému
[→ Main menu → Terminal → Config system]

Táto ponuka obsahuje konfiguráciu systému prístroja, ktorá pozostá-
va z konfigurácie snímačov a dátovej zbernice. Keď sa tento para-
meter nastaví na "neaktívny" alebo "vymazať", príde k novej iniciali-
zácii regulačnej jednotky. Príde chybové hlásenie a je potrebné sa
riadiť zobrazenou ponukou.

Keď po prvom štarte prístroja potvrdíte otázku o používaní štandard-
nej konfigurácie s "Yes", bude pre inštalovaný zdroj tepla aktivovaná
automaticky vhodná základná konfigurácia.
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4.9 Štatistika
[→ Mian menu → Statistic]

V tejto ponuke je možné otvoriť súhrnné hodnoty o výkone a dobe
chodu tepelného čerpadla a jeho komponentov od jeho uvedenia do
prevádzky.
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5 Prvé uvedenie do prevádzky
INFORMÁCIE

Doplňujúco k vysvetlivkám z tejto kapitoly rešpektujte špe-
cifické pokyny pre uvedenie Daikin Altherma EHS(X/H) do
prevádzky v príslušnom návode na inštaláciu.

5.1 Sprievodca konfiguráciou
Sprievodca konfiguráciou Configuration Wizard uľahčí nastavenie
systému počas inštalácie. Pri prvom uvádzaní do prevádzky sa zo-
brazí automaticky a prevedie vás cez dané stránky. Dokedy nebude
potvrdené nastavenie celého systému, spustí sa sprievodca konfigu-
ráciou Configuration Wizard po každom zapnutí znova. Až po potvr-
dení nastavenia celého systému je možné zdroj tepla prepnúť do
normálnej prevádzky. V normálnej prevádzke je možné sprievodcu
konfiguráciou Configuration Wizard spustiť ručne [→ Main menu
→ Configuration → Wizard].

Ovládanie jednotlivých strán výberu Sprievodcu konfiguráciou Confi-
guration Wizard sa vykonáva zodpovedajúco maskám, ktoré sú
popísané v Kap. 3.3. V lište s ponukou každej strany výberu je mož-
né použiť ikonu naspäť. "Naspäť" vás posunie k predchádzajúcej
strane výberu, taktiež aj dlhé stlačenie. Po potvrdení výberu s "OK"
sa posuniete priamo na ďalšiu stranu výberu. Upravený parameter
bude priamo prevzatý.

5.2 Vedenie cez ponuku Sprievodcu
konfiguráciou Configuration
Wizard

→ Jazyk
1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až

sa zobrazí požadovaný jazyk modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

→ Štandardná konfigurácia
Keď nie sú zapojené žiadne voliteľné systémové komponenty
RoCon:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "Yes" modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

Keď sú zapojené voliteľné systémové komponenty RoCon ako
EHS157034 a/alebo EHS157068:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "No" modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

V prípade potreby vybrať a nastaviť nasledujúce prvky zo zoznamu:

▪ KonfigPriamyOkruh (pozri Kap. 4.8)

▪ BUS ID HS (pozri Kap. 4.8)

▪ Časový master (pozri Kap. 7.11)

Keď bolo všetko nastavené podľa potreby:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "Configuration System" modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

3 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "Yes" modrou farbou.

4 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

→ Dátum
1 Nastavte dátum (pozri Kap. 3.3.6).

→ Čas
1 Nastavte čas (pozri Kap. 3.3.5)

→ Vonkajší agregát
1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až

sa zobrazí nainštalovaný typ vonkajšieho agregátu modrou far-
bou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

→ Vnútorný agregát
1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až

sa zobrazí nainštalovaný typ vnútorného agregátu modrou far-
bou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

→ Systémové parametre
V prípade potreby vybrať a nastaviť nasledujúce prvky zo zoznamu:

▪ [Room thermostat] je dostupný? (pozri Kap. 7.5.4)

▪ [Podpora vykurovania] je požadovaná? (pozri Kap. 7.5.5)

▪ [Continuous heating] je požadované? (pozri Kap. 7.5.5)

Keď bolo všetko nastavené podľa potreby:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa potvrdzovacia ikona zobrazí modrou farbou

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

→ Hraničná hodnota vykurovania
V prípade potreby vybrať a nastaviť nasledujúce prvky zo zoznamu:

▪ [Heating operation limit] (pozri Kap. 7.5.3)

▪ [Heat limit reducing mode] (pozri Kap. 7.5.3)

Keď bolo všetko nastavené podľa potreby:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa potvrdzovacia ikona v lište s ponukou zobrazí modrou farbou

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

→ na základe počasia
Je požadovaná regulácia na základe počasia:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "0" modrou farbou

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
– Nastavenie [Room temperature setpoint 1] (pozri Kap. 7.5.1)
– Nastavenie [Heat-Slope] (pozri Kap. 4.5.4)
– Iba u reverzibilných typov prístrojov: nastavenie krivky

chladenia (pozri Kap. 4.5.5)

Nie je požadovaná regulácia na základe počasia:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "1" modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").
– Nastavenie [Feed temperature heating mode] (pozri Kap.

7.6.3)
– Iba u reverzibilných typov prístrojov: nastavenie [Feed tem-

perature cooling mode] (pozri Kap. 7.6.4)

→ Teplota teplej úžitkovej vody
1 Nastavenie [Hot water temp. setpoint 1] (pozri Kap. 7.3.4)

→ Hysteréza teplej úžitkovej vody
1 Nastavenie [Hot water hysteresis] (pozri Kap. 7.6.5)

→ Externý zdroj tepla
Žiadny externý zdroj tepla k dispozícii:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "0" modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

Voliteľný Backup-Heater k dispozícii:
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1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "1" modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

V prípade potreby vybrať a nastaviť nasledujúce prvky zo zoznamu:

▪ [Add. power hot water] (pozri Kap. 7.5.3)

▪ [Add. power stage 1] (pozri Kap. 7.5.3)

▪ [Add. power stage 2] (pozri Kap. 7.5.3)

▪ Núdzová prevádzka (pozri Kap. 4.7.2)

Keď bolo všetko nastavené podľa potreby:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa potvrdzovacia ikona v lište s ponukou zobrazí modrou farbou

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

Alternatívny externý zdroj tepla je k dispozícii:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa zobrazí "2" alebo "3" modrou farbou (pozri Kap. 7.5.3)

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

V prípade potreby vybrať a nastaviť nasledujúce prvky zo zoznamu:

▪ [Add. power hot water] (pozri Kap. 7.5.3)

▪ [Add. power stage 1] (pozri Kap. 7.5.3)

▪ Núdzová prevádzka (pozri Kap. 4.7.2)

Keď bolo všetko nastavené podľa potreby:

1 Otočné tlačidlo otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, až
sa potvrdzovacia ikona v lište s ponukou zobrazí modrou farbou.

2 Na potvrdenie krátko stlačiť otočné tlačidlo ("OK").

→ Vykurovací systém
1 Nastavenie [Emitter type] (pozri Kap. 7.5.2)
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6 Prehľad parametrov

6.1 Ponuka: druh prevádzky

Standby

Reducing

Heating

Automatic 2

Automatic 1

Summer

Cooling

Ob-
rázok 6-1

Parametre v ponuke "druh prevádzky"

6.2 Ponuka: používateľ

Room temperature setpoint 1

Room temperature setpoint 2

Room temperature setpoint 3

Room

Hot water temp. setpoint 1

Hot water temp. setpoint 2

Hot water temp. setpoint 3

Domestic hot water

Away

Reducing

1x Load

Ob-
rázok 6-2

Parametre v ponuke: "User"

6.3 Ponuka: časový program

Circulation program

Party

Away

Vacation

Holiday

Heating circuit automatic 1

Hot water automatic 2

Hot water automatic 1

Heating circuit automatic 2

Time program reset

Ob-
rázok 6-3

Parametre v ponuke: "časový program"

6.4 Ponuka: nastavenia

Display Language

Date

Time

LCD Brightness

LCD illumination time

System Outdoor unit

Indoor unit

Emitter type

Pump dT heating

Pump dT cooling

Add. Heat

Equilibrium function

Equilibrium Temp

Inputs/Outputs Smart Grid

HT/NT function

HT/NT contact

Room thermostat

ISM Continuous heating

Power BIV

Special

Quiet level

Quiet mode

Programmable output (230 V)

TDHW switching threshold (off)

Min Perform Pump

Max Perform Pump

Config. add. heat generator

Add. power hot water

Add. power stage 1

Add. power stage 2

Mode Smart Grid

Interlink function

Func. burner blocking contact

Heating support (HZU)

HZU hysteresis

HZU max. temperature

AUX switching function

AUX delay time

Ob-
rázok 6-4

Parametre v ponuke: "nastavenia"
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6.5 Ponuka: konfigurácia

Access

Tank temperature sensor

Water pressure sensor

Glycol

Heat limit reducing mode

Heat-Slope

Feed temperature heating mode

Feed temperature reducing mode

Min. feed temperature

Adjustment room sensor

Start T-Out Cooling

Max T-Out Cooling

T-Flow Cooling start

T-Flow Cooling max

Feed temperature lower limit

Cooling setpoint adjustment

Interlink temperature reduction

Max. hot water generation time

Hot water blocking time

Hot water

Sensors

Adjustment outside temperature

Water pressure min.

Water pressure max.

Water pressure target

Max. pressure drop

HC Config Weather-dependent

Frost protection temperature

Insulation

Heating Heating operation limit

Max. feed temperature

Room Influence

Heating curve adaptation

Interlink temperature rise

Cooling curveCooling

Parameters

Feed temperature cooling mode

Circulation pump control

Circulation pump control

Thermal disinfection day

Thermal disinfection start time

Thermal disinfection temp.

Relay Test

Screed Program

Air PurgeAdd-on

Wizard

CUI Reset

Reset

Feed temperature overshoot

Comfort Heating

Floor screed dryout

External temperature sensor

Switch temperature HC

Hot water hysteresis

Timer add. heat generator

Ob-
rázok 6-5

Parametre v ponuke: "konfigurácia"

6.6 Ponuka: info

Current

Hot water temperature current

Hot water temperature setpoint

Current return flow temperature

Current volume flow

Feed temperature HC setpoint

Mixer Position

Heat generator type

Software Nr B1/U1

Software no. controller

Overview

Feed temperature current

Feed temperature setpoint

Status heat circulation pump

Pressure

Mode

EXT

RT

Pump

V

EHS

TV

TVBH

TR

Tdhw

TA

Psyst

BPV

3UVD

TA2

Tliq2

quiet

HZU

Values

Average ext. temperature

Feed temperature HC current

Water pressure

Ob-
rázok 6-6

Parametre v ponuke: "info"

6.7 Ponuka: chyba

Manual operation

Emergency operation

Protocol

Display

Manual operation status

Manual operation temperature

Ob-
rázok 6-7

Parametre v ponuke: "chyba"
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6.8 Ponuka: terminál

Contr BM1/BE1 #X

Mix Valve #X

Bus - Scan

Address

System

Local (no selection)

Ob-
rázok 6-8

Parametre v ponuke: "terminál"

INFORMÁCIE

Keď sa lokálna ovládacia jednotka používa ako diaľkové
ovládanie pre zmiešavací modul, zmení sa štandardná ob-
razovka, ako aj štruktúra ponuky (pozri Kap. 9).

6.9 Ponuka: štatistika

Total Energy add. heat hot water

Energy add. heat heating

Energy HP cooling

Energy HP heating

Energy HP hot water

Runtime compressor

Runtime pump

Ob-
rázok 6-9

Parametre v ponuke: "štatistika"
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7 Nastavenia parametrov

7.1 Vysvetlivky k tabuľkám
parametrov

Tabuľky s parametrami, ktoré sú uvedené v Kap. 7.2 až Kap. 7.10
obsahujú kompaktné informácie o všetkých parametroch, ktoré sú
dostupné v príslušnej ponuke a podponuke v regulačnej jednotke
(1. úroveň ponuky, 2. úroveň ponuky).

