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Моля следвайте точно тези
инструкции за безопасност, за да
избегнете рискове и вреди за
хората, имуществени щети и
щети за околната среда.

Обяснение на инструкциите за безопасност

Опасност
Този знак предупреждава за опас-
ност от вреди за човека.

! Внимание
Този знак предупреждава за опас-
ност от имуществени щети и
щети за околната среда.

Указание
Данните обозначени с думата Указа-
ние съдържат допълнителна инфор-
мация.

Целева група

Това ръководство за експлоатация е
предназначено за обслужващите
инсталацията.
Този уред може да се използва и от
деца над 8-годишна възраст, както и
от хора с намалени физически,
сетивни или умствени възможности
или без опит и/или познания, ако са
под наблюдение или са инструкти-
рани по отношение на безопасната
употреба на уреда и разбират свърза-
ните с нея опасности.

! Внимание
Наблюдавайте децата, когато са
в близост до уреда.
■ Децата не трябва да играят с

уреда.
■ Почистване и поддръжка от

потребителя не трябва да се
извършват от деца без наблю-
дение.

Указания за безопасност при работи по инсталацията

Свързване на уреда

■ Уредът трябва да се свързва и пуска
в експлоатация само от оторизирани
специалисти.

■ Спазвайте предварително указаните
условия за електрическото свърз-
ване.

■ Изменения по наличната инсталация
трябва да се извършват само от ото-
ризирани специалисти.

Опасност
Непрофесионално извършени
работи по инсталацията могат да
доведат до злополуки с опасност
за живота.
Работите по електрическата
инсталация трябва да се извърш-
ват само от квалифицирани елек-
тротехници.

Инструкции за безопасност
За Вашата безопасност
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Работи по уреда

■ Настройките и работите по уреда
трябва да се извършват само
съгласно предписанията в това
ръководство за обслужване.
Допълнителни работи по уреда
трябва да се извършват само от ото-
ризирани специалисти.

■ Не отваряйте уреда.
■ Не демонтирайте капаците.
■ Не променяйте и не отстранявайте

монтираните части или инсталира-
ните принадлежности.

■ Не отваряйте и не затягайте допъл-
нително тръбните съединения.

Опасност
Горещите повърхности могат да
причинят изгаряния.
■ Не отваряйте уреда.
■ Не докосвайте горещите

повърхности на неизолираните
тръби и арматури.

Допълнителни компоненти,
резервни и износващи се части

! Внимание
Компонентите, които не са изпи-
тани с инсталацията, могат да
причинят повреди в инсталацията
или да окажат отрицателно въз-
действие върху функционирането
й.
Монтаж или смяна трябва да се
извършват само от специализи-
раната фирма.

Указания за безопасност при експлоатация на инсталацията

Поведение при пожар

Опасност
При пожар съществува опасност
от изгаряне.
■ Изключете инсталацията.
■ Използвайте проверен пожаро-

гасител от клас АВС.

Условия за инсталирането

Опасност
Леснозапалими течности и мате-
риали (напр. бензин, разтвори-
тели, почистващи препарати, бои
или хартия) могат за предизвикат
взривно изгаряне или пожар.
Не съхранявайте и не използ-
вайте такива вещества в котел-
ното помещение и в непосред-
ствена близост до отоплителната
инсталация.

Инструкции за безопасност
За Вашата безопасност (продължение)
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! Внимание
Недопустими условия в обкръжа-
ващата среда могат да причинят
повреди в инсталацията и да
застрашат безопасната експлоа-
тация.
■ Спазвайте допустимите околни

температури съгласно указа-
нията в това ръководство за
обслужване.

■ Уред за вътрешен монтаж:
– Избягвайте замърсяване на

въздуха с халогенни въглево-
дороди (съдържащи се напр. в
бои, разтворители и почи-
стващи препарати).

– Избягвайте продължително
време висока влажност на въз-
духа (напр. поради постоянно
сушене на пране).

Инструкции за безопасност
За Вашата безопасност (продължение)
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Символ Значение
Препратка към друг документ с допъл-
нителна информация
 

1. Илюстрации на работните стъпки:
Номерирането отговаря на последова-
телността на работния процес.

Предупреждение за материални и еко-
логични щети
 
 
Опасност от електрически ток
 
 
Необходимо е особено внимание.
 
 
■ Трябва да се чуе щракване при фикси-

рането на компонента.
или

■ Акустичен сигнал
■ Използвайте нов компонент.

или
■ В комбинация с инструмент: Почисте-

те повърхността.
Изхвърлете компонента съобразно тех-
ническите изисквания.
 
 
Предайте компонента в съответните
пунктове за събиране. Не изхвърляйте
компонента при битовите отпадъци.
 

Видове уреди
Символ Значение

Съдържанието важи само за термопом-
пи солен разтвор/вода.
Съдържанието важи само за термопом-
пи въздух/вода.
Съдържанието важи само за термопом-
пи въздух/вода с отделно вътрешно/
външно тяло.

Специализирани термини

С цел по-добро разбиране на функциите на
управлението Vitotronic тук се разясняват по-под-
робно някои специализирани термини. Тази инфор-

мация ще намерите в глава „Разяснение на терми-
ните“ в приложението.

Употреба по предназначение

Уредът трябва да се инсталира и експлоатира по
предназначение само в затворени отоплителни сис-
теми съгласно EN 12828, като се вземат под внима-
ние съответните ръководства за монтаж, сервиз и
експлоатация.

В зависимост от изпълнението уредът може да се
използва само за следните цели:
■ Отопление на помещенията
■ Охлаждане на помещенията
■ Загряване на питейна вода

С допълнителни компоненти и принадлежности
обемът на функциите може да се разшири.

Първо се информирайте

Символи
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Употребата по предназначение предполага извър-
шване на неподвижен монтаж заедно с одобрени за
съответната инсталация компоненти.

Професионалното или промишлено използване за
други цели, различни от отопление/охлаждане на
помещения или загряване на питейна вода, се
счита за нецелесъобразно.

Неправилна употреба респ. неправилна работа с
уреда (напр. отваряне на уреда от експлоатиращия
инсталацията) са забранени и водят до изключване
на отговорността. Неправилна употреба е налице и
тогава, когато по компоненти на отоплителната сис-
тема се правят промени, които касаят целесъо-
бразното им функциониране.

Указание
Уредът е предвиден само за битова или от
битов тип употреба, т.е. и необучени лица
могат да обслужват уреда безопасно.

Информация за продукта

Управление на термопомпата

Управлението на термопомпата Vitotronic 200, тип
WO1C регулира всички функции на Вашата отопли-
телна инсталация с термопомпа и вентилация на
жилището.

В зависимост от типа термопомпа управлението на
термопомпата е монтирано на различни позиции:
Виж страница 18.
■ на предната страна на термопомпата
■ на горната страна на термопомпата
■ в отделен корпус на стена

Типове термопомпи

Термопомпи въздух/вода 

Термопомпите въздух/вода използват енергията от
околния въздух за генериране на топлина. За целта
вентилатор засмуква околен въздух посредством
топлообменник (изпарител). В изпарителя топлин-
ната енергия на този околен въздух се предава на
хладилния кръг. Там се създават необходимите
температури за отопление на помещенията и загря-
ване на битова гореща вода. Компресорът служи за
задвижване на хладилния кръг.

За охлаждане на помещенията хладилният кръг
работи в реверсивен режим. От помещенията се
отнема топлина и се отдава на околния въздух
посредством изпарителя.

Указание
Термопомпите въздух/вода могат да бъдат 2-
степенни. 2-степенните термопомпи въздух/вода
имат 2 компресора, които могат да се включват
поотделно или едновременно в зависимост от
желаната отоплителна мощност.

Термопомпите въздух/вода могат да се закупят в
следните варианти корпус/монтаж:

Термопомпа за монтаж на закрито
■ Всички компоненти на термопомпата, включи-

телно управлението на термопомпата, се намират
в корпус в рамките на сградата. Посредством сис-
тема от въздушни канали външният въздух
постъпва в термопомпата и излиза отново навън.

Термопомпа за монтаж на открито
■ Всички компоненти, без управлението на термо-

помпата, се намират в корпус, монтиран извън
сградата. Управлението на термопомпата е раз-
положено в сградата. Термопомпата е свързана
хидравлично с отоплителната инсталация на
сградата.

Термопомпи въздух/вода с отделно вътрешно/
външно тяло 

Външното тяло е монтирано извън сградата или
отвън на сградата. Във външното тяло топлината
се получава от околния въздух.
Вътрешното тяло, включително управлението на
термопомпата, е монтирано в сградата и предава
топлината на отоплителната инсталация.
Вътрешното тяло и външното тяло са свързани
хидравлично и електрически помежду си.

Първо се информирайте

Употреба по предназначение (продължение)
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Hybrid Pro Control
■ За термопомпите Vitocal 200-A и Vitocal 200-S е

на разположение функцията за регулиране Hybrid
Pro Control.

■ С Hybrid Pro Control термопомпата може да се
комбинира с газов или нафтов котел от еколо-
гична или икономическа гледна точка. Благодаре-
ние на тази функция за регулиране двете термо-
помпи работят оптимално съгласувано помежду
си във всяка работа ситуация.

Термопомпи солен разтвор/вода 

Термопомпите солен разтвор/вода използват зем-
ната топлина за генериране на топлина. Земната
топлина се предава посредством топлоносител
(солен разтвор) на хладилния кръг. Там се създават
необходимите температури за отопление на поме-
щенията и загряване на битова гореща вода. И тук
компресор служи за задвижване на хладилния кръг.

За охлаждане на помещенията термопомпата
отвежда топлина от помещенията в земята.

Термопомпите солен разтвор/вода са инсталирани
в сградата.

