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1 Vispārīgi drošības noteikumi

1.1 Īpašas drošības instrukcijas

BRĪDINĀJUMS
Sildierīces, kas nav uzstādītas un
instalētas atbilstoši noteikumiem, var
ietekmēt sildierīces darbību un/vai radīt
būtiskas vai nāvējošas traumas
lietotājam.
▪ Darbus siltumģeneratoriem (piem.,

uzstādīšanu, pārbaudi, pieslēgšanu
un pirmo ekspluatācijas reizi) atļauts
veikt tikai personālam, kurš ir
sertificēts un kurš ir veiksmīgi beidzis
tehnisku vai amatniecisku
apmācību par attiecīgo darbību, kā
arī ir piedalījies specializētajos,
atbildīgās iestādes atzītos
tālākizglītības pasākumos. Tie īpaši ir
apkures speciālisti, elektriķi un
dzesēšanas sistēmu speciālisti,
kuriem, pateicoties specializētajai
izglītībai un savām profesionālajām
zināšanām, ir pieredze pareizā
apkures iekārtu, šķidrā kurināmā un
gāzes vadu, kā arī karstā ūdens
boileru instalācijā un apkopē.

▪ Lietojiet siltumģeneratoru tikai
nevainojamā stāvoklī ar aizvērtu
vāku.

BRĪDINĀJUMS
Šo drošības instrukciju neievērošana
var radīt smagas vai pat nāvējošas
traumas.
▪ Šo ierīci ir bērniem, sākot no 8 gadu

vecuma un vecākiem, kā arī
cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām,
sensoriskām vai garīgām spējām vai
arī bez pieredzes un zināšanām
atļauts lietot tikai tādā gadījumā, ja
viņi tiek uzraudzīti, vai arī viņi ir
saņēmuši apmācību par droši ierīces
lietošanu un saprot lietošanas
rezultātā radītos riskus. Bērniem
aizliegts rotaļāties ar ierīci. Tīrīšanu
un lietotāja veiktu apkopi atļauts
veikt bērniem bez uzraudzības.

▪ Izveidojiet tīkla pieslēgumu saskaņā
ar standartu IEC 60335-1, izmantojot
atslēgšanas ierīci, kas nodrošina
katra pola atslēgšanu ar kontaktu
atvēršanas platumu atbilstoši III
virssprieguma kategorijas apstākļiem
pilnas atvienošanas nodrošināšanai.

▪ Visus elektrotehniskos darbus atļauts
veikt tikai elektrotehnikas
speciālistiem un, ņemot vērā vietējos
un nacionālos noteikumus, kā arī šajā
instrukcijā dotos norādījumus.
Nodrošiniet, lai tiktu izmantota
piemērota strāvas ķēde.
Nepietiekama strāvas ķēdes
noslodze vai nepareizi izveidoti
pieslēgumi var izraisīt strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.

1.1.1 Ievērot norādījumus
▪ Oriģinālais dokuments ir veidots vācu valodā. Visas pārējās

valodas ir tulkojumi.

▪ Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju pirms instalācijas
uzsākšanas vai pirms darbību veikšanās apkures iekārtā.

▪ Šajā dokumentā aprakstītās piesardzības darbības aptver ļoti
svarīgas tēmas. Precīzi ievērojiet tās.

▪ Sistēmas instalāciju un visas šajā instrukcijā un papildu
dokumentos, kas paredzēti montieriem, aprakstītos darbus jāveic
sertificētam montierim.

Dokumentācijas komplekts
Šis dokuments ir arī spēkā esošo dokumentu komplekta daļa. Viss
komplekts sastāv no šādiem dokumentiem:

▪ Daikin Altherma iekšējās ierīces - turpmāk tekstā "Iekšējā ierīce" -
instalācijas instrukcija (formāts: papīrs - iekļauta iekšējās ierīces
piegādes komplektā)

▪ Iekšējās ierīces lietošanas instrukcija (formāts: papīrs - iekļauta
iekšējās ierīces piegādes komplektā)

▪ Siltumsūkņa lietošanas rokasgrāmata (formāts: papīrs - iekļauta
iekšējās ierīces piegādes komplektā)

▪ Ārējās ierīces instalācijas instrukcija (formāts: papīrs - iekļauta
ārējās ierīces piegādes komplektā)

▪ Papildu komponentu instalācijas instrukcijas (formāts: papīrs -
iekļautas attiecīgā komponenta piegādes komplektā)

▪ Atsauces rokasgrāmata montierim, kas paredzēta iekšējai ierīcei
(formāts: digitāls)

▪ Atsauces rokasgrāmata montierim, kas paredzēta ārējai ierīcei
(formāts: digitāls)

▪ Vadības ierīces RoCon HP, EHS157034, EHS157068 lietošanas
instrukcija (izdevums: 04/2017) (formāts: digitāls)

Atsauces rokasgrāmatās ir pilns tehnisko datu komplekts, svarīgu
procesu detalizēts apraksts, kā arī informācija par apkopi, kļūdu
novēršanu un ekspluatācijas pārtraukšanu.

Digitālie dokumenti, kā arī komplektā iekļautās dokumentācijas
jaunākie izdevumi ir pieejami Daikin reģionālajā vietnē vai arī pēc
pieprasījuma pie jūsu tirgotāja. Daikin vietni iespējams ērti atvērti,
izmantojot uz jūsu ierīces esošo QR kodu.
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1.1.2 Brīdinājum norāžu un simbolu nozīme
Šajā instrukcijā brīdinājuma norādes ir sistematizētas atbilstoši riska
pakāpei un tā rašanās iespējamībai.

BĪSTAMI!
Norāda uz tiešu risku.

Brīdinājuma norādes neievērošana rada smagas vai
nāvējošas traumas.

BRĪDINĀJUMS
Norāda uz iespējamu bīstamu situāciju.

Brīdinājuma norādes neievērošana var izraisīt smagas vai
nāvējošas traumas.

UZMANĪBU!
Norāda uz iespējamu kaitīgu situāciju.

Brīdinājuma norādes neievērošana var izraisīt mantiskos
vai vides bojājumus un radīt vieglas traumas.

Šis simbols apzīmē padomus lietotājiem un īpaši lietderīgu
informāciju, bet nesniedz brīdinājumus par
apdraudējumiem

Īpaši brīdinājuma simboli
Daži apdraudējuma veidi tiek attēloti ar īpašiem simboliem.

Elektriskā strāva

Apdedzināšanas vai applaucēšanas risks

Vispārīgs attēlojums
1 Rīcības instrukcijas tiek attēlotas kā saraksts. Rīcības, kurās

obligāti jāievēro secība, tiek attēlotas ar numerāciju.

[Language]: parametri tiek attēloti ar kvadrātveida iekavām.

"Operating mode", "Deutsch": izvēlei pieejami izvēļņu nosaukumi un
parametru iestatīšanas opcijas tiek attēloti pēdiņās.

[→  Main menu]: izvēļņu un funkciju pozīcija tiek apzīmēta
kvadrātveida iekavās ar →.

1.2 Montāžas un ekspluatācijas
drošības instrukcijas

1.2.1 Vispārīga informācija
▪ Veicot jebkurus darbus ierīcēm, kas ir ārpus vadības sistēmas

lietošanas, ievērojiet norādes spēkā esošajos dokumentos - īpaši
drošības norādījumus.

Izvairieties no riskiem
Iekšējā ierīce ir ražota saskaņā ar jaunāko tehnikas līmeni un spēkā
esošajiem tehniskajiem noteikumiem. Tomēr nepareizas lietošanas
rezultātā iespējami apdraudējumi veselībai un dzīvībai, kā arī
mantiskie bojājumi.

Lai izvairītos no apdraudējumiem, lietojiet iekšējo ierīci tikai:

▪ atbilstoši noteikumiem un nevainojamā stāvoklī,

▪ droši un apzinoties apdraudējumus.

Lai to nodrošinātu, priekšnoteikums ir šīs instrukcijas, visu saistīto
dokumentu, spēkā esošo nelaimes gadījumu profilakses noteikumu,
kā arī drošības tehnikas un arodmedicīnas noteikumu zināšana un
pielietošana.

RoCon+ HP1 vadības ierīces rādījuma attēlojums
Atkarībā no iekšējās ierīces valsts vai aprīkojuma modeļa noteikti
ekrāna rādījumi vai izvēlnes punkti var atšķirties no dotajiem attēliem
šajā instrukcijā.

1.2.2 Noteikumiem atbilstoša lietošana
Vadības ierīci RoCon+  HP1 atļauts lietot tikai titullapā dotajās
iekšējās ierīcēs, kurām ir atļauts lietot šo vadības sistēmu. Vadības
ierīci RoCon+  HP1 atļauts lietot tikai saskaņā ar norādēm šajā
instrukcijā.

Jebkurš cits lietošanas veids vai lietošana arī ārpus šiem
noteikumiem tiek uzskatīta par noteikumiem neatbilstošu. Par šādi
radītajiem bojājumiem atbild tikai lietotājs.

Veicot jebkurus darbus ierīcēm, kas ir ārpus vadības sistēmas
lietošanas, ievērojiet norādes spēkā esošajos dokumentos - īpaši
drošības norādījumus.

Dokumentācija
Piegādes komplektā iekļautā tehniskā dokumentācija ir ierīces daļa.
Glabājiet to tā, lai lietotājs vai speciālisti jebkurā brīdī varētu to
atrast.
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2 Izstrādājuma apraksts
INFORMĀCIJA
Vadības ierīce RoCon+ HP1 ir iekšējās ierīces sastāvdaļa.

Tā sastāv no vadības taustiņu plates RoCon BM2C, kurai
tiek pieslēgti vadības sistēmas izpildelementi un sensori,
kā arī citi komponenti, un vadības bloka RoCon+ B1.

Šajā instrukcijā tiek izskaidrotas tikai vadības ierīces
funkcijas un regulēšanas iespējas. Papildu informāciju par
vadības ierīces korpusu un citiem ierīces komponentiem
meklējiet piegādātajos dokumentos.

Elektroniskā, digitālā vadības ierīce atkarībā no sildierīces
automātiski regulē visas apkures un karstā ūdens funkcijas tiešajam
apkures kontūram, boilera uzpildes kontūram un, izmantojot pēc
izvēles pieslēdzamos maisītāja moduļus, arī papildu apkures
kontūru.

Tā pārņem iekšējās ierīces visu drošības pārvaldību. Tā, piemēram,
ja nav pieejams ūdens, radušies neatļauti vai nenoteikti darbības
stāvokļi, tiek veikta drošības izslēgšana. Atbilstošais kļūdas ziņojums
rāda lietotājam visu informāciju par traucējuma cēloni.

Visi iekšējās ierīces un, izmantojot papildu datu kopni pieslēgto
brīvizvēles RoCon ierīču, funkciju iestatījumi tiek veikti ar integrētās
vadības bloka RoCon+  B1 vadības elementiem un tie tiek parādīti
krāsainajā teksta displejā ar fona apgaismojumu.

Pie iekšējās ierīces, izmantojot vadības ierīces datu kopni,
iespējams pieslēgt šādas papildu, brīvizvēles ierīces:

▪ Telpas stacija RoCon U1 (EHS157034)

▪ Maisītāja modulis RoCon M1 (EHS157068)

Papildus tam vadības ierīcei RoCon+  HP1 ir aizsardzības funkcija
pret salu, kas ir paredzēta tiešajam apkures kontūram un boilera
uzpildes kontūram, kā arī automātiska apkures atbalsta funkcija
(papildu siltuma avota, piem., malkas katla, solārās iekārtas
iesaistei).

Izmantojot bezpotenciāla AUX komutācijas kontaktu, iespējams
īstenot dažādas vadības funkcijas savienojumā ar ārējām ierīcēm
(ārējā siltumģeneratora pieprasījums, bivalentas ekspluatācijas
pārslēgšana, ārējs statusa rādījums u.t.t.).

Papildus tam ir pieejamas vairākas ārējo vadības kontaktu analīzes
ieejas (ārēja darbības veida pārslēgšana vai siltuma pieprasījums,
Smart Grid un zemākā tarifa EVU funkcijas (1)).

Ar brīvizvēles ārējās temperatūras sensoru, kurš tiek uzstādīts ēkas
ziemeļu pusē, iespējams uzlabot turpteces temperatūras regulēšanu
atkarībā no laika apstākļiem.

Uzstādot brīvizvēles vārteju (Gateway) RoCon G1 (EHS157056) un
savienojot to ar internetu, iekšējo ierīci iespējams ērti attālināti
kontrolēt un vadīt ar mobilajiem tālruņiem (lietotni).

Apkures iekārtas pirmā ekspluatācijas reize ir aprakstīta iekšējās
ierīces instalācijas instrukcijā.

Noteikti vadības ierīces RoCon+  HP1izvēlnes vienumi ir pieejami
tikai apkures speciālistiem. Šie drošības pasākumi garantē, ka
iekārtas darbības laikā neradīsies nevēlamas kļūdainas darbības, ko
rada nepareizi iestatījumi.

Visus iestatījumus piesaistītajam apkures kontūram iespējams veikt
ar telpas staciju RoCon U1 (EHS157034) tā pat kā ar vadības bloku.
Ar aktivizētu termināļa funkciju ar dažu īpašo funkciju (piem.,
manuālais režīms) izņēmumiem ir pieejamas visas tās pašas
vadības iespējas kas integrētajā vadības blokā.

Pieslēgts maisītāja modulis RoCon M1 (EHS157068) pēc atbilstošas
piesaistes arī tiek vadīts, izmantojot vadības bloku RoCon+ B1 un/
vai telpas staciju RoCon U1 (EHS157034).

2.1 Īslaicīga ekspluatācijas apturēšana
UZMANĪBU!
Īslaicīgi apturot apkures iekārtas ekspluatāciju, sala
apdraudējuma gadījumā tā var iesalt un šādi tikt bojāta.

▪ Īslaicīgi pārtraucot apkures iekārtas ekspluatāciju, sala
apdraudējuma gadījumā iztukšojiet to.

▪ Ja apkures iekārta nav iztukšota, sala apdraudējuma
gadījumā jānodrošina barošana un ārējam galvenajam
slēdzim jāpaliek ieslēgtam.

Ja siltumsūknis ilgāku laiku nav nepieciešams, to iespējams īslaicīgi
izslēgt.

Tomēr mēs iesakām neatvienot iekārtu no barošanas, bet gan tikai
pārslēgt "gaidstāves režīmā".

Šajā gadījumā iekārta ir aizsargāta pret salu; sūkņa un vārstu
aizsardzības funkcijas saglabās.

Ja sala apdraudējuma gadījumā barošanu nav iespējams
nodrošināt:

▪ pilnībā iztukšojiet iekšējās ierīces ūdens pusi vai

▪ veiciet piemērotas darbības pieslēgtās apkures iekārtas un karstā
ūdens tvertnes aizsardzībai pret salu (piem., iztukšošanu).

INFORMĀCIJA
Ja ar nenodrošinātu barošanu sala apdraudējums ir tikai
dažas dienas, pateicoties ļoti labajai siltumizolācijai,
iekšējās ierīces iztukšošana nav nepieciešama, ja tvertnes
temperatūra regulāri tiek kontrolēta un tā nesamazinās
zem +3°C.

Bet diemžēl šādi netiek nodrošināta pieslēgtās siltuma
padeves sistēmas aizsardzība pret salu!

(1) Energoapgādes uzņēmums (EVU) signālus, kas tiek izmantoto strāvas tīkla noslodzes vadībai un kas var ietekmēt elektrības cenu un
pieejamību.
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3 Vadība

3.1 Vispārīga informācija
BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS
Elektriskajām detaļām nonākot saskarē ar ūdeni iespējams
gūt strāvas triecienu, kā arī dzīvībai bīstamas traumas un
apdegumus.

▪ Aizsargājiet vadības ierīces ekrānus un taustiņus pret
mitruma ietekmi.

▪ Lai veiktu vadības ierīces tīrīšanu, izmantojot sausu
kokvilnas drānu. Agresīvu tīrīšanas līdzekļu un citu
šķidrumu lietošana var radīt ierīces bojājumus vai
strāvas triecienu.

INFORMĀCIJA
Efektīvāko enerģijas izlietošanu siltumsūknis sasniedz ar
pēc iespējas zemāku atplūdes un karstā ūdens
temperatūru.

Ar turpteces nominālajām temperatūrām virs 50°C
pieslēdzot ārējo siltumģeneratoru (piem., brīvizvēles
rezerves sildītāju), iespējama (atkarībā no āra
temperatūras) siltumsūkņa lietderības koeficienta (COP)
samazināšanās.

3.2 Rādījumu un vadības elementi

  3‒1 RoCon+ B1 Rādījumu un vadības elementi
1 Statusa rādījums
2 Displejs
3 Pagriežamais taustiņš

3.2.1 Statusa rādījums
Statusa rādījuma gaismas diodes spīd vai mirgo un šādi norāda
ierīces darbības režīmu.

  3‒1 Statusa rādījums

Gaismas diode Režīms Apraksts
Mirgo zilā krāsā Gaidstāve Ierīce nedarbojas.
Spīd zilā krāsā Darbība Ierīce darbojas.
Mirgo sarkanā
krāsā

Kļūdas Radusies kļūda. Papildu
informāciju skatiet "8 Kļūdas un
traucējumi" [4 48].

3.2.2 Displejs
Normālā darbības režīmā displejs ir deaktivizēts (pilnībā tumšs).
Iekārtas aktivitāte tiek attēlota, izmantojot statusa rādījumu. Katra
pagriežamā taustiņa lietošana (pagriešana, nospiešana vai turot to
ilgi nospiestu) aktivizē displeju ar sākuma ekrānu.

Ja ir aktīvs sākuma ekrāns, un lietotājs 60 sekundes neveic nevienu
ievadi, displejs tiek deaktivizēts. Ja citā vietā lietotājs 120 sekundes
neveic nevienu ievadi, atkārtoti atveras sākuma ekrāns.

3.2.3 Pagriežamais taustiņš

UZMANĪBU!
Nekādā gadījumā nespiediet vadības ierīces vadības
elementus ar cietu, smailu priekšmetu. Tas var radīt
vadības ierīces bojājumus un kļūdainas darbības.

Ar pagriežamo taustiņu iespējams naviģēt attiecīgajos līmeņos,
atlasīt un izmainīt iestatīšanas vērtību, kā arī ar īsu taustiņa
nospiešanu apstiprināt šīs izmaiņas.

  3‒2 Pagriežamā taustiņa funkcija

Darbība Rezultāts
Pagriešana Atlasīt izvēlni, atlasīt iestatījumu, veikt

iestatījumu.
Nospiešana Apstiprināt izvēli, pārņemt iestatījumu, veikt

funkciju.

2 sek. nospiešana Iziet no izvēlnes.

3.2.4 Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns sniedz pārskatu par pašreizējo iekārtas darbības
stāvokli. No sākuma ekrāna jebkura pagriežamā taustiņa lietošana
(pagriešana, nospiešana vai ilgstoša nospiešana) atver Main menu.
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  3‒2 Sākuma ekrāna rādījuma pozīcijā

  3‒3 Displeja simboli sākuma ekrānā

Poz. Simbols Skaidrojums
1 Datums un laiks
2 Kļūdas ziņojums

3 Tikai ar pieslēgtu telpas ierīci: telpas temperatūra

4 Karstā ūdens temperatūra

5 Grīdas apkures turpteces temperatūra

Konvektora apkures turpteces temperatūra

Radiatora apkures turpteces temperatūra

6 Āra temperatūra
7 Spiediens apkures kontūrā
8 Boilers bez sildstieņa

Boilers ar pieslēgtu sildstieni (izslēgts)

Boilers ar pieslēgtu sildstieni (ieslēgts)

9 Nav atpazīta neviena ārējā ierīce
Ārējā ierīce ir pieslēgta, kompresors ir izslēgts

Ārējā ierīce ir pieslēgta, kompresors ir ieslēgts

Poz. Simbols Skaidrojums
10 Darbības režīms: Standby

Darbības režīms: Reduce

Darbības režīms: Heating

Darbības režīms: Cooling

Darbības režīms: Summer

Darbības režīms: Automatic 1

Darbības režīms: Automatic 2

Darbības režīms: Emergency

11 Īpašā programma: Party

Īpašā programma: Absent

Īpašā programma: Holiday

Īpašā programma: Public holiday

Īpašā programma: 1 x hot water

Īpašā programma: Screed

Īpašā programma: Ventilation

12 Quiet mode ieslēgts

13 Režīms: Heating

Režīms: Cooling

Režīms: Hot water

Režīms: Defrost

Režīms: No request

14 Ext Pārslēgts ārējais darbības režīms (Burner
blocking contact vai Room thermostat)

INFORMĀCIJA
Izmantojot lokālo vadības bloku kā tālvadību maisītāja
modulim, gan standarta ekrāns, gan arī izvēļņu struktūra ir
mainīta (skatiet "9 Maisītāja modulis" [4 50]).
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3.3 Vadības koncepcija
Vadības ierīces vadības koncepcija nodrošina ātru naviģēšanu
izvēlnē:

▪ Pārskatāms informācijas rādījums.

▪ Ērta parametru izvēle.

▪ Nominālo vērtību un programmu iestatīšana.

Turpmāk tekstā ir doti vadības koncepcijas skaidrojoši pamati,
izmantojot dažus piemērus. Īpašo funkciju lietošana tiek veikta
atbilstoši tam pašam principam un nepieciešamības gadījumā tiek
aprakstīta atbilstošajās "4 Darbība" [4 11] sadaļās.

3.3.1 Naviģēšana izvēlnē
No sākuma ekrāna jebkura pagriežamā taustiņa lietošana
(pagriešana, nospiešana vai ilgstoša nospiešana) atver galveno
izvēlni. Izvēlnes skats sastāv no augšējās zonas, kas paredzēta
dažādo apakšizvēļņu izvēlnes ikonām, kā arī apakšējās izvēlnes
joslas. Izvēlnes joslā tiek attēlota atgriešanās un palīdzības ikonas.
Griežot pagriežamo taustiņu, iespējams pārslēgties starp ikonām
(ieskaitot izvēlnes joslas ikonām). Izvēlnes ar vairākām lapām ir
atpazīstamas pēc lapu maiņas bultiņām. Griežot pagriežamo
taustiņu, notiek pārslēgšana starp izvēlnes ikonām dažādās izvēlnes
lapās.

  3‒3 Piemērs: divu lappušu izvēlnes elementi
1 Atgriešanās ikona
2 Izvēlnes josla
3 Izvēlnes ikona
4 Lapu maiņas bultiņa (izvēlnēm ar vairākām lapām)
5 Palīdzības ikona

Piemērs: atvērt izvēlni "Statistics" [→ Main menu]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
ikona "Statistics" (otrajā izvēlnes lapā) tiek attēlota zilā krāsā.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Atveras apakšizvēlne "Statistics".

3.3.2 Palīdzības funkcija
Katrai izvēlnes ikonai ir pieejams palīdzības teksts.

  3‒4 Palīdzības funkcija

Piemērs: palīdzības teksta atvēršana izvēlnei "Hot water" un
palīdzības funkcijas aizvēršana [→ Main menu → User]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
palīdzības ikona izvēlnes joslā tiek attēlota zilā krāsā.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Palīdzības simbols kļūst aktīvs un pie pēdējās
izvēlnes ikonas tiek attēlots simbols "?".

3 Grieziet pagriežamo taustiņu pretēji pulksteņa rādītāju
virzienam, līdz simbols "?" atveras pie ikonas "Hot water".

4 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Tiek parādīts palīdzības teksts izvēlnei "Hot water".

5 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Palīdzības teksta līmenis tiek aizvērts.

6 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
palīdzības ikona izvēlnes joslā tiek attēlota zilā krāsā.

7 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Palīdzības funkcija tiek izslēgta.

3.3.3 Naviģēšanas sarakstos un sarakstu
ierakstu atlasīšana

Saraksti pastāv tikai kā informācijas saraksti vai arī ir paredzēti
saraksta ieraksta izvēlei. Griežot pagriežamo taustiņu, notiek
pārslēgšanās starp saraksta ierakstiem. Saraksti ar vairākām lapām
ir atpazīstami pēc lapu maiņas bultiņām. Griežot pagriežamo
taustiņu, notiek pārslēgšanās starp dažādu lapu sarakstu ierakstiem.

Izvēles sarakstiem pašreiz atlasītais saraksta ieraksts tiek attēlots ar
ķeksīti. Nospiežot "OK", iespējams atlasīt citu saraksta ierakstu. Tad
tiek pārņemts atbilstošais iestatījumus un saraksts tiek aizvērts.
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  3‒5 Saraksts ar atlasītu saraksta ierakstu

Piemērs: darbības režīma "Summer" pārslēgšana [→  Main menu
→ Operating mode]

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
saraksta ieraksts "Summer" tiek attēlots zilā krāsā.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Saraksta ierakstam "Summer" tiek iestatīts ķeksītis.

3 Grieziet pagriežamo taustiņu pretēji pulksteņa rādītāju
virzienam, līdz atgriešanās ikona tiek attēlota zilā krāsā.

4 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Iestatījums tiek saglabāts un iestatīšanas līmenis
tiek aizvērts.

3.3.4 Nominālvērtību iestatīšana
Parametra nominālo vērtību iespējams izmainīt attēlotās skalas
ietvaros. Nospiežot "OK", jaunā vērtība tiek saglabāta. Ilgstoši turot
nospiestu pagriežamo taustiņu, iestatīšanas līmenis tiek aizvērts bez
saglabāšanas. Dažiem parametriem vienlaikus ar vērtībām skalā ir
pieejams arī iestatījums "Off". Šo iestatījumu iespējams atlasīt,
griežot pagriežamo taustiņu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, pēc
minimālās vērtības sasniegšanas skalā.

  3‒6 Parametra iestatījuma attēlojums
1 Minimālā vērtība
2 Standarta vērtība
3 Pašreiz atlasītā vērtība
4 Maksimālā vērtība

Piemērs: [Room temperature target 1] iestatīšana līdz 22°C [→ Main
menu → User → Room → Room temperature target 1]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēloti 22°C.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Iestatījums tiek saglabāts un iestatīšanas līmenis
tiek aizvērts.

3.3.5 Pulksteņa laika iestatīšana
Lai iestatītu pašreizējo pulksteņa laiku, tiek izmantota pulksteņa
funkciju.

  3‒7 Pulksteņa laika iestatīšana

Piemērs: plkst. 16:04 iestatīšana [→  Main menu →  Settings
→ Display → Time]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
aplis tiek attēlots zilā krāsā.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Stundu rādītājs tiek attēlots zilā krāsā.

3 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots 16:00.

4 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Minūšu rādītājs tiek attēlots zilā krāsā.

5 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots 16:04.

6 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Apstiprināšanas ikona izvēlnes sarakstā tiek attēlota
zilā krāsā.