Okrem označenia parametrov obsahujú aj údaje o rozsahu nastave-
ní, Nastavenia výrobcu, voliteľné možnosti nastavenia, prípadne roz-
sahy prestavenia a krátke vysvetlivky k funkčnosti.

Okrem toho poskytujú informácie o oprávneniach pre pracovníkov
obsluhy na regulácii. Na označenie sa používajú nasledovné krátke
označenia:

BE Oprávnenie pre prevádzkovateľa

HF Oprávnenie s Kód špecialistu

U rôznych údajov v stĺpcoch BE a HF musíte byť pred výbe-
rom úrovne parametrov prihlásený ako špecialista, aby ste
sa dostali k údajom o stave, ktoré sú zapísané v stĺpci HF
(pozri Kap. 4.5 ).

Stav:

N Skryté

E Viditeľné a nastaviteľné

S Viditeľné

INFORMÁCIE

Zmeny niektorých parametrov si vyžadujú reštart za-
riadenia. Ten trvá niekoľko minút. Počas tohto času nie je
možné vykonávať žiadne ďalšie nastavenia. Nový štart je
možné odložiť o 5 minút, keď otázku "Potrebný reštart. Vy-
konať teraz?" potvrdíte s "neskôr".

Parametre, ktoré si vyžadujú reštart zariadenia, sú v nižšie
uvedených tabuľkách označené s (*)

7.2 Druh prevádzky
[→ Main menu → Operating mode]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Standby V tejto prevádzke sú vypnuté všetky interné funkcie. Ochrana pred zamrznutím
je naďalej aktívna a ochrana blokovania čerpadla zostane zabezpečená.

Všetky v RoCon systéme cez CAN zbernicu integrované regulátory sa po výbere
tohto nastavenia nadradene tiež prepnú na tento druh prevádzky.

Výstupy nie sú vždy beznapäťové.

E E -

Reducing Interný vykurovací okruh plynulo reguluje na požadovanú teplotu na prívode pri
prevádzke so zníženou teplotou zodpovedajúco parametru [Heat-Slope] alebo
[Feed temperature reducing mode] alebo v prípade zapojeného termostatu v
miestnosti na teplotu v miestnosti [Room temperature reduced]. Príprava teplej
úžitkovej vody podľa [Hot water automatic 1].

E E -

Heating Interný vykurovací okruh plynulo reguluje na požadovanú teplotu na prívode pri
prevádzke zodpovedajúco parametru [Heat-Slope] alebo [Feed temperature hea-
ting mode] alebo v prípade zapojeného termostatu v miestnosti na teplotu v
miestnosti [Room temperature setpoint 1]. Príprava teplej úžitkovej vody podľa
[Hot water automatic 1].

E E -

Chladenie Interný vykurovací okruh plynulo reguluje na požadovanú teplotu na prívode zod-
povedajúco parametrom v ponuke [→ Main menu → Configuration → Cooling]
alebo v prípade zapojeného termostatu v miestnosti na teplotu v miestnosti [Ro-
om temperature setpoint 1]. Príprava teplej úžitkovej vody podľa [Hot water auto-
matic 1]. Ochrana pred zamrznutím je naďalej aktívna a ochrana blokovania čer-
padla zostane zabezpečená.

E E -

Summer Interný vykurovací okruh je vypnutý. Ochrana pred zamrznutím je naďalej aktív-
na a ochrana blokovania čerpadla zostane zabezpečená. Príprava teplej úžit-
kovej vody podľa [Hot water automatic 1].

Všetky v RoCon systéme cez CAN zbernicu integrované regulátory sa po výbere
tohto nastavenia nadradene tiež prepnú na tento druh prevádzky.

E E -

Automatic 1 Interný vykurovací okruh reguluje podľa nastaveného časového programu [Hea-
ting circuit automatic 1] s príslušnými požadovanými teplotami miestností. Príp-
rava teplej úžitkovej vody podľa [Hot water automatic 1].

E E -

Automatic 2 Interný vykurovací okruh reguluje podľa nastaveného časového programu [Hea-
ting circuit automatic 2] s príslušnými požadovanými teplotami miestností. Príp-
rava teplej úžitkovej vody podľa [Hot water automatic 2].

E E -

Tab. 7-4 Parametre v ponuke "Mode"
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7.3 User
[→ Main menu → User]

7.3.1 Ponuka: požadovaná teplota v miestnosti
[→ Main menu → User→ Room]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Room temperatu-
re setpoint 1

Požadovaná hodnota teploty v miestnosti v °C, ktorá platí pre 1. cyklus času spí-
nania časových programov [Automatic 1] a [Automatic 2].

E E 5 – 40 °C 20 °C 0,5 °C

Room temperatu-
re setpoint 2

Požadovaná hodnota teploty v miestnosti v °C, ktorá platí pre 2. cyklus času spí-
nania časových programov [Automatic 1] a [Automatic 2].

E E 5 – 40 °C 20 °C 0,5 °C

Room temperatu-
re setpoint 3

Požadovaná hodnota teploty miestnosti v °C, ktorá platí pre 3. cyklus času spí-
nania časových programov [Automatic 1] a [Automatic 2].

E E 5 – 40 °C 20 °C 0,5 °C

Tab. 7-6 Parametre v ponuke: "Room temperature setpoint"

7.3.2 Ponuka: znížiť teplotu v miestnosti
[→ Main menu → User → Reduced]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Room temperatu-
re reduced

Požadovaná hodnota zníženej teploty v miestnosti v °C, ktorá platí pre časové
programy [Automatic 1] a [Automatic 2].

E E 5 – 40 °C 15 °C 0,5 °C

Tab. 7-7 Parametre v ponuke: "Room temperature reduced"

7.3.3 Ponuka: teplota v miestnosti pri
neprítomnosti

[→ Main menu → User → Absence]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Room temperatu-
re absence

Požadovaná hodnota zníženej teploty v miestnosti v °C, ktorá platí pre časové
programy [Away] a [Vacation].

E E 5 – 40 °C 15 °C 0,5 °C

Tab. 7-8 Parametre v ponuke: "Room temperature absence"

7.3.4 Ponuka: požadovaná teplota teplej
úžitkovej vody

[→ Main menu → User→ Hot water]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Hot water temp.
setpoint 1

Požadovaná teplota teplej úžitkovej vody v °C, ktorá platí pre 1. cyklus času spí-
nania časových programov [Automatic 1] a [Automatic 2].

E E 35 – 70 °C 48 °C 1 °C

Hot water temp.
setpoint 2

Požadovaná teplota teplej úžitkovej vody v °C, ktorá platí pre 2. cyklus času spí-
nania časových programov [Automatic 1] a [Automatic 2].

E E 35 – 70 °C 48 °C 1 °C

Hot water temp.
setpoint 3

Požadovaná teplota teplej úžitkovej vody v °C, ktorá platí pre 3. cyklus času spí-
nania časových programov [Automatic 1] a [Automatic 2].

E E 35 – 70 °C 48 °C 1 °C

Tab. 7-9 Parametre v ponuke: "Hot water temperature setpoint"
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7.3.5 Ponuka: 1 x teplá úžitková voda [→ Main menu → User → 1 x Load]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

1x Hot Water Štart jednorazovej prípravy teplej úžitkovej vody na nastavenú požadovanú hod-
notu [Hot water temp. setpoint 1] bez časového obmedzenia, nezávisle od prog-
ramov vykurovania.

E E Off

On

-

Tab. 7-10 Parametre v ponuke "1 x hot water "

7.4 Časový program
[→ Main menu → Time program]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Party Týmto druhom prevádzky je možné nastaviť jednorazovo čas pre dočasné
predĺženie doby vykurovania interného vykurovacieho okruhu (formát hh:mm).

E E 00:00 –
06:00

00:00 1 h

Away Týmto druhom prevádzky je možné nastaviť jednorazovo čas pre dočasnú regu-
láciu na nastavenú teplotu počas neprítomnosti.

E E 00:00 –
06:00

00:00 1 h

Vacation Interný vykurovací okruh reguluje trvalo (24 h za deň) na nastavenú teplotu po-
čas neprítomnosti (parameter [Room temperature reduced]).

Pomocou funkcie kalendára je možné zadať dobu neprítomnosti.

E E Dátum 1.
deň

-

Dátum po-
sledný deň

- 1 Deň

Holiday Pomocou funkcie kalendára je možné zadať dobu prítomnosti. E E Dátum 1.
deň

-

Dátum po-
sledný deň

- 1 Deň

Heating circuit
automatic 1

V tejto ponuke je možné nastaviť parametre 1. časového programu pre interný
vykurovací okruh. Je možné nastaviť 3 spínacie cykly s rozlíšením 15 minút. Za-
danie je možné pre každý jednotlivý deň v týždni samostatne. Formát: (zap)
hh:mm – hh:mm (vyp)

Taktiež je možné nastaviť parametre cyklu od pondelka do piatku, od soboty do
nedele a od pondelka do nedele.

E E pozri Kap.
4.3

pozri Tab.
4-3

15 min

Heating circuit
automatic 2

V tejto ponuke je možné nastaviť parametre 2. časového programu pre interný
vykurovací okruh. Je možné nastaviť 3 spínacie cykly s rozlíšením 15 minút. Za-
danie je možné pre každý jednotlivý deň v týždni samostatne. Formát: (zap)
hh:mm – hh:mm (vyp)

Taktiež je možné nastaviť parametre cyklu od pondelka do piatku, od soboty do
nedele a od pondelka do nedele.

E E pozri Kap.
4.3

pozri Tab.
4-3

15 min
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Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Hot water auto-
matic 1

V tejto ponuke je možné nastaviť parametre 1. časového programu pre prípravu
teplej úžitkovej vody. Je možné nastaviť 3 spínacie cykly s rozlíšením 15 minút.
Zadanie je možné pre každý jednotlivý deň v týždni samostatne. Formát: (zap)
hh:mm – hh:mm (vyp)

Taktiež je možné nastaviť parametre cyklu od pondelka do piatku, od soboty do
nedele a od pondelka do nedele.

E E pozri Kap.
4.3

pozri Tab.
4-3

15 min

Hot water auto-
matic 2

V tejto ponuke je možné nastaviť parametre 2. časového programu pre prípravu
teplej úžitkovej vody. Je možné nastaviť 3 spínacie cykly s rozlíšením 15 minút.
Zadanie je možné pre každý jednotlivý deň v týždni samostatne. Formát: (zap)
hh:mm – hh:mm (vyp)

Taktiež je možné nastaviť parametre cyklu od pondelka do piatku, od soboty do
nedele a od pondelka do nedele.

E E pozri Kap.
4.3

pozri Tab.
4-3

15 min

Circulation prog-
ram

V tejto ponuke je možné nastaviť parametre časového programu pre obehové
čerpadlo. Je možné nastaviť 3 spínacie cykly s rozlíšením 15 minút. Zadanie je
možné pre každý jednotlivý deň v týždni samostatne. Formát: (zap) hh:mm –
 hh:mm (vyp)

Taktiež je možné nastaviť parametre cyklu od pondelka do piatku, od soboty do
nedele a od pondelka do nedele.

E E pozri Kap.
4.3

pozri Tab.
4-3

15 min

Reset časového
programu

V tejto ponuke je možné obnoviť časové programy na nastavenia výrobcu. Vy-
berte zodpovedajúce časové programy a potvrďte výber.

E E Party

Away

Vacation

Holiday

Heating cir-
cuit auto-
matic 1

Heating cir-
cuit auto-
matic 2

Hot water
automatic 1

Hot water
automatic 2

Circulation
program

- -

Tab. 7-11 Parametre v ponuke: Time Program
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7.5 Nastavenia
[→ Main menu → Settings]

7.5.1 Ponuka: nastavenia zobrazenia
[→ Main menu → Settings → Display]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Language Jazyk textových ukazovateľov v ovládacej jednotke E E nemecky

anglicky

francúzsky

holandsky

španielsky

portugalsky

taliansky

-

Date Aktuálny dátum vo formáte deň/mesiac/rok. Aktuálny deň v týždni sa počíta au-
tomaticky na základe dátumu.