Указание
Термопомпите солен разтвор/вода могат да
бъдат 2-степенни. 2-степенните термопомпи
солен разтвор/вода имат 2 компресора, които
могат да се включват поотделно или едновре-
менно в зависимост от желаната отоплителна
мощност.
Според типа термопомпа двата компресора се
намират в един корпус или в 2 намиращи се един
до друг отделни корпуса. Двата компресора се
регулират от едно общо управление на термо-
помпата.

Термопомпи вода/вода

Термопомпите вода/вода използват напр. подпоч-
вена вода за генериране на топлина – на същия
принцип като термопомпите за солен разтвор/вода.
Енергията от подпочвената вода постъпва посред-
ством топлоносителя в хладилния кръг.

С допълнителни компоненти термопомпа солен
разтвор/вода може да се използва като термопомпа
вода/вода.
Термопомпите вода/вода са инсталирани в сгра-
дата.

Оборудване и функции

Типовете термопомпи се различават по оборудва-
нето:
■ Бойлер
■ Допълнителен електрически нагревател (прото-

чен водонагревател)
■ Високоефективни циркулационни помпи
■ …

Типовете термопомпи се различават по функциите,
които са на разположение:
■ Брой на отоплителните кръгове
■ Соларно производство на БГВ
■ Охлаждане на помещенията
■ Понижаване на шума
■ Регулиране на мощността
■ Използване на собствения ток
■ Използване на излишък на ток от мрежата (Smart

Grid)
■ …

Специализираната фирма е попълнила във форму-
ляра на страница 115 с какво оборудване и какви
функции разполага Вашата отоплителна инстала-
ция.

Вентилационни системи за жилища

Вентилационните системи за жилища служат за
контролирана вентилация на еднофамилни къщи
или апартаменти.
В случай че във Вашата инсталация е интегрирана
вентилационна система за жилища на Viessmann,
централният вентилационен уред се регулира и
обслужва от управлението на термопомпата.
Чрез времева програма вентилационният режим се
съгласува автоматично с Вашите потребности.
„Иконом. режим“ и „Ваканц. програма“ допри-
насят за пестене на енергия. В „Интенз.режим“
повишавате въздухообмена в сградата и отвеждате
бързо навън миризми и влага.
Поддържат се следните централни вентилационни
уреди:

Vitovent 200-C

Vitovent 200-С е подходящ за еднофамилни къщи
или апартаменти с жилищна площ до 120 m2.
Vitovent 200-С отговаря на изискванията за използ-
ване в пасивна сграда.

Вентилационният уред може да се монтира по
избор на стена или на тавана.

Вентилационният режим може да се превключва –
допълнително към управлението на термопомпата
– и посредством свързан към вентилационния уред
превключвател или бутон (превключвател за баня),
напр. в случай че временно Ви е необходима мак-
симална степен на вентилация.

Първо се информирайте

Информация за продукта (продължение)
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Vitovent 200-W

Vitovent 200-W е подходящ за еднофамилни къщи
или апартаменти с жилищна площ до 230 m2.

Този вентилационен уред се монтира на стена.

За да се предотвратят щети от влага в сградата,
вентилационният уред регулира автоматично въз-
духообмена в зависимост от влажността на въздуха
в помещенията (необходими са принадлежности).

Vitovent 300-C

Vitovent 300-С е подходящ за еднофамилни къщи
или апартаменти с жилищна площ до 90 m2.
Vitovent 300-С отговаря на изискванията за използ-
ване в пасивна сграда.

Вентилационният уред може да се монтира по
избор на стена или на тавана.

За добро качество на въздуха в сградата вентила-
ционният уред регулира автоматично въздухооб-
мена в зависимост от влажността на въздуха и/или
концентрацията на въглероден диоксид в помеще-
нията (необходими са принадлежности).

Vitovent 300-F

Vitovent 300-F е подходящ за еднофамилни къщи
или апартаменти с жилищна площ до 180 m2.
Vitovent 300-F отговаря на изискванията за използ-
ване в пасивна сграда.

Този вентилационен уред се монтира в близост до
управлението на термопомпата.

За добро качество на въздуха в сградата вентила-
ционният уред регулира автоматично въздухооб-
мена в зависимост от влажността на въздуха и/или
концентрацията на въглероден диоксид в помеще-
нията (необходими са принадлежности).

Посредством вентилационната система в помеще-
нията може да се осигурява – освен вентилация на
жилището – и топлина от термопомпата. Това
загряване на приточния въздух е подходящо като
единствен топлоизточник в сгради с много добра
топлоизолация. За загряване на приточния въздух
специализираната фирма е свързала вентилацион-
ния уред с отоплителния кръг КО1 на термопом-
пата. Тогава отоплителният кръг КО1 е вентилацио-
нен отоплителен кръг.

Vitovent 300-W

Vitovent 300-W е подходящ за еднофамилни къщи
или апартаменти с жилищна площ до 440 m2.
Vitovent 300-W отговаря на изискванията за използ-
ване в пасивна сграда.

Този вентилационен уред се монтира на стена.
Подов монтаж е възможен с принадлежности.

За добро качество на въздуха в сградата вентила-
ционният уред регулира автоматично въздухооб-
мена в зависимост от влажността на въздуха и/или
концентрацията на въглероден диоксид в помеще-
нията (необходими са принадлежности).

Допустими околни температури в помещението за монтаж

! Внимание
Извън посочените температурни диапазони е
възможно възникване на аварии на уреда.
Уверете се, че се спазва посоченият темпе-
ратурен диапазон в помещението за монтаж.

Първо се информирайте

Информация за продукта (продължение)
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Уред Околна температура
Мин. Макс.

Инсталирани в сградата термопомпи  
■ Термопомпи солен разтвор/вода и вода/вода, включително управление-

то на термопомпата
0 °C 35 °C

■ Термопомпа въздух/вода Vitocal 200-A, включително управлението на
термопомпата

5 °C 30 °C

Термопомпи въздух/вода с отделно вътрешно/външно тяло  
■ Окачени на стена вътрешни тела без интегриран бойлер 5 °C 35 °C
■ Стоящи на пода вътрешни тела с интегриран бойлер 0 °C 35 °C
Монтирани в сградата управления на термопомпата  
■ Отделни управления на термопомпите въздух/вода за външен монтаж 0 °C 35 °C
Централни вентилационни уреди  
■ Всички типове 2 °C 35 °C

Граници на външните температури за термопомпи за въздух/вода  / 

Термопомпите за въздух/вода използват външния
въздух като топлоизточник. Експлоатацията е ефек-
тивна само в рамките на определени граници на
външната температура, напр. между –20 °C и
+35 °C. В случай че температурата превиши гор-
ната температурна граница или падне под долната
температурна граница, тези термопомпи временно
се изключват. За това получавате съобщение на
управлението на термопомпата.
За да се покрие потреблението на топлина за ото-
пление на помещенията и производство на битова
гореща вода, при необходимост управлението на
термопомпата автоматично включва наличните
допълнителни нагреватели, напр. допълнителен
електрически нагревател.

Указание
Допълнителните електрически нагреватели
трябва да бъдат разрешени от Вас за производ-
ство на топлина: Виж страница 45.

В случай че външната температура отново е в рам-
ките на температурните граници, термопомпата
автоматично е готова отново за работа.

Температурни граници за термопомпи солен разтвор/вода и термопомпи вода/вода 

При термопомпи солен разтвор/вода и термопомпи
вода/вода топлината се предава посредством
топлоносителя (солен разтвор) на термопомпата.
Топлоизточниците земя и подпочвена вода се
намират през цялата година на почти постоянно
температурно ниво. Затова не се очаква падане
под или превишаване на допустимите темпера-
турни граници за постъпването на солен разтвор в
термопомпата.

В случай че термопомпата солен разтвор/вода или
термопомпата вода/вода се изключи поради твърде
ниски или твърде високи входни температури на
соления разтвор, е налице евентуална авария. За
това получавате съобщение на управлението на
термопомпата. В такъв случай уведомете специа-
лизираната фирма.

Първоначално пускане в експлоатация

Първоначалното пускане в експлоатация и съгласу-
ването на управлението на термопомпата с мест-
ните и строителните условия, както и инструктажът
за обслужването трябва да се извършат от специа-
лизираната фирма.

Първо се информирайте

Информация за продукта (продължение)
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Указание
В това ръководство за обслужване се описват и
функции, които са възможни само при някои
типове термопомпи или с принадлежности. Тези
функции не са специално обозначени.
Специализираната фирма е попълнила във фор-
муляра на страница 115 с какво оборудване и
функции разполага Вашата отоплителна инста-
лация.
Ако имате въпроси относно функционалния спек-
тър и принадлежностите на термопомпата и
отоплителната инсталация, се обърнете към
специализираната фирма.

Инсталацията е настроена предварително

Отоплителната инсталация е настроена предвари-
телно в завода-производител и е готова за работа:

Отопление на помещенията/Охлаждане на поме-
щенията
■ От 00:00 до 24:00 часа Вашите помещения се

отопляват на 20 °C „Стайна темп. задад.“ (нор-
мална стайна температура).

■ В случай че е наличен буферен съд, този буфе-
рен съд се загрява.

■ Активният охладителен режим е блокиран: Виж
страница 46.

Производство на БГВ
■ Битовата гореща вода се загрява през всички дни

от 00:00 до 24:00 часа на 50 °C „Темп. на БГВ,
зад.ст.“

■ Евентуално наличната рециркулационна помпа е
изключена.

■ Евентуално наличен допълнителен електрически
нагревател е активиран: Виж страница 45.