7 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Iestatījums tiek saglabāts un iestatīšanas līmenis
tiek aizvērts.

3.3.6 Kalendārā funkcija
Lai iestatītu pašreizējo datumu vai laika programmas "Holiday" un
"Public holiday", tiek izmantota kalendāra funkcija. Laika
programmām ar kalendāra funkciju ir iespējams izvēlēties laika
posmu.
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  3‒8 Laika posma iestatīšana ar kalendāra funkciju

Piemērs: iestatīšana [Holiday] no 2020. gada 16. jūlija - 2020. gada
20. jūlijam [→ Main menu → Time program → Holiday]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
mēneša izvēle atrodas uz 2020. gada jūliju.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: 1. jūlijs tiek attēlots ar zilas krāsas malu.

3 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
16. jūlijs tiek attēlots ar zilas krāsas malu.

4 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: 16. jūlijs tiek attēlots pelēkā krāsā.

5 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
20. jūlijs tiek attēlots ar zilas krāsas malu.

6 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Iestatījums tiek saglabāts un iestatīšanas līmenis
tiek aizvērts.

Iestatot jaunu atvaļinājuma laika posmu, iepriekš iestatītais
atvaļinājuma laika posms tiek automātiski dzēsts. Alternatīvi
atvaļinājuma iestatījumu iespējams arī atiestatīt.

Piemērs: atvaļinājuma iestatījuma atiestatīšana [→  Main menu
→ Time program → Holiday]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
mēneša izvēle tiek attēlota zilā krāsā.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Pēdējā atlasītā atvaļinājuma diena tiek attēlota ar
zilas krāsas malu.

3 Grieziet pagriežamo taustiņu pretēji pulksteņa rādītāju
virzienam, līdz visas dienas tiek attēlotas baltā krāsā.

4 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Atvaļinājuma iestatījums tiek atiestatīts un
iestatīšanas līmenis tiek aizvērts.

3.3.7 Laika programmu iestatīšana
Lai iestatītu pastāvīgas laika programmas (skatiet "4.3.2 Pastāvīgās
laika programmas"  [4  13]), tiek izmantota laika programmas
funkcija. Ar to iespējams dienā iestatīt 3 komutācijas ciklus. Ievade ir
iespējama katrai nedēļas dienai atsevišķi vai arī sadaļās "No
pirmdienas līdz piektdienai", "No sestdienas līdz svētdienai" un "No
pirmdienas līdz svētdienai". Izvēlētie komutācijas cikli attiecīgās

programmas pārskata līmenī tiek attēloti pelēkā krāsā ("    3‒9
Laika programmas funkcija ar pārskata līmeni (kreisajā pusē) un
iestatīšanas līmeni (labajā pusē)" [4 10]).

  3‒4 Pastāvīgo laika programmu struktūra

Laika posms Komutācijas cikls
Atsevišķa nedēļas diena
(pirmdiena, otrdiena …)

1. No 06.00 līdz 22:00

2. No xx.xx līdz xx:xx

3. No xx.xx līdz xx:xx
Darba nedēļa (no pirmdienas līdz
piektdienai)

1. No 06.00 līdz 22:00

2. No xx.xx līdz xx:xx

3. No xx.xx līdz xx:xx
Nedēļas nogale (no sestdienas
līdz svētdienai)

1. No 06.00 līdz 22:00

2. No xx.xx līdz xx:xx

3. No xx.xx līdz xx:xx
Visa nedēļa (no pirmdienas līdz
svētdienai)

1. No 06.00 līdz 22:00

2. No xx.xx līdz xx:xx

3. No xx.xx līdz xx:xx

INFORMĀCIJA
Laika iestatījumus komutācijas ciklam nedēļas dienu vai
bloķēšanas programmai tiek pārņemti arī citiem laika
posmiem, ja tie attiecas uz tām pašām nedēļas dienām.

▪ Atsevišķajai nedēļas dienai "Pirmdiena" sākuma laiks
tiek mainīts pirmajā komutācijas ciklā no plkst. 06.00
pret plkst. 05.00. Laika posmā "No pirmdienas līdz
piektdienai" un "No pirmdienas līdz svētdienai" pirmais
komutācijas cikls tiek automātiski mainīts no plkst.
06.00 pret plkst. 05.00.

   3‒9 Laika programmas funkcija ar pārskata līmeni (kreisajā
pusē) un iestatīšanas līmeni (labajā pusē)

Piemērs: programmai [Heating circuit auto. 1] komutācijas ciklu 1 un
2 iestatīšana no pirmdienas līdz piektdienai [→ Main menu → Time
program → HC auto 1]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
Settings ikona tiek attēlota zilā krāsā.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Rādījums pārslēdzas iestatīšanas līmenī ar zilā
krāsā mirgojošu laika posmu izvēli.

3 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots vēlamais laika posms.

4 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Rādījums pārslēdzas pirmā komutācijas cikla
sākuma laika ievades laukā.

5 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Pirmā komutācijas cikla sākuma laika ievades lauks
mirgo zilā krāsā.

6 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots vēlamais sākuma laiks.
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7 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Rādījums pārslēdzas pirmā komutācijas cikla beigu
laika ievades laukā.

8 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots vēlamais beigu laiks.

9 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Rādījums pārslēdzas otrā komutācijas cikla sākuma
laika ievades laukā.

10 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Otrā komutācijas cikla sākuma laika ievades lauks
mirgo zilā krāsā.

11 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots vēlamais sākuma laiks.

12 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Rādījums pārslēdzas otrā komutācijas cikla beigu
laika ievades laukā.

13 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots vēlamais beigu laiks.

14 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Rādījums pārslēdzas trešā komutācijas cikla
sākuma laika ievades laukā.

15 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlota apstiprināšanas ikona.

Rezultāts: Rādījumā atveras apstiprināšanas ikona.

16 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Ieprogrammētās vērtības tiek saglabātas.
Rezultāts: Iestatīšanas līmenis aizveras.
Rezultāts: Izvēlēties komutācijas cikli tiek attēloti pelēkā krāsā.

17 Grieziet pagriežamo taustiņu pretēji pulksteņa rādītāju
virzienam, līdz atgriešanās ikona tiek attēlota zilā krāsā.

18 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Izvēlne aizveras.

3.3.8 Ārējā vadība
Vienlaikus ar vadību, izmantojot integrēto RoCon+  HP1 vadības
ierīci, iekārtu iespējams iestatīt un vadīt arī, izmantojot ārējas ierīce.

Vadība, izmantojot internetu
Izmantojot brīvizvēles vārteju RoCon  G1 (EHS157056), vadības
ierīci RoCon+  HP1 iespējams savienot ar internetu. Līdz ar to ir
iespējama RoCon+  HP1 attālināta vadība, izmantojot mobilos
tālruņus (ar lietotni).

Vadība, izmantojot telpas staciju
Vadību iespējams nodrošināt arī ar brīvizvēles telpas staciju
RoCon U1 (EHS157034). Vadības elementi un lietošanas norādes ir
aprakstītas "Daikin RoCon HP, EHS157034, EHS157068 lietošanas
instrukcijā" (pieejama digitāli). Visas lietošanas norādes ir pieejamas
arī iekšējai ierīcei.

4 Darbība
Iekārta pilnībā automātiski veic telpas apkures, telpas dzesēšanas
un ūdens padeves puses karstā ūdens sagatavošanas darbības
regulēšanu ar vadības ierīcē RoCon+  HP1 iestatītājiem datiem.
Turpmāk tekstā ir aprakstītas funkcijas, kuras var ietekmēt iekārtas
darbību.

Dažas no aprakstītajām funkcijām un parametriem ir ierobežoti ar
piekļuves tiesībām, un tās var iestatīt tikai specializētie apkures
uzņēmumi (skatiet "4.5.1  Piekļuves tiesības (speciālista
kods)" [4 16]).

4.1 Darbības režīms
[→ Main menu → Operating mode]

Šajā izvēlnē tiek izvēlēts darbības režīms, ar kuru ierīcei jāstrādā.
Pašreizējais darbības veids tiek apzīmēts ar atbilstošu simbolu
sākuma ekrānā.

Darbības režīms Standby (gaidstāve) 

PAZIŅOJUMS
Pret salu nenodrošināta apkures iekārta sala gadījumā var
iesalt un šādi tā var tikt bojāta.

▪ Sala gadījumā iztukšojiet apkures iekārtas ūdens pusi.

▪ Ja apkures iekārta nav iztukšota, sala apdraudējuma
gadījumā jānodrošina barošana un tīkla slēdzim
jāpaliek ieslēgtam.

Šajā darbības režīmā iekšējā ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.
Funkcija aizsardzībai pret salu turpina darboties. Lai saglabāto šo
funkciju, iekārtu aizliegts atvienot no tīkla!

Visas RoCon sistēmā ar CAN kopni integrētās vadības ierīces arī
augstāk pakārtoti tiek pārslēgtas darbības režīmā "Standby".

INFORMĀCIJA
Darbības režīmā "Standby" siltumsūknis un iespējami
pieslēgtais papildu sildītājs tiek atvienoti no barošanas
(enerģijas taupīšanas režīms), ja ir izpildīti šādi noteikumi:

▪ ir pieslēgts āra temperatūras sensors un iekārtas
konfigurācijas parametri ir iestatīti pareizi,

▪ āra temperatūra ir augstāka nekā 8°C,

▪ nav siltuma pieprasījuma,

▪ nevienā no pieslēgtajiem apkures kontūriem nav aktīva
funkcija aizsardzībai pret salu un

▪ iekšējā ierīce ir ieslēgta vismaz 5 min.

Darbības režīms Reduce 
Samazināts apkures režīms (zemāka telpas nominālā temperatūra)
atbilstoši parametrā [Reduce room temperature] iestatītajai
samazināšanas temperatūrai (skatiet "4.2 Lietotājs" [4 12]).

Karstā ūdens sagatavošana atbilstoši iestatītajām nominālajām
temperatūrā un komutācijas cikliem karstā ūdens laika programmā
[Hot water auto. 1] (skatiet "4.2 Lietotājs" [4 12]).

Darbības režīms Heating 
Apkures, dzesēšanas režīms atbilstoši parametrā [Room
temperature target 1] iestatītajām telpas temperatūrām (skatiet
"4.2 Lietotājs" [4 12]).

Pieslēgts āra temperatūras sensors (turpteces temperatūras
regulēšana atkarībā no laika apstākļiem), pieslēgta telpas stacija
RoCon U1 (EHS157034) vai pieslēgts telpas termostats arī ietekmē
turpteces nominālo temperatūru.

Karstā ūdens sagatavošana atbilstoši iestatītajām nominālajām
temperatūrā un komutācijas cikliem karstā ūdens laika programmā
[Hot water auto. 1] (skatiet "4.2 Lietotājs" [4 12]).
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Darbības režīms Summer 
Notiek tikai karstā ūdens sagatavošana atbilstoši iestatītajām
nominālajām temperatūrā un komutācijas cikliem karstā ūdens laika
programmā [Hot water auto. 1] (skatiet "4.2 Lietotājs" [4 12]).

Visas RoCon sistēmā ar CAN kopni integrētās vadības ierīces arī
augstāk pakārtoti tiek pārslēgtas darbības režīmā "Summer".

Darbības režīms Automatic 1 (laika programma) 
Automātisks apkures un samazināšanas darbības režīms atbilstoši
pastāvīgajām laika programmām (skatiet "4.3  Laika
programma" [4 13]):

▪ [Heating circuit auto. 1]

▪ [Hot water auto. 1]

Darbības režīms Automatic 2 (laika programma) 
Automātisks apkures un samazināšanas darbības režīms atbilstoši
pastāvīgajām laika programmām (skatiet "4.3  Laika
programma" [4 13]):

▪ [Heating circuit auto. 2]

▪ [Hot water auto. 2]

INFORMĀCIJA: ārējās darbības režīma pārslēgšanas
komutācijas kontakts
Izmantojot iekšējās ierīces pieslēgumu J8, kas ir pieslēgts
pie spailēm "Ext", un ar pretestību aprīkotu bezpotenciāla
komutācijas kontaktu pārslēgšana ir iespējama arī no
ārējas ierīces (piem., modema, …). Skatiet "    4‒1
Pretestības vērtības, lai veiktu EXT signāla analīzi" [4 12].

Komutācijas kontakta darbība ir atkarīga no parametra
[Func. burner blocking contact]:

▪ [Func. burner blocking contact] = "Resistance
values" (standarta iestatījums): pretestības vērtību
analīze.

▪ [Func. burner blocking contact] = "Burner blocking
contact": analīze kā degļa bloķēšanas kontaktam. Ar
pieslēgtu komutācijas kontaktu ārējam
siltumģeneratoram tiek atcelta prioritāte.

  4‒1 Pretestības vērtības, lai veiktu EXT signāla analīzi

Darbības režīms Pretestība Pielaide
Standby <680Ω ±5%
Heating 1200Ω
Reduce 1800Ω
Summer 2700Ω

Automatic 1 4700Ω
Automatic 2 8200Ω

INFORMĀCIJA
"    4‒1 Pretestības vērtības, lai veiktu EXT signāla
analīzi"  [4 12] norādītās pretestības darbojas 5% pielaides
diapazonā. Ārpus šī pielaides diapazona esošās
pretestības tiek noteiktas kā atvērta ieeja.
Siltumģenerators pārslēdzas atpakaļ iepriekš aktīvajā
darbības režīmā.

Ar pretestības vērtībām, kas ir lielākas nekā "Automatic 2"
vērtība, ieeja netiek ņemta vērā.

Ja iekšējai ierīcei ir pieslēgti vairāki komutācijas kontakti
(piem., Smart Grid, telpas termostats), ar to saistītajām
funkcijām var būt augstāka prioritāte nekā ārējai darbības
režīma pārslēgšanai. Ar EXT komutācijas kontaktu
pieprasītais darbības režīms šajā gadījumā, iespējams,
netiek aktivizēts vai arī tiek aktivizēts vēlāk.

Vienlaikus ar šiem darbības režīmiem ir pieejamas dažādas pagaidu
laika programmas (skatiet "    4‒2 Pagaidu laika programmu
pārskats" [4 12]), kas pēc aktivizēšanas darbojas ar prioritāti.

  4‒2 Pagaidu laika programmu pārskats

Pagaidu apkures
programma

Iestatīšana/
aktivizēšana izvēlnē

Norāde

Party Time program "4.3 Laika
programma" [4 13

]
Absent

Public holiday
Holiday
Screed Configuration "4.5.7 Papildu

programma" [4 19
]

INFORMĀCIJA
Atlasītā darbības režīma laikā ieslēdzot pagaidu apkures
programmu (Party, Absent, Public holiday, Holiday,
Screed), vadība tiek nodrošināta saskaņā ar šīs laika
programmas prioritāšu iestatījumiem.

4.2 Lietotājs
[→ Main menu → User]

Šajā izvēlnē tiek iestatītas lietotājam svarīgākās nominālās
temperatūras un funkcijas.

4.2.1 Nominālās telpas temperatūras
iestatīšana

[→ Main menu → User → Room]

Šajā izvēlnē tiek noteiktas nominālās telpas temperatūras apkures
režīmā telpu apkurei. Pieejamās nominālās vērtības (1-3) ir saistītas
ar laika programmu [Heating circuit auto. 1] un [Heating circuit auto. 2]
attiecīgajiem cikliem (1-3).

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.3 User" [4 29].

4.2.2 Telpas temperatūras "Samazināšana"
iestatīšana

[→ Main menu → User → Reduce]

Šajā izvēlnē tiek noteiktas nominālās telpas temperatūras
samazināšanas režīmā telpu apkurei. Samazināšanas režīms tiek
nodrošināts ar darbības režīmu "Reduce" vai ar laika programmām
"Heating circuit auto. 1" un "Heating circuit auto. 2".

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.3 User" [4 29].

4.2.3 Telpas temperatūras "Izbraukums"
iestatīšana

[→ Main menu → User → Absent]

Šajā izvēlnē tiek noteiktas nominālās telpas temperatūras
izbraukuma režīmā telpu apkurei. Izbraukuma režīms tiek
nodrošināts ar laika programmām "Absent" vai "Holiday".

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.3 User" [4 29].
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4.2.4 Nominālās ūdens temperatūras
iestatīšana

[→ Main menu → User → Hot water]

Šajā izvēlnē tiek noteiktas nominālās karstā ūdens temperatūras
karstā ūdens sagatavošanas režīmā. Pieejamās nominālās vērtības
(1-3) ir saistītas ar laika programmu "Hot water auto. 1" un "Hot
water auto. 2” attiecīgajiem cikliem (1-3).

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.3 User" [4 29].

4.2.5 Neplānota karstā ūdens sagatavošana
[→ Main menu → User → 1x load]

Ieslēdzot šo funkciju, karsto ūdeni jebkurā brīdī iespējams uzsildīt
līdz nominālajai temperatūrai [Hot water temperature target 1].
Uzsildīšana tiek veikta prioritāri un neatkarīgi no citām apkures
programmām. Pēc šīs pagaidu funkcijas beigām vadības ierīce
automātiski atgriežas iepriekš aktīvajā darbības režīmā.

Iespējamās iestatīšanas vērtības meklējiet "7.3 User" [4 29].

4.3 Laika programma
[→ Main menu → Time program]

Ērtai un individuālai telpas un karstā ūdens sildīšanai jums ir
pieejamas dažādas, brīvi iestatāmas pastāvīgās laika programmas.
Papildus ir pieejamas pagaidu laika programmas, kas darbības laikā
pārtrauc pastāvīgo laika programmu vai šobrīd iestatītā darbības
režīma darbību.

4.3.1 Pagaidu laika programmas

INFORMĀCIJA
Turpmāk tekstā norādītās pagaidu laika programmas
jebkurā brīdi iespējams pārtraukt, manuāli izmainot
darbības režīmu.

Party
[→ Main menu → Time program → Party]

Programma darbojas, sākot no aktivizēšanas līdz iestatītā laika
posma beigām. Apkures kontūrs šajā laikā tiek vadīts atbilstoši
parametrā [Room temperature target 1] iestatītajai temperatūrai. Ja
ir aktīvas laika programmas "Automatic 1" vai "Automatic 2", apkures
cikls tiek sākts vēlāk vai priekšlaicīgi. Karstā ūdens sagatavošana
netiek ietekmēta.

Absent
[→ Main menu → Time program → Absent]

Programma darbojas, sākot no aktivizēšanas līdz iestatītā laika
posma beigām. Apkures kontūrs šajā laikā tiek vadīts atbilstoši
parametrā [Room temperature absent] iestatītajai nominālajai telpas
temperatūrai. Karstā ūdens sagatavošana netiek ietekmēta.

Holiday
[→ Main menu → Time program → Holiday]

Ar šo kalendāra funkciju iespējams ievadīt prombūtnes laika posmu.
Apkures kontūrs šajā laikā pastāvīgi (24  stundas diennaktī) tiek
vadīts atbilstoši parametrā [Room temperature absent] iestatītajai
nominālajai telpas temperatūrai. Šī programma netiek sākta, ja
iestatītajā sākuma datumā ir aktīvs darbības režīms "Standby".

Public holiday
[→ Main menu → Time program → Public holiday]

Ar šo kalendāra funkciju iespējams ievadīt klātbūtnes laika posmu.
Šajā laikā tiek nodrošināta vadība tikai saskaņā ar "Svētdiena"
iestatījumiem sadaļā [Heating circuit auto. 1] un [Hot water auto. 1].

4.3.2 Pastāvīgās laika programmas
Pieslēgtajiem apkures kontūriem un boilera uzpildes kontūram laika
programmas vada apkures kontūra un karstā ūdens temperatūras
vai cirkulācijas sūkņa darbības laikus atbilstoši dotajiem komutācijas
cikliem. Komutācijas cikli ir saglabāti laika blokos, kuriem iespējams
iestatīt atšķirīgas nominālās temperatūras.

Saglabātās laika programmas jebkurā brīdī iespējams izmainīt.
Atbilstošam pārskatam ir ieteicams ieprogrammētos komutācijas
ciklus pierakstīt un glabāt drošā vietā (skatiet "11.1  Komutācijas
laika programmas" [4 54]).

Heating circuit auto. 1 un Heating circuit auto. 2
[→ Main menu → Time program → HC auto 1/HC auto 2]

Šajās izvēlnēs iespējams iestatīt apkures kontūra laika programmu
parametrus. Katru dienu iespējams iestatīt 3 komutācijas ciklus,
kuriem ir piesaistīti parametri [Room temperature target 1/2/3]. Ārpus
komutācijas cikliem notiek vadība atbilstoši nominālajai vērtībai
[Reduce room temperature]. Ievade ir iespējama katrai atsevišķajai
nedēļas dienai vai arī nedēļas posmiem.

Hot water auto. 1 un Hot water auto. 2
[→ Main menu → Time program → DHW auto 1/DHW auto 2]

Šajās izvēlnēs iespējams iestatīt karstā ūdens sagatavošanas laika
programmu parametrus. Katru dienu iespējams iestatīt 3
komutācijas ciklus, kuriem ir piesaistīti parametri [Hot water
temperature, target 1/2/3].

Ārpus komutācijas cikliem notiek vadība atbilstoši minimāli
iestatāmajai nominālajai vērtībai (skatiet "7.3.4  Izvēlne: Hot water
temperature, target" [4 30]).

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

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt papildu pieslēgtā cirkulācijas sūkņa
laika programmas parametrus. Dienā iespējams iestatīt 3
komutācijas ciklus.

INFORMĀCIJA
Cirkulācijas cauruļvadu lietošana Francijā ir aizliegta!

Sound program

INFORMĀCIJA
Klusajā režīmā samazinās telpas apkures un telpas
dzesēšanas jauda tā, ka varbūt nav vairs iespējams
sasniegt iestatītās temperatūras nominālās vērtības. Līdz
ar to šo programmu var iestatīt tikai instalētājs.

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt siltumsūkņa dažādu pakāpju kluso
režīmu laika programmas parametrus. Iespējams iestatīt 3
komutācijas ciklus ar 15 minūšu dalījumu. Ievade ir iespējama katrai
nedēļas dienai atsevišķi. Formāts: (ieslēgt) hh:mm - hh:mm (izslēgt)

Papildus tam iespējams iestatīt ciklu no pirmdienas līdz piektdienai,
no sestdienas līdz svētdienai un no pirmdienas līdz svētdienai
parametrus.

Katram komutācijas ciklam iespējams piesaistīt trokšņu pakāpi:

▪ 0 – nav trokšņu samazinājuma,

▪ 1 – mazs trokšņu samazinājums,

▪ 2 – vidējs trokšņu samazinājums,

▪ 3 – maksimāls trokšņu samazinājums.

Rūpnīcas iestatījumi
Pastāvīgās laika programmas ir iepriekš iestatītas atbilstoši šādiem
rūpnīcas iestatījumiem.
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  4‒3 Pastāvīgo laika programmu rūpnīcas iestatījumi

1. komutācijas cikls 2. komutācijas cikls 3. komutācijas cikls
Laika posms Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts

Telpu apkure
Temperatūras iestatījums [Room temperature target 1]: 20°C [Room temperature target 2]: 20°C [Room temperature target 3]: 20°C

[Reduce room temperature]: 10°C
"Heating circuit auto. 1"

Pirmdiena - piektdiena 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
Sestdiena, svētdiena 07:00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Heating circuit auto. 2"
Pirmdiena - piektdiena 06:00 08:00 16:00 22:00 - - : - - - - : - -
Sestdiena, svētdiena 07:00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Karstā ūdens sagatavošana
Temperatūras iestatījums [Hot water temperature target 1]:

48°C
[Hot water temperature target 2]:

48°C
[Hot water temperature target 3]:

48°C
"Hot water auto. 1"

Pirmdiena - svētdiena 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
"Hot water auto. 2"

Pirmdiena - piektdiena 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
Sestdiena, svētdiena 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Circulation program"
Pirmdiena - piektdiena 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
Sestdiena, svētdiena 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Sound program"
Pirmdiena - svētdiena - - : - - - - : - - - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

4.3.3 Laika programmas atiestate
[→ Main menu → Time program → TP reset]

Šajā izvēlnē iespējams atiestatīt laika programmu rūpnīcas
iestatījumus. Lai to izdarītu, atlasiet attiecīgās laika programmas un
noslēgumā apstipriniet izvēli ar apstiprināšanas taustiņu izvēlnes
otrajā lapā.

4.4 Iestatījumi
[→ Main menu → Settings]

Šajā izvēlnē tiek veikti vadības ierīces un sistēmas pamata
iestatījumi. Tā ir arī brīvizvēles un ārējo komponentu iesaiste.
Atkarībā no piekļuves tiesībām (lietotājs vai speciālists) ir pieejami
dažādi parametri.

4.4.1 Displeja iestatījumi
[→ Main menu → Settings → Display]

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt valodu, datumu, pulksteņa laiku, LCD
gaišumu un LCD apgaismojuma ilgumu.

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.5 Settings" [4 32].

INFORMĀCIJA
LCD displeja gaišuma palielināšana virs rūpnīcā iestatītās
vērtības samazina displeja darbmūžu.

4.4.2 Sistēma
[→ Main menu → Settings → System]

Šajā izvēlnē ir apkopoti apkures iekārtas pamata parametri.

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.5.2 Izvēlne: System" [4 33].

4.4.3 Ārējie siltuma avoti
[→ Main menu → Settings → Ext. source]

Šajā izvēlnē iespējams veikt brīvizvēles ārējā siltuma avota iesaistes
konfigurāciju.

Alternatīvā siltumģeneratora (SĢ) nodrošinātais siltums jāpievada
bezspiediena tvertnes ūdenim iekšējās ierīces karstā ūdens boilerā.

▪ Izmantojot brīvizvēles papildu sildītāju EKBUxx, tas notiek,
balstoties uz konstrukcijas montāžas situāciju.

▪ Izmantojot alternatīvo siltumģeneratoru (piem., gāzes vai šķidrā
kurināmā katlu), to iespējams iesaistīt hidrauliski:

▪ bez spiediena, izmantojot karstā ūdens boilera pieslēgumus
(solārā turptece vai solārā atplūde), vai

▪ ierīces tipiem Daikin Altherma EHS…B… un ETS…B…,
izmantojot integrēto spiediena solāro siltummaini.

Ar parametra [Config. ext. heat source] iestatījumu tiek noteikts, vai
un kāds papildus siltumģenerators (SĢ) ir pieejams karstā ūdens
sagatavošanai (KŪ) un apkures atbalstam (AA).

▪ Nav ārējā siltuma avota

▪ Brīvizvēles papildu sildītājs

▪ Ārējs siltuma avots karstajam ūdenim (KŪ) un apkures atbalstam
(AA): alternatīvais SĢ nodrošina karstā ūdens sagatavošanu un
apkures atbalstu. Lai pieprasītu SĢ, tiek ieslēgts relejs K3
pieslēgumiem X1‑L1 un XBUH1‑T1 uz RTX-EHS komutācijas
plates.