E E

Time Čas vo formáte hodiny/minúty. E E
LCD Brightness Jas displeja E E 0 – 100 % 80 % 10 %
LCD doba
osvetlenia

Doba osvetlenia displeja E E 5 – 120 s 30 s 1 s

Tab. 7-13 Parametre v ponuke: "Display settings"

7.5.2 Ponuka: systém
[→ Main menu → Settings → System]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Vonkajší agregát Typ vonkajšieho agregátu tepelného čerpadla N E 4 kW

6 kW

8 kW

11 kW

14 kW

16 kW

- -

Vnútorný agregát Typ vnútorného agregátu tepelného čerpadla.

Úprava nastavenej hodnoty je dôležitá, pretože typy prístrojov majú rôznu logiku
rozmrazovania.

N E R/EHS(B)(X/
H)04P30/50

D

R/EHS(B)(X/
H)08P30D

R/EHS(B)(X/
H)08P50D

R/EHS(B)(X/
H)16P50D

- -

Vykurovací sys-
tém (*)

Typ výmenníka tepla vo vykurovacom systéme.

Keď vyberiete "Radiator" a želáte si vysoké teploty na prívode, môže byť lepšie
zvýšiť parameter [Max. feed temperature] na 65 °C ([→ Main menu → Configu-
ration → Heating]).

N E Podlahové
vykurovanie

Radiátor

Konvektor

-

Čerpadlo dT vy-
kurovanie (*)

Vykurovanie: potrebný rozdiel teplôt medzi teplotou na prívode a na spiatočke.
Keď je pre dobrú prevádzku rozvodných vykurovacích systémov v režime vyku-
rovania potrebný minimálny rozdiel teplôt.

N E 3-10 5 1

Čerpadlo dT
chladenie (*)

Chladenie: potrebný rozdiel teplôt medzi teplotou na spiatočke a na prívode. Keď
je pre dobrú prevádzku rozvodných vykurovacích systémov v režime chladenia
potrebný minimálny rozdiel teplôt.

N E 3-10 5 1

Tab. 7-14 Parametre v ponuke "System"
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7.5.3 Ponuka: externý zdroj tepla
[→ Main menu → Settings → Add. heat]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Config. add. heat
generator

Nastavenie, či je k dispozícii dodatočný externý zdroj tepla pre prípravu teplej
úžitkovej vody (WW) a/alebo podporu vykurovania (HZU).

N E Žiadny ex-
terný zdroj

tepla

Voliteľný
Backup-He-

ater

Externý
zdroj tepla
TÚV a PV

Externý
zdroj tepla
TÚV alebo

PV

-

Add. power hot
water

Tepelný výkon elektrického prídavného tepelného zdroja pre prípravu teplej úžit-
kovej vody

N E 1 – 40 kW 3 kW 1 kW

Add. power stage
1 (*)

Tepelný výkon elektrického prídavného tepelného zdroja pri podpore vykurova-
nia stupňa 1

pozri návod na používanie vykurovacej tyče BUxx.

N E 1 – 40 kW 3 kW 1 kW

Add. power stage
2 (*)

Tepelný výkon elektrického prídavného tepelného zdroja pri podpore vykurova-
nia stupňa 2

pozri návod na používanie vykurovacej tyče BUxx.

N E 1 – 40 kW 3 kW 1 kW

Equilibrium func-
tion (*)

Bivalentná funkcia je relevantná pre prevádzku voliteľného prídavného zdroja
tepla na základe Backup požiadavky (prevádzka s vykurovaním miestnosti).

▪ Vyp: prevádzka Backup-Heater je možná vždy.

▪ Zap: Backup-Heater bude povolený až potom, keď nebude dosiahnutá teplota
nastavená v parametri [Equilibrium Temp].

N E Off

On

On -

Equilibrium Temp Nastavenie ovplyvní spôsob účinnosti beznapäťového prepínacieho kontaktu
AUX (prepínací výstup A), ktorý je nastavený v parametri [AUX switching functi-
on].

Len ak parameter [Equilibrium function] = zap:

Vonkajšia teplota, od akej sa aktivuje voliteľný prídavný zdroj tepla na podporu
vykurovania miestnosti. Bivalentná funkcia je relevantná pre prevádzku voliteľné-
ho prídavného zdroja tepla na základe Backup požiadavky (prevádzka s vykuro-
vaním miestnosti). Tu sa používa teplota snímača teploty, ktorý je integrovaný v
externom agregáte tepelného čerpadla (informatívna hodnota TA).

N E -15 °C –
+35 °C

0 °C 1 °C

Tab. 7-15 Parametre v ponuke "Additional heat generator"
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7.5.4 Ponuka: vstupy/výstupy
[→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Smart Grid Vyhodnotenie signálu SG (pozri Kap. 4.4).

Vyp: funkcia Smart Grid nie je aktívna, signál SG sa nevyhodnocuje.

Zap: v závislosti od signálu energetického zásobovacieho podniku sa vypne te-
pelné čerpadlo (žiadna ochrana proti zamrznutiu) alebo sa prevádzkuje s vyšší-
mi teplotami.

N E Off

On

Off -

Režim Smart
Grid

Len ak parameter [Smart Grid] = zap:

Slúži na možné zvýšenie požadovanej teploty pri príkaze na zapnutie Smart
Grid.

▪ Komfort (zvýšenie požadovanej teploty teplej úžitkovej vody o 5 K)

▪ Štandard (zvýšenie požadovanej teploty na prívode o 2 K a požadovanej tep-
loty teplej úžitkovej vody o 5 K)

▪ Eco (zvýšenie požadovanej teploty na prívode o 5 K a požadovanej teploty
teplej úžitkovej vody o 7 K)

N E Komfort

Štandardné

Eco

Štandard-
né

-

HT/NT funkcia Nastavenie, ktoré zdroje tepla budú vypnuté, keď bude pri nízkotarifnom sieťo-
vom pripojení prijatý signál pre vysokú tarifu od energetického zásobovacieho
podniku (EVU).0: dezaktivované (žiadny vplyv)

N E Neaktívny

Vypnúť kom-
presor

Vypnúť kom-
presor +

BUH

Vypnúť všet-
ko

-

HT/NT prípojka Určenie, či má byť vstup HT/NT vyhodnocovaný ako rozpínací alebo spínací
kontakt.

Spínací kontakt: prepínací kontakt zopnutý pri vysokej tarife.

Rozpínací kontakt: prepínací kontakt zopnutý pri nízkej tarife.

N E Spínací kon-
takt

Rozpínací
kontakt

-

Termostat v
miestnosti

Konfigurácia termostatu v miestnosti s beznapäťovými kontaktmi, ktorý je zapo-
jený na prípojke J16 Daikin Altherma EHS(X/H) termostatu v miestnosti.

▪ Vyp: dezaktivovaná

▪ Zap: (Len ak parameter [Interlink function] = vyp)

Vyhodnotenie spínacích kontaktov pre vykurovanie a chladenie na konektorovej
prípojke J16 na spínacej doske RoCon BM2C (len ak nie je aktívna žiadna z
druhov prevádzky "Standby", "Reducing", "Summer", "Vacation", "Holiday" alebo
"Screed"):

▪ Zopnutý kontakt pre vykurovanie: prevádzka sa prepne na "vykurovanie".
Priorita v prípade, že sú zopnuté obidva prepínacie kontakty.

▪ Zopnutý kontakt pre chladenie: prevádzka sa prepne na "chladenie".

▪ Rozopnuté kontakty: aktívna iba ochrana proti zamrznutiu.

N E Off

On

-
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Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Interlink funkcia Konfigurácia pre zariadenia, ktoré sú prevádzkované s 2 rôznymi požadovanými
teplotami na prívode (pozri Kap. 4.4.4).

Možné použitie je napríklad dodatočné zapojenie HP convector do plošného vy-
kurovacieho a chladiaceho systému.

Predpoklad: na konektorovej prípojke J16 Daikin Altherma EHS(X/H) sú zapo-
jené 2 termostaty v miestnosti.

▪ Off: dezaktivovaná

▪ On: vyhodnotenie prepínacích kontaktov pre vykurovanie a chladenie na
konektorovej prípojke J16 na spínacej doske RoCon BM2C.

Aktivovanie chladenia iba prepnutím druhu prevádzky na " " (pozri Kap. 4.1).

Nastavenie parametra [Room thermostat] nebude viac vyhodnocované.

▪ Rozopnuté prepínacie kontakty: aktívna iba ochrana proti zamrznutiu

▪ Druh prevádzky "Heating" a "Automatic 1"/"Automatic 2" aktívny počas spí-
nacích cyklov v dennej prevádzke.

▪ Zopnutý prepínací kontakt Heating = IL1:

▪ Reguluje sa na normálnu požadovanú teplotu na prívode podľa nastavení
parametra na úrovni "HC Configuration" > "Heating".

▪ Zopnutý prepínací kontakt = IL2:

▪ Reguluje sa na zvýšenú požadovanú teplotu na prívode (normálna požado-
vaná teplota na prívode + hodnota parametra [Interlink temperature rise].
Priorita v prípade, že sú zopnuté obidva prepínacie kontakty!

▪ Druh prevádzky "" aktívny.

▪ Zopnutý prepínací kontakt Heating = IL1:

▪ Reguluje sa na normálnu požadovanú teplotu na prívode podľa nastavení
parametra na úrovni "HC Configuration" > "".

▪ Zopnutý prepínací kontakt = IL2:

▪ Reguluje sa na zníženú požadovanú teplotu na prívode (normálna požado-
vaná teplota na prívode - hodnota parametra [Interlink temperature reducti-
on]. Priorita v prípade, že sú zopnuté obidva prepínacie kontakty!

N E Off

On

-

Programmable
output (230V)

Konfigurácia multifunkčného výstupu (230 V, prípojka J14):

▪ Neaktívny: výstup nemá funkciu.

▪ Požiadavka z vykurovacieho okruhu: zberné čerpadlo – výstup je aktívny, ak
vykurovací okruh systému hlási požiadavku na teplo pre zdroj tepla.

▪ Požiadavka od obehového čerpadla: obehové čerpadlo – výstup sa aktivuje v
závislosti od nastavenia parametrov buď podľa časového programu obehové-
ho čerpadla alebo časového programu prípravy teplej úžitkovej vody (pozri
Kap. 4.3).

▪ Požiadavka od priameho vykurovacieho okruhu: prívodné čerpadlo – výstup je
aktívny, ak je pre priamy vykurovací okruh zdroja tepla aktívna požiadavka na
teplo.

N E Neaktívny

Požiadavka
od vykurova-
cieho okruhu

Požiadavka
od cirkulácie

Požiadavka
od priameho

vykurova-
cieho okruhu

-
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Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Funkcia blokova-
cieho kontaktu
horáka

Výber funkcie prepínacieho kontaktu EXT (J8) (pozri Kap. 4.1) N E Hodnoty od-
poru

Blokovací
kontakt
horáka

-

AUX switching
function

Nastavenie priradí podmienky prepínania pre beznapäťový prepínací kontakt
AUX (zmena prepínacieho výstupu A, pozri Kap. 4.4.4).

Neaktívny: funkcia je dezaktivovaná.

Prepínací kontakt AUX zopne;

Spínací prah TDWH: keď je teplota v zásobníku (Tdhw) ≥ hodnota parametra
[TDHW switching threshold.

Požiadavka vykurovanie/chladenie: keď prišla požiadavka na chladenie alebo
vykurovanie.

Požiadavka BUH: keď príde požiadavka na teplú úžitkovú vodu pre Backup-Hea-
ter (BUxx) alebo je nakonfigurovaný Backup-Heater aktivovaný na podporu vy-
kurovania.

Chyba: v prípade poruchy.

TVBH > 60 °C: keď je hodnota čidla (TVBH) > 60 °C.