Защита от замръзване
■ Защитата от замръзване на термопомпата, бой-

лера и евентуално наличен буферен съд е гаран-
тирана.
Указание
В следните случаи защита от замръзване е
гарантирана само с допълнителен нагревател
(осигурен на място):
– Термопомпи въздух/вода:

При температури под −15 °C
– При неизправност на термопомпата
Допълнителни нагреватели са напр. проточен
водонагревател или нафтов/газов котел.

Вентилация на жилището с вентилационен уред
Viessmann
■ От 00:00 до 24:00 часа: вентилация на жилището

в работен статус „Нормал.“

Пренастройка зимно/лятно време
■ Пренастройката се извършва автоматично.

Дата и час
■ Датата и часът са настроени от специализира-

ната фирма.

Вие можете да промените настройките индиви-
дуално според желанията си и по всяко време.

Спиране на електричеството
При спиране на електричеството всички
настройки се запазват.

Първо се информирайте

Първоначално пускане в експлоатация (продължение)
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Пестене на енергия при отопление на помеще-
нията/охлаждане на помещенията

■ Не преотопляйте помещенията. Всеки градус
стайна температура по-малко спестява до 6 % от
разходите за отопление.
Не настройвайте комфортната за Вас темпера-
тура твърде високо напр. по-високо от 20 °C: Виж
страница 30.

■ Отоплявайте Вашите помещенията през нощта
или при редовно отсъствие с понижена стайна
температура (това не е целесъобразно при под-
ово отопление). За целта настройте времевите
програми за отоплението на помещенията: Виж
страница 31.

■ Настройте отоплителните или охладителните
характеристики така, че помещенията Ви през
цялата година да се отопляват или охлаждат с
комфортната за Вас температура: Виж стра-
ница 35.

■ Изберете стратегия за регулиране „Икономичен“
при инсталации, при които са комбинирани тер-
мопомпа въздух/вода и външен отоплителен уред
(напр. газов или нафтов котел): Виж стра-
ница 58.

■ За да изключите функциите, които не са необхо-
дими (напр. отопление на помещенията през
лятото), настройте работните програми „Само
БГВ“ и „Stand by“: Виж страница 41 и стра-
ница 72.

■ За да намалите стайната температура при кратко
отсъствие (това не е целесъобразно при подово
отопление), настройте „Иконом. режим“: Виж
страница 37.

■ Ако заминавате за дълго време, настройте
„Ваканц. програма“: Виж страница 38.
За времето на отсъствието Ви стайната темпера-
тура се намалява и подгряването на вода се
изключва.

Пестене на енергия при подгряване на вода

■ През нощта или при редовно отсъствие подгря-
вайте топлата вода до по-ниска температура. За
целта настройте времевата програма за подгря-
ването на вода: Виж страница 41.

■ Включвайте рециркулацията на топлата вода
само в периодите, през които редовно черпите
топла вода. За целта настройте времевата про-
грама за рециркулационната помпа: Виж стра-
ница 43.

Пестене на енергия при вентилация на жили-
щето (в комбинация с вентилационен уред)

■ В случай че отсъствате за кратко време,
настройте „Иконом. режим“ или работната про-
грама „Осн.режим“. През това време степента
на вентилация се понижава: Виж страница 49
и 52.

■ Ако заминавате за дълго време, настройте
„Ваканц. програма“: Виж страница 53.
За времето на отсъствието Ви степента на венти-
лация се понижава.

Използване на собствения ток (в комбинация с
фотоволтаична система)

■ Използвайте генерирания от Вашата фотовол-
таична система ток за Вашата отоплителна инста-
лация: Виж страница 55.

Използване на излишък на ток (Smart Grid)

■ Използвайте безплатен и изгоден излишък на ток
от енергоснабдителното предприятие за Вашата
отоплителна инсталация: Виж страница 57.

За други енергоспестяващи функции на управле-
нието на термопомпата се обърнете към специали-
зираната фирма.

Първо се информирайте

Съвети за пестене на енергия
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Повече уют във Вашите помещения

■ Настройте комфортната за Вас температура: Виж
страница 21.

■ Настройте времевата програма за Вашите ото-
плителни/охладителни кръгове така, че комфорт-
ната за Вас температура да се достига автома-
тично, когато присъствате: Виж страница 31.

■ Настройте отоплителните или охладителните
характеристики така, че помещенията Ви през
цялата година да се отопляват или охлаждат с
комфортната за Вас температура: Виж стра-
ница 35.

■ Настройте времевата програма за буферния съд
(ако има такъв) така, че винаги да има на разпо-
ложение достатъчно вода за отопление или вода
за охлаждане за Вашите отоплителни/охлади-
телни кръгове: Виж страница 32.

■ Разрешете допълнителния електрически нагрева-
тел за отоплението на помещенията. В случай че
бързо са необходими големи количества топлина,
този допълнителен нагревател се включва допъл-
нително към термопомпата: Виж страница 45.

■ Разрешете активния охладителен режим. Така
при необходимост има висока охладителна мощ-
ност на разположение: Виж страница 46.

■ Ако краткосрочно Ви е необходима по-висока
стайна температура, настройте „Режим
"Парти"“: Виж страница 36.
Пример:
Късно вечерта е настроена понижена чрез време-
вата програма стайна температура. Гостите Ви
остават по-дълго.

Подгряване на вода според потребностите

■ Настройте времевата програма за подгряване на
вода така, че според навиците Ви винаги да има
на разположение достатъчно топла вода: Виж
страница 41 и страница 43.
Пример:
Сутрин Ви е необходима повече топла вода,
отколкото през деня.

■ Оптимизирайте времевата програма за бойлера.
За целта използвайте оптимизацията на включва-
нето и оптимизацията на изключването: Виж стра-
ница 42 и  43.

■ Настройте времевата програма за рециркула-
ционната помпа така, че в периодите на по-често
потребление на топла вода от крановете веднага
да има на разположение топла вода: Виж стра-
ница 43.

■ Разрешете допълнителния електрически нагрева-
тел за подгряването на вода. В случай че бързо
са необходими големи количества топла вода,
този допълнителен нагревател автоматично се
включва допълнително към термопомпата: Виж
страница 45.

■ Ако краткосрочно Ви е необходима по-висока
температура на топлата вода, настройте „1x
подгр. на БГВ“: Виж страница 43.

Режим на термопомпи за въздух/вода с понижен
шум

■ Понижете нивото на шума от термопомпата въз-
дух/вода, напр. през нощта. За целта настройте
времевата програма за режима с понижен шум:
Виж страница 47.

Вентилация на жилището според потребностите
(в комбинация с вентилационен уред)

■ Увеличете въздухообмена в помещенията при
повишена влажност на въздуха или образуване
на силна миризма, напр. при готвене. За целта
настройте „Интенз.режим“: Виж страница 51.

■ През отоплителния период влажността на приточ-
ния въздух може силно да се понижи. За да не
стане твърде сух въздухът в помещенията през
това време, понижете степента на вентилация. За
целта напаснете времевата програма: Виж стра-
ница 50 (не е необходимо при вентилационни
уреди с енталпиен топлообменник).

Първо се информирайте

Съвети за повече комфорт
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В зависимост от типа термопомпа управлението на
термопомпата може да изглежда различно.

Управление на термопомпата на предната страна на уреда

14°C 21°C

Фиг. 1

Управление на термопомпата на горната страна на
уреда

BA

Фиг. 2

A Горна част на управлението с модул за упра-
вление

B Бутон за промяна на позицията за фиксиране

Управление на термопомпата като отделен корпус
на стена

Фиг. 3

Указание
■ За термопомпи за въздух/вода, монтирани извън

сградата.
■ На гърба на капака ще намерите кратко ръко-

водство за обслужване. За отваряне дръпнете
горния край на капака напред.

Обслужване на управлението на термопомпата

Можете да извършите всички настройки на упра-
влението на термопомпата централно от панела за
управление.
Ако във Вашите помещения има инсталирани
дистанционни управления, можете да извършвате
настройките и от дистанционните управления.

Ръководство за обслужване на дистанцион-
ното управление

Обслужване на управлението на термопомпата

Отваряне на управлението на термопомпата
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14°C 21°C

Фиг. 4

За връщане една стъпка назад в менюто
или
за прекъсване на започната настройка на стой-
ности
Курсорни бутони
За прелистване на менюто или настройка на
параметри

OK За потвърждаване на избора или запаметя-
ване на извършената настройка
За извикване на меню „Указания за обслуж-
ване“ (виж следващата глава) или допълни-
телни информации за избраното меню.
За повикване на разширеното меню

На Ваше разположение има 2 нива за обслуж-
ване:
■ Основно меню: Виж страница 20.
■ Разширено меню: Виж страница 21.

Указание
Ако в продължение на няколко минути не сте
извършвали настройки от модула за управление,
скрийнсейвърът се активира: Виж стра-
ница 22.

Извикване на общи Указания за обслужване

На дисплея получавате разяснения за обслужва-
нето във формата на кратко ръководство.

Така повиквате „Указания за обслужване“:
■ Скрийнсейвърът е активен, виж страница 22:

Натиснете бутона .
■ Вие се намирате някъде в менюто:

Натискайте бутона  дотогава, докато се появи
основното меню: Виж страница.
Натиснете бутона .

Символи на дисплея

Символите не се появяват непрекъснато, а в зави-
симост от изпълнението на инсталацията и режима
на работа.