▪ Ārējs siltuma avots karstajam ūdenim (KŪ) vai apkures atbalstam
(AA): alternatīvais SĢ 1 (brīvizvēles papildu sildītājs EKBUxx)
pārņem karstā ūdens sagatavošanu un alternatīvais SĢ 2 pārņem
apkures atbalstu. Lai pieprasītu SĢ 1, tiek ieslēgts relejs K3
(pieslēgumi X1‑L1 un XBUH1‑T1), un lai pieprasītu ŠĢ 2 - relejs
K1 (pieslēgumi X1‑L3 un XBUH1‑T3) uz RTX-EHS komutācijas
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plates. Ievērojiet brīdinājuma norādi! Papildu alternatīvā
siltumģeneratora darbības principu ietekmē arī parametru
[Bivalence function] un [Bivalence temperature] iestatījumi.

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.5.3 Izvēlnē: External heat source" [4 34].

4.4.4 Ieejas/izejas
[→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs]

Šajā izvēlnē iespējams konfigurēt komutācijas plates ieeju un izeju
parametrus, lai individuāli optimizētu iekārtas vadību.

Smart grid

BRĪDINĀJUMS
Ja karstā ūdens nominālā temperatūra ir virs 65°C, pastāv
applaucēšanās risks. Tas ir iespējams, jo energoapgādes
uzņēmums (EVU) ir tiesīgs noteikt Smart Grid, kas uzlabot
strāvas patēriņu atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma.

Ar šādu piespiedu uzpildi, karstā ūdens nominālā
temperatūra karstā ūdens boilerā var pārsniegt 65°C.

Šī tvertnes uzpilde tiek veikta pat tad, ja ir iestatīts
darbības režīms "Standby".

▪ Uzstādiet karstā ūdens sadales cauruļvadā aizsardzību
pret applaucēšanos.

Šīs funkcijas lietošanai ir nepieciešams īpašs elektrības skaitītājs ar
SG uztvērēju, kuram jāpieslēdz siltumsūknis.

Tiklīdz funkcija ir aktivizēta ar parametru [Smart grid], atkarībā no
energoapgādes uzņēmuma signāla siltumsūknis tiek savienots
darbības režīmā saskaņā ar turpmāk tekstā esošo tabulu.

  4‒4 SG signāla lietošana

Signāls (1) Strāvas
izmaksas

Ietekme uz

EVU SG Karstais ūdens Apkure
1 0 --- Nedarbojas (2) Nedarbojas (2)

0 0 Normālas Normāla
darbība

Normāla
darbība

0 1 Mazas Ieslēgšanas
ieteikums un

nominālā
tvertnes

temperatūra tiek
palielināta
atkarībā no

parametriem
[Smart grid

mode].

Ieslēgšanas
ieteikums un

turpteces
nominālā

temperatūra tiek
palielināta
atkarībā no

parametriem
[Smart grid

mode].
1 1 Ļoti mazas Ieslēgšanas

komanda un
nominālā
tvertnes

temperatūra tiek
iestatīta uz

70°C.

Tvertnes
uzpildes

ieslēgšanas
komanda(3)

AUX switching function
Iestatot parametru [AUX switching function], tiek noteikti bezpotenciāla
AUX komutācijas kontakta (mainīgā komutācijas izeja A) komutācijas
noteikumi. Izmantojot šo komutācijas kontaktu, iespējams, piemēram,
vadīt ārējo siltumģeneratoru.

Ja kāds no komutācijas noteikumiem ir izpildīts, bezpotenciāla
komutācijas kontakts pēc parametrā [AUX wait time] iestatītā laika
tiek ieslēgts.

AUX komutācijas kontakts (mainīgā komutācijas izeja A) netiek
ieslēgts, ja iestatījums ir deaktivizēts. Parametrs [AUX switching
function] = "Inactive".

AUX komutācijas kontakts (mainīgā komutācijas izeja  A) tiek
ieslēgta, iestatot vienu no šiem noteikumiem:

▪ tvertnes temperatūra (Tdhw) ≥ parametra [Switching threshold
TDHW (AUX)] vērtība.

▪ ja radusies kļūda.

▪ Āra temperatūra < parametra vērtība [Bivalence temperature].

▪ Karstā ūdens sagatavošanas siltuma pieprasījums.

▪ Telpas apkures siltuma pieprasījums vai dzesēšanas
pieprasījums.

▪ Karstā ūdens sagatavošanas vai telpas apkures siltuma
pieprasījums.

▪ Darbības režīms "Cooling" ir aktīvs.

Interlink function
Parametra [Interlink function] iestatījums = "On" sniedz iespēju, ka
iekšējās ierīces vadībā ņem vērā divus dažādus turpteces nominālās
temperatūras vērtības.

Tas attiecas gan uz vadību atkarībā no laika apstākļiem gan arī
vadību atbilstoši fiksētai turpteces nominālajai temperatūrai (skatiet
"4.5 Konfigurācija" [4 16]).

Iespējamais pielietojums ir, piem., papildu HP  convector iesaiste
telpu apkures un dzesēšanas sistēmā.

Priekšnoteikums: pie iekšējās ierīces spraudņa pieslēguma J16 ir
pieslēgti 2 komutācijas kontakti (piem., telpas termostati).

▪ Parametrs [Interlink function] = "Off": deaktivizēts

▪ Parametrs [Interlink function] = "On": komutācijas kontaktu
"Apkure" un "Dzesēšana" analīze pie komutācijas plates
RoCon BM2C spraudņa pieslēguma J16:
Dzesēšanas režīma aktivizēšana tikai, pārslēdzot darbības režīmu
stāvoklī "Cooling" (skatiet "4.1  Darbības režīms"  [4  11]). Iestatiet
parametru [Room thermostat] uz "Yes".

1 Atvērti komutācijas kontakti: aktīva tikai aizsardzība pret salu
2 Darbības režīms "Heating" vai "Automatic 1"/"Automatic 2" ir

aktīvs tikai komutācijas ciklos darbības laikā pa dienu:

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Apsilde" = IL1: vadība tiek
nodrošināta atbilstoši normālai turpteces nominālajai
temperatūrai saskaņā ar [Heating] parametru iestatījumiem.

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Dzesēšana" = IL2: ja vadība tiek
nodrošināta atbilstoši paaugstinātai turpteces temperatūrai
(normāla turpteces nominālā temperatūra + parametra [Interlink
temperature increase] vērtība). Prioritāte, ja abi komutācijas
kontakti ir slēgti!

3 Darbības režīms "Cooling" ir aktīvs:

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Apsilde" = IL1: vadība tiek
nodrošināta atbilstoši normālai turpteces nominālajai
temperatūrai parametru iestatījumiem līmenī [Heating circuit
config.] > Cooling].

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Dzesēšana" = IL2: ja vadība tiek
nodrošināta atbilstoši samazinātai turpteces temperatūrai
(normāla turpteces nominālā temperatūra - parametra [Interlink
temperature increase] vērtība). Prioritāte, ja abi komutācijas
kontakti ir slēgti!

(1) Komutācijas plates RoCon BM2Ckomutācijas kontakti J8 ir slēgti (1) vai atvērti (0).
(2) Nav funkcijas aizsardzībai pret salu
(3) Pēc uzpildes procesa pabeigšanas tiek sildīts saskaņā ar attiecīgā apkures kontūra iestatījumiem. Aktīvs apkures atbalsts no apkures kontūra,

ja parametrs [Heating support (HZU)] = "On".
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Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.5.4 Izvēlne: Inputs/Outputs" [4 35].

4.4.5 Viedā tvertņu pārvaldībā
[→ Main menu → Settings → ISM]

Ja tvertnes temperatūras ir pietiekami augstas, boilera enerģiju
iespējams izmantot telpu apkurei. Tas var palielināt vai nu komfortu
(funkcija [Continuous heating]), vai arī nodrošināt iespēju izmantot
enerģiju no ārēja siltuma avota, piem., solārā avota, tad, ja ir
apkures pieprasījums (funkcija [Heating support (HZU)]).

Continuous heating
Aktivizētā funkcija Continuous heating (parametrs [Continuous
heating] = "On") nodrošina nepārtrauktu apkuri arī iztvaikotāja
atkausēšanas laikā. Šādi iespējams garantēt augstu komfortu arī ar
ātri reaģējošām apkures sistēmām (piem., konvektoriem).

Heating support (HZU)
Aktivizējot apkures atbalsta funkciju (parametrs [Heating support
(HZU)] = "On"), tiek izmantota iekšējā ierīcē integrētā boilera
enerģija, lai pārņemtu apkures funkciju. Ja boilera temperatūra ir
pietiekami augsta, siltumsūknis nerada siltumu.

Šajā gadījumā minimāli nepieciešamā boilera temperatūra (THZUmin)
tiek aprēķināta šādi:

THZUmin = šobrīd aktīvā karstā ūdens nominālā temperatūra(1) +
histerēze(2)

a) Ieslēgšanas noteikums:

Tdhw > THZUmin + 4  K un Tdhw > Information parametrs [Feed
temperature, target] + 1 K

Ja ieslēgšanas noteikums ir izpildīts, no boilera tiek paņemts siltums
un ar to tiek nodrošināta apkures iekārtas darbība.

b) Izslēgšanas noteikums:

Tdhw < THZUminvai Tdhw < Information parametrs [Feed temperature,
target] (skatiet "7.7.2 Values" [4 45])

Ja izslēgšanas noteikums ir izpildīts, apkures atbalsts no karstā
ūdens tvertnes tiek pārtraukts un siltumsūknis pārņem apkures
režīmu.

Parametrs [Heating support power] ierobežo jaudu, kuru maksimāli
atļauts ņemt. Parametrs [Heating support max. temp.] ierobežo
maksimālo temperatūru, kura var ieplūst apkures iekārtā.

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās parametru
iestatīšanas vērtības meklējiet "7.5.5  Izvēlne:Intelligent Storage
Mgmt" [4 37].

4.5 Konfigurācija
[→ Main menu → Configuration]

Šajā izvēlnē iespējams iekārtas darbības raksturlielumus optimāli
pielāgot sistēmas konstrukcijai un lietotāju nepieciešamībai. Papildu
programmas atvieglo ekspluatācijas uzsākšanu. Atkarībā no
piekļuves tiesībām (lietotājs vai speciālists) ir pieejami dažādi
parametri.

4.5.1 Piekļuves tiesības (speciālista kods)
[→ Main menu → Configuration → Access]

Noteiktas vadības ierīces funkcijas un parametri ir ierobežoti ar
piekļuves tiesībām un lietotājiem tās nav redzamas. Lai tām ,
nepieciešams ievadīt speciālista kodu.

  4‒1 Piekļuves koda iestatīšana

Piemērs: koda 3090 iestatīšana (tikai paraugs; tas nav derīgs
piekļuves kods) [→ Main menu → Configuration → Access]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots pirmais ievades lauks.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Pirmais ievades lauks mirgo zilā krāsā.

3 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots 3.

4 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Otrais ievades lauks mirgo zilā krāsā.

5 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots trešais ievades lauks.

6 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Trešais ievades lauks mirgo zilā krāsā.

7 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlots 9.

8 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Ceturtais ievades lauks mirgo zilā krāsā.

9 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlota apstiprināšanas ikona.

10 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Kods tiek pārbaudīts un iestatīšanas līmenis tiek
aizvērts.

4.5.2 Sensori
[→ Main menu → Configuration → Sensors]

Šajā izvēlnē tiek aktivizēti un konfigurēti (brīvizvēles) sensori.
Iespējams noteikt ūdens puses spiediena nominālās vērtības.

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās parametru
iestatīšanas vērtības meklējiet "7.6.1 Izvēlnē: Sensors" [4 38].

4.5.3 Apkures kontūra konfigurācija
[→ Main menu → Configuration → HC config]

Šajā izvēlnē tiek iestatītas apkures kontūra pamata funkcijas.

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās parametru
iestatīšanas vērtības meklējiet "7.6.2  Izvēlne: Heating circuit
config" [4 39].

(1) Information parametrs [Hot water temperature, target] (skatiet "7.3.4 Izvēlne: Hot water temperature, target" [4 30])
(2) Parametra iestatījums [Heating support hysteresis] (skatiet "7.5.5 Izvēlne:Intelligent Storage Mgmt" [4 37])
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Turpteces temperatūras regulēšana atkarībā no
laika apstākļiem
Ja ir aktivizēta turpteces temperatūras regulēšana atkarībā no laika
apstākļiem, turpteces temperatūra (parametrs [Feed temperature,
target]) tiek noteikta automātiski, atkarībā no āra temperatūras
saskaņā ar iestatīto apkures/dzesēšanas līkni.

Piegādes stāvoklī šī funkcija ir aktivizēta. To iespējams deaktivizēt
(fiksētās vērtības regulēšana) vai atkārtoti aktivizēt tikai ar
speciālista kodu.

Ja pie RoCon  U1 (EHS157034) papildus ir pieslēgta telpas stacija
RoCon+ HP1, nominālās temperatūras tiek vadītas atkarībā no laika
apstākļiem un telpas temperatūras (parametrs [Room influence]).

Šīs funkcijas iestatījumu iespējams veikt tikai ar speciālista kodu. Lai
to izdarītu, sazinieties ar apkures speciālistu.

Šīs funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana tiek veikta, izmantojot
parametru [Weather-compensated] izvēlnē "Configuration".

▪ Parametrs [Weather-compensated] = "Weather-compensated":
turpteces temperatūras regulēšana atkarībā no laika apstākļiem
saskaņā ar izvēlnē [Heating] un [Cooling] veiktajiem iestatījumiem.

▪ Parametrs [Weather-compensated] = "Feed temperature, fixed":
regulēšana pēc fiksētas nominālās temperatūras

▪ Apkures režīmā: parametrs [Feed temperature, heating mode]
vai parametrs [Feed temperature, reducing mode]

▪ Dzesēšanas režīmā: parametrs [Feed temperature, cooling
mode]

INFORMĀCIJA
Turpteces temperatūras regulēšana atkarībā no laika
apstākļiem neietekmē turpteces nominālo temperatūru, ja
saņemts karstā ūdens kontūra pieprasījums.

Ar pieslēgumu maisītāja moduli 
Piesaistītā apkures kontūra apkures/dzesēšanas līknes iestatīšana
un turpteces temperatūras regulēšana atkarībā no laika apstākļiem
tiek veikta tā pat, kā aprakstīts iepriekš.

Pastāv iespēja piesaistīto kontūru lietot kā

▪ maisītāja paplašinājumu
Maisītāja modulim, izmantojot CAN kopni, tiek nosūtīta ārējai
ierīcei pieslēgtā āra temperatūras sensora āra temperatūra.

vai kā

▪ Maisītāja paplašinājums ar zonu regulējumu
Maisītāja modulim nepieciešams pieslēgt atsevišķu āra
temperatūras sensoru. Piesaistītais apkures kontūrs tiek vadīts
atbilstoši zonai spēkā esošajai āra temperatūrai.

Ar aktivizētu termināļa funkciju maisītāja moduli iespējams vadīt,
izmantojot iekšējās ierīces vadības bloku RoCon+ B1, un iespējams
veikt piesaistītā apkures kontūra iestatījumus.

Savienojumā ar telpas staciju RoCon  U1 (EHS157034), maisītāja
modulis piesaistīto apkures kontūru var vadīt arī pilnībā automātiski
un neatkarīgi no siltumģeneratora.

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.6 Configuration" [4 38].

Funkcija aizsardzībai pret salu
Ja āra temperatūra ir zem parametra vērtības [Frost protection
temperature], tiek ieslēgts integrētais apkures cirkulācijas sūknis, lai
novērstu apkures iekārtas iesalšanu.

Papildus tam nepārtraukti tiek kontrolēti turpteces, tvertnes un
pieslēgtie telpu temperatūras sensori. Ja kādam no šiem sensoriem
izmērītā temperatūra samazinās zem 7°C (ja telpas temperatūra ir
zem 5°C), tiek aktivizēta arī funkcija aizsardzībai pret salu.

Ja apkures turpteces temperatūra samazinās zem 7°C, siltumsūknis
nodrošina apkuri, līdz apkures turpteces temperatūra sasniedz 12°C.

Funkcija tiek izslēgta, ja āra temperatūra palielinās virs iestatītās
parametra vērtības [Frost protection temperature] +  1  K un nav
neviena cita papilda aktivizēšanas noteikuma.

INFORMĀCIJA
Energoapgādes uzņēmums ierobežotu laika posmu var
pilnībā izslēgt siltumsūkņa darbību, ja ir aktivizētas šādas
zemā tarifa funkcijas:

parametrs [HT/NT function] = "Switch all off" vai parametrs
[Smart grid] = "On"

Šīs situācijas iespējams atpazīt, ja izvēlnē [→ Main menu
→  Information →  Overview] pie darbības datu "Ext" tiek
rādīta vērtība "High rate" vai "SG1".

4.5.4 Apkure
[→ Main menu → Configuration → Heating]

Šajā izvēlnē tiek konfigurēti apkures laiki un apkures darbības
režīma nominālās turpteces temperatūras.

Apkures līkne

INFORMĀCIJA: aizsardzība pret pārkaršanu un
mitrumu
Traucējuma gadījumā pārkaršanas dēļ iespējams sabojāt
grīdas apkures iekārtu, klonu vai grīdas segumu.

▪ Pirms pirmās ekspluatācijas reizes vadības ierīcē
RoCon+  HP1 iestatiet maksimālās temperatūras
ierobežojumu (parametrs [Max. feed temperature])
pirms klona žāvēšanas sākuma līdz maksimāli
pieļaujamajai iekārtas temperatūrai.

▪ Pieslēdziet pārkaršanas aizsargslēdzi (klienta puses)
pie ārējās darbības režīmā pārslēgšanas spraudņa
pieslēguma J8 "EXT" tā, lai iekšējā ierīce tiktu
pārslēgta darbības režīmā "Standby" vai "Summer".
Parametram [Room thermostat] = "Yes" vai
parametram [Interlink function] = "On" pieslēdziet
pārkaršanas aizsargslēdzi tā, lai tiktu pārtraukts telpas
termostata komutācijas kontakts.

▪ Izmantojot grīdas apkuri arī telpu dzesēšanai, attiecībā
uz klienta puses slēdža aizsardzībai pret mitrumu
pieslēgšanai arī ir spēkā iepriekšējā punktā minētās
pieslēgšanas norādes.

Ar apkures līkni turpteces temperatūra tiek pielāgota atkarībā no
ēkas īpašībām (temperatūras regulēšana atkarībā no laika
apstākļiem, skatiet "4.5  Konfigurācija"  [4  16]). Apkures līknes
stāvums vispārīgi apraksta turpteces temperatūras izmaiņu attiecību
pret āra temperatūras izmaiņām.

Apkures līkne ir spēkā minimālās un maksimālās temperatūras
robežās, kas ir iestatītas attiecīgajam apkures kontūram. Starp
izmērīto telpas temperatūru uzturēšanās zonā un atbilstoši vēlamo
telpas temperatūru iespējamas novirzes, kuras iespējams līdz
minimumam samazināt, uzstādot telpas termostatu vai telpas staciju
RoCon U1 (EHS157034).

Vadības ierīcerūpnīcā ir iestatīta tā, lai apkures līkne
ekspluatācijas laikā nepielāgotos automātiski.
Iespējams aktivizēt automātisko apkures līknes pielāgošanu
(parametrs [Heating curve adaptation]), ja ir pieslēgti āra
temperatūras sensors un telpas stacija (RoCon U1 (EHS157034))
(skatiet "4.5 Konfigurācija" [4 16]).

Starta noteikumi automātiskai apkures līknes pielāgošanai:

▪ Āra temperatūra <8°C

▪ Darbības režīms ir "Automatic 1" vai "Automatic 2"
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▪ Samazināšanas posma ilgums ir minimāli 6 stundas

Ja nav aktivizēta automātiska apkures līknes pielāgošana,
apkures līkni iespējams iestatīt manuāli vai, izmainotparametru
[Heating curve].

INFORMĀCIJA: manuāla apkures līknes pielāgošana
Veiciet iestatīto vērtību korekcijas tikai pēc 1-2 dienā un
tikai ar maziem soļiem.

▪ Novērsiet ārējos siltuma avotus (piem., kamīnkrāsni,
tiešus saules starus, atvērtus logus).

▪ Pilnībā atveriet esošos radiatoru termostatu vārstus vai
regulēšanas piedziņas.

▪ Aktivizējiet darbības režīmu "Heating". Iestatījuma
aptuvenās vērtības ir:

Radiatori: no 1,4 līdz 1,6.

Grīdas apsilde: no 0,5 līdz 0,9.

  4‒2 Apkures līknes
TA Āra temperatūra
TR Telpas temperatūras nominālā vērtība
TV Turpteces temperatūra

Comfort heating
Ja siltumsūknis ļoti zemā āra temperatūrā nespēj nodrošināt
nepieciešamo siltuma pieprasījumu, siltums tiek ņemts no tvertnes
un tas tiek izmantots telpu apkurei. Retos gadījumos (sistēmās ar
augstu nepieciešamo turpteces temperatūru un zemu nepieciešamo
karstā ūdens temperatūru) nepieciešamā turpteces temperatūra var
būt augstāka nekā iestatītā tvertnes temperatūra. Lai šīm sistēmām
apkures režīmā novērstu īslaicīgus komforta zudumus, varat
pārslēgt parametru [Comfort heating] uz "On". Atbilstošā āra
temperatūrā tvertnes temperatūra tiek palielināta, izmantojot karstā
ūdens pieprasījumam iestatīto tvertnes temperatūru.

INFORMĀCIJA
Iestatot [Comfort heating] uz "On", iespējams, palielinās
siltumsūkņa strāvas patēriņš. Standarta iestatījumā
[Comfort heating] ir iestatīts uz "Off".

Šīs funkcijas papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.6 Configuration" [4 38].

4.5.5 Dzesēšana
[→ Main menu → Configuration → Cooling]

Šajā izvēlnē tiek veikti dzesēšanas režīma iestatījumi.

INFORMĀCIJA: kondensācijas risks
Traucējuma gadījumā vai, nepareizi iestatot parametrus,
kondensācijas dēļ iespējams sabojāt grīdas apkuri, klonu
vai grīdas segumu.

▪ Pirms pirmās ekspluatācijas reizes un dzesēšanas
režīma aktivizēšanas vadības ierīcē RoCon+  HP1
iestatiet minimālās temperatūras ierobežojumu
(parametrs [Feed temperature lower limit]) līdz minimāli
pieļaujamajai iekārtas temperatūrai.

Lai nodrošinātu aizsardzību pret dzesēšanas radītajiem mitruma
bojājumiem, aizsardzības slēdzi pret mitrumu iespējams pieslēgt pie
spraudņa pieslēguma J8 "EXT" (skatiet "4.5.4 Apkure" [4 17]).

Dzesēšanas režīma priekšnoteikumi:

▪ Āra temperatūra > telpas nominālās temperatūras iestatīšanas
vērtība

▪ Āra temperatūra > parametra [Start cooling outside temp.]
iestatīšanas vērtība

▪ Ir aktivizēts darbības režīms "Cooling".

▪ izmantojot izvēlni "Operating mode" vai

▪ izmantojot telpas termostata funkciju (komutācijas kontakts
"Dzesēšana" ir slēgts)

▪ Nav aktīvs siltuma pieprasījums apkures iekārtas RoCon sistēmā

INFORMĀCIJA
Ja vidējā āra temperatūra ar aktivizētu darbības režīmu
"Cooling" samazinās zem 4°C, darbības režīma
automātiski pārslēdzas uz "Heating".

Atkārtota automātiska darbības režīma pārslēgšana uz
"Cooling" tiek veikta tikai tad:

▪ ja pie spraudņa kontakta J16 (dzesēšana) ir pieslēgts
telpas termostats un

▪ ja telpas termostats ir slēgts, un

▪ ja vidējā āra temperatūra palielinās virs 10°C.

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

Dzesēšanas šķidrums nosaka turpteces nominālo temperatūru
atkarībā no attiecīgās āra temperatūras (temperatūras regulēšana
atkarībā no laika apstākļiem, skatiet "4.5.3  Apkures kontūra
konfigurācija"  [4  16]). Siltāka āra temperatūra rada aukstāku
turpteces nominālo temperatūru un otrādi. Dzesēšanas līkni
iespējams pielāgot ēkas īpašībām, izmantojot četrus parametrus
(skatiet "   4‒3 Dzesēšanas līknes parametru atkarība" [4 19]).
1 [Start cooling outside temp.]
2 [Max. cooling outside temp.]
3 [Target flow cooling, start]
4 [Target flow cooling, max.]

Cooling parameters
[→ Main menu → Configuration → Cooling → Parameters]

Šajā izvēlnē ir papildu parametri, turpteces nominālās temperatūras
pielāgošanai dzesēšanas režīmā.

Nodrošinot temperatūras regulēšanu atkarībā no laika apstākļiem,
lietotājs turpteces nominālo temperatūru ar parametru [Cooling
setpoint correction] var maksimāli regulēt 5 K uz augšu vai uz leju.
Uz leju temperatūru ierobežo parametrs [Feed temperature lower
limit].
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  4‒3 Dzesēšanas līknes parametru atkarība
1 Parametrs [Start cooling outside temp.]
2 Parametrs [Max. cooling outside temp.]
3 Parametrs [Target flow cooling, start]
4 Parametrs [Target flow cooling, max.]
5 Parametrs [Feed temperature lower limit]
6 Telpas nominālā temperatūra
7 Dzesēšanas režīms ir iespējams

TA Āra temperatūra
TV Turpteces temperatūra

------- Dzesēšanas līkne
- - - - Dzesēšanas līknes iespējamā paralēlā pārvietošana

Šīs izvēlnes papildu skaidrojumus un iespējamās parametru
iestatīšanas vērtības meklējiet "7.6.4 Izvēlne: Cooling" [4 41].

4.5.6 Karstais ūdens
[→ Main menu → Configuration → DHW]

Šajā izvēlnē karstā ūdens sagatavošanu iespējams individuāli
pielāgot lietotāju rīcībai un nepieciešamībai. Šādi iespējams līdz
minimumam samazināt enerģijas patēriņu un paaugstināt komfortu.

Solārā funkcija
Parametrs [Solar function] ir paredzēts karstā ūdens tvertnes
nominālās temperatūras samazināšanai, lai palielinātu pieslēgtās
solārās iekārtas ieguvumu. Karstā ūdens temperatūras nominālā
vērtība šajā gadījumā tiek iestatīta atkarībā no āra temperatūras un,
ievērojot drošības funkcijas. Papildus tam tiek noteikti šādi
parametri: [Hot water hysteresis] = 5  K; [Building insulation] =
"Normal"

Lai aktivizētu solāro funkciju, to izvēlnē [→  Main menu
→ Configuration → DHW → Solar function] nepieciešams iestatīt uz
"On", un ar spraudņa pieslēgumu J8 (EXT) savienotajam
komutācijas kontaktam jābūt slēgtam.