Vonkajšia teplota: keď je vonkajšia teplota < hodnota parametra [Equilibrium
Temp].

▪ Tepelné čerpadlo je naďalej v prevádzke = paralelná bivalentná prevádzka.

Vonkajšia teplota + TÚV/vykurovanie: keď je vonkajšia teplota < hodnota para-
metra [Equilibrium Temp ] + príde požiadavka na vykurovanie alebo teplú úžit-
kovú vodu.

▪ Tepelné čerpadlo nie je naďalej v prevádzke = alternatívna bivalentná pre-
vádzka.

Požiadavka TÚV: keď príde požiadavka na teplú úžitkovú vodu.

Vonkajšia teplota + vykurovanie: keď je vonkajšia teplota < hodnota parametra
[Equilibrium Temp] + požiadavka na teplo "vykurovanie miestnosti" (nie pre
požiadavku na teplú úžitkovú vodu). Tepelné čerpadlo nepracuje pod hranicou
hodnoty nastavenou v parametri [Equilibrium Temp] v prevádzke vykurovania
miestnosti – ale iba v prevádzke pre teplú úžitkovú vodu.

Použitie: alternatívna bivalentná prevádzka vykurovania miestnosti, keď je vyku-
rovací kotol hydraulicky zapojený tak, že priamo ohrieva beztlakový zásobník
vody Daikin Altherma EHS(X/H) (pripojenie solárnymi prípojkami).

Multi-Oil: "Multi-Oil" – keď vonkajšia teplota < hodnota parametra [Equilibrium
Temp] + požiadavka na teplo "vykurovanie miestnosti" (nie pre požiadavku teplej
úžitkovej vody). Tepelné čerpadlo nepracuje pod hranicou hodnoty nastavenou v
parametri [Equilibrium Temp] v prevádzke vykurovania miestnosti – ale iba v pre-
vádzke pre teplú úžitkovú vodu.

Použitie: alternatívna bivalentná prevádzka vykurovania miestnosti, keď je vyku-
rovací kotol hydraulicky zapojený na prívode tepelného čerpadla. Pre takéto po-
užitie musí byť dezaktivovaná funkcia ochrany proti zamrznutiu na Daikin Alther-
ma EHS(X/H) (parameter [Frost protection temperature] = vyp).

Prevádzka s chladením: keď je tepelné čerpadlo v prevádzke "".

N E Inactiv

Spínací prah
TDHW

Požiadavka
vykurovanie/

chladenie

Požiadavka
BUH

Error

TVBH
> 60 °C

Vonkajšia
teplota

Vonkajšia
teplota +

TÚV/vykuro-
vanie

Požiadavka
TÚV

Vonkajšia
teplota + vy-

kurovanie

Multi-Oil

Druh pre-
vádzky

chladenie

-

AUX delay time Prepínací kontakt AUX (A) sa zopne s oneskorením až vtedy, ak je aktívna pod-
mienka na zopnutie (pozri parameter [AUX switching function]) dlhšie ako je na-
stavený čas.

N E 0 – 600 s 120 s 5 s

TDHW switching
threshold (AUX)

Spínací prah teplota v zásobníku (Tdhw) pre prepínací kontakt AUX (pozri para-
meter [AUX switching function]).

N E 20 – 85 °C 50 °C 1 °C

Tab. 7-16 Parametre v ponuke: "In-/Outputs"
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7.5.5 Ponuka: Inteligentné ovládanie zásobníka
[→ Main menu → Settings→ ISM]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Neprerušované
vykurovanie

Táto funkcia umožňuje neprerušované vykurovanie aj počas rozmrazovania vý-
parníka. Takto je možné zabezpečiť vysoký komfort aj u rýchlo reagujúcich vyku-
rovacích systémoch (napr. konvektory).

Vyp: bez neprerušovaného vykurovania

Zap: neprerušované vykurovanie. Teplo z vykurovania sa počas rozmrazovania
výparníka odoberá zo zásobníka.

N E Off

On

-

Heating support
(HZU)

Podpora vykurovania zo zásobníka teplej úžitkovej vody, keď bola prekročená
minimálna teplota (pozri Kap. 4.4 a parameter [HZU hysteresis]).

▪ Vyp: žiadna podpora vykurovania

▪ Zap: aktívna funkcia podpory vykurovania

N E Off

On

-

Power BIV Nastavenie obmedzí výkon podpory vykurovania. N E 3 – 40 kW 15 kW 1 kW
HZU hysteresis Len ak parameter [Heating support (HZU)] = zap.

Podpora vykurovania sa aktivuje, keď

Tdhw > THZUmin + 4 K a Tdhw > [Feed temperature setpoint] + 1 K.

Podpora vykurovania sa dezaktivuje, keď

Tdhw < THZUmin alebo Tdhw < [Feed temperature setpoint].

THZUmin = práve aktívna požadovaná teplota teplej úžitkovej vody [Feed tem-
perature setpoint] + nastavená hodnota parametra [HZU hysteresis ].

Tdhw = aktuálna teplota teplej úžitkovej vody v zásobníku

[Feed temperature setpoint] = práve aktívna požadovaná teplota na prívode (po-
zri Kap. 4.5)

N E 2-15 5 1

HZU max. tempe-
rature

Nastavenie obmedzí požadovanú teplotu na prívode (meraná na tV, BH) pri ak-
tívnej funkcii podpory vykurovania.

N E 5 – 85 °C 60 °C 1 °C

Min. výkon čer-
padla

Min. hranica pre prevádzku čerpadla. Používa sa iba vtedy, keď je aktívna pod-
pora vykurovania alebo sa teplo vyrába pomocou externého zdroja tepla.

N E 60 – 80 % 80 % 1 %

Max. výkon čer-
padla

Max. hranica pre prevádzku čerpadla. Používa sa iba vtedy, keď je aktívna pod-
pora vykurovania alebo sa teplo vyrába pomocou externého zdroja tepla.

N E 40 – 80 % 50 % 1 %

Tab. 7-17 Parametre v ponuke "inteligentné ovládanie zásobníka"

7.5.6 Ponuka: špeciálne funkcie
[→ Main menu → Settings→ Special]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Tichá prevádzka Režim pre tichú prevádzku so zníženým výkonom (pozri Kap. 4.4).

▪ Inactive

▪ Active

▪ Aktívna v noci: aktívna iba medzi 22:00 h a 6:00 h v tichej prevádzke.

N E Inactive

Active

Aktívna v
noci

-

Hlučnosť Pri výbere tichej prevádzky je možné nastaviť tri úrovne hlučnosti.

▪ Menej tichá: v prípade studených okolitých podmienok sa môže znížiť výkon.

▪ Stredne tichá: znížený výkon je možný za všetkých podmienok.

▪ Najtichšia: výkon sa zníži za všetkých podmienok.

N E Menej tichá

Stredne ti-
chá

Najtichšia

-

Tab. 7-18 Parametre v ponuke "Special functions"
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7.6 Konfigurácia
[→ Main menu → Configuration]

7.6.1 Ponuka: snímače
[→ Main menu → Configuration → Sensors]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Snímač vonkajšej
teploty (*)

Výber, či bude vonkajší agregát na meranie teplôt na prívode používať integ-
rovaný snímač alebo voliteľný snímač vonkajšej teploty

S E Integrovaný
snímač

Voliteľný sní-
mač

-

Tank temperature
sensor

Konfigurácia prípravy teplej úžitkovej vody:

Neaktívna: žiadna funkcia na prípravu teplej úžitkovej vody.

Snímač: funkcia prípravy teplej úžitkovej vody je aktívna. Pre prípravu teplej
úžitkovej vody sa vyhodnocuje snímač teploty zásobníka (ak nie je žiadny sní-
mač teploty zásobníka zapojený, bude generované chybové hlásenie).

Termostat: funkcia prípravy teplej úžitkovej vody je aktívna. Pre prípravu teplej
úžitkovej vody sa vyhodnocuje termostatický spínač (zap/vyp), pričom "rozo-
pnuté svorky" sú hodnotené ako "žiadna potreba".

N E Inactive

Sensor

Termostat

-

Water pressure
sensor

Konfigurácia snímača na snímanie tlaku vody zariadenia.

Vyp: žiadne vyhodnotenie snímača

Zap: vyhodnotenie snímača aktívne (ak nie je zapojený žiadny snímač tlaku,
bude generované chybové hlásenie.)

N E Off

On

-

Adjustment outsi-
de temperature

Individuálna úprava pre nameranú hodnotu vonkajšej teploty, ktorá je relevant-
ná pre reguláciu.

N E -5,0 až
+5,0 K

0,0 K 0,1 K

Water pressure
min.

Definuje minimálny tlak vody.

Funkcia kontroly tlaku (len pri aktivovanom snímači tlaku, [Water pressure sen-
sor] = zap): ak nameraná hodnota nedosiahne nastavenú hodnotu, Daikin Alt-
herma EHS(X/H) sa vypne a bude generované chybové hlásenie.

N E 0,1 – 5,0 bar 0,5 bar 0,1 bar

Water pressure
max.

Definuje maximálny tlak vody.

Funkcia kontroly tlaku (len pri aktivovanom snímači tlaku, [Water pressure sen-
sor] = zap): ak nameraná hodnota prekročí nastavenú hodnotu, bude genero-
vané varovné hlásenie.

N E 0,1 – 5,0 bar 3,0 bar 0,1 bar

Water pressure
target

Definuje požadovaný tlak vody.

Funkcia kontroly tlaku (len pri aktivovanom snímači tlaku, [Water pressure sen-
sor] = zap): ak nedosiahne nameraná hodnota hodnotu nastavenú o viac ako je
nastavená hodnota v parametri [max. strata tlaku], bude generované výstražné
hlásenie.

N E 0,1 – 5,0 bar 0,9 bar 0,1 bar

Max. pressure
drop

Definuje maximálnu akceptovateľnú stratu tlaku vo vykurovacom zariadení.

Funkcia kontroly tlaku (len pri aktivovanom snímači tlaku, [Water pressure sen-
sor] = zap): ak nedosiahne nameraná hodnota hodnotu nastavenú v parametri
[Water pressure target] o viac ako je nastavená hodnota, bude generované vý-
stražné hlásenie.

N E 0,1 – 5,0 bar 0,5 bar 0,1 bar

Tab. 7-20 Parametre v ponuke "Sensors"
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7.6.2 Ponuka: konfigurácia vykurovacieho
okruhu

[→ Main menu → Configuration → HK Config]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Weather-depen-
dent

Výber spôsobu merania požadovanej teploty na prívode.

Neaktívny: reguluje sa na pevne zadanú hodnotu na prívode (podľa spôsobu
prevádzky)

Aktívny: regulácia na základe počasia podľa krivky vykurovania.

N E Inactive

Active

1

Frost protection
temperature

Off: žiadna ochrana vykurovacieho okruhu pred zamrznutím

V opačnom prípade: ak klesne vonkajšia teplota pod nastavenú teplotu, prepne
sa zariadenie do prevádzky s ochrannou funkciou pred zamrznutím (zapnutie
čerpadiel). Funkcia bude ukončená, ak vonkajšia teplota stúpne nad nastavenú
hodnotu +1 K.

E E Off,

-15 – 5 °C

0 °C 1 °C

Insulation Nastavenie izolačného štandardu budovy. Tým sú ovplyvnené priemerná von-
kajšia teplota a automatické úpravy krivky vykurovania a časov vykurovania.

E E Off

low

Normal

Good

very good

-

Teplota na prepí-
nanie vykurova-
cieho okruhu

Automatická aktivácia chladenia.

Vyp: dezaktivovaná

10 – 40: keď vonkajšia teplota prekročí nastavenú hodnotu, prepne sa na pre-
vádzku "chladenie". Keď klesne vonkajšia teplota o 2 K pod nastavenú hod-
notu, prepne sa naspäť na predtým aktívny druh prevádzky.