Индикации:
Защитата от замръзване е активна.
Отопление на помещенията с нормална стайна
температура
Отопление на помещенията с понижена стайна
температура
Режим парти за отопление на помещенията
активен.
Икономичен режим за отопление на помеще-
нията активен.
В комбинация със соларна система:
Помпата на соларния кръг работи.
Компресорът работи.
При термопомпи солен разтвор/вода и вода/
вода:
Първичната помпа работи.
При термопомпи въздух/вода:
Вентилаторът работи.
Проточният водонагревател е включен (допъл-
нителен електрически нагревател)

В комбинация с охладителен кръг:
Охлаждащ режим активен
В комбинация с фотоволтаична система:
Използване на собствения ток активно
В комбинация със специална връзка с енергос-
набдителното предприятие (Smart Grid):
Блокиране от ЕСП или използване на излишък
на ток активно Включването на термопомпата
се влияе от енергоснабдителното предприятие
(ЕСП).

Отоплителни/Охладителни кръгове:
KO... Отоплителен кръг ...

или
Отоплителен/Охладителен кръг ...

SKK Отделен охладителен кръг

Обслужване на управлението на термопомпата

Обслужване на управлението на термопомпата (продължение)
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Работни програми:
■ Работни програми за отопление, охлаждане,

топла вода:
, , , :

Значение на символите: Виж страница 24.
■ Работни програми за вентилация:

Степени на вентилация 0  до 4  в зависимост
от настроената работна програма: Виж стра-
ница 25.

Степени на вентилация (в комбинация с вентила-
ционен уред):

0 Няма вентилация
1 Минимален поток на вентилирания въздух
2 Намален поток на вентилирания въздух
3 Нормален поток на вентилирания въздух
4 Максимален поток на вентилирания въздух

2 Защитата от замръзване за вентилационната
система е активна. Символ в примера за сте-
пен на вентилация 2

2 Регистърът за предварително загряване за
вентилационния уред, ако има такъв, е акти-
вен. Символ в примера за степен на вентила-
ция 2
Вентилационното устройство е изключено от
мрежовия прекъсвач.
или
Щепселът за свързване към мрежата е издър-
пан.

Съобщения: Виж страница 67.
Авария
Предупреждение
Указание

Основно меню: Показания и настройки

В основното меню могат да се извършат и прегле-
дат следните настройки за предпочитания отопли-
телен/охладителен кръг E:
■ Нормална стайна температура (Комфортната за

Вас температура)
■ Работна програма

Така повиквате основното меню:
■ Скрийнсейвърът е активен, виж страница 22:

Натиснете бутона OK.
■ Намирате се в разширеното меню, виж стра-

ница 21:
Натискайте бутона , докато се появи основното
меню.

40°CТемп. на подав. лин.

14°C 21°C

КО1

E

Суш. под.замазка

B

C

A

D

Фиг. 5

A Работна програма за предпочитания отоплите-
лен/охладителен кръг (E)

B Актуална външна температура

C Зададена стойност за стайната температура за
предпочитания отоплителен/охладителен кръг
(E)

D Редове за информация
E Предпочитан отоплителен/охладителен кръг:

Виж страница 61.
Няма показание, ако има само един отоплите-
лен/охладителен кръг.

Указание
■ При специални изпълнения на инсталацията

основното меню може да се различава от пока-
заното тук: Виж глава „Специални изпълнения
на инсталацията“ на страница 70.

■ Настройките за предпочитания отоплителен/
охладителен кръг можете да извършите също
и в разширеното меню: Виж страница 21.

■ Настройките за евентуални други свързани
отоплителни/охладителни кръгове могат да се
извършат само в разширеното меню.

■ Настройките за вентилацията (ако има
такава) можете да извършвате само в разши-
реното меню.

■ Специализираната фирма може да блокира обс-
лужването за основното меню. В този случай
не можете да извършвате настройки нито в
основното, нито в разширеното меню. Показва
се „Блокирано обслужв.“

Редове за информация D

В горния ред за информация се показват спе-
циални работни програми: Виж страница 25.
■ „Суш. под.замазка“
■ „Външно включване“
■ „Външна програма“

Обслужване на управлението на термопомпата

Обслужване на управлението на термопомпата (продължение)
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В долния ред за информация – в зависимост от
оборудването на Вашата инсталация – се показва
следната информация:
■ „Темп. на подав. лин.“:

Температура на водата за отопление или охла-
ждане на изхода от термопомпата:
Тази информация се показва, в случай че Вашата
инсталация разполага с буферен съд за вода за
отопление или не притежава буферен съд.

■ „Буф. съд: Отопл. на помещ.“
Вашата инсталация разполага с буферен съд за
вода за отопление/охлаждане за отопление на
помещенията и охлаждане на помещенията: Виж
страница 32.
За този буферен съд сте включили отопление на
помещенията.

■ „Буф. съд: Охлаж.на помещ.“
Вашата инсталация разполага с буферен съд за
вода за отопление/охлаждане за отопление на
помещенията и охлаждане на помещенията: Виж
страница 32.
За този буферен съд сте включили охлаждане на
помещенията.

Настройка на нормална стайна температура за предпочитания отоплителен/охладителен
кръг

Натиснете следните бутони:

1. /  за желаната стойност

2. OK за потвърждаване

Настройка на работна програма за предпочитания отоплителен/охладителен кръг

Натиснете следните бутони:

1. /  за желаната работна програма

2. OK за потвърждаване

Разширено меню: Показания и настройки

В разширеното меню можете да извършвате и пре-
глеждате всички настройки от функционалния
спектър на управлението на термопомпата, напр.
ваканционна програма и времеви програми.
Общ преглед на менюто започва от страница 92.

Така повиквате разширеното меню:
■ Щаденето на дисплея (скрийнсейвър) е активно:

Натиснете последователно бутоните OK и .
■ Вие се намирате някъде в менюто:

Натиснете бутона .

Указание
Специализираната фирма може да блокира обс-
лужването за разширеното меню. В такъв случай
можете само да преглеждате съобщения (виж
страница 64) и да включвате ръчния режим (виж
страница 69). Използвайте ръчния режим само
след консултация със специализираната фирма.

Обслужване на управлението на термопомпата

Основно меню: Показания и настройки (продължение)
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Меню

Ръчен режим

Напред с

Инсталация
Топла вода
Отопл./Охлажд.

OKF

i

Фиг. 6

F Диалогов ред

Скрийнсейвър

Ако в продължение на няколко минути не сте
извършвали настройки от модула за управление,
скрийнсейвърът се активира. Яркостта на освет-
лението на дисплея се намалява.

14°C 21°CB

C

Фиг. 7

B Актуална външна температура
C Зададена стойност за стайната температура

1. Натиснете бутона OK.
За връщане в основното меню: Виж стра-
ница 20.

2. Натиснете бутона .
Избраната точка от менюто е на бял фон.
За връщане в разширеното меню: Виж стра-
ница 21.
В диалоговия ред F получавате необходимите
указания за работа: Виж фигурата 6 на стра-
ница 22.

Система на обслужване

За всеки отоплителен/охладителен кръг можете да
предприемете настройки за отопление/охлаждане
на помещенията. Затова е необходимо преди съо-
тветните настройки (напр. стайна температура) да
изберете желания отоплителен/охладителен кръг.

На следващата фигура, въз основа на примера за
настройка на зададената стойност за стайната тем-
пература, е показан начинът на работа. Фигурата
показва настройката без и с избор на отоплителния
кръг както и различни диалогови редове.

Обслужване на управлението на термопомпата

Разширено меню: Показания и настройки (продължение)
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V vили

OK

Ú

OK

OK

Отопл. кръг 1

Икон. режим

Ù Ú

Режим парти
КО1 Избор отопл.кръг Ù ÚКО2

е избрано

Отопл. кръг 2

Стайна темп. задад. КО1

20 °C

Промяна с (

Стайна темп. задад. КО1

22 °C

Приемане с OK

Стайна темп. задад. КО1

22 °C

Прието

ê

ê

Ù ÚКО1

Отопл. кръг 2

Икон. режим

Ù Ú

Режим парти
КО1

Напред с OK

ê

ê

Ù ÚКО2

Пониж.ст.темп.задад.

Пониж.ст.темп.задад.

Стайна темп. задад.

Стайна темп. задад.

V vили

OK

Стайна темп. задад. КО2

20 °C

Промяна с (

Стайна темп. задад. КО2

22 °C

Приемане с OK

Стайна темп. задад. КО2

22 °C

Прието

OK /     / v v

Отопл. кръг 1

Икон. режим
Режим парти

КО1

Напред с OK

ê

ê

Пониж.ст.темп.задад.
Стайна темп. задад.

/ v v

OK

OK

40 °CТемп.подаване

КО1

14 °C 21 °C

Меню

БГВ

Напред с OK
Ръчен режим
Инсталация

Отопл./Охлажд.

i

Избиране с (

Фиг. 8

Информация за работните програми

С „Работна програма“ включвате или изключвате
функциите на Вашата инсталация в зависимост от
това дали напр. желаете за отоплявате помеще-
нията или само да подгрявате питейна вода.

Ако във Вашата отоплителна инсталация са налице
няколко отоплителни кръга, настройте „Работна
програма“ поотделно за всеки отоплителен кръг.

Обслужване на управлението на термопомпата

Система на обслужване (продължение)
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Работни програми за отопление, охлаждане, топла вода, защита от замръзване

Само отопление на помещенията
Отоплителни/
Охладителни
кръгове

Изпълнение на инсталацията с произ-
водство на БГВ

Изпълнение на инсталацията без
производство на БГВ

Символ Работна програма Символ Работна програма
Отоплителен кръг
„КО1“, „КО2“,
„КО3“

„Stand by“ „Stand by“
„Само БГВ“ — —
„Отопление и БГВ“
(фабрична настройка)

„Отопление“

Отопление на помещенията и охлаждане на помещенията
Отоплителни/
Охладителни
кръгове

Изпълнение на инсталацията с произ-
водство на БГВ

Изпълнение на инсталацията без
производство на БГВ

Символ Работна програма Символ Работна програма
Отоплителен/
Охладителен кръг
„КО1“, „КО2“,
„КО3“

„Stand by“ „Stand by“
„Само БГВ“ — —
„Отопл./Охлаждане и БГВ“
(фабрична настройка)

„Отопл./Охл.“

Отделен охлади-
телен кръг
„SKK“

„Stand by“ „Stand by“
„Само БГВ“ — —
„Охлаждане и БГВ“
(фабрична настройка)

„Охлаждане“

Функции на работните програми

Отопление/Охлаждане на помещения и производство на БГВ
Символ Работна програма Функция

„Отопление и БГВ“ ■ Помещенията на избрания отоплителен кръг се отопляват според
заданията за стайната температура и времевата програма: Виж
глава „Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията“.