Brīvizvēles cirkulācijas sūkņa iestatījumi
Atkarībā no parametra [Circulation pump control] brīvizvēles
cirkulācijas sūkni iespējams vadīt sinhroni ar izvēlēto karstā ūdens
sagatavošanas laika programmu vai cirkulācijas sūkņa laika
programmu (skatiet "4.3  Laika programma"  [4  13]). Izvēlētās laika
programmas atspējošanas laikos cirkulācijas sūkni iespējams lietot
nepārtraukti vai ar pārtraukumiem. Tas tiek noteikts ar parametru
[Circulation pump interval].

Aizsardzība pret legionellām
Šī funkcija ir paredzēta, lai novērstu baktēriju veidošanos karstā
ūdens tvertnē, veicot termisko dezinfekciju. Lai to izdarītu, atkarībā
no parametra [Anti-legionella day] karstā ūdens tvertne 1× dienā vai
1× nedēļā tiek uzsildīta līdz dezinfekcijas temperatūrai [Anti-
legionella temperature]. Dezinfekcija sākas noteiktajā sākuma laikā
[Anti-legionella start time] un tā ir aktīva vienu stundu. Brīvizvēles
pieslēgtais cirkulācijas sūknis arī tiek ieslēgts šajā laikā.

Šīs funkcijas papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.6.5 Izvēlne: Hot water" [4 42].

4.5.7 Papildu programma
[→ Main menu → Configuration → Addition]

Šajā izvēlnē atrodas programmas, kas atvieglo iekārtas
ekspluatācijas uzsākšanu.

Atgaisošanas funkcija
[→ Main menu → Configuration → Addition → Ventilation]

Aktivizējot atgaisošanas funkciju, vadības ierīce sāk fiksēto noteiktu
integrētā apkures cirkulācijas sūkņa, kā arī dažādu integrēto 3
virzienu vārstu stāvokļu norises programmu ar "Start-Stop" režīmu.
Esošais gaiss šīs funkcijas laikā var izplūst, izmantojot automātisko
atgaisošanas vārstu.

INFORMĀCIJA
Šīs funkcijas aktivizēšana neaizvieto pareizu apkures
kontūra atgaisošanu.

Pirms šīs funkcijas aktivizēšanas pilnībā uzpildiet apkures
kontūru.

Releju tests
[→ Main menu → Configuration → Addition → Relay test]

Ar šo programmu ir iespējams veikt iekšējo komutācijas releju
pārbaudi. Tas var būt nepieciešams traucējumu, kļūdu ziņojumu
gadījumā vai ikgadējās apkopes laikā. Atverot izvēlni, visi releji tiek
deaktivizēti. Izvēloties atsevišķus vai vairākus relejus, tie tiek
aktivizēti. Izejot no izvēlnes, visi releju testi tiek pabeigti.

Releju testa izvēlnes vadība ir tāda pati kā sarakstu ierakstu
atlasīšana (skatiet "3.3.3  Naviģēšanas sarakstos un sarakstu
ierakstu atlasīšana"  [4  8]). Bet releju sarakstā testēšanai iespējams
paralēli atlasīt vairākus relejus. Lai to izdarītu, atbilstīgais relejs tiek
atlasīts ar "OK". Aktivizētie releji tiek attēloti ar ķeksīti.

Klona žāvēšana
[→ Main menu → Configuration → Addition → Screed]

Šajā izvēlnē tiek sākta klona žāvēšana atbilstoši iestatījumiem
sadaļā [Screed program]. Programma ir paredzēta tikai no jauna
ieklāta klona noteiktajai žāvēšanai grīdas apkures sistēmām. Pirmā
klona programmas diena sākas pēc programmas aktivizēšanas,
mainoties dienai plkst. 00.00.

Klona žāvēšana ir īpašā funkcija un šādi netiek pārtraukts neviens
cits darbības režīms. To var aktivizēt tikai tiešā apkures kontūra un/
vai papildus pieslēgtā jaukto apkures kontūru apkures speciālists. To
nepieciešams aktivizēt katram apkures kontūra atsevišķi.

INFORMĀCIJA
Pirms klona žāvēšanas sākuma parametriem [Room
thermostat] un [Interlink function] jābūt deaktivizētiem.
Īslaicīga strāvas padeves pārtraukuma gadījumā klona
žāvēšana tiek turpināta no pārtraukuma brīža.

Pēc klona žāvēšanas aktivizēšanas attiecīgā apkures kontūra visas
regulēšanas funkcijas ar laika vadību tiek izslēgtas. Atbilstošais
apkures kontūras darbojas neatkarīgi no darbības režīma un
komutācijas laikiem kā konstantas temperatūras vadības ierīce.

Jau sāktu klona žāvēšanu iespējams jebkurā brīdī deaktivizēt. Pēc
klona žāvēšanas pabeigšanas parametrs automātiski tiek pārslēgts
uz "Off" un apkures kontūrs atkal darbojas pašreiz iestatītajā
darbības režīmā.

Klona programma
[→ Main menu → Configuration → Addition → Program]

Šajā izvēlnē iespējams individuāli izmainīt pastāvīgās un turpteces
nominālo temperatūru rūpnīcas puses iestatījumus. Izmaiņas
iespējams veikt tikai pēc speciālista koda ievades.
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Klona programma izmainīšana
Uz maksimāli 28 dienām katrai dienai iespējams iestatīt atsevišķu
turpteces nominālo temperatūru. Klona programma beigas tiek
noteiktas ar 1. dienu bez noteiktas turpteces nominālās
temperatūras.

  4‒5 Klona programmas noklusējuma iestatījumi

Diena Rūpnīcas iestatījumi Diena Rūpnīcas iestatījumi
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 -

  4‒4 Klona programma izmainīšana

Piemērs: 3. dienas turpteces temperatūras palielināšana līdz 40°C
un programmas beigšana 8. dienā [→ Main menu → Configuration
→ Addition → Program]:

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
dienas izvēle atrodas uz 3.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Temperatūras lauks tiek attēlots zilā krāsā.

3 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
temperatūras izvēle atrodas uz 40°C.

4 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Nākamās dienas temperatūras izvēle tiek attēlota
zilā krāsā.

5 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, līdz dienas izvēle
atrodas uz 8.

6 Grieziet pagriežamo taustiņu pretēji pulksteņa rādītāju
virzienam, līdz temperatūras izvēle atrodas uz "Off".

7 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: No 8. dienas līdz 28. dienai ir iestatītas uz "Off";
apstiprināšanas ikona tiek attēlota zilā krāsā.

8 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Programmēšana tiek saglabāta un izvēlne tiek
aizvērta.

Tipiskas klona programmas
Funkcionālā apkure
Funkcionālā apkure darbojas kā pierādījums apkures uzstādītājam
par nevainojami veiktu darbu. Iepriekš sagatavotu, grīdas apkurēm
piemērotu uzsildīšanas protokolu meklējiet ražotāja interneta portālā.

Funkcionālā apkure (identiski "Uzsildīšana" standartā EN 1264, 5.2.
sadaļā) šajā izpratnē nav uzsildīšanas process, lai sasniegtu
ieklāšanas temperatūru. Tam parasti ir nepieciešama īpaša sildīšana
līdz ieklāšanas gatavībai un/vai mehāniska žāvēšana.

Cementa klonu sildīšanu būtu jāveic ātrākais pēc 21 dienas un
anhidrīta klonu - saskaņā ar ražotāja datiem ātrākais pēc 7 dienām.
Pirmā sildīšana sākas ar 25°C turpteces temperatūru, kuru
nepieciešams saglabāt 3 dienas. Pēc tam sildīšana tiek veikta ar
apkures kontūram iestatīto, maksimālo turpteces temperatūru
(ierobežota līdz maks. 55°C), kas tiek saglabāta papildu 4 dienas.

System 70 uzstādītās DUO apkures caurules siltumizolācijas efekta
dēļ, klona funkciju nepieciešams lietot ar augstāku temperatūru. Šim
pielietojuma gadījumā parametrā [Screed program] nepieciešams
pielāgot temperatūras profilu. System  70 sildīšana sākas ar 38°C
temperatūru, kas tiek nodrošināta 3 dienas. Noslēgumā 4 dienas tiek
turēta iestatītā, maksimālā apkures kontūra temperatūra (ierobežota
līdz 70°C).

Pēc aprakstītā sildīšanas procesa vēl nav garantēts, ka klons ir
sasniedzis seguma ieklāšanai nepieciešamo mitruma pakāpi.

Mitruma pakāpi klonā jāpārbauda pirms grīdas seguma ieklāšanas,
veicot mērījumu.

INFORMĀCIJA
Procesa norādes saskaņā ar EN 1264 4. daļu:

Pēc anhidrīta un cementa klonu pabeigšanas ar ūdens
spiediena testa palīdzību pārbaudiet to hermētiskumu.
Veiciet hermētiskuma pārbaudi tieši pirms klona ieklāšanas
un tās laikā. Pārbaudes spiedienam jābūt vismaz 1,3
reizes lielākam par maksimāli atļauto darba spiedienu.

Iesalšanas riska gadījumā veiciet piemērotas darbības,
piem., izmantojiet pretsala aizsardzības līdzekļus vai
apkuriniet ēku. Ja iekārtas lietošanai atbilstoši
noteikumiem vairs nav nepieciešams pretsala aizsardzības
līdzeklis, izvadiet pretsala aizsardzības līdzekli, iztukšojot
un izskalojot iekārtu, vismaz 3 reizes veicot ūdens maiņu.

  4‒5 Klona programmas laika norise, veicot funkcionālo apkuri
t1 Sākuma temperatūra 25°C
t2 Maksimālā apkures kontūra temperatūra
tV Turpteces temperatūra
Z Klona funkcijas ilgums dienās pēc funkcijas palaides

Sildīšana līdz ieklāšanas gatavībai
Klona izžūšanas procesu nav iespējams iepriekš precīzi paredzēt.
Ja gaisa mitrums ir augsts, tas var pilnībā apstāties. Izžūšanas
procesu iespējams paātrināt, ieslēdzot grīdas apkuri (sildīšana līdz
ieklāšanas gatavībai) vai citām darbībām, piemēram, mehānisku
žāvēšanu.

Saskaņā ar būvniecības pakalpojumu piešķiršanas un līgumu
noslēgšanas kārtību katra sildīšana līdz ieklāšanas gatavībai ir kā
papildu pakalpojums, kuru pasūtītājam īpaši jāpasūta. Sildīšana līdz
ieklāšanas gatavībai ir priekšnoteikums pirms grīdas ieklāšanas
darbu veikšanas, lai būtu iespējams nodrošināt darbu bez
trūkumiem.

Ar standarta iestatījumiem iespējams aktivizēt funkcionālo apkures
programmu un programmu sildīšanai līdz ieklāšanas gatavībai, lai
sasniegtu ieklāšanas gatavībai nepieciešamo klona atlikušo mitrumu
(skatiet "    4‒6 Klona programmas laika norise ar kombinēto
funkcionālo apkuri un sildīšanu līdz ieklāšanas gatavībai"  [4  21]).
Tomēr pirms grīdas seguma ieklāšanas pārbaudiet klona atlikušo
mitrumu ar mērierīcēm.
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   4‒6 Klona programmas laika norise ar kombinēto funkcionālo
apkuri un sildīšanu līdz ieklāšanas gatavībai

t1 Sākuma temperatūra 25°C
t2 Maksimālā apkures kontūra temperatūra
tV Turpteces temperatūra
Z Klona funkcijas ilgums dienās pēc funkcijas palaides

Šīs funkcijas papildu skaidrojumus un iespējamās iestatīšanas
vērtības meklējiet "7.6 Configuration" [4 38].

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

Šajā izvēlne ir apkopoti Configuration Wizard pieprasītie parametri.
Tas nodrošina ātru sistēmas iestatījumu pielāgošanu. Skatiet
"5.1 Configuration Wizard" [4 24].

4.5.9 Parametru atiestate
[→ Main menu → Configuration → Parameter reset]

Šajā izvēlnē iespējams visiem klienta veiktajiem parametru
iestatījumiem atiestatīt rūpnīcas iestatījumus. Tas var būt
nepieciešams, ja iekšējā ierīce vairs nedarbojas atbilstoši
noteikumiem un nav iespējams noteikt citus kļūdainās darbības
cēloņus.

4.6 Informācija
[→ Main menu → Information]

Šajā izvēlnē tiek rādītas visas iekārtas temperatūras,
siltumģeneratora tips, visa informācija par programmatūru, kā arī
visu iekārtas komponentu darbības stāvokļi. Attēloto parametru
skaits ir atkarīgs no pieslēgtajiem komponentiem. Nav iespējams
veikt šo vērtību iestatīšanu.

4.6.1 Aktuāli
[→ Main menu → Information → Current]

Šajā izvēlnē ir redzama sistēmas hidrauliskā shēma. Pirmajā un
otrajā lappusē ir attēloti sensori un piesaistītās, pašreizējās vērtības.
Trešajā lappusē ir attēloti kompresors, sūknis un sildstienis - baltā
krāsā, ja tie nav aktīvi, un zilā krāsā, ja tie ir aktīvi. Abiem 3 virzienu
vārstiem tiek rādīts pašreizējais krāna stāvoklis.

  4‒7 Hidrauliskā shēma - Pirmā lappuse
t-AU Āra temperatūras sensors

P Spiediens
V̇ Tilpuma plūsma

t-R Apkures atplūdes temperatūra
t-V Turpteces temperatūra pēc plākšņu siltummaiņa

t-V,BH Apkures turpteces temperatūra, iespējams, pēc apkures
atbalsta siltummaiņa

t-liq Aukstumaģenta temperatūra
t-DHW Temperatūra karstā ūdens tvertnē

  4‒8 Hidrauliskā shēma - Otrā lappuse

  4‒9 Hidrauliskā shēma - Trešā lappuse
B1 Pašreizējais trīs virzienu maisītāja vārsta stāvoklis 3UVB1

(0%: apkures tīkls; 100%: iekšējais apvads)
DHW Pašreizējais trīs virzienu dalīšanas vārsta stāvoklis 3UV DHW

(0%: apkures tīkls; 100%: karstā ūdens tvertne)



4 Darbība

Lietošanas instrukcija

22
Daikin RoCon+ HP1

Vadības ierīce RoCon+ HP1
008.1447899_01 – 08/2020

4.6.2 Pārskats
[→ Main menu → Information → Overview]

Šajā izvēlnē tiek uzskaitīti siltumsūkņa un tā komponentu pašreizējie
darbības stāvokļi.

Šīs izvēlnes parametru papildu skaidrojumus vērtības meklējiet
"7.7 Information" [4 44].

4.6.3 Vērtības
[→ Main menu → Information → Values]

Šajā izvēlnē tiek uzskaitītas pašreizējās nominālās un faktiskās
vērtības.

Šīs izvēlnes parametru papildu skaidrojumus vērtības meklējiet
"7.7 Information" [4 44].

4.6.4 Ūdens spiediens
[→ Main menu → Information → Water pressure]

Šajā izvēlnē ar lielu fontu tiek attēlots pašreizējais ūdens spiediens.
Tas atvieglo nolasīšanu iekārtas instalācijas laikā.

4.7 Kļūdas
[→ Main menu → Error]

Šajā izvēlnē tiek veikta siltumsūkņa kļūdu apstrāde. Skatiet
"8 Kļūdas un traucējumi" [4 48].

4.8 Terminālis
[→ Main menu → Terminal]

Šajā izvēlnē iespējams vadīt un iestatīt parametrus arī citām, RoCon
sistēmā ar CAN kopni integrētām ierīcēm (maisītāja moduļa vai
siltumģeneratora vadības komponentus), ja vien attiecīgajam
vadības blokam ir nepieciešamās piekļuves tiesības.

Funkcionālie identificēšanas kodi
RoCon sistēma piedāvā ļoti daudz pielietojuma un paplašinājumu
iespējas. Atsevišķie RoCon sistēmas komponenti savstarpēji
sazinās, izmantojot CAN datu kopni. Tādēļ iekšējās ierīces
komutācijas plates RoCon BM2C un vadības detaļas RoCon+ B1, kā
arī iespējami uzstādītie brīvizvēles sistēmas komponenti "Telpas
stacija" RoCon U1 (EHS157034) un "Maisītāja modulis" RoCon M1
(EHS157068) ir savstarpēji savienoti, izmantojot datu kopņu vadus.
Šiem sistēmas komponentiem jāpiešķir precīzus funkcionālos
identificēšanas kodus, lai datu apmaiņa un piesaiste RoCon
sistēmas ietvaros varētu darboties bez traucējumiem.

Funkcionālo identificēšanas kodu piešķiršanu visvienkāršāk ir veikt,
izmantojot Configuration Wizard. Pirmajā ekspluatācijas uzsākšanas
reizē tas tiek veikts automātiski, vai arī pēc apkures iekārtas
paplašināšanas izvēlnē [→ Main menu → Configuration → Wizard]
to iespējams sākt manuāli. Papildus lielāko daļu identificēšanas
kodu nepieciešams arī pielāgot RoCon sistēmai, veicot parametru
iestatījumus šajā izvēlnē.

  4‒6 Funkcionālie identificēšanas kodi RoCon sistēmā

Identificēšanas kods/funkcija Sistēmas komponents Parametrs Piezīmes
Apkures kontūra identificēšanas kods

Viennozīmīga apkures iekārtas apkures
kontūra numerācija RoCon sistēmā.
Iespējams regulēt maksimāli 16
apkures kontūrus.

Iekšējā ierīce
(RoCon BM2C)

[Direct circuit
configuration]

Skatiet
"7.11 Configuration

Wizard" [4 48]

Rūpnīcas iestatījums = 0

Parasti izmaiņas nav nepieciešamas.(1)

Telpas stacija RoCon U1
(EHS157034)

[Heating circuit
assignment]

Skatiet RoCon U1/M1
instrukciju(2)

Rūpnīcas iestatījums = "Off"

Pielāgošana ir nepieciešama, ja sistēmā ir
atšķirīgi apkures kontūri un /vai parametri
[Master-RoCon] = "On"

Maisītāja modulis
RoCon M1 (EHS157068)

[Heating circuit
assignment]

Skatiet RoCon U1/M1
instrukciju(2)

Rūpnīcas iestatījums = "Off"

Vienmēr jāpielāgo adreses slēdža
iestatījumam.

Siltumģeneratora identificēšanas kods

Viennozīmīga siltumģeneratora
numerācija RoCon sistēmā.(1)

Iekšējā ierīce
(RoCon BM2C)

[Bus ID heat generator]

Skatiet
"7.11 Configuration

Wizard" [4 48]

Rūpnīcas iestatījums = 0

Parasti izmaiņas nav nepieciešamas.(1)

Maisītāja modulis
RoCon M1 (EHS157068)

[Boiler Assignment]

Skatiet RoCon U1/M1
instrukciju(2)

Rūpnīcas iestatījums = 0

Parasti izmaiņas nav nepieciešamas.(1)

Nosaka siltumģeneratoru, kurš piesaistītajam
apkures kontūra nodrošina siltumu.

(1) RoCon sistēmā maksimāli iespējams savienot 8 siltumģeneratorus, izmantojot CAN datu kopni. Vairāki apkures sistēmā iesaistīti
siltumģeneratori jāaplūko kā īpašs pielietojumus. Ja nepieciešams, sazinieties ar servisa speciālistu.

(2) "Daikin RoCon HP, EHS157034, EHS157068 lietošanas instrukcija", izdevums: 04/2017, digitāli pieejama: www.daikin.eu, meklēt
"EHS157034"

http://www.daikin.eu
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Identificēšanas kods/funkcija Sistēmas komponents Parametrs Piezīmes
Termināļa identificēšanas kods

Viennozīmīga vadības bloka RoCon+ B1
vai EHS157034 numerācija, no kura
iespējams attālināti vadīt
siltumģeneratoru un/vai maisītāja moduli
RoCon sistēmā.

RoCon sistēmā iespējams piešķirt
attālinātās vadības tiesības līdz 10
vadības blokiem. Ja RoCon sistēmā ir
iespējama attālinātā vadība, vadības
blokam jāpiešķir identificēšanas kods
"0".

Iekšējā ierīce
(RoCon BM2C)

[Terminal address]

Skatiet
"7.9 Terminal" [4 47]

Rūpnīcas iestatījums = "Off"

Būtu nepieciešams iestatīt "0" vērtību, ja
RoCon sistēmā ir pieslēgts vismaz 1 maisītāja
modulis un ja maisītāja kontūru jāspēj vadīt no
siltumģeneratora.

Telpas stacija RoCon U1
(EHS157034)

[Terminal address]

Skatiet
"7.9 Terminal" [4 47]

Rūpnīcas iestatījums = "Off"

Vērtībai nepieciešams iestatīt RoCon sistēmā
viennozīmīgu skaitlisku vērtību, ja ar telpas
staciju nepieciešams attālināti vadīt sistēmas
komponentus ar derīgu ierīces identificēšanas
kodu.

Ierīces identificēšanas kods

Viennozīmīga siltumģeneratora vai
maisītāja moduļa numerācija RoCon
sistēmā.

Iespējams piešķirt līdz 16 ierīces
numurus.

Šos ierīces numurus atpazīst [Bus
scan] un tie tiek izmantoti attālināti
vadāmas ierīces identifikācijai.

Iekšējā ierīce
(RoCon BM2C)

[Bus ID heat generator]

Skatiet
"7.11 Configuration

Wizard" [4 48]

Identiski ar siltumģeneratora identificēšanas
kodu.

Vērtība nedrīkst būt vienāda ar maisītāja
moduļa apkures kontūra identificēšanas kodu
RoCon sistēmā.

Maisītāja modulis
RoCon M1 (EHS157068)

[Heating circuit
assignment]

Skatiet "9 Maisītāja
modulis" [4 50]

Identisks ar apkures kontūra identificēšanas
kodu.

Vērtība nedrīkst būt vienāda ar
siltumģeneratora identificēšanas kodu RoCon
sistēmā.

Vērtībai jābūt vienādai ar adreses slēdža
iestatījumu.

4.8.1 Termināļa adreses izvēle
[→ Main menu → Terminal → Address]

Vadības bloka termināļa identificēšanas koda iestatīšana, lai piekļūtu
sistēmai. Iestatītajai vērtībai visā sistēmā jābūt viennozīmīgai. Šī
parametra apstiprināšana ar pagriežamo taustiņu ieslēdz jaunu
vadības ierīces inicializēšanu.

Visi iestatījumi, izņemot "Off", pilnvaro vadības bloka lietotāju
aktivizēt termināļa funkciju un līdz ar to vadīt visus RoCon sistēmas
komponentus ar derīgu ierīces identificēšanas kodu.

4.8.2 Termināļa funkcijas kopnes skenēšana
[→ Main menu → Terminal → Bus scan]

Pēc "Bus scan" aktivizēšanas izvēlnē [→  Main menu →  Terminal]
tiek attēlots izvēlei pieejamo, atpazīto ierīču saraksts (ar piešķirtu
termināļa adresi). Pēc ārējās ierīces izvēles un apstiprināšanas tiek
aktivizēta šīs ierīces termināļa funkcija. Vadības bloks šajā gadījumā
atrodas termināļa režīmā.

Vietējais vadības bloks darbojas kā ārējās ierīces tālvadība, un
displejā tiek attēlots attiecīgais sākuma ekrāns. Vadības funkcijas
tiek veiktas un saglabātas precīzi tā pat (1:1), kā ārējā ierīcē.
Izvēlētā ierīce vienmēr pārņem attēlotās vērtības un simbolus.

Lai vadītu lokālo ierīci, jāpārslēdzas ārējās ierīces sākuma ekrānā.
Ilgstoši turot nospiestu pagriežamo taustiņu, iespējams pārslēgties
atpakaļ vietējās ierīces izvēlnē.

INFORMĀCIJA
Lai veiktu kopnes skenēšanu, iekšējās ierīces RoCon+ B1
vai telpas stacijas RoCon  U1 (EHS157034) vadības
blokam jāpiešķir derīga termināļa adrese. To iespējams
veikt tikai ar speciālista kodu. Lai to izdarītu, sazinieties ar
apkures speciālistu.

Ja vēlaties lietot apkures iekārtas termināļa funkciju,
vadības blokam jāpiešķir termināļa identificēšanas kods =
0 (parametrs [Terminal address] = "0").

Piemērs: siltumģeneratora termināļa režīma aktivizēšana ar kopnes
identificēšanas kodu 2 [→ Main menu → Terminal → Bus scan]:

Tiek veikta kopnes skenēšana. Tiek attēlots visu atrasto ierīču
pārskats.

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
tiek attēlota vadības ierīce BM1/BE1 #2.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

Rezultāts: Vietējais vadības bloks darbojas kā
siltumģeneratora ar kopnes identificēšanas kodu 2 tālvadība.

Lai izslēgtu termināļa režīmu un pārslēgtu vadības bloku piesaistītās
ierīces vadībai, pārslēdziet uz ārējās ierīces sākuma ekrānu. Ilgstoši
turot nospiestu pagriežamo taustiņu, iespējams pārslēgties atpakaļ
vietējās ierīces izvēlnē.

INFORMĀCIJA
Izmantojot lokālo vadības bloku kā tālvadību maisītāja
modulim, gan standarta ekrāns, gan arī izvēļņu struktūra ir
mainīta (skatiet "9 Maisītāja modulis" [4 50]).

4.9 Statistika
INFORMĀCIJA
Šajā izvēlnē norādītie dati ir aptuvenas vērtības. Īpaši tiem,
kas attiecas uz glikolu sistēmā, iespējamas būtiskas
atšķirības no faktiskajiem veiktspējas datiem.

[→ Main menu → Statistics]

Šajā izvēlnē iespējams siltumsūkņa un tā komponentu veiktspējas
datu un darbības laika vērtības. Parametrs [Electr. energy total]
apraksta kopējo siltumsūkņa un tā komponentu strāvas patēriņu.
Visas pārējās vērtības attiecas uz siltumsūkņa radīto enerģiju vai
dažādo komponentu darbības laiku.

4.9.1 Mēnesis
[→ Main menu → Statistics → Month]

Šajā izvēlnē iespējams atvērt veiktspējas datu un strāvas patēriņa
summas vērtības. Attēlotā vērtība ir piesaistīta zilā krāsā attēlotajam
mēnesim. Griežot grozāmo taustiņu, iespējams atvērt dažādas
vērtības.
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4.9.2 Kopā
[→ Main menu → Statistics → Total]

Šajā izvēlnē iespējams atvērt siltumsūkņa veiktspējas datu un
strāvas patēriņa summas vērtības, sākot no ekspluatācijas
uzsākšanas (vai kopš pēdējās speciālista veiktās atiestates).