N E Vyp, 10 –
40 °C

Off 1 °C

Tab. 7-21 Parametre v ponuke "Heating circuit configuration"

7.6.3 Ponuka: vykurovanie
[→ Main menu → Configuration → Heating]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Heating operation
limit

Nastavenie automatického vypínania vykurovania počas leta. Ak prekročí von-
kajšia teplota, meraná a priemerovaná regulátorom, nastavenú hodnotu o 1 K,
tak sa vykurovací okruh vypne. Vykurovanie sa znova zapne, ak vonkajšia tep-
lota nedosiahne nastavenú hraničnú hodnotu vykurovania.

E E Off, 10 –
40 °C

19 °C 0,5 K

Heat limit redu-
cing mode

Nastavenie hraničnej hodnoty pre "vypnutie" vykurovacieho okruhu počas zni-
žovania teploty (spôsob fungovania ako parameter [Heating operation limit]).

E E Off, 10 –
40 °C

10 °C 0,5 K

Heat-Slope Len ak parameter [Weather-dependent] = aktívny:

Nastavenie krivky vykurovania. Krivka vykurovania zobrazuje závislosť teploty
na prívode vykurovacieho okruhu a vonkajšej teploty (pozri Kap. 4.5).

E E 0,0 – 3,0 0,5 0,1

Prekročenie tep-
loty na prívode (*)

Táto funkcia určuje, ako vysoko sa smie zvýšiť teplota vody nad požadovanú
teplotu na prívode predtým, ako sa kompresor zastaví. Kompresor obnoví pre-
vádzku až vtedy, keď teplota na prívode klesne pod požadovanú hodnotu na
prívode. Táto funkcia platí IBA pre režim vykurovania.

N E 1-4 3 1

Feed temperatu-
re heating mode

Len ak parameter [Weather-dependent] = aktívny

Nastavenie teploty na prívode pre vykurovací okruh počas doby vykurovania
pri druhu prevádzky: "Automatic 1", "Automatic 2", "Heating".

E E 20 – 90 °C 40 °C 1 °C

Feed temperatu-
re reducing mode

Len ak parameter [Weather-dependent] = aktívny

Nastavenie teploty na prívode pre vykurovací okruh počas doby znižovania
teploty pri druhu prevádzky: "Automatic 1", "Automatic 2", "Reducing".

E E 10 – 90 °C 10 °C 1 °C
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Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Max. feed tempe-
rature

Nastavenie obmedzí teplotu na prívode (meraná na tV2) pri aktívnej funkcii pod-
pory vykurovania.

Nameraná teplota na prívode vykurovacieho okruhu sa obmedzí na tu nastave-
nú maximálnu hodnotu.

Ak voliteľne zapojený, zmiešaný vykurovací okruh požaduje zvýšenú teplotu
zdroja tepla, tak bude táto zohľadnená. Tak nabehne interné obehové čerpadlo
zdroja tepla vždy, keď sa tento zapne. Ak napája priamy vykurovací okruh pod-
lahové kúrenie, je namontovaný mechanický obmedzovač teploty, aby sa za-
bránilo prehriatiu zálievky.

N E 20 – 90 °C 55 °C 1 °C

Min. feed tempe-
rature

Nameraná teplota na prívode vykurovacieho okruhu sa obmedzí na tu nastave-
nú minimálnu hodnotu.

N E 10 – 90 °C 28 °C 1 °C

Room Influence Len pri zapojenom a k vykurovaciemu okruhu priradenom regulátore v miest-
nosti:

Nastavenie, ktoré je ovplyvnené odchýlkou teploty v miestnosti nameranej na
EHS157034 a aktuálnej požadovanej hodnoty (pozri Kap. 4.2 a) má vplyv na
teplotu na prívode.

Off: len regulácia teploty na prívode na základe počasia

0: len regulácia teploty na prívode na základe počasia, ale interné obehové
čerpadlo je v prevádzke po požiadavke na teplo počas znižovania teploty až do
ďalšieho cyklu vykurovania.

1-20: zapríčiní korektúru teploty na prívode (paralelný posuv krivky vykurova-
nia) o nastavený koeficient. Ak je nameraná teplota 2 K nižšia ako je požado-
vaná hodnota, bude zvýšená teplota na prívode o 2-násobok nastavenej hod-
noty.

E E Off, 1 - 20 K Off 1 K

Adjustment room
sensor

Len pri zapojenom a k vykurovaciemu okruhu priradenom regulátore v miest-
nosti.

Individuálna úprava teploty v miestnosti, ktorá je relevantná pre reguláciu.

Ak sa zistí systematická odchýlka nameranej teploty v miestnosti z EHS157034
a skutočnej teploty, ktorá v tejto miestnosti, je možné upraviť nameranú hod-
notu o nastavenú hodnotu.

E E -5 – +5 K 0,0 K 1 K

Heating curve
adaptation

Funkcia je možná len pri zapojenom a k vykurovaciemu okruhu priradenom re-
gulátore v miestnosti:

Off: dezaktivovaná

On: aktivovaná = štart jednorazovej automatickej adaptácie krivky vykurovania.

Predpoklady:

- vonkajšia teplota < 8 °C

- nastavený druh prevádzky: "Automatic 1" alebo "Automatic 2"

- doba fázy poklesu minimálne 6 h

Funkcia: na začiatku doby znižovania sa nastaví aktuálna teplota v miestnosti
ako požadovaná hodnota na nasledovné 4 hodiny. Regulácia zisťuje krivku vy-
kurovania z teplôt na prívode, ktoré sú potrebné na zachovanie tejto teploty v
miestnosti.

Ak sa automatická adaptácia krivky vykurovania preruší, tak sa funkcia dočas-
ne zastaví, až bude môcť byť ďalší deň vykonaná alebo ukončená (nastavenie
parametra na "Off" alebo zmena aktuálneho druhu prevádzky).

Počas automatickej adaptácie krivky vykurovania je príprava teplej úžitkovej
vody a optimalizácie ohrevu blokovaná.

N E Off

On

-

Interlink tempera-
ture rise

Len ak parameter [Intelink function] = zap:

Požadovaná teplota na prívode sa pri zapojenom prepínacom kontakte RT pre
chladenie zvýši o nastavenú hodnotu. Požiadavka napr. od HP convector.

N E 0 - 50 K 5 K 1 K

Comfort Heating Keď tepelné čerpadlo nedokáže pokryť potrebu tepla pri veľmi nízkych vonkaj-
ších teplotách, bude teplo odobraté zo zásobníka a použité na vykurovanie
miestnosti (pozri Kap. 4.5.4)

Zap: pri zodpovedajúcich vonkajších teplotách sa zvýši teplota zásobníka po-
mocou teploty zásobníka, ktorá je nastavená pre potrebu teplej vody.

N E Off

On

Tab. 7-22 Parametre v ponuke "Heating"



7 Nastavenia parametrov

Návod na použitie

44
RoCon+ HP 
RoCon+ HP 

008.1444221_00 – 07/2018 – SK

7.6.4 Ponuka: chladenie
[→ Main menu → Configuration → Cooling]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Start T-Out Co-
oling

Len ak je parameter [Weather-dependent] = 0:

Nastavenie, od akej vonkajšej teploty má byť spustené chladenie s maximál-
nou požadovanou teplotou na prívode chladenia [T-Flow Cooling start] (na-
stavená podmienka: druh prevádzky "chladenie").

E E 15 – 45 °C 24 °C 1 °C

Max T-Out Co-
oling

Len ak je parameter [Weather-dependent] = 0:

Nastavenie, pri akej vonkajšej teplote má byť zadaná minimálna požadovaná
teplota na prívode chladenia [T-Flow Cooling max] (nastavená podmienka:
druh prevádzky "chladenie").

E E 20 – 45 °C 35 °C 1 °C

T-Flow Cooling
start

Len ak je parameter [Weather-dependent] = 0:

Nastavenie požadovanej teploty na prívode chladenia pri štarte prevádzky
chladenia (vonkajšia teplota = parameter [Start T-Out Cooling])

E E 5 – 25 °C 18 °C 1 °C

T-Flow Cooling
max

Len ak je parameter [Weather-dependent] = 0

Nastavenie minimálnej požadovanej teploty na prívode chladenia. Táto je kon-
štantne držaná od vonkajšej teploty (parameter [Max T-Out Cooling]).

E E 5 – 25 °C 8 °C 1 °C

Feed temperatu-
re lower limit

Len ak je parameter [Weather-dependent] = 0:

Nastavenie absolútnej minimálnej hraničnej hodnoty požadovanej teploty na
prívode chladenia. Obmedzenie je účinné, ak by z iných nastavení parametrov
bola zistená nižšia požadovaná teplota na prívode chladenia.

N E 5 – 25 °C 18 °C 1 °C

Feed temperatu-
re cooling mode

Len ak je parameter [Weather-dependent] = 1:

Nastavenie požadovanej teploty na prívode (pevná hodnota) pri aktívnej pre-
vádzke chladenia.

E E 5 – 30 °C 18 °C 1 °C

Cooling setpoint
adjustment

Paralelný posuv krivky chladenia o nastavenú hodnotu. N E -5,0 – +5,0 K 0,0 K 1 K

Interlink tempera-
ture reduction

Len ak parameter [Intelink function] = zap:

Požadovaná teplota na prívode chladenia bude znížená pri zopnutom prepí-
nacom kontakte RT o nastavenú hodnotu (pozri parameter [Interlink function]).
Požiadavka napr. od HP convector.

N E 0 – 50 K 5 K 1 K

Tab. 7-23 Parametre v ponuke "Cooling"

7.6.5 Ponuka: teplá úžitková voda
[→ Main menu → Configuration → Hot water]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Max. doba plne-
nia teplej úžit-
kovej vody

Nastavenie maximálnej doby cyklu prípravy teplej úžitkovej vody. Potom preru-
šenie prípravy teplej vody, ak nedosiahne aktuálna teplota teplej vody nastave-
nú požadovanú hodnotu v parametri [Hot water temp. setpoint 1].

N E 10 – 240 min 60 min 10 min

Doba blokovania
teplej úžitkovej
vody

Nastavenie doby blokovania po ukončení alebo prerušení cyklu prípravy teplej
úžitkovej vody. Opätovná požiadavka prípravy teplej úžitkovej vody sa spracuje
najskôr po uplynutí tejto doby blokovania.

N E 0 – 180 min 30 min 10 min

Hysteréza teplej
úžitkovej vody

Spínací prah pre plnenie teplej úžitkovej vody

Nastavenie rozdielu teplôt, o ktorý smie poklesnúť teplota v zásobníku teplej
úžitkovej vody v porovnaní s práve platnou požadovanou hodnotou teplej úžit-
kovej vody [Hot water temperature setpoint] predtým, ako sa má zapnúť tepel-
né čerpadlo pre plnenie teplej úžitkovej vody.

E E 2 – 20 K 7 K 1 K

Doba čakania na
ext. zdroj tepla

Čas oneskorenia, odkedy má podporovať prídavný zdroj tepla tepelné čerpadlo
pri výrobe teplej úžitkovej vody (pozri Kap. 4.5).

E E 20 – 95 min 50 min 1 min

Circulation pump
control

Nastavenie pre ovládanie obehového čerpadla. Použitie vo Francúzsku nie je
prípustné!

Off: voliteľné obehové čerpadlo sa ovláda synchrónne k aktívnemu programu
spínacích časov na prípravu teplej úžitkovej vody.

On: voliteľné obehové čerpadlo je riadené podľa programu spínacích časov
[Circulation program].

E E Off

On

Off -



7 Nastavenia parametrov

Návod na použitie

45
RoCon+ HP 
RoCon+ HP 
008.1444221_00 – 07/2018 – SK

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Circulation pump
control

Nastavenie ovládania intervalov pre voliteľné obehové čerpadlo. Použitie vo
Francúzsku nie je prípustné!

Off: dezaktivovaná Obehové čerpadlo je počas doby povolenia priradeného
programu spínacích časov v prevádzke trvalo (parameter [Circulation pump
control]).

V opačnom prípade: obehové čerpadlo je v prevádzke v takte (takt: doba
chodu čerpadla = nastavená hodnota na 15 min).