■ Топлата вода се загрява според заданията за температурата на
БГВ и времевата програма: Виж глава „Производство на БГВ“.

„Отопл./Охлаждане и
БГВ“

■ Помещенията на избрания отоплителен/охладителен кръг се ото-
пляват/охлаждат според заданията за стайната температура и
времевата програма: Виж глава „Отопление на помещенията/
Охлаждане на помещенията“.

■ Топлата вода се загрява според заданията за температурата на
БГВ и времевата програма: Виж глава „Производство на БГВ“.

„Охл. и БГВ“ ■ Помещенията в отделния охладителен кръг се охлаждат непре-
къснато. Не можете да настройвате времева програма.

■ Топлата вода се загрява според заданията за температурата на
БГВ и времевата програма: Виж глава „Производство на БГВ“.

Производство на БГВ
Символ Работна програма Функция

„Само БГВ“ ■ Топлата вода се загрява според заданията за температурата на
БГВ и времевата програма: Виж глава „Производство на БГВ“.

■ Няма отопление на помещенията/охлаждане на помещенията
■ Защитата от замръзване на евентуално наличен буферен съд е

активна.

Обслужване на управлението на термопомпата

Информация за работните програми (продължение)
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Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията
Символ Работна програма Функция

„Отопл“ ■ Помещенията на избрания отоплителен кръг се отопляват според
заданията за стайната температура и времевата програма: Виж
глава „Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията“.

„Отопл./Охл.“ ■ Помещенията на избрания отоплителен/охладителен кръг се ото-
пляват/охлаждат според заданията за стайната температура и
времевата програма: Виж глава „Отопление на помещенията/
Охлаждане на помещенията“.

„Охлаждане“ ■ Помещенията в отделния охладителен кръг се охлаждат непре-
къснато. Не можете да настройвате времева програма.

Защита от замръзване
Символ Работна програма Функция

„Stand by“ ■ Няма отопление на помещенията/охлаждане на помещенията
■ Няма производство на БГВ
■ Защитата от замръзване на термопомпата, бойлера, отоплителни-

те/охладителните кръгове и евентуално наличен буферен съд е
активна.

Работни програми за вентилация

Работна програма Работен статус Поток на вентилирания въздух Вентила-
ционна сте-
пен

„Stand by“ — Няма вентилация 0

„Осн. режим“ — Минимален поток на вентилирания
въздух

1

„Вентилац.автомат.“ „Пониж.“ Намален поток на вентилирания
въздух

2

„Нормал.“ Нормален поток на вентилирания
въздух

3

„Интенз.“ Максимален поток на вентилира-
ния въздух

4

Специални работни програми

В зависимост от оборудването на инсталацията са
на разположение специални работни програми.

Обслужване на управлението на термопомпата

Информация за работните програми (продължение)
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Показание в основното меню

40°CТемп. на подав. лин.

КО1

14°C 21°C
Суш. под.замазка

D
Фиг. 9

D Специални работни програми в горния ред за
информация

Указание
В разширеното меню в „Информация“ можете
да направите преглед на настроената работна
програма: Виж страница 64.

Суш. под.замазка

Тази функция се настройва от специализираната
фирма. Подовата замазка се изсушава по твърдо
зададена времева програма (профил температура-
време) според строителния материал. Вашите
настройки за отопление на помещенията/охла-
ждане на помещенията не действат за времето
(макс. 30 дни) на сушенето на подовата замазка.
Тази функция може да бъде променена или изклю-
чена от Вашата специализирана фирма.

Външно включване

■ Специализираната фирма е свързала външни
превключващи контакти на Вашето управление
на термопомпата и е настроила функциите за тях.
С тези превключващи контакти могат да се
включват или изключват термопомпата или опре-
делени компоненти на инсталацията, напр. сме-
сител.
или

■ Специализираната фирма е свързала термопом-
пата в автоматизирана система за управление на
сградата. Тази система включва или изключва
определени функции, компоненти на инстала-
цията или работни програми независимо от
Вашите настройки.

Указание
Докато е активно „Външно включване“, не
можете да променяте настроената работна
програма на управлението на термопомпата.
След прекратяване на „Външно включване“ про-
дължава работната програма, настроена преди
това на управлението на термопомпата.

Външна програма

Специализираната фирма е свързала управле-
нието на термопомпата с интернет, напр. чрез
интернет интерфейса Vitoconnect.
Работната програма и други функции се включват
или изключват чрез Viessmann приложение.

Указание
Докато е активна „Външна програма“, след
потвърждаване на преглед можете да проме-
няте настроената работна програма на управле-
нието на термопомпата. След прекратяване на
„Външна програма“ продължава работната про-
грама, настроена преди това на управлението на
термопомпата.

Ваканц. програма

Виж страница 38.

Обслужване на управлението на термопомпата

Информация за работните програми (продължение)
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По-долу се разяснява начинът на работа за
настройка на времева програма. Особености за
отделните времеви програми ще намерите в съо-
тветните глави.

Можете да настроите времева програма за след-
ните функции:
■ Отопление на помещенията/Охлаждане на поме-

щенията: Виж страница 31.
■ Загряване на буферен съд: Виж страница 32.
■ Охлаждане на буферен съд: Виж страница 33.
■ Подгряване на вода: Виж страница 41.
■ Рециркулационна помпа за битова гореща вода:

Виж страница 43.
■ Допълнителен електрически нагревател: Виж

страница 45.
■ Понижаване на шума при термопомпи въздух/

вода: Виж страница 47.
■ Тарифни времена за електричество (в комбина-

ция с Hybrid Pro Control ): Виж страница 58.
■ Вентилация на жилището (в комбинация с венти-

лационен уред): Виж страница 50.

Във времевата програма денят се разделя на
части, така наречените времеви фази. Вие опре-
деляте какво да се случва в тези времеви фази,
напр. кога помещенията да се отопляват с нор-
мална стайна температура. За целта задайте Рабо-
тен статус за всяка времева програма.

Възможните работни статуси се различават напр.
чрез различни температурни нива.
■ Можете да настроите индивидуално времевата

програма за всеки ден от седмицата еднаква или
различна.

■ Можете да настройте до 8 времеви фази на ден.
■ Времевите фази са номерирани.
■ За всяка времева фаза настройте началния

момент и крайния момент.
Избраната времева фаза се показва с бяла лента
във времевата диаграма. Дължината ѝ се
настройва съответно във времевата диаграма.

■ Отделните работни статуси се представят с раз-
лични височини стълбчета във времевата про-
грама.
Ако се препокриват няколко времеви фази, работ-
ният статус с по-високото стълбче има приоритет.

■ В разширеното меню в „Информация“ можете
да направите преглед на времевите програми:
Виж страница 64.

Настройка на времевата програма въз основа на примера за отопление на помещенията/
охлаждане на помещенията

Разширено меню:

1. 

2. „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг.

4. „Врем.програма отопл./охл.“

5. Изберете частта от седмицата или деня от сед-
мицата.

6. Изберете времева фаза ! до (. Избраната
времева фаза се показва с бяло стълбче във
времевата диаграма.

7. Настройте началния и крайния момент на съо-
тветната времева фаза. Съответно се
настройва и дължината на бялото стълбче във
времевата диаграма.

8. Изберете желания работен статус „Понижен“,
„Нормал.“ или „Фикс.ст.“. Отделните работни
статуси се представят с различни височини
стълбчета във времевата програма. 

9. Натиснете  за излизане от менюто.

Указание
Ако искате да прекъснете преждевременно
настройката на времева фаза, натискайте ,
докато се появи желаното показание.

Обслужване на управлението на термопомпата

Начин на действие за настройка на времева програма
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Пример за работен статус и времеви фази във
времевата програма за отопление на помеще-
нията

Отопление Пн-Нд

? 08:30  -  12:10 u

Избиране с

Нормал.

(

! 00:00  -  08:30 u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Понижен

?!

КО1

§ $ %

Фиг. 10

■ Времева програма за частта от седмицата „Поне-
делник–Неделя“ („Пн-Нд“)

■ Времева фаза !:
00:00 до 08:30 часа: „Понижен“

■ Времева фаза ?:
08:30 до 12:10 часа: „Нормал.“

■ Времева фаза §:
13:00 до 18:30 часа: „Понижен“

■ Времева фаза $:
20:00 до 22:00 часа: „Фикс.ст.“

■ Времева фаза %:
22:00 до 24:00 часа: „Понижен“

Между времевите фази е активен работният статус
„Standby“, в примера от 12:10 до 13:00 часа и от
18:30 до 20:00 часа.

Ефективна настройка на времевата програма

Пример: Искате да настроите еднаква времева
програма за всички дни от седмицата без поне-
делник:

1. Изберете частта от седмицата „Понеделник–
неделя“ и настройте времевата програма.

Вр.програма отопление

Понеделник

Събота-неделя

Понеделник-петък

Понеделник-неделя

ê

ê

ê

ç

КО1

Избиране с (

Фиг. 11

Указание
Отметката е поставена винаги за частите
от седмицата с еднакви времеви фази.
Фабрична настройка: За всички дни от седми-
цата еднаква, затова отметката е поста-
вена за частта от седмицата „Понеделник–
неделя“.