5 Pirmā ekspluatācijas
uzsākšanas reize

INFORMĀCIJA
Papildus šajā nodaļā dotajiem ekspluatācijas uzsākšanas
skaidrojumiem ievērojiet specifiskās instrukcijas par
siltumsūkņa ekspluatācijas uzsākšanu, kas ir dotas
atbilstošajā instalācijas instrukcijā.

5.1 Configuration Wizard
"Configuration Wizard" atvieglo sistēmas iestatīšanu instalācijas
laikā. Tas automātiski atveras pirmajā ekspluatācijas reizē un vada
pa noteiktajām izvēles lappusēm. Neapstiprinot visas sistēmas
iestatīšanu, "Configuration Wizard" tiek atkārtoti rādīts katrā
ieslēgšanas reizē. Tikai pēc sistēmas iestatījumu apstiprināšanas
siltumģenerators var pārslēgties normālā darbības režīmā. Normālā
darbības režīmā "Configuration Wizard" parametrus iespējams atvērt
un iestatīt izvēlnē [→ Main menu → Configuration → Wizard].

"Configuration Wizard" dažādo izvēles lappušu vadība tiek veikta
atbilstoši "3.3  Vadības koncepcija"  [4  8] aprakstītajām maskām.
Apstiprinot izvēli ar "OK" vai apstiprināšanas ikonu, tiek tieši atvērta
nākamā izvēles lappuse. Izmainītie parametri tiek tieši apstiprināti.

5.2 "Configuration Wizard" izvēlnes
vadība

→ Language
1 Atlasiet vēlamo valodu.

2 Apstipriniet izvēli ar apstiprināšanas ikonu.

→ Standard configuration
Ja nav pieslēgts neviens brīvizvēles RoCon sistēmas
komponents:

1 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("Yes").

Ja ir pieslēgti brīvizvēles RoCon sistēmas komponenti,
piemēram, RoCon  U1 (EHS157034) un/vai RoCon  M1
(EHS157068):

1 Grieziet pagriežamo taustiņu pulksteņa rādītāju virzienā, līdz
"No" tiek attēlots zilā krāsā.

2 Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu, lai apstiprinātu
("OK").

3 Nepieciešamības gadījumā atlasiet un iestatiet šādus saraksta
elementus:

▪ Direct circuit configuration (skatiet "4.8 Terminālis" [4 22])

▪ Bus ID heat generator (skatiet "4.8 Terminālis" [4 22])

▪ Time master (skatiet "7.11 Configuration Wizard" [4 48])

4 Ja visi nepieciešamie iestatījumi ir pabeigti, apstipriniet ar
apstiprināšanas ikonu.

→ Time
1 Iestatiet pašreizējo pulksteņa laiku (skatiet "3.3.5  Pulksteņa

laika iestatīšana" [4 9]).

→ Date
1 Iestatiet pašreizējo datumu (skatiet "3.3.6  Kalendārā

funkcija" [4 9]).
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→ Sistēmas parametri
Iespējams iestatīt šādus parametrus:

▪ Vai [Room thermostat] ir pieejams? (skatiet "7.5.4  Izvēlne:
Inputs/Outputs" [4 35])

▪ Vai [Heating support (HZU)] ir vēlams? (skatiet
"7.5.5 Izvēlne:Intelligent Storage Mgmt" [4 37])

▪ Vai [Continuous heating] ir vēlams? (skatiet
"7.5.5 Izvēlne:Intelligent Storage Mgmt" [4 37])

→ Apkures robeža
Iespējams iestatīt šādus parametrus:

▪ [Heat limit, heating mode] (skatiet "7.5.3 Izvēlnē: External heat
source" [4 34])

▪ [Heat limit, reducing mode] (skatiet "7.5.3 Izvēlnē: External heat
source" [4 34])

→ Weather-compensated
Ir vēlama regulēšana atkarībā no laika apstākļiem:

1 Apstipriniet izvēli "Weather-compensated" ar apstiprināšanas
ikonu.

Iespējams iestatīt šādus parametrus:

▪ Iestatījums [Room temperature target 1] (skatiet "7.5.1 Izvēlne:
Display settings" [4 32])

▪ Iestatījums [Heating curve] (skatiet "4.5.4 Apkure" [4 17])

▪ Tikai reversējamam ierīces tipam: dzesēšanas līknes
iestatījums (skatiet "4.5.5 Dzesēšana" [4 18])

Nav vēlama regulēšana atkarībā no laika apstākļiem:

1 Atlasiet iestatījumu "Feed temperature, fixed".

2 Apstipriniet izvēli ar apstiprināšanas ikonu.

Iespējams iestatīt šādus parametrus:

▪ Iestatījums [Feed temperature, heating mode] (skatiet
"7.6.3 Izvēlne: Heating" [4 40])

▪ Tikai reversējamam ierīces tipam: iestatījums [Feed
temperature, cooling mode] (skatiet "7.6.4  Izvēlne:
Cooling" [4 41])

→ Hot water
Iespējams iestatīt šādus parametrus:

▪ [Hot water temperature target 1] (skatiet "7.3.4  Izvēlne: Hot
water temperature, target" [4 30])

▪ [Hot water hysteresis] (skatiet "7.6.5 Izvēlne: Hot water" [4 42])

→ Ierīces izvēle
Iespējams iestatīt šādus parametrus:

▪ [Outdoor unit]

▪ [Indoor unit]

→ Ārējais siltumģenerators
Nav pieejams neviens ārējais siltumģenerators:

1 Atlasiet iestatījumu "No external heat generator".

2 Apstipriniet izvēli ar apstiprināšanas ikonu.

Ir pieejamas brīvizvēles papildu sildītājs:

1 Apstipriniet izvēli "Backup heater BUH" ar apstiprināšanas
ikonu.

2 Nepieciešamības gadījumā atlasiet un iestatiet šādus saraksta
elementus:

▪ [External power hot water] (skatiet "7.5.3 Izvēlnē: External heat
source" [4 34])

▪ [External power stage 1] (skatiet "7.5.3  Izvēlnē: External heat
source" [4 34])

▪ [External power stage 2] (skatiet "7.5.3  Izvēlnē: External heat
source" [4 34])

▪ Emergency (skatiet "8.1 Ārkārtas darbības režīms" [4 48])

3 Ja visi nepieciešamie iestatījumi ir pabeigti, apstipriniet ar
apstiprināšanas ikonu.

Ir pieejams alternatīvs ārējais siltumģenerators:

1 Atlasiet iestatījumu "DHW + heating support" vai "Two external
heat generators" (skatiet "7.5.3  Izvēlnē: External heat
source" [4 34]).

2 Apstipriniet izvēli ar apstiprināšanas ikonu.

3 Nepieciešamības gadījumā atlasiet un iestatiet šādus saraksta
elementus:

▪ [External power hot water] (skatiet "7.5.3 Izvēlnē: External heat
source" [4 34])

▪ [External power stage 1] (skatiet "7.5.3  Izvēlnē: External heat
source" [4 34])

▪ [Emergency] (skatiet "8.1 Ārkārtas darbības režīms" [4 48])

4 Ja visi nepieciešamie iestatījumi ir pabeigti, apstipriniet ar
apstiprināšanas ikonu.

→ Heating system
1 Iespējams iestatīt parametru [Heating system] (skatiet

"7.5.2 Izvēlne: System" [4 33]).
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6 Parametru pārskats
Parametri, kas ir pieejami tikai noteiktiem ierīču tipiem, ir apzīmēti
šādi:

(a) tikai ETS…
(b) tikai EHS…
(c) tikai EHS…D3

6.1 Izvēlne: Operating mode

Standby

Reduce

Heating

Automatic 2

Automatic 1

Summer

Cooling

  6‒1 Parametrs izvēlnē: "Operating mode"

6.2 Izvēlne: User

Room temperature target 1

Room temperature target 2

Room temperature target 3

Hot water temperature target 1

Hot water temperature target 2

Hot water temperature target 3

Room

Reduce

Absent

Hot water

1x load

Reduce room temperature

Room temperature absent

1 x hot water

  6‒2 Parametrs izvēlnē: "User"

6.3 Izvēlne: Time program

Party

Absent

Holiday

Public holiday

HC auto 1
Heating circuit auto. 1

HC auto 2
Heating circuit auto. 2

TP reset
Time program reset

DHW auto 1
Hot water auto. 1

DHW auto 2
Hot water auto. 2

Circulation
Circulation program

Sound program

  6‒3 Parametrs izvēlnē: "Time program"

6.4 Izvēlne: Settings

Display

System

Ext. source

Inputs/Outputs

ISM

Glycol

Language

Time

Date

LCD brightness

LCD illumination duration

Outdoor unit

Indoor unit

Heating system

Pump dT heating

Pump dT cooling

Config. ext. heat source

External power hot water

External power stage 1

External power stage 2

Bivalence function

Bivalence temperature

Smart grid

Smart grid mode

HT/NT function

HT/NT contact

Room thermostat

Interlink function

Programmable output (230 V)

Func. burner blocking contact

AUX switching function

AUX wait time

Switching threshold TDHW (AUX)

Continuous heating

Heating support (HZU)

Heating support power

Heating support hysteresis

Heating support max. temp.

Min. pump power

Max. pump power

HP Power limitation

Pump limit

(a)

(a)

  6‒4 Parametrs izvēlnē: "Settings"
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6.5 Izvēlne: Configuration

Hot water sensor

Water pressure sensor

Heat limit, reducing mode

Heating curve

Feed temperature, heating mode

Feed temperature, reducing mode

Min. feed temperature

Room sensor adaptation

Feed temperature lower limit

Cooling setpoint correction

Interlink temperature reduction

Max. hot water loading time

Hot water blocking time

Outside temperature correction

Water pressure, min.

Water pressure, max.

Water pressure, target

Maximum pressure loss

Weather-compensated

Frost protection temperature

Building insulation

Heat limit, heating mode

Max. feed temperature

Room influence

Heating curve adaptation

Interlink temperature increase

Feed temperature, cooling mode

Circulation pump control

Circulation pump interval

Anti-legionella day

Anti-legionella start time

Anti-legionella temperature

Addition

Sensors

Access

DHW

HC config

Heating

Cooling curveCooling

Parameters

Wizard

Reset

Feed temperature, overshoot

Comfort heating

Outside temperature sensor

Switch temp. heating circuit

Hot water hysteresis

Wait time ext. heat generator

Target flow cooling, start

Start cooling outside temp.

Max. cooling outside temp.

Target flow cooling, max.

Relay test

Ventilation

Ventilation function

Screed

Screed drying

Program

Screed program

Parameter reset

Solar function

DHW Mode

Par.Download

Par.Upload

Pump down

(b)

(c)

  6‒5 Parametrs izvēlnē: "Configuration"

6.6 Izvēlne: Information

Hot water temperature, current

Hot water temperature, target

Return flow temperature

Feed temperature HC target

Feed temperature BUH

Outdoor temperature (optional)

Refrigerant temperature

Volume flow

Feed temperature, current

Feed temperature, target

Feed temperature PHX

Average outside temperature

Feed temperature HC current

Current

Overview

Values

Pressure

Mode

External request

Room thermostat/Interlink

Quiet mode

Status heat circulation pump

PWM pump

BUH current output

3UVB1 position

3UVDHW position

Heat generator type

Software no. B1/U1

Software no. controller

Glycol

Water pressure

Heating support

Water pressure

(a)

  6‒6 Parametrs izvēlnē: "Information"

6.7 Izvēlne: Error

Emergency

Manual operation

Protocol

Screen

Manual operation status

Temperature, manual operation

Error screen

  6‒7 Parametrs izvēlnē: "Error"

6.8 Izvēlne: Terminal

Mixer #X

Address

Bus scan

Controller BM1/BE1 #X

Terminal address

  6‒8 Parametrs izvēlnē: "Terminal"
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INFORMĀCIJA
Izmantojot lokālo vadības bloku kā tālvadību maisītāja
modulim, gan standarta ekrāns, gan arī izvēļņu struktūra ir
mainīta (skatiet "9 Maisītāja modulis" [4 50]).

6.9 Izvēlne: Statistics

Month

Total

Energy HP, cooling

Energy HP, heating

Energy, hot water

Energy HP total

Electr. energy total

Reset

Ext. energy source, hot water

Ext. energy source, heating

Energy HP, cooling

Energy HP, heating

Energy, hot water

Energy HP total

Electr. energy total

Runtime, compressor

Runtime, pump

  6‒9 Parametrs izvēlnē: "Statistics"

7 Parametru iestatījumi

7.1 Parametru tabulas skaidrojums
No "7.2  Operating mode"  [4  28] līdz "7.10  Statistics"  [4  47] dotajās
parametru tabulās ir norādīta kompakta informācija par visiem
parametriem, kas ir pieejami vadības ierīces attiecīgajās izvēlnēs un
apakšizvēlnēs (1. izvēlnes līmenis, 2. izvēlnes līmenis).

Kopā ar parametru nosaukumiem tabulās ir dotas arī norādes par
iestatīšanas diapazoniem, rūpnīcas iestatījumiem, iestatīšanas
opcijām vai regulēšanas soļu diapazoniem un īss funkcijas
skaidrojums.

Papildus tam tajās ir skaidrojums par piekļuves tiesībām vadības
ierīces lietošanai. Atbilstošajai apzīmēšanai tiek izmantoti šādi īsie
apzīmējumi:

BE Piekļuves tiesības operatoram
HF Piekļuves tiesības ar speciālista kodu

Ja norādes slejās BE un HF atšķiras, pirms parametra
līmeņa izvēles jāpiesakās kā speciālistam, lai saņemtu slejā
HF ievadīto statusu (skatiet "4.5.1 Piekļuves tiesības
(speciālista kods)" [4 16]).

Statuss:

N Nav redzams
E Redzams un iestatāms
S Redzams

INFORMĀCIJA
Dažu parametru izmaiņai ir nepieciešama atkārtota ierīces
palaide. Tā ilgst vairākas minūtes. Šajā laikā nav
iespējams veikt citus iestatījumus. Atkārtoto palaidi
iespējams aizkavēt 5 minūtes, vaicājumā "Restart required.
Perform now?" veicot izvēli "later".

Parametri, kuriem ir nepieciešama atkārtota palaide,
turpmāk tekstā esošajā tabulā ir apzīmēti ar (*).

7.2 Operating mode
[→ Main menu → Operating mode]

  7‒1 Parametri izvēlnē "Operating mode"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Standby Šajā darbības režīmā visas iekšējās funkcijas ir izslēgtas. Aizsardzības
pret salu turpina darboties un saglabājas sūkņa aizsardzība pret
bloķēšanos.

Atlasot šo iestatījumu, visas RoCon sistēmā ar CAN kopni integrētās
vadības ierīces arī augstāk pakārtoti tiek pārslēgtas darbības režīmā.

Izejas pastāvīgi nav bez sprieguma.

- E E

Reduce Iekšējais apkures kontūrs pastāvīgi veic vadību līdz nepieciešamajai
samazināšanas turpteces temperatūrai atbilstoši parametriem [Heating
curve] vai [Feed temperature, reducing mode], vai arī ar pieslēgtu telpas
termostatu līdz telpas temperatūrai [Reduce room temperature]. Karstā
ūdens sagatavošana tiek veikta saskaņā ar [Hot water auto. 1].

- E E

Heating Iekšējais apkures kontūrs pastāvīgi veic vadību līdz nepieciešamajai
turpteces temperatūrai atbilstoši parametriem [Heating curve] vai [Feed
temperature, heating mode], vai arī ar pieslēgtu telpas termostatu līdz
telpas temperatūrai [Room temperature target 1]. Karstā ūdens
sagatavošana tiek veikta saskaņā ar [Hot water auto. 1].

- E E
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Summer Iekšējais apkures kontūrs ir izslēgts. Aizsardzības pret salu turpina
darboties un saglabājas sūkņa aizsardzība pret bloķēšanos. Karstā ūdens
sagatavošana tiek veikta saskaņā ar [Hot water auto. 1].

Atlasot šo iestatījumu, visas RoCon sistēmā ar CAN kopni integrētās
vadības ierīces arī augstāk pakārtoti tiek pārslēgtas darbības režīmā.

- E E

Automatic 1 Iekšējais apkures kontūrs veic vadību saskaņā ar iestatīto laika
programmu [Heating circuit auto. 1] ar attiecīgajām telpas nominālajām
temperatūrām. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta saskaņā ar [Hot
water auto. 1].

- E E

Automatic 2 Iekšējais apkures kontūrs veic vadību saskaņā ar iestatīto laika
programmu [Heating circuit auto. 2] ar attiecīgajām telpas nominālajām
temperatūrām. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta saskaņā ar [Hot
water auto. 2].

- E E

Cooling Iekšējais apkures kontūrs pastāvīgi veic vadību līdz nepieciešamajai
turpteces temperatūrai atbilstoši parametriem izvēlnē [→ Main menu
→ Configuration → Cooling] vai arī ar pieslēgtu telpas termostatu līdz
telpas temperatūrai [Room temperature target 1]. Karstā ūdens
sagatavošana tiek veikta saskaņā ar [Hot water auto. 1]. Aizsardzības pret
salu turpina darboties un saglabājas sūkņa aizsardzība pret bloķēšanos.

- E E

7.3 User
[→ Main menu → User]

7.3.1 Izvēlne: Room temperature target
[→ Main menu → User → Room]

  7‒2 Parametri izvēlnē "Room temperature target"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Room
temperature
target 1

5 – 40°C Telpas temperatūras nominālā vērtība (°C), kas attiecas uz laika
programmu [Automatic 1] un [Automatic 2] 1. komutācijas ciklu.

20°C 0,5°C E E

Room
temperature
target 2

5 – 40°C Telpas temperatūras nominālā vērtība (°C), kas attiecas uz laika
programmu [Automatic 1] un [Automatic 2] 2. komutācijas ciklu.

20°C 0,5°C E E

Room
temperature
target 3

5 – 40°C Telpas temperatūras nominālā vērtība (°C), kas attiecas uz laika
programmu [Automatic 1] un [Automatic 2] 3. komutācijas ciklu.

20°C 0,5°C E E

7.3.2 Izvēlne: Reduce room temperature
[→ Main menu → User → Reduce]

  7‒3 Parametri izvēlnē "Reduce room temperature"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Reduce room
temperature

5 – 40°C Samazināšanas telpas temperatūras nominālā vērtība (°C), kas attiecas uz
laika programmām [Automatic 1] un [Automatic 2].

15°C 0,5°C E E
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7.3.3 Izvēlne: Room temperature absent
[→ Main menu → User → Absent]

  7‒4 Parametri izvēlnē "Room temperature absent"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Room
temperature
absent

5 – 40°C Samazināšanas telpas temperatūras nominālā vērtība (°C), kas attiecas uz
laika programmām [Absent] un [Holiday].

15°C 0,5°C E E

7.3.4 Izvēlne: Hot water temperature, target
[→ Main menu → User → Hot water]

  7‒5 Parametri izvēlnē "Hot water temperature, target"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Hot water
temperature
target 1

35 – 70°C Karstā ūdens temperatūras nominālā vērtība (°C), kas attiecas uz laika
programmu [Automatic 1] un [Automatic 2] 1. komutācijas ciklu.

Ārpus komutācijas cikliem notiek vadība iestatīšanas diapazona zemākajā
temperatūrā.

48°C 0,5°C E E

Hot water
temperature
target 2

35 – 70°C Karstā ūdens temperatūras nominālā vērtība (°C), kas attiecas uz laika
programmu [Automatic 1] un [Automatic 2] 2. komutācijas ciklu.

48°C 0,5°C E E

Hot water
temperature
target 3

35 – 70°C Karstā ūdens temperatūras nominālā vērtība (°C), kas attiecas uz laika
programmu [Automatic 1] un [Automatic 2] 3. komutācijas ciklu.

48°C 0,5°C E E

7.3.5 Izvēlne: 1x Hot water
[→ Main menu → User → 1x load]

  7‒6 Parametri izvēlnē "1 x hot water"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

1 x hot water Off Vienas reizes karstā ūdens sagatavošanas sākums līdz iestatītajai
nominālajai vērtībai [Hot water temperature target 1] bez laika
ierobežojuma, neatkarīgi no apkures programmām.

- E E

On

7.4 Time program
[→ Main menu → Time program]

  7‒7 Parametri izvēlnē "Time program"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Party 0 – 360 min Ar šo darbības režīmu iespējams iestatīt vienas reizes laiku iekšējā
apkures kontūra pagaidu sildīšanas laika pagarinājumam.

0 min 15 min E E

Absent 0 – 360 min Ar šo darbības režīmu iespējams iestatīt vienas reizes laiku pagaidu
sildīšanas vadībai līdz iestatītajai prombūtnes temperatūrai.

0 min 15 min E E

Holiday 1.dienas datums

-

Pēdējās dienas
datums

Iekšējais apkures kontūrs pastāvīgi (24 stundas dienā) nodrošina vadību
līdz iestatītajai prombūtnes temperatūrai (parametrs [Reduce room
temperature]).

Izmantojot kalendāra funkciju iespējams ievadīt prombūtnes laika posmu.

- 1 diena E E

Public holiday 1.dienas datums

-

Pēdējās dienas
datums

Izmantojot kalendāra funkciju iespējams ievadīt klātbūtnes laika posmu.

Šajā laika posmā tiek nodrošināta vadība tikai saskaņā ar "Svētdiena"
iestatījumiem sadaļā [Heating circuit auto. 1] un [Hot water auto. 1].

- 1 diena E E
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Heating circuit
auto. 1

Skatiet
"4.3 Laika

programma" [4 13
]

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt iekšējā apkures kontūra 1. laika
programmas parametrus. Iespējams iestatīt 3 komutācijas ciklus ar
15 minūšu dalījumu. Ievade ir iespējama katrai nedēļas dienai atsevišķi.
Formāts: (ieslēgt) hh:mm - hh:mm (izslēgt)

Papildus tam iespējams iestatīt ciklu no pirmdienas līdz piektdienai, no
sestdienas līdz svētdienai un no pirmdienas līdz svētdienai parametrus.

Skatiet "
4‒3

Pastāvīgo
laika

programmu
rūpnīcas

iestatījumi"
[4 14]

15 min E E

Heating circuit
auto. 2

Skatiet
"4.3 Laika

programma" [4 13
]

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt iekšējā apkures kontūra 2. laika
programmas parametrus. Iespējams iestatīt 3 komutācijas ciklus ar
15 minūšu dalījumu. Ievade ir iespējama katrai nedēļas dienai atsevišķi.
Formāts: (ieslēgt) hh:mm - hh:mm (izslēgt)

Papildus tam iespējams iestatīt ciklu no pirmdienas līdz piektdienai, no
sestdienas līdz svētdienai un no pirmdienas līdz svētdienai parametrus.

Skatiet "
4‒3

Pastāvīgo
laika

programmu
rūpnīcas

iestatījumi"
[4 14]

15 min E E

Hot water
auto. 1

Skatiet
"4.3 Laika

programma" [4 13
]

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt karstā ūdens sagatavošanas 1. laika
programmas parametrus. Iespējams iestatīt 3 komutācijas ciklus ar
15 minūšu dalījumu. Ievade ir iespējama katrai nedēļas dienai atsevišķi.
Formāts: (ieslēgt) hh:mm - hh:mm (izslēgt)

Papildus tam iespējams iestatīt ciklu no pirmdienas līdz piektdienai, no
sestdienas līdz svētdienai un no pirmdienas līdz svētdienai parametrus.

Skatiet "
4‒3

Pastāvīgo
laika

programmu
rūpnīcas

iestatījumi"
[4 14]

15 min E E

Hot water
auto. 2

Skatiet
"4.3 Laika

programma" [4 13
]

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt karstā ūdens sagatavošanas 2. laika
programmas parametrus. Iespējams iestatīt 3 komutācijas ciklus ar
15 minūšu dalījumu. Ievade ir iespējama katrai nedēļas dienai atsevišķi.
Formāts: (ieslēgt) hh:mm - hh:mm (izslēgt)

Papildus tam iespējams iestatīt ciklu no pirmdienas līdz piektdienai, no
sestdienas līdz svētdienai un no pirmdienas līdz svētdienai parametrus.

Skatiet "
4‒3

Pastāvīgo
laika

programmu
rūpnīcas

iestatījumi"
[4 14]

15 min E E

Circulation
program

Skatiet
"4.3 Laika

programma" [4 13
]

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt cirkulācijas sūkņa laika programmas
parametrus. Iespējams iestatīt 3 komutācijas ciklus ar 15 minūšu dalījumu.
Ievade ir iespējama katrai nedēļas dienai atsevišķi. Formāts: (ieslēgt)
hh:mm - hh:mm (izslēgt)

Papildus tam iespējams iestatīt ciklu no pirmdienas līdz piektdienai, no
sestdienas līdz svētdienai un no pirmdienas līdz svētdienai parametrus.

Skatiet "
4‒3

Pastāvīgo
laika

programmu
rūpnīcas

iestatījumi"
[4 14]

15 min E E

Sound
program

Skatiet
"4.3 Laika

programma" [4 13
]

0 – 3

Šajā izvēlnē iespējams iestatīt siltumsūkņa dažādu pakāpju kluso režīmu
laika programmas parametrus. Iespējams iestatīt 3 komutācijas ciklus ar
15 minūšu dalījumu. Ievade ir iespējama katrai nedēļas dienai atsevišķi.
Formāts: (ieslēgt) hh:mm - hh:mm (izslēgt)

Papildus tam iespējams iestatīt ciklu no pirmdienas līdz piektdienai, no
sestdienas līdz svētdienai un no pirmdienas līdz svētdienai parametrus.

Katram komutācijas ciklam iespējams piesaistīt trokšņu pakāpi:

0: nav trokšņu samazinājuma,

1: mazs trokšņu samazinājums,

2: vidējs trokšņu samazinājums,

3: maksimāls trokšņu samazinājums.

0 15 min N E
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Time program
reset

Party Šajā izvēlnē iespējams atiestatīt laika programmu rūpnīcas iestatījumus.
Lai to izdarītu, atlasiet attiecīgās laika programmas un noslēgumā
apstipriniet izvēli ar apstiprināšanas taustiņu.

- - E E
Absent
Holiday

Public holiday
Heating circuit

auto. 1
Heating circuit

auto. 2
Hot water auto.