E E Off,

1 - 15 min

Off 1 min

Thermal disinfec-
tion day

Nastavenie dňa termickej dezinfekcie zásobníka teplej vody.

Off: žiadna termická dezinfekcia

Pondelok – nedeľa: deň termickej dezinfekcie

Po – Ne: denná termická dezinfekcia

E E Off,

Pondelok

...

Nedeľa,

Mo – Su

Off -

Thermal disinfec-
tion start time

Nastavenie štartu termickej dezinfekcie zásobníka teplej vody (formát hh:mm). N E 00:00 –
23:45

03:30 15 min

Thermal disinfec-
tion temp.

Nastavenie požadovanej teploty teplej vody počas termickej dezinfekcie zásob-
níka tepla.

N E 60 – 70 °C 65 °C 1 °C

Tab. 7-24 Parametre v ponuke "Hot water"
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7.6.6 Ponuka: doplnkové programy
[→ Main menu → Configuration→ Add-on]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Air Purge Aktivovanie automatického odvzdušnenia Daikin Altherma EHS(X/H) a zapo-
jeného vykurovacieho okruhu.

Vyp: dezaktivovaná

Zap: štart odvzdušnenia

N E Off

On

-

Relay Test Manuálne ovládanie jednotlivých relé pri testovaní. Po nastavení tohto para-
metra s otočným tlačidlom sa na obrazovke zobrazí zoznam relé 1 – 9 s políč-
kami na výber. Po výbere a potvrdení relé pomocou otočného tlačidla sa na-
staví v políčku na výber háčik a príslušné relé sa aktivuje. Možný je aj viac-
násobný výber.

Výstup J1: výstup J1 (interné obehové čerpadlo), výstup čerpadla

Výstup J14: výstup J14 (obehové čerpadlo), zmiešavač "otv"

Výstup J2 kontakt A: kontakt A na výstup J2 (prepínací ventil 3UVB1), zmieša-
vač "zatv"

Výstup J2 kontakt B: kontakt B na výstup J2 (prepínací ventil 3UVB1)

Výstup J12 3UV DHW otv: výstup J12, prepínací ventil 3UV DHW, "zatv"

Výstup J12 3UV DHW zatv: výstup J12, prepínací ventil 3UV DHW "otv"

Prípojka J3 spínací kontakt B: prípojka J3 (beznapäťové relé: spínací kontakt
B-B1) – AUX

Prípojka J3 prepínací kontakt A: prípojka J3 (beznapäťové relé: prepínací kon-
takt A-A1/A-A2) – AUX

Výstup J10: výstup J10 (prúdové napájanie A1P)

Výstup J17 relé K2: výstup J17 (pin 3) – relé K2 (RTX-EHS) výstup XBUH1 T2

Výstup J17 relé K1: výstup J17 (pin 2) – relé K1 (RTX-EHS) výstup XBUH1 T3

Výstup J17 relé K3: výstup J17 (pin 4) – relé K3 (RTX-EHS) výstup XBUH1 T1

N E Výstup J1

Výstup J14

Výstup J2
kontakt A

Výstup J2
kontakt B

Výstup J12
3UV DHW

otv

Výstup J12
3UV DHW

zatv

Výstup J3
spínací kon-

takt B

Výstup J3
prepínací
kontakt A

Výstup J10

Výstup J17
relé K2

Výstup J17
relé K1

Výstup J17
relé K3

- -

Screed Funkcia pre sušenie zálievky

Off: dezaktivovaná

On: teplota na prívode sa reguluje podla nastaveného programu na sušenie
zálievky. Deň, kedy má byť program sušenia zálievky aktivovaný, sa nepočíta
do doby plynutia programu. Prvý deň začína prechodom na nový deň o 00:00
h. V deň aktivácie sa vykuruje počas zostávajúcej doby s nastavením teploty
na prívode prvého dňa programu (pozri Kap. 4.5).

N E Off

On

-

Screed Program Nastavenie priebehu sušenia zálievky. Na dobu maximálne 28 dní je možné
samostatne pre každý deň nastaviť vlastnú teplotu na prívode. Koniec prog-
ramu sušenia zálievky sa definuje 1. dňom s nastavením požadovanej hodnoty
"- - - -" (pozri Kap. 4.5).

N E 10 – 70 °C
na jeden deň
vykurovania

pozri tab.
3-10

1 °C

Tab. 7-25 Parametre v ponuke "Additional programs"
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7.7 Info
[→ Main menu → Info]

7.7.1 Prehľad
[→ Main menu → Info → Overview]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Režim Aktuálny režim tepelného čerpadla. S S Žiadna
požiadavka

Vykurovanie

Chladenie

Príprava tep-
lej vody

Funkcia au-
tomatického
rozmrazova-

nia

- -

EXT Externá požiadavka:

Nízka tarifa: funkcia EVU HT/NT aktívna a nízka tarifa.

Vysoká tarifa: funkcia EVU HT/NT aktívna a vysoká tarifa.

SG1: funkcia EVU SMART GRID aktívna, neaktívna: žiadna prevádzka tepelné-
ho čerpadla, žiadna funkcia ochrany proti zamrznutiu.

SG2: funkcia EVU SMART GRID aktívna, odporúčanie zapnutia, prevádzka s
vyššími požadovanými teplotami, lacnejší prúd.

SG3: funkcia EVU SMART GRID aktívna, príkaz na zapnutie a plnenie zásobní-
ka na 70 °C, lacnejší prúd

Žiadny externý režim: tepelné čerpadlo pracuje v normálnej prevádzke.

S S Nízka tarifa

Vysoká tarifa

SG1

SG2

SG3

Žiadny ex-
terný režim

- -

RT Termostat v miestnosti/Interlink:

Vyp: keď [Interlink function] = zap: iba ochrana proti zamrznutiu, v opačnom
prípade: vyp

Požiadavka na teplo alebo chladenie (keď [Room thermostat] = zap)

Žiadna požiadavka na teplo (keď [Room thermostat] = zap)

IL1 (keď [Interlink function] = zap): normálna požadovaná teplota na prívode

IL2 (keď [Interlink function] = zap): v prevádzke s vykurovaním zvýšená požado-
vaná teplota na prívode, v prevádzke s chladením znížená požadovaná teplota
na prívode

S S Žiadna
požiadavka

na teplo

IL1

IL2

- -

Pump Stav interného obehového čerpadla vykurovania (zap/vyp) S S Off

On

- -

V Aktuálny objemový prietok (prietok) vykurovania S S - - -
EHS Aktuálny výkon voliteľného Backup-Heater v kW S S - - -
TV Aktuálna teplota na prívode za doskovým výmenníkom tepla (tV) v °C S S - - -
TVBH Aktuálna teplota na prívode za podporou vykurovania (tV, BH) v °C S S - - -
TR Aktuálna teplota na spiatočke v °C S S - - -
Tdhw Aktuálna teplota v zásobníku teplej úžitkovej vody v °C S S - - -
TA Aktuálna vonkajšia teplota v °C (na vonkajšom agregáte) S S - - -
Psyst Aktuálny tlak vody vo vykurovacom rozvode v bar S S - - -
BPV Aktuálna poloha zmiešavacieho ventilu 3UVB1 (0 %: vykurovacia sieť; 100 %:

interný obtok)
S S - - -

3UVD Aktuálna poloha zmiešavacieho ventilu 3UVDHW (0 %: vykurovacia sieť;
100 %: zásobník teplej úžitkovej vody)

S S - - -
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Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

TA2 Aktuálna vonkajšia teplota v °C (na voliteľnom snímači vonkajšej teploty) S S - - -
Tilq2 Aktuálna teplota chladiacej zmesi °C S S - - -
quiet Stav tichej prevádzky S S Inactive

Active

Aktívna v
noci

- -

HZU Stav podpory vykurovania S S Off

On

- -

Tab. 7-27 Parametre v ponuke "Overview"

7.7.2 Hodnoty
[→ Main menu → Info → Values]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Feed temperatu-
re current

Zobrazí sa aktuálna teplota na prívode zdroja tepla ( tV1) v °C. S S 0 – 100 °C - 1 °C

Feed temperatu-
re setpoint

Zobrazí sa aktuálna požadovaná teplota zdroja tepla v °C. S S 0 – 90 °C - 0,1 °C

Average ext. tem-
perature

Zobrazí sa aktuálna vonkajšia teplota v °C. S S -39 – 50 °C 0,1 °C

Hot water tempe-
rature current

Zobrazí sa aktuálna teplota zásobníka teplej vody v °C. Ak by nebola aktívna
žiadna funkcia teplej vody, zobrazí sa "- - -".

S S 0 – 100 °C - 0,1 °C

Hot water tempe-
rature setpoint

Zobrazí sa aktuálna požadovaná teplota pre prípravu teplej úžitkovej vody v °C.
Ak by nebola aktívna žiadna funkcia teplej vody, zobrazí sa "- - -". Aktuálna
požadovaná hodnota je tu vždy maximálna hodnota všetkých, pre tento okruh
teplej vody relevantných požiadaviek.

S S 10 – 70 °C - 0,1 °C

Current return
flow temperature

Zobrazí sa aktuálna teplota spiatočky zdroja tepla v °C. Ak na zdroji tepla nie je
zapojený žiadny snímač, zobrazí sa "- - -".

S S 0 – 100 °C - 0,1 °C

Current volume
flow

Zobrazí sa filtrovaná hodnota aktuálneho objemového prietoku. S S 0 – 5100 l/h - l/h

Feed temperatu-
re HC current

Zobrazí sa teplota priameho vykurovacieho okruhu ( tV2 pri aktívnej podpore vy-
kurovania, v opačnom prípade tV1) v °C.

S S 0 – 100 °C - 0,1 °C

Feed temperatu-
re HC setpoint

Zobrazí sa požadovaná teplota (na prívode) priameho vykurovacieho okruhu v
°C.

S S 0 – 90 °C - 0,1 °C

Status heat circu-
lation pump

Zobrazí sa aktuálny stav interného obehového čerpadla zdroja tepla. S S Off

On

- -

Mixer Position Len 5xx: zobrazí sa aktuálna poloha 3-cestného zmiešavacieho ventilu 3UVD-
HW v %.

S S - - 1 %

Heat generator
type

Zobrazí sa konfigurovaný typ zdroja tepla. S S - - -

Software Nr B1/
U1

Zobrazí sa softvér a verzia ovládacej jednotky. S S - - -

Software no. con-
troller

Zobrazí sa číslo softvéru a verzia základnej dosky regulačnej jednotky. S S - - -

Tab. 7-28 Parametre v ponuke "Values"

INFORMÁCIE

Závisle od typu prístroja, konfigurácie systému a stavu
softvéru prístroja nie je možné zobraziť jednotlivé, v Kap.
7.7 uvedené informačné parametre alebo na inej úrovni
nastavenia parametrov.
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7.7.3 Tlak vody [→ Main menu → Info → Pressure]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Water pressure Zobrazí sa aktuálny tlak vody v bar. S S 0 – 4 bar - 0,1 ba
r

Tab. 7-30 Parametre v ponuke "Water pressure"

7.8 Chyba
[→ Main menu → Error]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Stav ručná pre-
vádzka

Aktivácia fixnej regulácie teploty na prívode (na diagnostické účely). E E Inactive

Active

-

Teplota ručná
prevádzka

Požadovaná teplota na prívode pre ručnú prevádzku. E E 20 – 80 °C 50 °C -

Núdzová pre-
vádzka

Núdzové vykurovanie pomocou Backup-Heater alebo iným externým zdrojom
tepla.

Zap: v prípade chyby sa automaticky aktivuje núdzová prevádzka.

Vyp: v prípade chyby sa núdzová prevádzka aktivuje iba ručne.

E E Off

On

-

Tab. 7-31 Parametre v ponuke "Error"
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7.9 Terminál
[→ Main menu → Terminal]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Bus - Scan Off: žiadna funkcia

On: Regulácia overí, ktoré RoCon prístroje sú v systéme zapojené pomocou
CAN zbernice. Identifikované prístroje sú zobrazené s typom a označením dáto-
vej zbernice (príklad: MM#8 = zmiešavací modul s označením zbernice 8).