2. След това изберете „Понеделник“ и настройте
за него времевата програма.

Указание
Настроените времеви фази за частта от
седмицата „Понеделник–неделя“ се запаз-
ват за дните от седмицата „Вторник“ до
„Петък“.
Отметката се поставя за частта от седми-
цата „Събота–неделя“, защото само в тази
част от седмицата съвпадат настроените
времеви фази.

Вр.програма отопление

Понеделник

Събота-неделя

Понеделник-петък

Понеделник-неделя

ê

ê

êç

КО1

Избиране с (

Фиг. 12

Обслужване на управлението на термопомпата

 Начин на действие за настройка на времева… (продължение)
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Изтриване на времеви фази

■ За краен момент настройте същия час като за
началния момент.
или

■ Изберете за начален момент настройка преди
00:00 часа.

За избраната времева фаза на дисплея се появява
„- - : - -“.

КО1

Промяна с (

- -:- -   -  -:- - u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

---

Пн-НдОтопл./Охлажд.

? 08:30  -  12:10 u Нормал.

!

Фиг. 13

Обслужване на управлението на термопомпата

 Начин на действие за настройка на времева… (продължение)
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Нормалната стайна температура е температурата,
при която се чувствате комфортно. Вашите поме-
щения винаги се отопляват или охлаждат до тази
температура, когато във времевата програма е
активна времева фаза с работния статус „Нор-
мал.“
Настройка на времева програма за отопление на
помещенията/охлаждане на помещенията: Виж
страница 31.

Фабрична настройка: 20 °C

За предпочитания отоплителен кръг/охладите-
лен кръг

Основно меню:

1. /  за желаната стойност

2. OK за потвърждаване

За всички отоплителни/охладителни кръгове

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Стайна темп. задад.“

5. Настройте желаната стойност.

Указание за работа с вентилационен уред
Настройте стайната температура за вентила-
ция с около 2 °C по-високо от нормалната стайна
температура за отопление на помещенията/
охлаждане на помещенията: Виж страница 49.
Тази настройка гарантира правилното функцио-
ниране на байпаса.

Настройка на понижена температура за отопление на помещенията

Настройвате стайната температура за периодите от
време, през които желаете да отоплявате по-малко.

Тази стайна температура важи за следните
периоди от време:
■ Във времевите фази, за които във „Врем.про-

грама“ настройвате работния статус „Понижен“:
Виж страница 31

■ Във ваканционната програма: Виж страница 38.

Фабрична настройка: 16 °C

Указание
За отделен охладителен кръг не може да се
настройва понижена зададена стойност за
стайна температура.

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Пониж.ст.темп. зад.“

5. Настройте желаната стойност.

Настройка на работна програма за отопление на помещенията/охлаждане на
помещенията

В „Работна програма“ за отопление на помеще-
нията настройте дали отоплението на помеще-
нията е разрешено или не е.
Преглед на работните програми: Виж страница 24.

За предпочитания отоплителен/охладителен
кръг

Основно меню:

1. /  за работната програма:
Напр. „Отопление и БГВ“

2. OK за потвърждаване

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

Настройка на нормална стайна температура за отопление на помещенията/охлаждане на помещенията
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За всички отоплителни/охладителни кръгове

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Работна програма“

5. Изберете желаната работна програма напр.
„Отопление и БГВ“

Настройка на времева програма за отопление на помещенията/охлаждане на
помещенията

Във времевите програми за отопление на помеще-
нията и охлаждане на помещенията настройвате в
кои времеви фази с какви температури да се ото-
пляват или охлаждат Вашите помещения.
За целта изберете работен статус за всяка времева
фаза: Виж глава „Работен статус за отопление на
помещенията/охлаждане на помещенията“.

Фабрична настройка: Една времева фаза от 00:00
до 24:00 часа за всички дни от седмицата с работен
статус „Нормал.“.

Указание
■ Фабричната настройка е подходяща за режим

на работа с подово отопление.
■ За отделен охладителен кръг не може да се

настройва времева програма.

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Вр.прогр. отопление“ или „Вр.прогр.отопл./
охл.“

5. Настройте желаните времеви фази и работния
статус.

Начин на работа за настройка на времева про-
грама: Виж страница 27.

Указание
■ Между времевите фази помещенията не се

отопляват или охлаждат. Активна е само
защитата от замръзване на термопомпата
(работен статус „Standby“).

■ При настройката обърнете внимание на това,
че Вашата отоплителна инсталация се нуждае
от известно време, за да отопли или охлади
помещенията до желаната температура.

Работен статус за отопление на помещенията/
охлаждане на помещенията

„Нормал.“
■ Отоплението на помещенията/Охлаждането на

помещенията се извършва с нормалната стайна
температура „Стайна темп. задад.“: Виж стра-
ница 30.

„Понижен“
■ Отоплението на помещенията се извършва с

понижената стайна температура „Пониж.ст.темп.
зад.“: Виж страница 30.
Указание
В работния статус „Понижен“ отоплител-
ният/охладителният кръг не се охлажда.

„Фикс.ст.“
■ Отоплението на помещенията се извършва неза-

висимо от външната температура с макс. допу-
стима температура на подаващата линия на съо-
тветния отоплителен кръг.

■ Охлаждането на помещенията се извършва
независимо от външната температура с мин. тем-
пература на подаващата линия на охладителния
кръг.

■ Фабрични настройки: При необходимост специа-
лизираната фирма е настроила тези стойности.
– Макс. температура на подаващата линия за

отопление: 40 °C
– Мин. температура на подаващата линия за

охлаждане: 20 °C

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

 Настройка на работна програма за отопление на… (продължение)
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Указание
Подробна информация за различните буферни
съдове ще намерите в глава „Разяснение на тер-
мините“ в приложението: Виж страница 103.

Включване на отопление на помещенията/охлаждане на помещенията с буферен съд

Инсталация с буферен съд за вода за отопление

При отопление на помещенията буферният съд за
вода за отопление снабдява отоплителните/охлади-
телните кръгове с топлина. Термопомпата загрява
автоматично буферния съд за вода за отопление,
след като външната температура падне под ото-
плителната граница. Тази отоплителна граница е
настроена от специализираната фирма.
При охлаждане на помещенията (ако има такова)
термопомпата снабдява директно охладителния
кръг, не през буферния съд за вода за отопление.
Охлаждането на помещенията е автоматично
включено, в случай че външната температура пре-
виши охладителната граница. Охладителната гра-
ница също е настроена от специализираната
фирма.

Инсталация с буферен съд за вода за отопле-
ние/охлаждане

Буферен съд за вода за отопление/охлаждане
може да отоплява или охлажда Вашите отопли-
телни/охладителни кръгове.
За да отоплявате Вашите помещения, трябва да
включите отоплението на помещенията чрез
буферния съд за вода за отопление/охлаждане. За
да охлаждате Вашите помещения, трябва да вклю-
чите охлаждането на помещенията чрез буферния
съд за вода за отопление/охлаждане.

Указание
■ Едновременно отопление на помещенията и

охлаждане на помещенията не е възможно.
■ Охлаждане на помещенията чрез отделен охла-

дителен кръг не е възможно.

Включване на отопление на помещенията за
буферен съд за вода за отопление/охлаждане

Разширено меню:

1. 

2. „Инсталация“

3. „Режим буферен съд“

4. „Отоплителен режим“

Включване на охлаждане на помещенията за
буферен съд за вода за отопление/охлаждане

Разширено меню:

1. 

2. „Инсталация“

3. „Режим буферен съд“

4. „Охладителен режим“

Настройка на времева програма за отопление на помещенията с буферен съд

Във времевата програма за отопление на помеще-
нията с буферен съд настройвате в кои времеви
фази до какви температури да се загрява буфер-
ният съд. Освен това посочвайте дали да се
загрява целият обем или само горната част на
буферния съд.
При настройката на времевата програма изберете
работен статус за всяка времева фаза: Виж глава
„Работен статус за загряването на буферния съд“.

Указание
Тази времева програма важи или за буферен съд
за вода за отопление, или за буферен съд за вода
за отопление/охлаждане в отоплителен режим.

Фабрична настройка: Една времева фаза от 00:00
до 24:00 часа за всички дни от седмицата с работен
статус „Нормал.“

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията с буферен съд
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■ Времевите фази за загряване на буферния съд
трябва да покриват всички времеви фази за ото-
пление на помещенията (за всички отоплителни
кръгове).

■ В случай че изключите отоплението на буферния
съд чрез времевата програма (всички времеви
фази се изтриват „- - : - -“), помещенията няма да
се отопляват.

■ Препоръчваме да загрявате непрекъснато буфер-
ния съд.

Разширено меню:

1. 

2. „Инсталация“

3. „Вр.прогр. буф. съд“

4. Настройте желаните времеви фази и работния
статус.

Начин на работа за настройка на времева про-
грама: Виж страница 27.

Указание
■ Между времевите фази буферният съд не се

загрява. Само защитата от замръзване за
буферния съд е активна.

■ При настройката обърнете внимание, че
Вашата термопомпа се нуждае от известно
време, за да загрее буферния съд до желаната
температура.

Работен статус за загряването на буферния съд

„Нормал.“
■ Целият обем на буферния съд се загрява до най-

високата зададена стойност за температура на
подаващата линия на всички свързани отопли-
телни/охладителни кръгове.

■ Зададената стойност за температура на подава-
щата линия на отоплителен/охладителен кръг се
получава от отоплителната характеристика,
външната температура и желаната стайна темпе-
ратура.