1
Hot water auto.

2
Circulation
program

Sound program

7.5 Settings
[→ Main menu → Settings]

7.5.1 Izvēlne: Display settings
[→ Main menu → Settings → Display]

  7‒8 Parametri izvēlnē "Display settings"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Language Deutsch Vadības bloka rādījumu tekstu valsts valoda - E E

English

Français

Nederlands

Español

Italiano

Português

Lietuvos

Time Pulksteņa laika formāts "stundas/minūtes". E E
Date Pašreizējā datuma formāts "Diena/mēnesis/gads". Pašreizējā nedēļas

diena tiek aprēķināta automātiski atbilstoši datumam.
E E

LCD
brightness

10 – 100% Displeja gaišums 80% 10% E E

LCD
illumination
duration

1 - 60 s Displeja izgaismošanas ilgums 30 s 1 s E E
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7.5.2 Izvēlne: System
[→ Main menu → Settings → System]

  7‒9 Parametri izvēlnē "System"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Outdoor unit No selection - - N E
4 kW ERGA… tipa sērijas ārējām ierīcēm un EHS… iekšējām ierīcēm
6 kW
8 kW

11 kW
14 kW
16 kW

EPRA14 EPRA… tipa sērijas ārējām ierīcēm un ETS… iekšējām ierīcēm
EPRA16
EPRA18

Indoor unit No selection Siltumsūkņa iekšējās ierīces tips

Iestatīšanas vērtības pielāgošanas ir svarīga, jo ierīču tipiem ir atšķirīga
kondensācijas loģika.

- - N E
EHSX/H(B)
04/08P30D
EHSX/H(B)
04/08P50D
EHSX/H(B)

08P50D
EHSX/H(B)

16P50D
ETSH/X(B)

16P30D
ETSH/X(B)

16P50D
Heating
system (*)

Floor heating Siltuma pārneses tips apkures sistēmā

Atlasot "Radiator" un vēloties augstu turpteces temperatūru, ir jēgpilni
parametru [Max. feed temperature] palielināt līdz 65°C ([→ Main menu
→ Configuration → Heating]).

- N E

Convector

Radiator

Pump dT
heating (*)

3 – 10 Nepieciešamā temperatūru starpība starp turpteces un atplūdes
temperatūru. Ja ir nepieciešama minimāla temperatūru atšķirība labai
apkures sadalīšanas sistēmu darbības apkures režīmā.

5 1 N E

Pump dT
cooling (*)

3 – 10 Nepieciešamā temperatūru starpība starp turpteces un atplūdes
temperatūru. Ja ir nepieciešama minimāla temperatūru atšķirība labai
apkures sadalīšanas sistēmu darbības dzesēšanas režīmā.

5 1 N E

Glycol (*) No glycol added Tikai iekšējām ierīcēm ETS…

Ūdens kontūram ir ieteicams pievienot glikolu, lai strāvas padeves
traucējumu gadījumā nodrošinātu aizsardzību pret salu. Pievienojot sistēmai
glikolu, atbilstoši pielāgojiet iestatījumu vadības ierīcē RoCon+ HP1.

- N E

Glycol added

HP Power
limitation

20 – 50 A Tikai iekšējām ierīcēm ETS…

Pastāvīgā jaudas ierobežošana ir lietderīga, lai garantētu sistēmas
maksimālo strāvas patēriņu. Dažās valstīts likumdošana ierobežo
maksimālo strāvas patēriņu telpu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai.

50 A N E
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Pump limit Parametrs nosaka maksimālo sūkņa apgriezienu skaitu. Parastos
apstākļos NEVEICIET standarta iestatījuma izmaiņas. Sūkņa apgriezienu
skaits netiek ievērots, ja caurplūdes daudzums atrodas minimālās
caurplūdes diapazonā. Ar ierobežotu sūkņa apgriezienu skaitu iegūto
ūdens caurplūdi skatiet sūkņa raksturlīknē (skatiet iekšējās ierīces
instalācijas instrukciju).

6 1 N E

0 Nav ierobežojuma
1 – 4 Sūkņa apgriezienu skaita ierobežojums ir atkarīgs no darbības stāvokļa. Ar

šo iestatījumu nav iespējams garantēt apkures komfortu. Maksimālais
sūkņa apgriezienu skaits ir atkarīgs no iestatījuma un tas ir šāds: 1: 90%,
2: 75%, 3: 65%, 4: 55%.

5 – 8 Sūkņa apgriezienu skaita ierobežojums, ja nav apkures vai dzesēšanas
pieprasījuma. Maksimālais sūkņa apgriezienu skaits ir atkarīgs no
iestatījuma un tas ir šāds: 5: 90%, 6: 75%, 7: 65%, 8: 55%.

7.5.3 Izvēlnē: External heat source
[→ Main menu → Settings → Ext. source]

  7‒10 Parametri izvēlnē "External heat source"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Config. ext.
heat source

Iestatījums, vai karstā ūdens sagatavošanai (KŪ) un/vai apkures atbalstam
(AA) ir pieejams ārējais siltumģenerators (skatiet "4.4.3 Ārējie siltuma
avoti" [4 14]).

- N E

No external heat
generator

Siltumsūknis ir vienīgais siltuma avots.

Backup heater
BUH

Boilerā ir uzstādīts brīvizvēles sildstienis (3N~).

DHW + heating
support

Alternatīvs siltumģenerators (piem., papildu sildītājs 1N~) pārņem karstā
ūdens sagatavošanu un apkures atbalstu.

Two external
heat generators

Divi ārējie siltumģeneratori: alternatīvs siltumģenerators 1 (piem., papildu
sildītājs 1N~) pārņem karstā ūdens sagatavošanu un alternatīvs
siltumģenerators 2 - apkures atbalstu.

External power
hot water

1 – 40 kW Elektriskā papildsildītāja sildīšanai patērētā jauda karstā ūdens
sagatavošanai.

3 kW 1 kW N E

External power
stage 1 (*)

1 – 40 kW Elektriskā papildsildītāja sildīšanai patērētā jauda 1. pakāpes apkures
atbalstam.

Skatiet sildstieņa EKBUxx lietošanas instrukciju.

3 kW 1 kW N E

External power
stage 2 (*)

1 – 40 kW Elektriskā papildsildītāja sildīšanai patērētā jauda 2. pakāpes apkures
atbalstam.

Skatiet sildstieņa EKBUxx lietošanas instrukciju.

3 kW 1 kW N E

Bivalence
function (*)

Bivalences funkcija attiecas uz brīvizvēles papildsildītāja darbību papildu
pieprasījuma (telpas apkures režīms) dēļ.

- N E

Aux. heating
always possible

Papildu sildītāja darbība ir iespējama vienmēr.

Aux. heating T-
biv. dependent

Papildu sildītājs tiek atspējots tikai tad, ja netiek sasniegta parametrā
[Bivalence temperature] iestatītā temperatūra.

Bivalence
temperature

-15°C - +35°C Iestatījums ietekmē parametrā [AUX switching function] noteikto
bezpotenciāla AUX komutācijas kontakta (mainīgā komutācijas izeja A)
darbības principu.

Tikai tad, ja parametrs [Bivalence function] = "Aux. heating T-biv.
dependent":

Āra temperatūra, sākot no kuras telpas apkures atbalstam tiek aktivizēts
brīvizvēles papildsildītājs. Bivalences temperatūra attiecas uz brīvizvēles
papildsildītāja darbību papildu pieprasījuma (telpas apkures režīms) dēļ.
Šim nolūkam tiek izmantota siltumsūkņa ārējā ierīcē integrētā
temperatūras sensora temperatūra (informācijas vērtība "Average outside
temperature").

0°C 1°C N E
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7.5.4 Izvēlne: Inputs/Outputs
[→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs]

  7‒11 Parametri izvēlnē "Inputs/Outputs"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Smart grid SG signāla analīze (skatiet "4.4.4 Ieejas/izejas" [4 15]). - N E
Off Funkcija "Smart Grid" nav aktīva, SG signāls netiek analizēts.

On Atkarībā no elektroapgādes uzņēmuma signāla siltumsūknis tiek izslēgts
(funkcija aizsardzībai pret salu nedarbojas) vai tas darbojas ar augstāku
temperatūru.

Smart grid
mode

Tikai tad, ja parametrs [Smart grid] = "On":

Paredzēts iespējamai nominālās temperatūras palielināšanai ar Smart Grid
ieslēgšanas komandu.

- N E

Comfort Karstā ūdens nominālās temperatūras palielināšana par 5 K.

Standard Turpteces nominālās temperatūras palielināšana par 2 K un karstā ūdens
nominālās temperatūras palielināšana par 5 K.

Eco Turpteces nominālās temperatūras palielināšana par 5 K un karstā ūdens
nominālās temperatūras palielināšana par 7 K.

HT/NT
function

Iestatījums, kuri siltuma avoti tiek izslēgti, ja zemā tarifa pieslēguma laikā
no energoapgādes uzņēmuma (EVU) tiek saņemts signāls par augstu
tarifu.

- N E

Inactive Deaktivizēts (nav ietekmes).

Switch off
compressor

Aukstumaģenta kompresors tiek izslēgts.

Switch off
compressor +

BUH

Aukstumaģenta kompresors un rezerves sildītājs tiek izslēgti.

Switch all off Viss tiek izslēgts (funkcija aizsardzībai pret salu nedarbojas - skatiet
"4.5.3 Apkures kontūra konfigurācija" [4 16]).

HT/NT contact Iestatījums, vai paaugstināta tarifa/pazemināta tarifa ieeja tiek analizēta kā
atvēršanas vai aizvēršanas kontakts.

- N E

Normally open
contact

Komutācijas kontakts slēgs, ja aktivizēts augsts tarifs.

Normally closed
contact

Komutācijas kontakts slēgs, ja aktivizēts zems tarifs.

Room
thermostat

Pie iekšējās ierīces pieslēguma J16 pieslēgta telpas termostata ar
bezpotenciāla kontaktiem konfigurācija.

- N E

No Deaktivizēts

Yes 1 Atvērti kontakti: aktīva tikai aizsardzība pret salu.
2 Ja parametrs [Interlink function] = "On": skatiet aprakstu [Interlink

function]
3 Ja parametrs [Interlink function] = "Off": komutācijas kontaktu

"Apkure" un "Dzesēšana" analīze pie spraudņu pieslēguma J16 uz
komutācijas plates RoCon BM2C (tikai tad, ja nav aktīvs neviens no
darbības režīmiem "Standby", "Reduce", "Summer", "Holiday", "Public
holiday" vai "Screed”):

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Apkure": darbības režīms tiek pārslēgts
uz "Heating". Prioritāte, ja abi komutācijas kontakti ir slēgti.

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Dzesēšana": darbības režīms tiek
pārslēgts uz "Cooling".
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Interlink
function

Konfigurācija iekārtām, kuras tiek lietotas ar 2 dažādām turpteces
nominālajām temperatūrām (skatiet "4.4.4 Ieejas/izejas" [4 15]).

Iespējamais pielietojums ir, piem., papildu HP convector iesaiste telpu
apkures un dzesēšanas sistēmā.

Priekšnoteikums: pie iekšējās ierīces spraudņa pieslēguma J16 ir pieslēgti
2 telpas termostati.

- N E

Off Deaktivizēts

On Komutācijas kontaktu "Apkure" un "Dzesēšana" analīze pie spraudņu 
pieslēguma J16 uz komutācijas plates RoCon BM2C.

Dzesēšanas režīma aktivizēšana tikai, pārslēdzot darbības režīmu stāvoklī 
"Cooling" (skatiet "4.1 Darbības režīms" [4 11]).

Parametru [Room thermostat] jābūt iestatītam uz "Yes" (ar parametra
[Room thermostat] iestatījumu = "No" apkures cirkulācijas sūknis darbojas 
pastāvīgi!).
1     Atvērti komutācijas kontakti: aktīva tikai aizsardzība pret salu
2     Darbības režīms "Heating" un "Automatic 1"/"Automatic 2" ir aktīvs

tikai komutācijas ciklos darbības laikā pa dienu:

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Apsilde" = IL1: vadība tiek nodrošināta
atbilstoši normālai turpteces nominālajai temperatūrai parametru
iestatījumiem [→ Main menu → Configuration → Heating].

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Dzesēšana" = IL2: ja vadība tiek
nodrošināta atbilstoši paaugstinātai turpteces temperatūrai (normāla
turpteces nominālā temperatūra + parametra [Interlink temperature
increase] vērtība. Prioritāte, ja abi komutācijas kontakti ir slēgti!

3     Darbības režīms "Cooling" ir aktīvs:

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Apsilde" = IL1: vadība tiek nodrošināta
atbilstoši normālai turpteces nominālajai temperatūrai parametru
iestatījumiem [→ Main menu → Configuration → Cooling].

▪ Slēgts komutācijas kontakts "Dzesēšana" = IL2: ja vadība tiek
nodrošināta atbilstoši samazinātai turpteces temperatūrai (normāla
turpteces nominālā temperatūra – parametra [Interlink temperature
reduction] vērtība). Prioritāte, ja abi komutācijas kontakti ir slēgti!

Programmable
output (230 V)

Daudzfunkciju izejas konfigurēšana (230 V, pieslēgums J14): - N E
Inactive Izejai nav funkcijas.

Heating circuit
request

Galvenais sūknis – izeja kļūst aktīva, tiklīdz jebkurš sistēmas apkures
kontūrs (piem., maisītāja kontūrs) ziņo siltumģeneratoram par siltuma
pieprasījumu.

Circulation
request

Cirkulācijas sūknis – atkarībā no parametru iestatīšanas izeja tiek
aktivizēta vai nu saskaņā ar cirkulācijas sūkņa laika programmu, vai arī
saskaņā ar karstā ūdens sagatavošanas laika programmu (skatiet
"4.3 Laika programma" [4 13]).

Direct heating
circuit request

Padeves sūknis – izeja ir aktīva, tiklīdz siltumģeneratora tiešajam apkures
kontūram ir siltuma pieprasījums.

Func. burner
blocking
contact

Resistance
values

Komutācijas kontakta EXT (J8) darbības izvēle (skatiet "4.1 Darbības
režīms" [4 11]).

- N E

Burner blocking
contact
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

AUX switching
function

Iestatījums piešķir bezpotenciāla AUX komutācijas kontakta komutācijas
noteikumus (komutācijas izejas A maiņa (J3), skatiet "4.4.4 Ieejas/
izejas" [4 15]).

- N E

Inactive Funkcija ir deaktivizēta.

AUX komutācijas kontakts darbojas:
Switching

threshold TDHW
(AUX)

Ja tvertnes temperatūra (Tdhw) ir ≥ parametra [Switching threshold TDHW
(AUX)] vērtība.

Heating/cooling
request

Ja ir aktīvs dzesēšanas pieprasījums vai apkures pieprasījums.

BUH request Ja papildu sildītājam (EKBUxx) ir aktīvs karstā ūdens pieprasījums vai arī
konfigurētajam papildu sildītājam ir pieprasījums veikt apkures atbalstu.

Error Ja radusies kļūda.

TVBH > 60 °C Ja sensora vērtība (TVBH) ir >60°C.

Outside
temperature

Ja āra temperatūrai ir < parametra vērtība [Bivalence temperature]
(siltumsūknis turpina darboties = paralēlas bivalences režīms).

Outside temp. +
DHW/heating

Ja āra temperatūrai ir < parametra vērtība [Bivalence temperature] + radies
apkures pieprasījums vai karstā ūdens pieprasījums. (siltumsūknis
neturpina darboties = alternatīvās bivalences režīms).

DHW request Ja radies karstā ūdens pieprasījums.

Outside
temperature +

heating

Ja āra temperatūrai ir < parametra vērtība [Bivalence temperature] +
siltuma pieprasījums "Telpas apkure" (ne karstā ūdens pieprasījumam).
Siltumsūknis zem parametrā [Bivalence temperature] iestatītās vērtības
vairs darbojas ne telpas apkures režīmā, ne arī karstā ūdens režīmā.

Pielietojums: telpas apkures alternatīvais bivalences režīms, ja apkures
katls hidrauliski ir tā iesaistīts, ka tas tieši silda iekšējās ierīces
bezspiediena tvertnes ūdeni (pieslēgums, izmantojot solāros pieslēgumus).

Multi-oil Ja āra temperatūrai ir < parametra vērtība [Bivalence temperature] +
siltuma pieprasījums "Telpas apkure" (ne karstā ūdens pieprasījumam).
Siltumsūknis zem parametrā [Bivalence temperature] iestatītās vērtības
vairs darbojas ne telpas apkures režīmā, ne arī karstā ūdens režīmā.

Pielietojums: telpas apkures alternatīvais bivalences režīms, ja katls
hidrauliski ir iesaistīts siltumsūkņa turptecē. Šim pielietojumam veidam
iekšējai ierīcei jābūt izslēgtai funkcijai aizsardzībai pret salu (parametrs
[Frost protection temperature] = "Off").

Cooling mode Ja siltumsūknis atrodas darbības režīmā "Cooling".

AUX wait time 0-600 s AUX komutācijas kontakts (A) slēdzas ar aizkavi tikai tad, ja komutācijas
apstāklis (skatiet parametru [AUX switching function]) ir garāks nekā
iestatītais laiks.

120 s 5 s N E

Switching
threshold
TDHW (AUX)

20 – 85°C Tvertnes temperatūras slēgšanas robeža (Tdhw) AUX komutācijas
kontaktam (skatiet parametru [AUX switching function]).

50°C 1°C N E

7.5.5 Izvēlne:Intelligent Storage Mgmt
[→ Main menu → Settings → ISM]

  7‒12 Parametri izvēlnē "Intelligent Storage Mgmt"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Continuous
heating

Funkcija nodrošina nepārtrauktu apkuri arī kompresora kondensācijas
laikā. Šādi iespējams garantēt augstu komfortu arī ar ātri reaģējošām
apkures sistēmām (piem., konvektoriem).

- N E

Off Nav nepārtrauktas apkures.

On Nepārtraukta apkure. Kompresora kondensācijas laikā apkures siltums tiek
ņemts no tvertnes.
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Heating
support (HZU)

Apkures atbalsts no karstā ūdens tvertnes, ja ir pārsniegta minimālā
temperatūra (skatiet "4.4 Iestatījumi" [4 14] un parametru [Heating support
hysteresis]).

- N E

Off Nav apkures atbalsta.

On Apkures atbalsta funkcija ir aktīva.

Heating
support power

3 – 40 kW Iestatījums ierobežo apkures atbalsta jaudu. 15 kW 1 kW N E

Heating
support
hysteresis

2 - 15 Tikai tad, ja parametrs [Heating support (HZU)] = "On".

Apkures atbalsts tiek ieslēgts, ja

Tdhw > THZUmin + 4 K un Tdhw > [Feed temperature, target] + 1 K.

Apkures atbalsts tiek izslēgts, ja

Tdhw < THZUmin vai Tdhw < [Feed temperature, target].

THZUmin = šobrīd aktīvā karstā ūdens nominālā temperatūra [Hot water
temperature, target] (skatiet "7.3.4 Izvēlne: Hot water temperature,
target" [4 30])+ iestatītā parametra vērtība [Heating support hysteresis].

Tdhw = pašreizējā karstā ūdens tvertnes temperatūra

[Feed temperature, target] = šobrīd aktīvā turpteces nominālā temperatūra
(skatiet "4.5 Konfigurācija" [4 16])

5 1 N E

Heating
support max.
temp.

5 - 85°C Iestatījums ierobežo turpteces nominālo temperatūru (mērīta pie tV,BH) ar
aktīvi apkures atbalsta funkciju.

60°C 1°C N E

Min. pump
power

40 - 80% Sūkņa darbības režīma apakšējā robeža. Tiek pielietota tikai tad, ja ir
aktīvs apkures atbalsts vai arī siltumu rada ārējs siltuma avots. Normālā
darbības režīmā sūknis tiek vadīts saskaņā ar parametru [Pump limit],
skatiet "7.5.2 Izvēlne: System" [4 33].

50% 1% N E

Max. pump
power

60 - 80% Sūkņa darbības režīma augšējā robeža. Tiek pielietota tikai tad, ja ir aktīvs
apkures atbalsts vai arī siltumu rada ārējs siltuma avots. Normālā darbības
režīmā sūknis tiek vadīts saskaņā ar parametru [Pump limit], skatiet
"7.5.2 Izvēlne: System" [4 33].

80% 1% N E

7.6 Configuration
[→ Main menu → Configuration]

7.6.1 Izvēlnē: Sensors
[→ Main menu → Configuration → Sensors]

  7‒13 Parametri izvēlnē "Sensors"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Outside
temperature
sensor (*)

Integrated
sensor

Izvēle, vai nominālās turpteces temperatūras noteikšanai tiek izmantots
ārējā ierīcē integrētais sensors vai arī brīvizvēles āra temperatūras
sensors.

- N E

Optional sensor

Hot water
sensor

Karstā ūdens sagatavošanas konfigurācija: - N E
Inactive Nav karstā ūdens sagatavošanas funkcijas.

Sensor Karstā ūdens sagatavošanas funkcija ir aktivizēta. Karstā ūdens
sagatavošanai tiek analizēts tvertnes temperatūras sensors (ja tvertnes
temperatūras sensors nav pieslēgts, tiek aktivizēts kļūdas ziņojums).

Thermostat Karstā ūdens sagatavošanas funkcija ir aktivizēta. Karstā ūdens
sagatavošanai tiek analizēts termostata slēdzis (ieslēgts/izslēgts), pie tam
"atvērtas spailes" tiek analizētas kā "Nav nepieciešamības".

Water
pressure
sensor

Sensora konfigurācija, lai noteiktu iekārtas ūdens spiedienu. - N E
Off Nav sensora analīzes.

On Sensora analīze ir ieslēgta (ja spiediena sensors nav pieslēgts, tiek
aktivizēts kļūdas ziņojums).
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Outside
temperature
correction

-5,0 – +5,0 K Vadības ierīcei atbilstošās āra temperatūras mērījumu vērtības individuāla
pielāgošana.

0,0 K 0,1 K N E

Water
pressure, min.

0,1 - 5,0 bar Nosaka minimālo ūdens spiedienu.

Spiediena kontroles funkcija (tikai ar aktivizētu spiediena sensoru, [Water
pressure sensor] = "On"): ja mērījumu vērtība nesasniedz iestatīto vērtību,
tiek aktivizēts kļūdas ziņojums.

0,5 bar 0,1 bar N E

Water
pressure, max.

0,1 - 5,0 bar Nosaka maksimālo ūdens spiedienu.

Spiediena kontroles funkcija (tikai ar aktivizētu spiediena sensoru, [Water
pressure sensor] = "On"): ja mērījumu vērtība pārsniedz iestatīto vērtību,
tiek aktivizēts brīdinājuma ziņojums.

3,0 bar 0,1 bar N E

Water
pressure,
target

0,1 - 5,0 bar Nosaka nominālo ūdens spiedienu.

Spiediena kontroles funkcija (tikai ar aktivizētu spiediena sensoru, [Water
pressure sensor] = "On"): ja mērījumu vērtība samazinās zem iestatītās
vērtības vairāk nekā parametrā [Maximum pressure loss] ir iestatīta
vērtība, tiek aktivizēts brīdinājuma ziņojums.

0,9 bar 0,1 bar N E

Maximum
pressure loss

0,1 - 5,0 bar Nosaka maksimāli pieļaujamo spiediena zudumu apkures iekārtā.

Spiediena kontroles funkcija (tikai ar aktivizētu spiediena sensoru, [Water
pressure sensor] = "On"): ja mērījumu vērtība samazinās zem iestatītās
vērtības vairāk nekā parametrā [Water pressure, target] ir iestatīta vērtība,
tiek aktivizēts brīdinājuma ziņojums.

0,5 bar 0,1 bar N E

7.6.2 Izvēlne: Heating circuit config
[→ Main menu → Configuration → HC config]

  7‒14 Parametri izvēlnē "Heating circuit config."

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Weather-
compensated

Nominālās turpteces temperatūras noteikšanas metodes izvēle. - N E
Feed

temperature,
fixed

Vadība atbilstoši fiksētai turpteces nominālajai temperatūrai (atkarībā no
darbības režīma)

Weather-
compensated

Regulēšana atkarībā no laika apstākļiem, izmantojot apkures līkni.

Frost
protection
temperature

Off Nav apkures kontūra aizsardzības pret salu. 0°C 1°C E E
-15 – 5°C Ja āra temperatūra samazinās zem iestatītās vērtības, iekārta pārslēdzas

režīmā aizsardzībai pret salu (sūkņu ieslēgšana). Funkcija tiek izslēgta, ja
āra temperatūra palielinās virs iestatītās parametra vērtības + 1 K.

Building
insulation

Off Ēkas siltumizolācijas standarta iestatīšana. Šādi tiek ietekmēta noteiktā āra
temperatūra un apkures līknes un apkures laiku automātiskā pielāgošana.

- E E

low

Normal

Good

Very good

Switch temp.
heating circuit

Dzesēšanas režīma automātiskā ieslēgšana. Off 1°C N E
Off Deaktivizēts

10 - 40°C Ja āra temperatūra pārsniedz iestatīto vērtību, tiek veikta vadība atbilstoši
darbības režīmam "Cooling". Ja āra temperatūra samazinās par 2 K zem
iestatītās vērtības, automātiski notiek pārslēgšanas atpakaļ iepriekš
aktivizētajā darbības režīmā.
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7.6.3 Izvēlne: Heating
[→ Main menu → Configuration → Heating]

  7‒15 Parametri izvēlnē "Heating"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Heat limit,
heating mode

Off Automātiskās apkures režīma izslēgšanas vasarā iestatīšana. Ja vadības
ierīces izmērīta un noteiktā āra temperatūra pārsniedz iestatīto vērtību par
1 K, apkures kontūrs tiek izslēgts. Apkure tiek atspējota, ja āra temperatūra
ir zemāka nekā iestatītā apkures robeža.

19°C 1 K E E
10 – 40°C

Heat limit,
reducing mode

Off Apkures robežas iestatīšana, lai "izslēgtu" apkures kontūru samazināšanas
laikā (darbības princips kā parametram [Heat limit, heating mode]).

10°C 1 K E E
10 – 40°C

Heating curve 0,0 - 3,0 Tikai tad, ja parametrs [Weather-compensated] = "Weather-compensated":

Apkures līknes iestatīšana. Apkures līkne norāda apkures kontūra
turpteces nominālās temperatūras atkarību no āra temperatūras (skatiet
"4.5 Konfigurācija" [4 16]).

0,5 0,1 E E

Feed
temperature,
overshoot (*)

0 - 4 Šī funkcija nosaka, cik daudz ūdens temperatūra drīkst palielināties virs
nominālās turpteces temperatūras, pirms kompresors tiek apturēts.
Kompresors atsāk darboties, ja turpteces temperatūra samazinās zem
nominālās turpteces temperatūras. Šī funkcijas attiecas TIKAI uz apkures
režīmu.

3 1 N E

Feed
temperature,
heating mode

20 – 90°C Tikai tad, ja parametrs [Weather-compensated] = "Feed temperature,
fixed"

Turpteces temperatūras iestatīšana apkures kontūram apkures laikā
šādiem darbības režīmiem: "Automatic 1", "Automatic 2", "Heating".