Výber a aktivácia prístroja s otočným tlačidlom prepne funkciu ovládacej jednot-
ky na ovládanie zvoleného prístroja (pozri Kap. 4.8).

E E Off

On

Off -

Lokálne (No
selection)

Aktivácia prepne na lokálny prístroj. E E -

Contr BM1/BE1
#X

Aktivácia prepne na zdroj tepla s označením zbernice X (pozri Kap. 4.8, parame-
ter [BUS ID HS]).

E E -

Mix Valve #X Aktivácia prepne na zmiešavací modul s označením zbernice X (pozri Kap. 4.8,
parameter [Heating circuit assignment]).

E E -

Terminaladress Nastavenie identifikácie terminálu ovládacej jednotky pre prístup do systému.
Nastavená hodnota musí byť v celom systéme jednoznačná. Potvrdením tohto
parametra otočným tlačidlom bude znova iniciovaná regulácia.

Všetky nastavenia okrem "vyp" umožňujú pre používateľa ovládacej jednotky ak-
tivovať funkciu terminálu, a tým aj všetky komponenty systému RoCon s platnou
identifikáciou prístroja.

N E Vyp, 0 – 9 Off 1

System Config Konfigurácia systému prístroja, pozostáva z konfigurácie snímača a dátovej
zbernice. Keď po prvom štarte prístroja potvrdíte otázku o používaní štandardnej
konfigurácie s "Yes", bude pre inštalovaný zdroj tepla aktivovaná automaticky
vhodná základná konfigurácia.

Potvrdením tohto parametra s nastavením "neaktívny" alebo "vymazať" s otoč-
ným tlačidlom bude znova iniciovaná regulácia. Bude vygenerované chybové
hlásenie. Ovládanie zobrazenej ponuky s otočným tlačidlom.

N E Inactive

Active

Vymazať

Active -

Tab. 7-32 Parametre v ponuke "Terminal"
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7.10 Štatistika
[→ Main menu → Statistic]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Energia ext. zdroj
teplej úžitkovej
vody

Zobrazí sa množstvo tepla prídavného zdroja tepla pre prípravu teplej úžitkovej
vody v kWh.

S S - - kWH

Energia ext. zdroj
pre vykurovanie

Zobrazí sa množstvo tepla prídavného zdroja tepla pre vykurovanie v kWh. S S - - kWH

Energia WP
chladenie

Zobrazí sa množstvo tepla zdroja tepla pre chladenie v kWh. S S - - kWH

Energia WP vy-
kurovanie

Zobrazí sa množstvo tepla zdroja tepla pre vykurovanie v kWh. S S - - kWH

Runtime com-
pressor

Zobrazí sa doba chodu kompresora chladiacej zmesi v h. S S - - 1 h

Runtime Pump Zobrazí sa doba chodu interného obehového čerpadla v h. S S - - 1 h

Tab. 7-33 Parametre v ponuke "Statistic"

INFORMÁCIE

Závisle od typu prístroja, konfigurácie systému a stavu
softvéru prístroja nie je možné zobraziť jednotlivé informač-
né parametre vôbec alebo na inej úrovni nastavenia para-
metrov.

7.11 Sprievodca konfiguráciou
Automaticky pri uvádzaní zariadenia do prevádzky alebo v [→ Main
menu → Configuration → Wizard]

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Konfig priamy
okruh

Nastavenie identifikácie vykurovacieho okruhu pre priamy vykurovací okruh
ROTEX HPSU monobloc compact. Identifikácia vykurovacieho okruhu musí byť
v celom systéme RoCon jednoznačná. Nesmie prísť k pomiešaniu s identifikáci-
ou voliteľných vykurovacích okruhov zmiešavačov.

N E 0 – 15 0 1

BUS ID HS Nastavenie je možné meniť len vtedy, ak je v systéme RoCon zabudovaný viac
ako 1 zdroj tepla. Viaceré, vo vykurovacom zariadení zapojené zdroje tepla sa
hodnotia ako špeciálne použitie. Eventuálne kontaktujte servisného špecialistu
ROTEX.

N E 0 – 7 0 1

Časový master Aktivácia systémového časového master. Časový master synchronizuje všetky
regulátory systému RoCon s časom a dátumom, ktoré sú nastavené na časovom
mastri. U všetkých iných ovládacích jednotiek v systéme nie je viac možné zadá-
vanie času a dátumu. V celom systéme je možný len jeden časový master. Para-
meter nie je k dispozícii, ak je na inom regulátore v systéme RoCon aktivovaný
parameter časový master.

N E Off

On

-

Tab. 7-35 Parametre v ponuke Sprievodcu konfiguráciou "Configuration wizard"
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8 Chyby a poruchy
NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRIC-
KÝM PRÚDOM

Elektrostatický náboj môže spôsobiť prieraz napätia a po-
škodiť elektronické súčiastky.

▪ Pred dotykom spínacieho poľa zabezpečte vyrovnanie
existujúcich napätí (napr. chyťte sa držiaka pultu).

8.1 Stanoviť chybu a odstrániť
poruchu

Elektronická regulácia Daikin Altherma EHS(X/H):

▪ signalizuje chybu červeným svetlom displeja, na ktorom zobrazí
kód chyby (pozri Kap. 8.3).

▪ zobrazí informačné hlásenia o stave prevádzky, ktoré nie sú sig-
nalizované červeným podsvietením.

Integrovaný protokol uloží až 15 posledných chybových alebo iných
informačných hlásení o stave prevádzky.

V závislosti od režimu ovládania budú postúpené poruchové hlá-
senia aj na pripojené stanice v miestnosti alebo termostaty v miest-
nosti.

8.1.1 Aktuálny ukazovateľ porúch

Ob-
rázok 8-1

Zobrazenie aktuálneho chybového hlásenia

8.1.2 Načítanie chybového protokolu
V ponuke "chyba" môžete načítať chybový protokol.

Posledné prichádzajúce (aktuálne) chybové hlásenie je na prvom
mieste. Všetky ostatné predchádzajúce chybové hlásenia sa v prípa-
de nového záznamu posunú o pozíciu dozadu. 16. chybové hlásenie
sa v prípade nového chybového hlásenia vymaže.

Kompletný chybový protokol môže vymazať iba servisný tím.

8.1.3 Odstraňovanie porúch
Informačné hlásenia, ktoré sa zobrazujú bez červeného podsviete-
nia, normálne nie sú spojené s trvalým obmedzením prevádzky
RoCon.

Hlásenia, ktoré sa zobrazujú s kódom E.... a červeným podsviete-
ním, smú byť odstránené iba autorizovanými a vyškolenými špe-
cialistami na vykurovanie.

Informácie o výstražných hláseniach pozri Kap. 8.3.

1 Stanovenie príčiny poruchy a odstránenie.
– Spustenie skratovej ochrany:
– Žiadny ukazovateľ na obrazovke regulácie. Zistite príčinu

spustenia skratovej ochrany a odstráňte poruchu. Opätovne
naštartujte zariadenie.

▪ Keď je príčina odstránená, pracuje zariadenie normálne ďalej.
– Skratová ochrana sa nespustila:

2 Nezobrazia sa žiadne chybové kódy, ale zariadenie nepracuje
správne. Hľadajte a odstráňte príčinu (pozri Kap. 8.3).

▪ Keď je príčina odstránená, pracuje zariadenie normálne ďalej.

3 Chybové kódy sú zobrazené dovtedy, dokedy porucha existuje.
Hľadajte a odstráňte príčinu (pozri Kap. 8.3). Keď by sa porucho-
vé hlásenie zobrazovalo aj po odstránení príčiny poruchy, je po-
trebné odpojiť zariadenie od napájania minimálne na 10 s, aby
sa odblokovalo.

▪ Keď je príčina odstránená, pracuje zariadenie normálne ďalej.

INFORMÁCIE

Aby bolo možné zabezpečiť, že chyba nebola spôsobená
nesprávnym nastavením, resetujte pred možnou výmenou
súčiastok všetky parametre na nastavenia výrobcu (pozri
Kap. 4.5).

Ak nedokážete príčinu poruchy zistiť, kontaktujte servisné-
ho špecialistu.

Zapíšte si dôležité údaje o zariadení:

Typ a výrobné číslo Daikin Altherma EHS(X/H) (pozri typo-
vý štítok tepelného čerpadla), ako aj verzie softvéru:

a: ovládacej časti RoCon+ B1 [Sw Nr B1/U1]

b: spínacej dosky RoCon BM2C [Sw Nr Controller]

c: zapaľovacieho automatu [Sw Nr FA]

U voliteľných RoCon systémových komponentov:

EHS157034 [Sw Nr B1/U1]

EHS157068 [Sw Nr mixing valve]

8.2 Núdzová prevádzka
V prípade chybného nastavenia elektronickej regulácie alebo chyb-
nej funkcii 3-cestných prepínacích ventilov je možné zabezpečiť nú-
dzovú prevádzku vykurovania tak, že na regulačnej jednotke sa akti-
vuje špeciálna funkcia "núdzová prevádzka" (pozri upozornenia v
návod na inštaláciu a údržbu pre Daikin Altherma EHS(X/H)).

1 Pomocou otočného tlačidla vyberte ponuku „Error“.

2 Výber potvrdíte krátkym stlačením otočného tlačidla.
è Zobrazí sa prehľad.

3 Pomocou otočného tlačidla vyberte ponuku „núdzová prevádz-
ka“.

4 Výber potvrdíte krátkym stlačením otočného tlačidla.

5 Otočným tlačidlom aktivujte núdzovú prevádzku.

Prerušenie a návrat opätovným stlačením otočného tlačidla.

8.3 Poruchový kód
Pozri Daikin Altherma EHS(X/H) návod na inštaláciu a údržbu, kapi-
tola "chyby, poruchy, hlásenia".
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9 Zmiešavací modul
Okrem priameho vykurovacieho okruhu je možné vykurovací systém
rozšíriť pomocou zmiešavacích modulov EHS157068 o ďalšie vyku-
rovacie okruhy. Tieto prídavné vykurovacie okruhy je možné konfigu-
rovať nezávisle od priameho vykurovacieho okruhu. Konfigurácia je
analógová s konfiguráciou priameho vykurovacieho okruhu (pozri
Kap. 4). Dostupný je iba obmedzený výber parametrov a funkcií (po-
zri Kap. 9.2).

Voliteľný zmiešavací modul EHS157068 nemá žiadnu samostatnú
ovládaciu jednotku. Na konfiguráciu a obsluhu sa musí spojiť pomo-
cou CAN zbernicového vedenia s regulačnou jednotkou RoCon+ za-
budovanou v zdroji tepla alebo so stanicou v miestnosti EHS157034.
Zmiešavací modul je možné ovládať obidvoma ovládacími jednotka-
mi v prevádzke s terminálom (pozri Kap. 4.8).

Na spínači adries zmiešavacieho modulu (pozri Obrázok 9-1) musí
byť nastavená jednoznačná identifikácia prístroja (≥ 1) pre vykurova-
cí okruh, ktorý je regulovaný zmiešavacím modulom, ktoré musia byť
synchronizované s (parameter [Heating circuit assignment]) zmieša-
vacieho modulu (pozri Tab. 4-10).

Ob-
rázok 9-1

Nastavenie identifikácie prístroja pre zmiešavací modul
RoCon M1

Priamo na zmiešavacom module EHS157068 je možné zistiť aktuál-
ny druh prevádzky (pozri Obrázok 9-2).

Ob-
rázok 9-2

Vysvetlivky symbolov Ukazovatele stavu RoCon M1

Poz. LED Popis
1 červe

ná
Bliká: interná porucha.