„Горе“
■ Горната част на буферния съд се загрява до най-

високата зададена стойност за температура на
подаващата линия на всички свързани отопли-
телни/охладителни кръгове.

■ Зададената стойност за температура на подава-
щата линия на отоплителен/охладителен кръг се
получава от отоплителната характеристика,
външната температура и желаната стайна темпе-
ратура.

„Фикс.ст.“
■ Целият обем на буферния съд се загрява до фик-

сирана температурна стойност.
Фабрична настройка: 50 °C
При необходимост специализираната фирма е
настроила тази стойност.

■ Можете да използвате работния статус
„Фикс.ст.“, напр. за да загреете буферния съд до
по-висока температура с изгодния ток на нощна
тарифа.

Указание
Над определена външна температура буферният
съд вече не се загрява дори при работния статус
„Фикс.ст.“ Специализираната фирма може да
напасне тази температурна граница.

Настройка на времева програма за охлаждане на помещенията с буферен съд за вода за
отопление/охлаждане

Във времевата програма за охлаждане на помеще-
нията с буферен съд за вода за отопление/охла-
ждане настройвайте в кои времеви фази до какви
температури да се охлажда буферният съд. Освен
това посочвайте дали да се охлажда целият обем
или само горната част на буферния съд.
При настройката на времевата програма изберете
работен статус за всяка времева фаза: Виж глава
„Работен статус за охлаждането на буферния съд“.

Указание
Тази времева програма важи само за буферен съд
за вода за отопление/охлаждане в охладителния
режим.

Фабрична настройка: Една времева фаза от 00:00
до 24:00 часа за всички дни от седмицата с работен
статус „Нормал.“

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

 Отопление на помещенията/Охлаждане на… (продължение)
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■ Времевите фази за охлаждане на буферния съд
трябва да покриват всички времеви фази за
охлаждане на помещенията (за всички отопли-
телни/охладителни кръгове).

■ В случай че изключите охлаждането на буферния
съд чрез времевата програма (всички времеви
фази се изтриват „- - : - -“), помещенията няма да
се охлаждат.

■ Препоръчваме да охлаждате непрекъснато
буферния съд.

Разширено меню:

1. 

2. „Инсталация“

3. „Вр.прогр. буф.съд за охл.“

4. Настройте желаните времеви фази и работния
статус.

Начин на работа за настройка на времева про-
грама: Виж страница 27.

Указание
■ Между времевите фази буферният съд не се

охлажда. Само защитата от замръзване за
буферния съд е активна.

■ При настройката обърнете внимание, че
Вашата термопомпа се нуждае от известно
време, за да охлади буферния съд до желаната
температура.

Работен статус за охлаждането на буферния
съд за вода за отопление/охлаждане

„Нормал.“
■ Целият обем на буферния съд се охлажда до

най-ниската зададена стойност за температура
на подаващата линия на всички свързани отопли-
телни/охладителни кръгове.

■ Зададената стойност за температура на подава-
щата линия на отоплителен/охладителен кръг се
получава от охладителната характеристика,
външната температура и желаната стайна темпе-
ратура.

„Горе“
■ Горната част на буферния съд се охлажда до

най-ниската зададена стойност за температура
на подаващата линия на всички свързани отопли-
телни/охладителни кръгове.

■ Зададената стойност за температура на подава-
щата линия на отоплителен/охладителен кръг се
получава от охладителната характеристика,
външната температура и желаната стайна темпе-
ратура.

„Фикс.ст.“
■ Целият обем на буферния съд се охлажда до

фиксирана температурна стойност.
Фабрична настройка: 20 °C
При необходимост специализираната фирма е
настроила тази стойност.

■ Можете да използвате работния статус
„Фикс.ст.“, напр. за да охладите буферния съд
до по-ниска температура с изгодния ток на нощна
тарифа.

Настройка на отоплителна характеристика/охладителна характеристика

За да се отопляват или охлаждат оптимално
Вашите помещения при всяка външна темпера-
тура, можете да напасвате „Ниво“ и „Наклон“ на
„Отопл. характерист.“ или на „Охл. характерис-
тика“. Така влияете върху температурата на пода-
ващата линия на термопомпата.

Указание
Подробна информация за настройката на
„Отопл. характерист.“ или „Охл. характерис-
тика“ ще намерите в глава „Разяснение на тер-
мините“ в приложението: Виж страница 103.

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

 Отопление на помещенията/Охлаждане на… (продължение)

55
93

00
4



35

Настройка на характеристики за отопление на помещенията/охлаждане на помещенията.

Фабрични настройки
 „Наклон“ „Ниво“
Отоплителна характе-
ристика

0,6 0

Охладителна характе-
ристика

1,2 0

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Отопл. характерист.“ или „Охл. характерис-
тика“

5. „Наклон“ или „Ниво“

6. Настройте желаната стойност.

Указание
Можете да получите съвети кога и как да про-
мените наклона и нивото на отоплителната
характеристика. Натиснете .

Пример: Промяна на наклона на отоплителната
характеристика на 1,1

Диаграма Ви показва нагледно промяната на ото-
плителната характеристика, когато промените стой-
ността за наклона или нивото.

Отоплителна характеристика

Промяна с (

ОК1

Наклон

100°C

20 10 0 -10 -20 -30

35°C

1,1

43°C 49°C 55°C

Фиг. 14

Различните външни температури съответстват на
зададените стойности на температурата на подава-
щата линия. Външните температури са посочени по
хоризонталната ос. Заадените стойности на темпе-
ратурата на подаващата линия за отоплителния
кръг са на бял фон.

Съвети за настройката на „Отопл. характерист.“
Отоплително поведение Мярка за „Отопл. характерист.“
В помещенията е твърде студено през студения се-
зон.

Настройте „Наклон“ на следващата по-висока стой-
ност.

В помещенията е твърде топло през студения сезон. Настройте „Наклон“ на следващата по-ниска стой-
ност.

В помещенията е твърде студено през преходния
период и през студения сезон.

Настройте „Ниво“ на по-висока стойност.

В помещенията е твърде топло през преходния пе-
риод и през студения сезон.

Настройте „Ниво“ на по-ниска стойност.

В помещенията е твърде студено през преходния
период, но през студения сезон е достатъчно топло.

Настройте „Наклон“ на следващата по-ниска стой-
ност и „Ниво“ на по-висока стойност.

В помещенията е твърде топло през преходния пе-
риод, но през студения сезон е достатъчно топло.

Поставете „Наклон“ на следващата по-висока стой-
ност и „Ниво“ на по-ниска стойност.

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

 Настройка на отоплителна… (продължение)
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Съвети за настройката на „Охл. характеристика“
Охладително поведение Мярка за „Охл. характеристика“
В помещенията е твърде топло през топлия сезон. Настройте „Наклон“ на следващата по-висока стой-

ност.
В помещенията е твърде топло през студения сезон. Настройте „Наклон“ на следващата по-ниска стой-

ност.
В помещенията е твърде топло през преходния пе-
риод и през топлия сезон.

Настройте „Ниво“ на по-висока стойност.

В помещенията е твърде студено през преходния
период и през топлия сезон.

Настройте „Ниво“ на по-ниска стойност.

В помещенията е твърде топло през преходния пе-
риод, но през студения сезон е достатъчно студено.

Настройте „Наклон“ на следващата по-ниска стой-
ност и „Ниво“ на по-висока стойност.

В помещенията е твърде студено през преходния
период, но през топлия сезон е достатъчно студено.

Поставете „Наклон“ на следващата по-висока стой-
ност и „Ниво“ на по-ниска стойност.

Изключване на отоплението на помещенията/охлаждането на помещенията

За да изключите отоплението на помещенията за
отоплителен/охладителен кръг, изберете работната
програма „Само БГВ“ или „Stand by“.

За предпочитания отоплителен/охладителен
кръг

Основно меню:

1. /  за работната програма:
■ „Само БГВ“ (няма отопление на помеще-

нията/охлаждане на помещенията)
или

■ „Stand by“ (защитата от замръзване е
активна)

2. OK за потвърждаване

За всички отоплителни/охладителни кръгове

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Работна програма“

5. ■ „Само БГВ“ (няма отопление на помеще-
нията/охлаждане на помещенията)
или

■ „Stand by“ (защитата от замръзване е
активна)

Информация за работните програми: Виж стра-
ница 24.

Временно напасване на стайната температура

В случай че желаете временно да напаснете стай-
ната температура, настройте „Режим "Парти"“.
„Режим "Парти"“ е независим от времевата про-
грама за отопление на помещенията/охлаждане на
помещенията.
■ При отопление на помещенията помещенията се

отопляват до настроената за „Режим "Парти"“
температура.

■ При охлаждане на помещенията помещенията се
охлаждат до настроената за „Режим "Парти"“
температура.

■ В случай че специализираната фирма не е
настроила друго, първо се загрява топлата вода
до настроената температура за БГВ и след това
се извършва отопление на помещенията/охла-
ждане на помещенията.

■ Рециркулационната помпа (ако има такава) се
включва.

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

 Настройка на отоплителна… (продължение)
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Настройка на Режим "Парти" за отопление на помещенията/охлаждане на помещенията

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

Указание
За отделен охладителен кръг не може да се
настройва „Режим "Парти"“.

4. „Режим "Парти"“

5. Настройте желаната стайна температура за
„Режим "Парти"“.

Режим парти

Промяна с (

КО1

23°C

Фиг. 15

Указание
В комбинация с вентилационен уред:
Настройте стайната температура за вентила-
ция с макс. 4 °C по-ниско отколкото за „Режим
"Парти"“. Тази настройка гарантира правил-
ното функциониране на байпаса.