40°C 1°C E E

Feed
temperature,
reducing mode

10 – 90°C Tikai tad, ja parametrs [Weather-compensated] = "Feed temperature,
fixed"

Turpteces temperatūras iestatīšana apkures kontūram apkures laikā
šādiem samazināšanas režīmiem: "Automatic 1", "Automatic 2", "Heating".

10°C 1°C E E

Max. feed
temperature

20 – 90°C Iestatījums ierobežo turpteces temperatūru (izmērīta pie tV,BH) ar aktīvu
apkures atbalsta funkciju.

Apkures kontūra noteiktā turpteces temperatūra tiek ierobežota līdz šeit
iestatītajai maksimālajai vērtībai.

Ja papildus pieslēgtam, jauktam apkures kontūram ir nepieciešama
augstāka siltumģeneratora temperatūra, tā tiek ņemta vērā. Šādi
siltumģeneratora iekšējais cirkulācijas sūknis darbojas vienmēr, kad tas ir
ieslēgts. Ja tiešais apkures kontūrs nodrošina grīdas apsildi, uzstādiet
mehānisku temperatūras ierobežotāju, lai novērstu klona pārkaršanu.

80°C 1°C N E

Min. feed
temperature

10 – 90°C Apkures kontūra noteiktā turpteces temperatūra tiek ierobežota līdz šeit
iestatītajai minimālajai vērtībai.

10°C 1°C N E

Room
influence

Tikai ar pieslēgtu un apkures kontūram piesaistītu telpas staciju:

Iestatījums, kā telpas stacijas RoCon U1 (EHS157034) izmērītās telpas
temperatūras novirze no pašreizējās nominālās vērtības (skatiet
"4.2 Lietotājs" [4 12]) ietekmē turpteces temperatūru.

Off 1 K E E

Off Tikai turpteces temperatūras regulēšana atkarībā no laika apstākļiem
0 K Tikai turpteces temperatūras regulēšana atkarībā no laika apstākļiem, bet

iekšējais cirkulācijas sūknis turpina darboties samazināšanas laikā
saskaņā ar siltuma pieprasījumu līdz nākamajam apkures ciklam.

1 – 20 K Veic nominālās turpteces temperatūras korekciju (apkures līknes paralēlu
pārbīdi) atbilstoši iestatītajam koeficientam. Ja izmērītā temperatūra ir 2 K
zem nominālās vērtības, nominālā turpteces temperatūra tiek palielināta 2
reizes vairāk nekā iestatītā vērtība.

Room sensor
adaptation

-5 - +5 K Tikai ar pieslēgtu un apkures kontūram piesaistītu telpas staciju:

Individuāla pielāgošana vadībai atbilstošai telpas temperatūrai.

Konstatējot telpas stacijas RoCon U1 (EHS157034) izmērītās telpas
temperatūras sistemātisku novirzi no šīs telpas atrašanās zonas faktiskās
temperatūras, varat izmainīt izmērīto vērtību atbilstoši iestatītajai vērtībai.

0,0 K 1 K E E
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Heating curve
adaptation

Funkciju iespējams veikt tikai ar pieslēgtu un apkures kontūram piesaistītu
telpas staciju:

- N E

Off Deaktivizēts

On Aktivizēts = vienas reizes automātiskas apkures līknes adaptācijas starts.

Priekšnoteikumi:

▪ Āra temperatūra <8°C

▪ Darbības režīma "Automatic 1" vai "Automatic 2" iestatījums.

▪ Samazināšanas posma ilgums ir minimāli 6 stundas.

Funkcija: samazināšanas laika sākumā pašreizējā telpas temperatūra uz
nākamajām 4 stundām tiek iestatīta kā nominālā vērtība. Vadības ierīce
apkures līkni nosaka no nominālajām turpteces temperatūrām, kas ir
nepieciešamas šīs telpas temperatūras noturēšanai.

Pārtraucot automātisko apkures līknes adaptāciju, funkcija tiek apturēta,
līdz tā nākamajā dienā tiek veiksmīgi veikta vai pabeigta (parametra
iestatīšana uz "Off" vai pašreizējā darbības režīma izmainīšana).

Automātiskās apkures līknes adaptācijas laikā karstā ūdens sagatavošana
un uzsildīšanas optimizācija ir bloķētas.

Interlink
temperature
increase

1 – 50 K Tikai tad, ja parametrs [Interlink function] = "On":

Nominālā turpteces temperatūra ar slēgtu RT komutācijas kontaktu
"Dzesēšana" tiek palielināta par iestatīto vērtību. Piem., HP convector
pieprasījums.

5 K 1 K N E

Comfort
heating

Ja siltumsūknis ļoti zemā āra temperatūrā nespēj nodrošināt nepieciešamo
siltuma pieprasījumu, siltums tiek ņemts no tvertnes un tas tiek izmantots
telpu apkurei, ja boilera temperatūra ir [Hot water temperature, current] >
[Feed temperature, target]. (skatiet "4.5.4 Apkure" [4 17])

N E

Off Tikai tad, ja siltuma pieprasījums netiek apmierināts, tiek palielināta
tvertnes temperatūra. Šajā laikā, kas ir nepieciešams temperatūras
palielināšanai, iespējama neliela komforta samazināšanās.

On Atbilstošā āra temperatūrā tvertnes temperatūra tiek palielināta, vienmēr
izmantojot karstā ūdens pieprasījumam iestatīto tvertnes temperatūru.
Iespējams, palielinās siltumsūkņa strāvas patēriņš.

7.6.4 Izvēlne: Cooling
[→ Main menu → Configuration → Cooling]

  7‒16 Parametri izvēlnē "Cooling"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Target flow
cooling, start

5 - 25°C Tikai tad, ja parametrs [Weather-compensated] = "Weather-compensated":

Dzesēšanas turpteces nominālās temperatūras iestatīšana, uzsākot
dzesēšanas režīmu (āra temperatūra = parametrs [Start cooling outside
temp.]).

18°C 1°C E E

Target flow
cooling, max.

5 - 25°C Tikai tad, ja parametrs [Weather-compensated] = "Weather-compensated":

Minimālās dzesēšanas turpteces nominālās temperatūras iestatīšana. Tā,
sākot no āra temperatūras (parametrs [Max. cooling outside temp.]), tiek
saglabāta konstanta.

8°C 1°C E E

Start cooling
outside temp.

15 - 45°C Tikai tad, ja parametrs [Weather-compensated] = "Weather-compensated":

Iestatījums, sākot no kādas ātra temperatūras sākas dzesēšanas režīms ar
augstāko dzesēšanas turpteces nominālo temperatūru [Target flow
cooling, start] (iestatīšanas noteikums: darbības režīms "Cooling").

24°C 1°C E E

Max. cooling
outside temp.

20 - 45°C Tikai tad, ja parametrs [Weather-compensated] = "Weather-compensated":

Iestatījums, ar kādu āra temperatūru tiek dota zemākā dzesēšanas
turpteces nominālā temperatūra [Target flow cooling, max.] (iestatīšanas
noteikums: darbības režīms "Cooling").

35°C 1°C E E
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Feed
temperature
lower limit

5 - 25°C Dzesēšanas turpteces nominālās temperatūras absolūti zemākās robežas
iestatījums. Ierobežojums darbojas, ja citi parametru iestatījumi nosaka
zemāku dzesēšanas turpteces nominālo temperatūru.

Ja sistēmā ir uzstādīti brīvizvēles vārsti aizsardzībai pret salu, parametru
[Feed temperature lower limit] ir aizliegts iestatīt zem 7°C.

18°C 1°C N E

Feed
temperature,
cooling mode

8 - 30°C Tikai tad, ja parametrs [Weather-compensated] = "Feed temperature,
fixed":

Dzesēšanas turpteces nominālās temperatūras iestatījums (fiksēta vērtība)
ar aktīvu dzesēšanas režīmu.

18°C 1°C E E

Cooling
setpoint
correction

-5,0 - +5,0 K Dzesēšanas raksturlīknes paralēla pārbīde par iestatīto vērtību. 0,0 K 1 K N E

Interlink
temperature
reduction

1 - 50 K Tikai tad, ja parametrs [Interlink function] = "On":

Dzesēšanas turpteces nominālā temperatūra ar slēgtu RT komutācijas
kontaktu "Dzesēšana" tiek samazināta par iestatīto vērtību (skatiet
parametru [Interlink function]). Piem., HP convector pieprasījums.

5 K 1 K N E

7.6.5 Izvēlne: Hot water
[→ Main menu → Configuration → DHW]

  7‒17 Parametri izvēlnē "Hot water"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Max. hot water
loading time

10 – 240 min Karstā ūdens sagatavošanas cikla maksimālā ilguma iestatīšana. Pēc tam
karstā ūdens sagatavošanas pārtraukšana, ja pašreizējā karstā ūdens
temperatūra nesasniedz iestatīto nominālo vērtību parametrā [Hot water
temperature target 1].

60 min 10 min N E

Hot water
blocking time

0 – 180 min Bloķēšanas laika iestatīšana pēc karstā ūdens sagatavošanas cikla
pabeigšanas vai pārtraukšanas. Atkārtots karstā ūdens sagatavošanas
pieprasījums ātrākais tiek apstrādāts pēc šī bloķēšanas laika beigām.

30 min 10 min N E

Hot water
hysteresis

2 - 20 K Karstā ūdens uzpildes komutācijas robeža

Temperatūras starpības iestatīšana, par kādu temperatūru karstā ūdens
tvertnē drīkst samazināties temperatūra attiecībā pret šobrīd spēkā derīgo
karstā ūdens nominālo temperatūru [Hot water temperature, target] (skatiet
"7.3.4 Izvēlne: Hot water temperature, target" [4 30]), pirms nepieciešams
pieslēgt siltumsūkni karstā ūdens uzpildei.

7 K 1 K E E

Wait time ext.
heat generator

20 - 95 min Aizkaves laiks, sākot no kāda papildu siltumģenerators drīkst sākt atbalstīt
siltumsūkni karstā ūdens uzpildei (skatiet "4.5 Konfigurācija" [4 16]).

50 min 1 min E E

Solar function Paredzēts karstā ūdens tvertnes nominālās temperatūras samazināšanai,
lai palielinātu pieslēgtās solārās iekārtas ieguvumu.

- E E

Off Nav funkcijas

On Karstā ūdens temperatūras nominālā vērtība šajā gadījumā tiek iestatīta
atkarībā no āra temperatūras un, ievērojot drošības funkcijas. Nominālās
vērtības samazinājumam ir prioritāte attiecībā pret laika programmu
iestatījumiem. Papildus tam tiek noteikti šādi parametri:

[Hot water hysteresis] = 5K; [Building insulation] = "Normal"

Aktivizēts, ja papildus ar spraudņa pieslēgumu J8 (EXT) uz komutācijas
plates RoCon BM2C savienotais komutācijas kontakts ir slēgts.

Circulation
pump control

Cirkulācijas sūkņa vadības iestatījums. Lietošana Francijā ir aizliegta! - E E
Off Brīvizvēles cirkulācijas sūknis tiek vadīts sinhroni ar aktīvo komutācijas

laika programmu karstā ūdens sagatavošanai.
On Brīvizvēles cirkulācijas sūknis tiek vadīts atbilstoši komutācijas laika

programmai [Circulation program].
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Circulation
pump interval

Brīvizvēles cirkulācijas sūkņa intervāla vadības iestatīšana. Lietošana
Francijā ir aizliegta!

Off 1 min E E

Off Deaktivizēts. Cirkulācijas sūknis darbojas nepārtraukti piesaistītās
komutācijas laika programmas atspējošanas laikos (parametrs [Circulation
pump control]).

1 – 15 min Cirkulācijas sūknis darbojas ar pārtraukumiem (pārtraukumu attiecība:
sūkņa darbības laiks = iestatīšanas vērtība katras 15 min.).

Anti-legionella
day

Karstā ūdens tvertnes termiskās dezinfekcijas dienas iestatīšana. Off - E E
Off Nav termiskās dezinfekcijas

Monday

...

Sunday

Termiskās dezinfekcijas diena

Daily Ikdienas termiskā dezinfekcija
Anti-legionella
start time

00.00 - 23.45 Karstā ūdens tvertnes termiskās dezinfekcijas sākuma laika iestatīšana
(formāts "hh:mm").

03.30 15 min N E

Anti-legionella
temperature

60 – 70°C Karstā ūdens tvertnes termiskās dezinfekcijas karstā ūdens nominālās
temperatūras iestatīšana.

65°C 1°C N E

DHW Mode Tikai iekšējām ierīcēm EHS…:

Funkcija ir paredzēta optimālai karstā ūdens sagatavošanai atbilstoši
vajadzībai.

- E E

On Karstā ūdens sagatavošana ar mazāku jaudu un augstāku efektivitāti

Off Karstā ūdens sagatavošana ar lielāku jaudu augstākam komfortam

7.6.6 Izvēlnē: Additional programs
[→ Main menu → Configuration → Addition]

  7‒18 Parametri izvēlnē "Additional programs"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Relay test Manuāla atsevišķu releju vadība pārbaudes nolūkos. Pēc šī parametra
apstiprināšanas ar pagriežamo taustiņu displejā tiek attēlots komutācijas
releju saraksts ar atlasīšanas kvadrātiņu. Ar pagriežamo taustiņu atlasot
un apstiprinot kādu releju, atlasīšanas kvadrātiņā tiek ielikts ķeksītis un
attiecīgais relejs tiek aktivizēts. Ir iespējamas vairākas izvēles.

- - N E

Output J1 Izeja J1: nav funkcijas
Output J14 Izeja J14: cirkulācijas sūkņa barošana
Output J2
contact A

Kontakts A pie izejas J2: maisītāja vārsts 3UVB1 "Aizvērt"

Output J2
contact B

Kontakts B pie izejas J2: maisītāja vārsts 3UVB1 "Atvērts"

Output J12 3UV
DHW open

Izeja J12: dalīšanas vārsts 3UV DHW "Aizvērts"

Output J12 3UV
DHW closed

Izeja J12: dalīšanas vārsts 3UV DHW "Atvērts"

Connection J3
N/O contact B

Pieslēgums J3: bezpotenciāla relejs: aizvērējs B-B1

Connec. J3
changeover
contact A

Pieslēgums J3: bezpotenciāla relejs: mainītājs A-A1/A-A2 - AUX

Output J10 Izeja J10: barošana A1P
Output J17 relay

K2
Izeja J17 (kontakttapiņa 3): relejs K2 (RTX-EHS), izeja XBUH1 T2

Output J17 relay
K1

Izeja J17 (kontakttapiņa 2): relejs K1 (RTX-EHS), izeja XBUH1 T3

Output J17 relay
K3

Izeja J17 (kontakttapiņa 4): relejs K3 (RTX-EHS), izeja XBUH1 T1
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Ventilation
function

Iekšējās ierīce un pieslēgtā apkures kontūra automātiskās atgaisošanas
ieslēgšana.

- N E

Off Deaktivizēts

On Atgaisošanas funkcijas sākums.

Screed Klona žāvēšanas funkcija. - N E
Off Deaktivizēts

On Turpteces temperatūra tiek vadīta saskaņā ar iestatīto [Screed program].
Diena, kurā tiek aktivizēta klona funkcija, netiek ieskaitīta klona
programmas darbības laikā. Līdz ar to pirmā diena sākas dienas maiņas
brīdī plkst. 00.00. Aktivizācijas dienā atlikušo laiku tiek sildīts ar
programmas pirmās dienas turpteces nominālo temperatūru (skatiet
"4.5.7 Papildu programma" [4 19]).

Screed
program

Izslēgts, 10 –
70°C katrā

apkures dienā

Klona uzsildīšanas norises programmas iestatīšana. Uz maksimāli 28
dienām atsevišķi katrai dienai iespējams iestatīt atsevišķu turpteces
nominālo temperatūru. Klona programmas beigas tiek noteiktas ar 1. dienu
ar nominālās vērtības iestatījumu "Off" (skatiet "4.5.7 Papildu
programma" [4 19]).

Skatiet
"4.5.7 Papil

du
programma

" [4 19]

1°C N E

Pump down Tikai iekšējās ierīces EHS…D3 kombinācijā ar ārējām ierīcēm ERGA…EV3:

Aktivizējot funkciju, aukstumaģents tiek iesūkts atpakaļ aukstumaģenta
kompresorā.

- N E

7.7 Information
[→ Main menu → Information]

7.7.1 Overview
[→ Main menu → Information → Overview]

  7‒19 Parametri izvēlnē "Overview"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Mode No request Siltumsūkņa pašreizējais režīms. - - S S
Heating
Cooling

Domestic hot
water

preparation
Defrost

External
request

Ārējais pieprasījums: - - S S
No external

mode
Siltumsūknis darbojas normālā režīmā.

Low rate EVU funkcija "Paaugstināts tarifs/pazemināts tarifs" ir aktīva un darbojas
pazemināts tarifs.

High rate EVU funkcija "Paaugstināts tarifs/pazemināts tarifs" ir aktīva un darbojas
paaugstināts tarifs.

SGN EVU funkcija Smart grid ir aktīva, normāls darbības režīms.
SG1 EVU funkcija Smart grid ir aktīva, atcelšana: siltumsūknis nedarbojas,

funkcija aizsardzībai pret salu nedarbojas.
SG2 EVU funkcija Smart grid ir aktīva, ieslēgšanas ieteikums, darbība ar

augstāko nominālo temperatūru, lēta strāva.
SG3 EVU funkcija Smart grid ir aktīva, ieslēgšanas komanda un tvertnes

uzpilde līdz 70°C, lēta strāva.
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Room
thermostat/
Interlink

Telpas termostats/Interlink: - - S S
Off Ja [Interlink function] = "On": tikai aizsardzība pret salu; pretējā gadījumā:

"Off"
Request Ja [Room thermostat] = "Yes"

No heat request Ja [Room thermostat] = "Yes"
IL1 Ja [Interlink function] = "On": normāla turpteces nominālā temperatūra
IL2 Ja [Interlink function] = "On": apkures režīmā paaugstināta turpteces

nominālā temperatūra, dzesēšanas režīmā samazināta turpteces nominālā
temperatūra.

Quiet mode 0 – 3 Klusā režīma statuss. - - S S
Heating
support

Off Apkures atbalsta statuss. - - S S
On

Status heat
circulation
pump

Off Iekšējā apkures cirkulācijas sūkņa statuss - - S S
On

PWM pump 25 - 100% Iekšējā apkures cirkulācijas sūkņa jauda. - - S S
BUH current
output

- Brīvizvēles papildu sildītāja pašreizējā jauda (kW). - - S S

3UVB1
position

- Tiek rādīta 3 virzienu jaucējvārsta 3UVB1 pašreizējā pozīcija (%). - 1% S S

3UVDHW
position

- Tiek rādīta 3 virzienu jaucējvārsta 3UV DHW pašreizējā pozīcija (%). - 1% S S

Heat generator
type

- Tiek rādīts siltumģeneratora konfigurētais tips. - - S S

Software no.
B1/U1

- Tiek rādīta vadības bloka RoCon+ B1 un programmatūras versija iekšējā
ierīcē:

ETS: 427.001.AR

EHS…D2: 427.001.AT, EHS…D3: 427.001.AV

- - S S

Software no.
controller

- Tiek rādīts komutācijas plates RoCon BM2C un programmatūras numurs
un versija iekšējā ierīcē:

ETS: 425.001.Y

EHS…D2: 425.002.D, EHS…D3: 425.002.F

- - S S

Glycol Tikai iekšējai ierīcei ETS…: - N E
No glycol added Apkures kontūrā nav glikola.

Glycol added Apkures kontūrā ir glikols.

7.7.2 Values
[→ Main menu → Information → Values]

  7‒20 Parametri izvēlnē "Values"

Parametrs Mērvienība Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Feed
temperature,
current

°C Tiek rādīta siltumģeneratora pašreizējā turpteces temperatūra (tV). - 1°C S S

Feed
temperature,
target

°C Tiek rādīta pašreizējā siltumģeneratora turpteces nominālā temperatūra. - 0,1°C S S

Average
outside
temperature

°C Tiek rādīta pašreizējā āra temperatūra. 0,1°C S S

Hot water
temperature,
current

°C Tiek rādīta pašreizējā karstā ūdens tvertnes temperatūra. Ja karstā ūdens
funkcija nav aktivizēta, tiek rādīts "----".

- 0,1°C S S
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Parametrs Mērvienība Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Hot water
temperature,
target

°C Tiek rādīta pašreizējā karstā ūdens sagatavošanas nominālā temperatūra.
Ja karstā ūdens funkcija nav aktivizēta, tiek rādīts "----". Pašreizējā
nominālā vērtībā šeit vienmēr ir visu šim karstā ūdens kontūram atbilstošo
pieprasījumu maksimālā vērtība.

- 0,1°C S S

Return flow
temperature

°C Tiek rādīta pašreizējā siltumģeneratora atplūdes temperatūra. Ja
siltumģeneratoram nav pieslēgts atbilstošais sensors, šeit tiek rādīts "----".

- 0,1°C S S

Feed
temperature
HC current

°C Tiek rādīta tiešā apkures kontūra temperatūra (tV,BH ar aktivizētu apkures
atbalstu, citādi tV).

- 0,1°C S S

Feed
temperature
HC target

°C Tiek rādīta siltumģeneratora (turpteces) nominālā temperatūra. - 0,1°C S S

Feed
temperature
PHX

°C Tiek rādīta siltumģeneratora pašreizējā turpteces temperatūra ārējā ierīcē. - 0,1°C S S

Feed
temperature
BUH

°C Tiek rādīta siltumģeneratora pašreizējā turpteces temperatūra tV,BH pēc
brīvizvēles papildu sildītāja.

- 0,1°C S S

Outdoor
temperature
(optional)

°C Tiek rādīta pašreizējā āra temperatūra mērīta no brīvizvēles āra
temperatūras sensora.

- 0,1°C S S

Refrigerant
temperature

°C Tiek rādīta pašreizējā ārējās ierīces aukstumaģenta temperatūra (šķidrs). - 0,1°C S S

Volume flow l/h Tiek rādīta pašreizējās ūdens puses tilpuma plūsmas filtrētā vērtība.

Pievadot glikolu un, ja ir aktīvs iekšējais plūsmas slēdzis, tiek rādīts 0 l/h.

- 1 l/h S S

Water
pressure

bar Tiek rādīts pašreizējais ūdens spiediens. - 0,1 bar S S

INFORMĀCIJA
Atkarībā no ierīces tipa, sistēmas konfigurācijas un ierīces
programmatūras aktualitātes iespējams, ka atsevišķi
norādītie informācijas parametri netiek rādīti vai arī tiek
radīti citā parametru līmenī.

7.7.3 Water pressure
[→ Main menu → Information → Pressure]

  7‒21 Parametri izvēlnē "Water pressure"

Parametrs Mērvienība Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Water
pressure

bar Tiek rādīts pašreizējais ūdens spiediens. - 0,1 bar S S

7.8 Error
[→ Main menu → Error]

  7‒22 Parametri izvēlnē "Error"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Emergency Ārkārtas apkure ar papildu sildītāju vai citu ārējo siltumģeneratoru. - E E
Yes Kļūdas gadījumā automātiski tiek aktivizēts ārkārtas režīms.

No Kļūdas gadījumā ārkārtas režīmu iespējams aktivizēt tikai manuāli.

Manual
operation
status

Inactive Fiksētās turpteces temperatūras aktivizēšana (diagnostikas nolūkiem). - E E

Active
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Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Temperature,
manual
operation

20 - 80°C Manuālā režīma vēlamā turpteces temperatūra. 50°C - E E

7.9 Terminal
[→ Main menu → Terminal]

  7‒23 Parametri izvēlnē "Terminal"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Terminal
address

Off Vadības bloka termināļa identificēšanas koda iestatīšana, lai piekļūtu
sistēmai. Iestatītajai vērtībai visā sistēmā jābūt viennozīmīgai. Šī
parametra apstiprināšana ar pagriežamo taustiņu ieslēdz jaunu vadības
ierīces inicializēšanu.

Visi iestatījumi, izņemot "Off", pilnvaro vadības bloka lietotāju aktivizēt
termināļa funkciju un līdz ar to vadīt visus RoCon sistēmas komponentus
ar derīgu ierīces identificēšanas kodu.

Off 1 N E
0 - 9

Bus scan Off Nav funkcijas Off - E E
On Vadības ierīce pārbauda, kādas RoCon ierīces ir pieslēgtas sistēmai,

izmantojot CAN kopnes vadus. Atpazītās ierīces tiek rādītas izvēlnē
[→ Main menu → Terminal] ar tipu un datu kopnes identificēšanas kodu
(piemērs: MM#8 = maisītāja modulis ar kopnes identificēšanas kodu 8).

Controller
BM1/BE1 #X

Tikai ar atpazītu ierīci: aktivizēšana pārslēdz uz siltumģeneratoru ar
kopnes identificēšanas kodu X (skatiet "4.8 Terminālis" [4 22], parametrs
[Bus ID heat generator]).

-

Mixer #X Tikai ar atpazītu ierīci: aktivizēšana pārslēdz uz maisītāja moduli ar kopnes
identificēšanas kodu X (skatiet "4.8 Terminālis" [4 22], parametrs [Heating
circuit assignment]).

- E E

7.10 Statistics
[→ Main menu → Statistics → Month/Total]

  7‒24 Parametri izvēlnē "Statistics"

Parametrs Mērvienība Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Energy HP,
cooling

kWh Tiek rādīts siltumsūkņa atdotais siltuma daudzums dzesēšanas režīmam. - 1 kWh S S

Energy HP,
heating

kWh Tiek rādīts siltumsūkņa atdotais siltuma daudzums apkures režīmam. - 1 kWh S S

Energy, hot
water

kWh Tiek rādīts siltumsūkņa atdotais siltuma daudzums karstā ūdens
sagatavošanai.

- 1 kWh S S

Energy HP
total

kWh Tiek rādīts siltumsūkņa kopējais atdotais siltuma daudzums. - 1 kWh S S

Electr. energy
total

kWh Tiek rādīta kopējā patērētā elektriskā jauda. - 1 kWh S S

Ext. energy
source, hot
water

kWh Tiek rādīts papildu siltumģeneratora siltuma daudzums karstā ūdens
sagatavošanai.

- 1 kWh S S

Ext. energy
source,
heating

kWh Tiek rādīts papildu siltumģeneratora siltuma daudzums apkures režīmam. - 1 kWh S S

Runtime,
compressor

h Tiek rādīts aukstumaģenta kompresora darbības laiks. - 1 h S S

Runtime,
pump

h Tiek rādīts iekšējā apkures cirkulācijas sūkņa darbības laiks. - 1 h S S

Reset - Visiem izvēlnē Statistics norādītajiem parametriem ar atiestati tiek
atjaunota "0" vērtība (nepieciešams speciālista kods).