(Kód poruchy sa posiela pomocou CAN zbernice do
priradenej ovládacej jednotky)
svieti: podpätie interného času po výpadku prúdu
(>10 h)

2 ze-
lená

svieti: prevádzkový ukazovateľ, zmiešavací modul za-
pnutý

3 ze-
lená

Svieti: CAN komunikácia

4 ze-
lená

svieti: čerpadlo zmiešavacieho okruhu zapnuté

5 ze-
lená

Svieti: zmiešavač sa prepol na "OTV"

6 ze-
lená

Svieti: zmiešavač sa prepol na "ZATV"

Tab. 9-1

9.1 Štartovacia obrazovka zmiešavací
modul (funkcia terminálu)

Ob-
rázok 9-3

Štartovacia obrazovka (zmiešavací modul)

Štartovacia obrazovka pre zmiešavací modul (Obrázok 9-3) je zre-
dukovaný variant RoCon+ HP štartovacej obrazovky. Význam ikony
zodpovedá Tab. 3-4, teplota zmiešavača je jediná zobrazená teplota
systému (Obrázok 9-3, poz. 1).

9.2 Prehľad parametrov zmiešavača
Ponuka: druh prevádzky
Pozri Kap. 6.1.

Ponuka: používateľ

Room temperature setpoint 1

Room temperature setpoint 2

Room temperature setpoint 3

Room

Reducing

Ob-
rázok 9-4

Parametre v ponuke "používateľ"

Ponuka: časový program
Pozri Kap. 6.3.

Ponuka: nastavenia

Display Language

Date

Time

LCD Brightness

LCD illumination time

System Min. mixer valve pump

Max. mixer valve pump

Ob-
rázok 9-5

Parametre v ponuke "nastavenia"
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Ponuka: konfigurácia

Access

Adjustment outside temperature

Glycol

Heat-Slope

Start T-Out Cooling

Max T-Out Cooling

T-Flow Cooling start

T-Flow Cooling max

sensors

HC Config

Insulation

Heating

Room Influence

Cooling curveCooling

Cooling parameters

Relay TestAdd-on

Slope Offset

Screed

External temperature sensor

Program

Weather-dependet

Frost protection temperature

Heating operation limit

Heat limit reducing mode

Feeded temperature heating mode

Feeded temperature reducing mode

Max. feeded temperature

Min. feeded temperature

Adjustment room sensor

Heating curve adaptation

Feed temperature lower limit

Feed temperature lower limit

Cooling setpoint adjustment

Ob-
rázok 9-6

Parametre v ponuke "konfigurácia"

Ponuka: info

Software Nr B1/U1

Values Average ext. temperature

Current mixer temperature

Mixer temperature setpoint

Mixer pump status

PWM mixer pump

Mixer valve status

Mixer valve software number

Ob-
rázok 9-7

Parametre v ponuke "info"

Ponuka: terminál

Contr BM1/BE1 #X

Mix Valve #X

Bus - Scan

Address

WE selection

Local (no selection)

HC

Terminal address

Heat generator assignment

HC assignment

Ob-
rázok 9-8

Parametre v ponuke "terminál"
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9.3 Nastavenia parametrov pre
zmiešavací modul

Parametre dostupné pre zmiešavací modul sú takmer identické s pa-
rametrami, ktoré sú popísané v Kap. 7. Tab. 9-2 vytvorí zoznam do-
plnkových parametrov pre zmiešavací modul.

Parameter Popis Prístup Oblasť na-
stavenia

Min/Max

Nastave-
nia výrob-

cu

Roz-
sah

kroku
BE HF

Min. zmiešavač
čerpadlo

[→ Main menu → Settings → System]

Minimálny výkon čerpadla zmiešavacieho okruhu.

N E 10 – 100% 30 % 1 %

Max. zmiešavač
čerpadlo

[→ Main menu → Settings → System]

Maximálny výkon čerpadla zmiešavacieho okruhu.

N E 20 – 100% 100 % 1 %

Slope Offset [→ Main menu → Configuration → Heating]

Nastavenie prekročenia požadovanej teploty na prívode na Daikin Altherma
EHS(X/H) v porovnaní s požadovanou teplotou na prívode nameranou pre okruh
zmiešavača.

N E 0 – 50 K 5 K 1 K

Priradenie zdroja
tepla

[→ Main menu → Terminal → WE selection]

Nastavenie identifikácie zdroja tepla. Priradenie EHS157068 k zdroju tepla. Na-
stavenie musí zodpovedať hodnote parametra [BUS ID HS] (pozri Kap. 7.11).

N E 0 – 7 0 1

Priradenie vyku-
rovacieho okruhu

[→ Main menu → Terminal → HC]

Nastavenie identifikácie vykurovacieho okruhu zmiešavacieho modulu.

▪ Vyp: automatické priradenie, ak sa v systéme nachádza iba jeden zmiešavací
modul (systém potom preberá nastavenie spínača adries ako identifikáciu vy-
kurovacieho okruhu, a to nezávisle od nastavenej hodnoty). Principiálne sa
musí nastavenie zhodovať s identifikáciou vykurovacieho okruhu na spínači
adries zmiešavacieho modulu.

▪ 0 – 9 = 0 – 9

▪ 10 = A

▪ 11 = B

▪ 12 = C

▪ 13 = D

▪ 14 = E

▪ 15 = F

N E Off

0-15

Off 1

Tab. 9-2 Parametre zmiešavacieho modulu
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10 Glosár

Druh prevádzky Používateľom alebo reguláciou požadované funkcie zdroja tepla (napr. vykurovanie miestnosti, príprava teplej
úžitkovej vody, stand-by etc.)

Požiadavka Backup Prevádzková situácia, kedy nie je možné požadovanú teplotu na prívode dosiahnuť vôbec alebo efektívne po-
mocou tepelného čerpadla. Preto sa na podporu Daikin Altherma EHS(X/H) výroby tepla zapojí prídavný tepel-
ný zdroj (napr. Backup-Heater).

Backup-Heater Voliteľný elektrický prídavný tepelný zdroj na všeobecnú podporu Daikin Altherma EHS(X/H) pri generovaní
tepla.

Krivka vykurovania Prepočtová súvislosť medzi vonkajšou teplotou a požadovanou teplotou na prívode, aby sa pri každej vonkaj-
šej teplote dosiahla požadovaná teplota v miestnosti.

Chladiaca zmes Látka, ktorá sa používa na prenos tepla v tepelnom čerpadle. Pri nízkych teplotách a nízkom tlaku sa prijíma
teplo a pri vyššej teplote a vyššom tlaku sa teplo odovzdáva.

Ochrana pred legionelami Periodické zohrievanie zásobníkovej vody na > 60 °C na účely preventívneho usmrtenia choroboplodných
baktérií v teplovodnom okruhu (takzvané legionely).

Nízkotarifné sieťové pripojenie
(HT/NT)

Špeciálne sieťové pripojenie energetického zásobovacieho podniku, ktorý ponúka rôzne zvýhodnené tarify v
takzvaných nízkozáťažových fázach (denný prúd, nočný prúd, prúd pre tepelné čerpadlo atď.).

Parameter Hodnota, ktorá ovplyvňuje realizáciu programov alebo postupov alebo definuje určité stavy.
Regulácia Elektronika prístroja, ktorá reguluje procesy výroby tepla a jeho rozvodu pre vykurovacie zariadenie. Regulácia

pozostáva z viacerých elektronických komponentov. Najdôležitejší komponent pre prevádzkovateľa je ovláda-
cia jednotka zdroja tepla, ktorá obsahuje programové výberové tlačidlá, otočné tlačidlá a obrazovku.

Spätný tok Časť hydraulického okruhu, ktorá vedie vychladenú vodu cez potrubný systém od vykurovacích plôch späť k
zdroju tepla.

Program spínacích časov Program na nastavenie časov regulácie, aby boli stanovené pravidelné cykly vykurovania, znižovania teploty a
teplej vody.

Smart Grid (SG) Inteligentné využívanie energie s cenovom výhodným vykurovaním. Použitím špeciálneho elektromeru je mož-
né prijímať "signál Smart Grid" od energetického zásobovacieho podniku.

V závislosti od signálu sa tepelné čerpadlo vypne, prevádzkuje s normálnou teplotou alebo vyššími teplotami.
Prívod Časť hydraulického okruhu, ktorý vedie zohriatu vodu od zdroja tepla k vykurovacím plochám.
Okruh teplej vody Je okruh vody, v ktorom sa ohrieva studená voda a je vedená na miesto odberu teplej vody.
Príprava teplej vody Prevádzkový stav zdroja tepla, v ktorom sa privádza teplo so zvýšenými teplotami a do okruhu teplej vody, na-

pr. plnenie zásobníka teplej vody.
Prevádzka s tepelným čerpad-
lom

V uzatvorenom chladiacom okruhu odoberá chladiaca zmes teplo z okolitého vzduchu. Chladiaca zmes do-
siahne zhustením vyššiu teplotu, ktorú je možné preniesť do vykurovacieho zariadenia (termodynamický
proces).

Výmenník tepla Konštrukčný diel, ktorý prenáša termickú energiu z jedného okruhu na iný okruh. Obidva okruhy sú hydraulicky
od seba oddelené stenou vo výmenníku tepla.

Regulácia teploty na prívode na
základe počasia

Z meranej hodnoty pre vonkajšiu teplotu a definovanej vykurovacej krivky sa stanoví vhodná teplota prívodu,
ktorá slúži ako požadovaná hodnota pre reguláciu teploty vo vykurovacom prístroji.

Obehové čerpadlo Je dodatočné elektrické obehové čerpadlo, ktoré trvalo cirkuluje teplú vodu v rozvode teplej vody, čím je k dis-
pozícii na každom odbernom mieste. Cirkulácia má význam predovšetkým vo veľmi rozvetvených potrubných
sieťach. V systémoch bez obehového potrubia vyteká pri odbere najprv ochladená voda, a to dovtedy, až sa
odberné potrubie ohreje teplou vodou, ktorá v ňom preteká.

Prídavný zdroj tepla Prídavný zdroj tepla (napr. Backup-Heater alebo externý vykurovací kotol), ktorý je zapojený do vykurovacieho
zariadenia, aby bola dosiahnutá požadovaná teplota na prívode aj v prípade nedostatočnej alebo neefektívnej
prevádzky tepelného čerpadla.
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11 Špecifické nastavenia
používateľa

11.1 Programy spínacích časov

Nastavenia výrobcu programov spínacích časov sú uvedené v Kap.
4.3.

Do nasledovnej tabuľky zapíšte vami vykonané nastavenia spí-
nacích časov.

Spínací cyklus 1 Spínací cyklus 2 Spínací cyklus 3
Nastavenie tep-
loty

 [Room temperature setpoint
1]: ____ °C

 [Room temperature setpoint
2]: ____ °C

 [Room temperature setpoint
3]: ____ °C

Čas On Off On Off On Off
Heating circuit
automatic 1

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Heating circuit
automatic 2

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Individuálne nastavenia programov spínacích časov vykurovania

Spínací cyklus 1 Spínací cyklus 2 Spínací cyklus 3
Nastavenie tep-
loty  [Hot water temp. setpoint 1]:

____ °C
 [Hot water temp. setpoint 2]:

____ °C
 [Hot water temp. setpoint 3]:

____ °C
Čas On Off On Off On Off

Hot water auto-
matic 1

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Hot water auto-
matic 2

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Individuálne nastavenia programov spínacích časov teplej úžitkovej
vody

Spínací cyklus 1 Spínací cyklus 2 Spínací cyklus 3
Čas On Off On Off On Off

Circulation prog-
ram

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
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Individuálne nastavenia programov spínacích časov teplej úžitkovej
vody 11.2 Parameter

Do nasledovnej tabuľky a do prevádzkovej príručky zdroja tepla za-
píšte Vami vykonané zmeny parametrov.

Poloha otoč-
ného spínača

Úroveň para-
metrov

Parameter Stará hod-
nota

Nová hod-
nota

Dátum Poznámky

Individuálne zmeny parametrov 11.3 Adresy dátovej zbernice

RoCon prístroj Adresa dátovej zbernice Poznámky

Adresy dátovej zbernice v RoCon systéme
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Zoznam hesiel
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