- - S E
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INFORMĀCIJA
Atkarībā no ierīces tipa, sistēmas konfigurācijas un ierīces
programmatūras aktualitātes iespējams, ka atsevišķi
norādītie informācijas parametri netiek rādīti vai arī tiek
radīti citā parametru līmenī.

7.11 Configuration Wizard
Pēc aparatūras atiestates.

  7‒25 Parametri izvēlnē "Configuration Wizard"

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Direct circuit
configuration

0 – 15 Iekšējās ierīces tiešā apkures kontūra identificēšanas koda iestatīšana.
Apkures kontūra identificēšanas koda visā RoCon sistēmā jābūt unikālam.
Tas nedrīkst pārklāties ar papildu maisītāju kontūru apkures kontūru
identificēšanas kodiem.

0 1 N E

Bus ID heat
generator

0 – 7 Iestatījumu atļauts izmainīt tikai tādā gadījumā, ka RoCon sistēmā ir
iesaistīts vairāk nekā 1 siltumģenerators. Vairāki apkures sistēmā iesaistīti
siltumģeneratori jāaplūko kā īpašs pielietojumus. Ja nepieciešams,
sazinieties ar servisa speciālistu.

0 1 N E

Time master No Sistēmas galvenā laika aktivizēšana. Galvenais laiks sinhronizē visas
vadības ierīces RoCon sistēmā ar galvenajā laikā iestatīto pulksteņa laiku
un datumu. Visiem pārējiem vadības blokiem sistēmā pulksteņa laika un
datuma ievade vairs nav iespējama. Visā sistēmā drīkst būt tikai viens
galvenais laiks. Parametrs nav pieejams, ja citai RoCon sistēmas vadības
ierīcei ir aktivizēts parametrs "Galvenais laiks".

- N E

Yes

8 Kļūdas un traucējumi
BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS
Elektrostatiskā uzlāde var radīt sprieguma pārsitienus, kas
var sabojāt elektroniskās detaļas.

▪ Pirms pieskaršanās vadības paneļa platei, nodrošiniet
potenciāla izlīdzināšanu (piem., pieskaroties vadības
paneļa stiprinājumam).

Iekšējās ierīce elektronika signalizē par kļūdu, izmantojot sarkana
apgaismojuma statusa rādījumu, kļūdas ekrāna attēlošanu displejā
(skatiet "8.4  Kļūdas ekrāns"  [4  49]) un kļūdas simbola attēlošanu
sākuma ekrānā. Integrētā kļūdu atmiņa saglabā līdz 15 kļūdu
ziņojumiem (skatiet "8.3 Kļūdas protokols" [4 49]).

INFORMĀCIJA
Visu kļūdas kodu sarakstu skatiet atsauces rokasgrāmatā
montieriem, nodaļa "Kļūdas un traucējumi".

Traucējumu novēršana: kļūdas kods E90XX
Iespējams veikt kļūdas atiestati. To iespējams sākt no pašreiz
attēlotā kļūdas ekrāna. Izejot no kļūdas ekrāna, to iespējams
atkārtoti atvērti, izmantojot [→ Main menu → Error → Screen].

Ja tā pati kļūda tiek attēloti atkārtoti, speciālistam jāatrod un jānovērš
kļūdas cēlonis. Kamēr tas nav izdarīts, iespējams saglabāt ārkārtas
darbības režīmu. Ārkārtas darbības režīmu iespējams atspējot,
izmantojot [→  Main menu →  Error →  Emergency], skatiet
"8.1  Ārkārtas darbības režīms"  [4  48]. Ja automātiskai ārkārtas
darbības režīms nav atspējots (parametrs [Emergency] = "No"), to
iespējams ieslēgt no pašreizējā kļūdas ekrāna.

Traucējumu novēršana: citi kļūdu kodi
Speciālistam jāatrod un jānovērš kļūdas cēlonis. Kamēr tas nav
izdarīts, iespējams saglabāt ārkārtas darbības režīmu. Ārkārtas
darbības režīmu iespējams atspējot, izmantojot [→  Main menu
→  Error →  Emergency], skatiet "8.1  Ārkārtas darbības

režīms"  [4  48]. Ja automātiskai ārkārtas darbības režīms nav
atspējots (parametrs [Emergency] = "No"), to iespējams ieslēgt no
pašreizējā kļūdas ekrāna.

INFORMĀCIJA
Lai garantētu, ka kļūda nerada nepareizus iestatījumus,
pirms iespējamas detaļu nomaiņas visiem parametriem
atiestatiet rūpnīcas iestatījumus (skatiet "4.5.9  Parametru
atiestate" [4 21]).

Ja jūs nevarat noteikt traucējuma cēloni, sazinieties ar
servisa speciālistu.

Šajā gadījumā sagatavojiet svarīgākos ierīces datus:

Iekšējās ierīces tipu un ražošanas numuru (skatiet
siltumsūkņa tipa datu plāksnīti), kā arī programmatūras
versijas no šādām ierīcēm:

a: vadības bloks RoCon+ B1 [→ Main menu → Information
→ Values → Software no. B1/U1]

b: komutācijas plāksne RoCon  BM2C [→  Main menu
→ Information → Values → Software no. controller]

Ar brīvizvēles RoCon sistēmas komponentiem:

RoCon U1 (EHS157034) [Software no. B1/U1]

RoCon M1 (EHS157068) [Mixer software number]

8.1 Ārkārtas darbības režīms
[→ Main menu → Error → Emergency]

Ja notiek siltumsūkņa atteice, kā ārkārtas apkuri iespējams lietot
papildu sildītāju vai citu ārējo siltumģeneratoru. Pārslēdzot
[Emergency] uz "Yes", kļūdas gadījumā automātiski tiek aktivizēts
ārkārtas darbības režīms. Pretējā gadījumā ārkārtas darbības
režīmu iespējams aktivizēt tikai kļūdas gadījumā, izmantojot kļūdas
ekrānu.
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Ieslēdzot ārkārtas darbības režīmu, izmantojot kļūdas ekrānu,
parametrs [Emergency] paliek "Yes", t. i. arī nākotnes kļūdu
gadījumā automātiski tiks ieslēgts ārkārtas darbības režīms. Ja jūs
to nevēlaties, pēc kļūdas novēršanas atkārtoti iestatiet parametru
[Emergency] uz "No".

8.2 Manuālais režīms
[→ Main menu → Error → Manual operation]

Manuālajā režīmā siltumsūknis darbojas ar fiksētu turpteces
temperatūru. Lietojiet manuālo režīmu tikai diagnostikas nolūkiem.
Manuālo režīmu iespējams ieslēgt, pārslēdzot parametru [Manual
operation status] uz "Active". Vēlamā turpteces temperatūra tiek
iestatīta ar parametru [Temperature, manual operation].

Veicot hidrauliski vadāmu prioritātes vadību karstā ūdens
sagatavošanai, nodrošiniet, lai manuālajā režīmā iestatītā turpteces
nominālā temperatūra būtu pietiekama, lai sasniegtu saglabāto
karstā ūdens nominālo temperatūru (parametrs [Hot water
temperature target 1]).

8.3 Kļūdas protokols
[→ Main menu → Error → Protocol]

Šajā izvēlnē iespējams nolasīt kļūdas protokolu. Pašreizējais kļūdas
ziņojums atrodas pirmajā vietā. Visi iepriekšējie ziņojumi pēc katra
jauna ieraksta tiek pārvietoti vienu pozīciju uz leju. Saņemot jaunu
kļūdas ziņojumu, 16. kļūdas ziņojums tiek izdzēsts. Kļūdas protokolu
var izdzēst tikai servisa speciālists.

Protokolā tiek norādīts:

▪ kļūdas kods,

▪ plate, kurai kļūda ir piesaistīta (A1P vai BM2, skatiet iekšējās
ierīces instalācijas instrukciju),

▪ kļūdas rašanās datums un pulksteņa laiks.

8.4 Kļūdas ekrāns
[→ Main menu → Error → Screen]

  8‒1 Kļūdas ekrāns

Ja rodas kļūda, atveras kļūdas ekrāns. Tajā ir redzams kļūdas kods,
skaidrojošs teksts, kā arī kļūdas rašanās datums un pulksteņa laiks.
Atkarībā no kļūdas veida kļūdas ekrānā, atlasot atbilstošo ikonu,
iespējams veikt atiestati un/vai ieslēgt ārkārtas darbības režīmu
(skatiet "8.1  Ārkārtas darbības režīms"  [4  48]). Atlasot taustiņu
atpakaļ, kļūdas ekrāns tiek aizvērts un displejā ieslēdzas sākuma
ekrāns.

Ja radusies kļūda, kļūdas ekrānu iespējams atvērt manuāli,
izmantojot [→ Main menu → Error → Screen].

8.5 Kļūdu kodi
Skatiet atsauces rokasgrāmata montieriem, nodaļa "Kļūdas un
traucējumi".
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9 Maisītāja modulis
Vienlaikus ar tiešo apkures kontūru apkures sistēmu ar maisītāju
moduļiem RoCon M1 (EHS157068) iespējams papildināt ar papildu
apkures kontūriem. Šos papildu apkures kontūrus iespējams
konfigurēt neatkarīgi no tiešā apkures kontūra. Konfigurācija tiek
veikta analogi tiešā apkures kontūra konfigurācijai (skatiet
"4 Darbība" [4 11]). Ir pieejama tikai ierobežota parametru un funkciju
izvēle (skatiet "9.2 Maisītāja parametru pārskats" [4 50]).

Brīvizvēles maisītāja modulim RoCon  M1 (EHS157068) nav sava
vadības bloka. Lai veiktu konfigurāciju un vadību, izmantojot CAN
kopnes vadu, to jāsavieno ar siltumģeneratorā uzstādīto RoCon
+ HP1 vadības ierīci vai telpas staciju RoCon U1 (EHS157034). No
abiem vadības blokiem maisītāja moduli iespējams vadīt termināļa
režīmā (skatiet "4.8 Terminālis" [4 22]).

Izmantojot maisītāja moduļa adreses slēdzi (skatiet "    9‒1
Maisītāja moduļa RoCon  M1 (EHS157068)ierīces identificēšanas
koda iestatīšana"  [4  50]), ar šo maisītāja moduli vadāmajam
apkures kontūram jāiestata unikāls ierīces identificēšanas kods
(≥  1), kuru nepieciešamas sinhronizēt ar maisītāja moduļa
(parametru [Heating circuit assignment]) (skatiet "    4‒6
Funkcionālie identificēšanas kodi RoCon sistēmā" [4 22]).

   9‒1 Maisītāja moduļa RoCon  M1 (EHS157068)ierīces
identificēšanas koda iestatīšana

Tieši maisītāja modulī RoCon  M1 (EHS157068) iespējams noteikt
pašreizējo darbības statusu (skatiet "    9‒2 Maisītāja moduļa
statusa rādījums" [4 50]).

  9‒2 Maisītāja moduļa statusa rādījums

  9‒1 RoCon M1 (EHS157068) statusa rādījumu simbolu
skaidrojums

Poz. Gaismas
diode

Apraksts

1 Sarkana Mirgo: iekšēja kļūda

(izmantojot CAN kopni, kļūdas kods tiek nosūtīts
piesaistītajam vadības blokam)
Ieslēgta: iekšējā pulksteņa pazemināts
spriegums pēc strāvas padeves traucējuma
(>10 h)

2 Zaļa Ieslēgta: darbības rādījums, maisītāja modulis ir
ieslēgts

3 Zaļa Ieslēgta: CAN komunikācija
4 Zaļa Ieslēgta: maisītāja kontūra sūknis ir ieslēgts
5 Zaļa Ieslēgta: darbojas maisītājs "ATVĒRTS"
6 Zaļa Ieslēgta: darbojas maisītājs "AIZVĒRTS"

9.1 Maisītāja moduļa sākuma ekrāns
(termināļa funkcija)

  9‒3 Maisītāja moduļa sākuma ekrāns
1 Maisītāja kontūra turpteces temperatūra

Maisītāja moduļa sākuma ekrāns ("    9‒3 Maisītāja moduļa
sākuma ekrāns"  [4  50]) ir RoCon+  B1 sākuma ekrāna samazināts
variants. Ikonu nozīme atbilst "    3‒3 Displeja simboli sākuma
ekrānā"  [4 7], bet maisītāja kontūra turpteces temperatūra ir vienīgā
attēlotā sistēmas temperatūra.

Maisītāja moduļa sākuma ekrāns tiek atvērts izvēlnē [→ Main menu
→ Terminal → Mixer #X]. Nedaudz nospiediet pagriežamo taustiņu,
atveras maisītāja izvēlne. Turot nospiestu pagriežamo taustiņu,
atkārtoti atveras vietējās vadības ierīces izvēlne.

9.2 Maisītāja parametru pārskats
Izvēlne "Operating mode"
Skatiet "6.1 Izvēlne: Operating mode" [4 26].

Izvēlne "User"

Room temperature target 1

Room temperature target 2

Room temperature target 3

Room

Reduce

Absent

Reduce room temperature

Room temperature absent

  9‒4 Parametrs izvēlnē "User"

Izvēlne "Time program"

Party

Absent

Holiday

Public holiday

HC auto 1
Heating circuit auto. 1

HC auto 2
Heating circuit auto. 2

  9‒5 Parametrs izvēlnē "Time program"
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Izvēlne "Access"

Izvēlne "System"

SystemMin. mixer valve pump

Max. mixer valve pump

  9‒6 Parametrs izvēlnē "System"

Izvēlne "Sensors"

Outside temperature sensor

Outside temperature correction

  9‒7 Parametrs izvēlnē "Sensors"

Izvēlne "HC config"

Weather-compensated

Frost protection temperature

Building insulation

  9‒8 Parametrs izvēlnē "HC config"

Izvēlne "Heating"

Heat limit, heating mode

Heat limit, reducing mode

Heating curve

Feed temperature, heating mode

Feed temperature, reducing mode

Max. feed temperature

Min. feed temperature

Room influence

Room sensor adaptation

Heating curve adaptation

SlopeOffset

  9‒9 Parametrs izvēlnē "Heating"

Izvēlne "Cooling"

Cooling curve Target flow cooling, start

Target flow cooling, max.

Start cooling outside temp.

Max. cooling outside temp.

Cooling parameters Feed temperature lower limit

Feed temperature, cooling mode

Cooling setpoint correction

  9‒10 Parametrs izvēlnē "Cooling"

Izvēlne "Special"

Relay test

Screed

Program

Screed drying

Screed program

  9‒11 Parametrs izvēlnē "Special"

Izvēlne "Information"

Software no. B1/U1

Average outside temperatureValues

Mixer temperature current

Mixer software number

Mixer temperature target

Mixer pump status

PWM mixer pump

Mixer valve status

  9‒12 Parametrs izvēlnē "Information"
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9.3 Maisītāja moduļa parametru iestatījumi
Maisītāja modulim pieejamie parametri pārsvarā ir identiski ar
"7 Parametru iestatījumi" [4 28] aprakstītajiem parametriem. "   9‒2
Maisītāja moduļa parametri"  [4  52] papildus ir doti maisītāja
modulim pieejamie parametri.

  9‒2 Maisītāja moduļa parametri

Parametrs Iestatīšanas
diapazons
Min./maks.

Apraksts Rūpnīcas
iestatījumi

Pakāpen
iski

Piekļuve
BE HF

Min. mixer
valve pump

10 - 100% [→ Main menu → System]

Sūkņa minimālā jauda maisītāja kontūrā.

30% 1% N E

Max. mixer
valve pump

20 – 100% [→ Main menu → System]

Sūkņa maksimālā jauda maisītāja kontūrā.

100% 1% N E

SlopeOffset 0 – 50 K [→ Main menu → Heating]

Iekšējās ierīces turpteces nominālās temperatūras paaugstinājuma
iestatījums attiecībā pret maisītāja kontūram noteikto turpteces nominālo
temperatūru.

5 K 1 K N E

Mixer
temperature
current

– [→ Main menu → Information → Values]

Pašreizējā turpteces temperatūra maisītāja kontūrā (°C)

- - S S

Mixer
temperature
target

– [→ Main menu → Information → Values]

Pašreizējā turpteces nominālā temperatūra maisītāja kontūrā (°C)

- - S S

Mixer pump
status

On [→ Main menu → Information → Values]

Pašreizējais maisītāja sūkņa statuss.

- - S S
Off

PWM mixer
pump

0 – 100% [→ Main menu → Information → Values]

Pašreizējā maisītāja sūkņa modulācija.

- - S S

Mixer valve
status

Neutral [→ Main menu → Information → Values]

Pašreizējais maisītāja vārsta statuss.

- - S S
Close
Open
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10 Skaidrojoša vārdnīca
Darbības režīms Lietotāja vai vadības ierīces pieprasītā siltumģeneratora funkcija (piem., telpas apkure, karstā ūdens

sagatavošana, gaidstāve u.t.t.).
Papildu pieprasījums Darbības situācija, kurā ar siltumsūkņa procesu nav iespējams vai arī nav iespējams efektīvi panākt pieprasīto

turpteces temperatūru. Tādēļ siltumsūkņa atbalstam siltuma radīšanai tiek iesaistīts papildsildītājs (piem.,
papildu sildītājs).

Papildu sildītājs Brīvizvēles elektriskais papildsildītājs vispārīgam siltumsūkņa atbalstam siltuma radīšanā.
Apkures līkne Aprēķinātā saistība starp āra temperatūru un nominālo turpteces temperatūru, lai ar jebkuru āra temperatūru

iegūtu vēlamo telpas temperatūru.
Aukstumaģents Viela, kura tiek izmantota siltuma pārnesei siltumsūkņa procesā. Zemā temperatūrā un ar zemu spiedienu

siltums tiek uzkrāts (aukstumaģents iztvaiko), bet augstākā temperatūrā un ar augstāku spiedienu - siltums
tiek atdots (aukstumaģents kondensējas).

Aizsardzība pret legionellām Periodiska tvertnes ūdens uzkarsēšana līdz >60°C profilaktiskai slimības radošu baktēriju (t. s. legionellu)
nogalināšanai karstā ūdens kontūrā.

Zema tarifa tīkla pieslēgums
(Paaugstināts tarifs/pazemināts
tarifs)

Īpašs energoapgādes uzņēmuma tīkla pieslēgums, kurš piedāvā dažādus, lētākus elektriskās strāvas tarifus t.
s. vājās slodzes fāzēs (dienas, nakts, siltumsūkņa strāva u.t.t.).

Parametrs Vērtība, kas ietekmē programmu vai procesu norisi vai arī nosaka noteiktus stāvokļus.
Vadības ierīce Ierīces elektronika, ar kuru tiek vadīti apkures iekārtas siltuma radīšana un siltuma sadales procesi. Vadības

ierīce sastāv no vairākiem elektroniskajiem komponentiem. Lietotājam svarīgākais komponents ir vadības
bloks siltumģeneratora priekšpusē, uz kura ir pagriežamais taustiņš un displejs.

Atplūde Hidrauliskā apkures kontūra daļa, kas pa cauruļu sistēmu vada atdzisušo ūdeni no sildvirsmām atpakaļ
siltumģeneratorā.

Komutācijas laika programma Programma vadības ierīces laiku iestatīšanai, lai noteiktu regulārus apkures, samazināšanas un karstā ūdens
ciklus.

Smart Grid (SG) Viedā enerģijas lietošana, lai nodrošinātu izdevīgu apkuri. Lietojot īpašu strāvas skaitītāju, iespējams uztvert
energoapgādes uzņēmuma "Smart Grid signālu".

Atkarībā no signāla siltumsūknis tiek izslēgts, lietots normālā vai augstākā temperatūrā.
Turptece Hidrauliskā apkures kontūra daļa, kas novada uzsildīto ūdeni no siltumģeneratora uz sildvirsmām.
Karstā ūdens kontūrs Ir ūdens kontūrs, kurā tiek uzsildīts aukstais ūdens un tas tiek novirzīts uz karstā ūdens ņemšanas vietu.
Karstā ūdens sagatavošana Siltumģeneratora darbības statuss, kurā ar paaugstinātu temperatūru tiek radīts siltums un tas tiek padots

karstā ūdens kontūram, piem., karstā ūdens tvertnes uzpildei.
Siltumsūkņa process Slēgtā aukstumaģenta kontūrā aukstumaģents akumulē vides gaisa siltumu. Ar saspiešanu aukstumaģents

rada augstāku temperatūru, kura tiek pārnesta apkures iekārtā (termodinamiskais cirkulācijas process).
Siltummainis Detaļa, kas pārnes termisko enerģiju no viena kontūra citā. Abi kontūri savstarpēji hidrauliski ir atdalīti ar sienu

siltummainī.
Turpteces temperatūras
regulēšana atkarībā no laika
apstākļiem

Balstoties uz āra temperatūras mērījumu vērtību un noteiktu apkures līkni, tiek noteikta atbilstošā turpteces
temperatūra, kas sildierīcē kalpo kā temperatūras vadības nominālā vērtība.

Cirkulācijas sūknis Ir papildu elektrisks recirkulācijas sūknis, kas pastāvīgi recirkulē karsto ūdeni karstā ūdens cauruļvados un
šādi to nekavējoties nodrošina jebkurā ņemšanas vietā. Cirkulācija ir īpaši lietderīga garās cauruļvadu
sistēmās. Sistēmās bez cirkulācijas cauruļvada ūdens ņemšanas procesā no sākuma izplūst cauruļvadā
esošais atdzisušais ūdens, līdz ūdens ņemšanas cauruļvads ir uzsildīts ar plūstošo karsto ūdeni.

Papildsildītājs Papildu siltumģenerators (piem., papildu sildītājs vai ārējais apkures katls), kurš tiek iesaistīts apkures iekārtā,
lai nepietiekama vai neefektīva siltumsūkņa procesa gadījumā sasniegtu nepieciešamo turpteces nominālo
temperatūru.



11 Lietotājam specifiski iestatījumi

Lietošanas instrukcija

54
Daikin RoCon+ HP1

Vadības ierīce RoCon+ HP1
008.1447899_01 – 08/2020

11 Lietotājam specifiski
iestatījumi

11.1 Komutācijas laika programmas

Komutācijas laika programmu rūpnīcas iestatījumi ir doti "4.3 Laika
programma" [4 13].

Ievadiet turpmāk tekstā esošajā tabulā jūsu veiktos komutācijas laika
iestatījumus.

  11‒1 Apkures komutācijas laika programmu individuālie iestatījumi

1. komutācijas cikls 2. komutācijas cikls 3. komutācijas cikls
Temperatūras
iestatījums

[Room temperature target 1]:
____ °C

[Room temperature target 2]:
____ °C

[Room temperature target 3]:
____ °C

Laika posms Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts
Heating circuit
auto. 1

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

Heating circuit
auto. 2

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

  11‒2 Karstā ūdens komutācijas laika programmu individuālie iestatījumi

1. komutācijas cikls 2. komutācijas cikls 3. komutācijas cikls
Temperatūras
iestatījums

[Hot water temperature target 1]:
____ °C

[Hot water temperature target 2]:
____ °C

[Hot water temperature target 3]:
____ °C

Laika posms Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts
Hot water auto.
1

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

Hot water auto.
2

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

  11‒3 Cirkulācijas sūkņa komutācijas laika programmu individuālie iestatījumi

1. komutācijas cikls 2. komutācijas cikls 3. komutācijas cikls
Laika posms Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts

Circulation
program

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
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  11‒4 Skaņas programmas individuālie iestatījumi

1. komutācijas cikls 2. komutācijas cikls 3. komutācijas cikls
Laika posms Ieslēgts Izslēgts Pakāpe Ieslēgts Izslēgts Pakāpe Ieslēgts Izslēgts Pakāpe

Sound program Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

11.2 Parametrs
Ievadiet turpmāk tekstā esošajā tabulā un siltumģeneratora
lietošanas rokasgrāmatā jūsu veiktās parametru izmaiņas.

  11‒5 Individuālas parametru izmaiņas

Izvēlnes ceļš Parametrs Vecā vērtība Jaunā vērtība Datums Piezīmes

11.3 Datu kopu adreses
  11‒6 Datu kopu adreses RoCon sistēmā

RoCon ierīce Termināļa adrese Piezīmes
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Aizsardzība pret legionellām....................................................................... 19, 53
Apkures atbalsta funkcija...................................................................................... 16
Apkures kontūra identificēšanas kods............................................................ 22
Apkures līkne .............................................................................................................. 17
Atgaisošanas funkcija............................................................................................. 19
Ārējā vadība ................................................................................................................ 11

C
Cirkulācijas sūknis.................................................................................................... 19
Comfort Heating ........................................................................................................ 18
Configuration Wizard .............................................................................................. 24

D
Darbības režīmi

Apkure, dzesēšana ......................................................................................... 11
Automātika 1....................................................................................................... 12
Automātika 2....................................................................................................... 12
Gatavs darbam (gaidstāve)......................................................................... 11
Samazināt ............................................................................................................ 11
Vasara ................................................................................................................... 12

Darbības režīms: ..................................................................................................... 11
Displejs ............................................................................................................................. 6
Dokumentācijas komplekts..................................................................................... 3
Drošības izslēgšana................................................................................................... 5

I
Ierīces identificēšanas kods ................................................................................ 23
Iestatījumi ..................................................................................................................... 14

K
Kalendārs ........................................................................................................................ 9
Klona programma

Funkcionālā apkure......................................................................................... 20
Sildīšana līdz ieklāšanas gatavībai ......................................................... 20

Komutācijas funkcija ............................................................................................... 15
Konfigurācija ............................................................................................................... 16

L
Laika programma.............................................................................................. 10, 13

Pagaidu laika programmas ......................................................................... 13
Pastāvīgās laika programmas ................................................................... 13

M
Maisītāja modulis .............................................................................................. 17, 50

N
Naviģēšana

Izvēlnē ...................................................................................................................... 8
Sarakstos ................................................................................................................ 8

Neplānota karstā ūdens sagatavošana ......................................................... 13
Nominālvērtību iestatīšana ..................................................................................... 9
Noteikumiem atbilstoša lietošana........................................................................ 4

P
Palīdzības funkcija...................................................................................................... 8
Papildus spēkā esošie dokumenti....................................................................... 3
Parametrs ..................................................................................................................... 53
Parametru atiestate ................................................................................................. 21
Parametru tabula ...................................................................................................... 28
Pulksteņa laika iestatīšana ..................................................................................... 9

R
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S
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Sensoru tests.............................................................................................................. 19
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Maisītāja modulis ............................................................................................. 50
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Telpas temperatūra

Samazināšana ................................................................................................... 12
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Nominālā telpas temperatūra ..................................................................... 12
Telpas temperatūra "Izbraukums" ........................................................... 12

Termināļa funkcija .................................................................................................... 22
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V
Vadība, izmantojot internetu ............................................................................... 11
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