Показание в основното меню: За предпочита-
ния отоплителен/охладителен кръг

Темп. на подав. лин. 40°C

КО1

14°C 21°C

Темп. на подав. лин. 40°C

КО1

14°C 21°C

Фиг. 16

Указание
Показанието за настроената зададена стойност
за стайната температура в основното меню не
се променя.

Прекратяване на „Режим "Парти"“

■ „Режим "Парти"“ се прекратява автоматично
след 8 часа.
или

■ „Режим "Парти"“ се прекратява автоматично, в
случай че времевата програма в работния статус
се промени към „Нормал“ или „Фикс.ст.“.
или

■ Настройте „Режим "Парти"“ на „Изкл“.

Пестене на енергия при кратко отсъствие

За пестене на енергия при напускане на помеще-
нията настройвайте „Иконом. режим“.
■ Стайната температура се понижава независимо

от „Времева програма“ за отопление на поме-
щенията.

■ В „Иконом. режим“ охлаждането чрез отоплите-
лен/охладителен кръг е изключено.

■ За отделен охладителен кръг не може да се
настройва „Иконом. режим“.

Указание
„Иконом. режим“ можете да настроите само в
работната програма „Отопление и БГВ“ или
„Отопл“.

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

Временно напасване на стайната температура (продължение)
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Настройка на Иконом. режим за отопление

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Иконом. режим“

Показание в основното меню: За предпочита-
ния отоплителен кръг

КО1

14°C 21°C
Темп. на подав. лин. 40°C

Фиг. 17

Указание
Показанието за настроената зададена стойност
за стайната температура в основното меню не
се променя.

Прекратяване на „Иконом. режим“

■ „Иконом. режим“ се прекратява автоматично, в
случай че времевата програма в работния статус
се промени към „Понижен“ или „Standby“.
или

■ Настройте „Иконом. режим“ на „Изкл“.

Пестене на енергия при дълго отсъствие

За да пестите енергия при по-дълго отсъствие,
настройте „Ваканц. програма“ .

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

Пестене на енергия при кратко отсъствие (продължение)
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Ваканционната програма има следните въздей-
ствия:
■ Отопление на помещенията:

– За отоплителните/охладителните кръгове в
работната програма „Отопление и БГВ“ или
„Отопл./Охлаждане и БГВ“:
Помещенията се отопляват до настроената
понижена стайна температура
(„Пониж.ст.темп. зад.“): Виж страница 30.

– За отоплителните/охладителните кръгове в
работната програма „Само БГВ“:
Няма отопление на помещенията: Защитата от
замръзване на термопомпата и евентуално
наличен буферен съд е активна.

■ Охлаждане на помещенията:
Няма охлаждане чрез отоплителен/охладителен
кръг: Отделният охладителен кръг продължава да
се охлажда.

■ Подгряване на вода:
Няма подгряване на вода: Защитата от замръз-
ване за бойлера е активна.

■ Вентилация на жилището (в комбинация с вен-
тилационен уред):
Вентилация на жилището с минимален поток на
вентилирания въздух ( 1 )

Указание
Ваканционната програма влияе на всички ото-
плителни/охладителни кръгове. Специализира-
ната фирма може да промени тази фабрична
настройка.

Настройка на Ваканц. програма за отопление на помещенията/охлаждане на помещенията,
вентилация

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. „Ваканц. програма“

4. Настройте желания ден за заминаване и връ-
щане.

Ваканционна програма

Избиране с (

КО1

Дата Пт 15.06.2012

Ден на връщ.:

Дата

Ден на заминаване:

Ср 13.06.2012

Фиг. 18

Ваканционната програма стартира в 00:00 часа на
деня, следващ деня на заминаване и завършва в
00:00 часа на деня на връщане. Т.е. в деня на
заминаване и в деня на връщане настроената вре-
мева програма е активна: Виж страница 31.

Показание в основното меню

40°CТемп. на подав. лин.

КО1

14°C 21°C
Ваканц. програма

Фиг. 19

Показание в разширеното меню

В разширеното меню в „Информация“ можете да
направите преглед на настроената ваканционна
програма: Виж страница 64.

Промяна на „Ваканц. програма“

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. „Ваканц. програма“

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

Пестене на енергия при дълго отсъствие (продължение)
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4. „Промяна на програма“ 5. Настройте желания ден за заминаване и връ-
щане.

Прекъсване или изтриване на „Ваканц. програма“

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. „Ваканц. програма“

4. „Изтриване на програма“

Отопление на помещенията/Охлаждане на помещенията

Пестене на енергия при дълго отсъствие (продължение)
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Топлата вода винаги се загрява до тази темпера-
тура, когато във времевата програма е активна вре-
мева фаза с работния статус „Нормал.“
Настройка на времева програма за подгряване на
вода: Виж страница 41.

Фабрична настройка: 50 °C

Разширено меню:

1. 

2. „БГВ“

3. „Темп. на БГВ, зад.ст.“

4. Настройте желаната стойност.

Настройка на повишена температура на БГВ

В следващите случаи топлата вода се загрява до
повишената температура на БГВ:
■ Във времевата програма за подгряване на вода е

активна времева фаза с работния статус „Темп.
2“: Виж страница 42.

■ Настроили сте еднократното подгряване на вода:
Виж страница 43.

■ Настроили сте ръчния режим: Виж страница 69.

Фабрична настройка: 60 °C

Разширено меню:

1. 

2. „БГВ“

3. „Темп. БГВ задад. 2“

4. Настройте желаната стойност.

Указание
За да се достигне желаната температура на
БГВ, при необходимост разрешете допълнител-
ния електрически нагревател: Виж стра-
ница 45.

Настройка на работна програма за подгряване на вода

В работната програма за подгряване на вода
настройте дали подгряването на вода е разрешено
или не е.
Преглед на работните програми: Виж страница 24.

За предпочитания отоплителен/охладителен
кръг

Основно меню:

1. /  за работната програма:
Напр. „Само БГВ“

2. OK за потвърждаване

За всички отоплителни/охладителни кръгове

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Работна програма“

5. Напр. „Само БГВ“

Настройка на времева програма за подгряване на вода

Във времевата програма за подгряване на вода
настройвате в кои времеви фази до каква темпера-
тура да се загрява топлата вода.
За целта изберете работен статус за всяка времева
фаза: Виж глава „Работен статус за подгряването
на вода“.

Фабрична настройка: Една времева фаза от 00:00
до 24:00 часа за всички дни от седмицата с работен
статус „Горе“.

Разширено меню:

1. 

Производство на БГВ

Настройка на нормална температура на БГВ
55
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2. „БГВ“

3. „Вр.прогр. БГВ“

4. Настройте желаните времеви фази и работния
статус.

Начин на работа за настройка на времева про-
грама: Виж страница 27.

Указание
■ Между времевите фази не се загрява БГВ. Само

защитата от замръзване за бойлера е
активна.

■ При настройката обърнете внимание на това,
че Вашата отоплителна инсталация се нуждае
от известно време, за да загрее бойлера до
желаната температура. Изберете началото
съответно по-рано. Използвайте функциите
„Оптимизация на вкл.“ и „Оптимизация на
изкл.“: Виж страница 42 и 43.

■ По време на загряване на бойлера помещенията
не се отопляват.

Работен статус за производството на БГВ

В зависимост от изпълнението на бойлера работ-
ните статуси за производството на БГВ се различа-
ват, както следва:

Бойлер с 1 горен температурен сензор

Важи за следните изпълнения:
■ Бойлер с температурен сензор горе
■ Термопомпа с интегриран бойлер

„Горе“
■ Горната част на бойлера се загрява до „Темп. на

БГВ, зад.ст.“ напр. при по-малък разход на БГВ:
Виж страница 41.

„Нормал.“
■ Горната част на бойлера се загрява до „Темп. на

БГВ, зад.ст.“: Виж страница 41.

„Темп. 2“
■ Горната част на бойлера се загрява до „Темп.

БГВ задад. 2“: Виж страница 41.

Бойлер с 2 температурни сензора

Важи за следното изпълнение:
■ Бойлер с температурен сензор горе и долу

„Горе“
■ Горната част на бойлера се загрява до „Темп. на

БГВ, зад.ст.“ напр. при по-малък разход на БГВ:
Виж страница 41.

„Нормал.“
■ Целият обем на бойлера се загрява до „Темп. на

БГВ, зад.ст.“: Виж страница 41.

„Темп. 2“
■ Целият обем на бойлера се загрява до „Темп.

БГВ задад. 2“: Виж страница 41.

Указание
Специализираната фирма е попълнила във фор-
муляра на страница 115 с какво оборудване и
функции разполага Вашата отоплителна инста-
лация.
Ако имате въпроси относно функционалния спек-
тър и принадлежностите на термопомпата и
отоплителната инсталация, се обърнете към
специализираната фирма.

Настройка на оптимизация на включването

Оптимизацията на включването гарантира, че в
началото на една времева фаза във времевата
програма водата вече е загрята до настроената
температура.

Разширено меню:

1. 

2. „БГВ“

3. „Оптимизация на вкл.“

Пример:
Сутрин след 6:00 часа Ви е необходима топла вода
за душ.
Във времевата програма настройте началото на
времевата фаза на 06:00 часа. С оптимизацията на
включването производството на БГВ се включва
автоматично по-рано.
Следователно в 06:00 часа има на разположение
вода с настроената температура.

Производство на БГВ

 Настройка на времева програма за подгряване на… (продължение)

55
93

00
4



43

Настройка на оптимизацията на изключването

Оптимизацията на изключването гарантира, че
съгласно времевата програма в края на една вре-
мева фаза бойлерът е загрят винаги напълно.

Разширено меню:

1. 

2. „БГВ“

3. „Оптимизация на изкл.“

Настройка на времева програма за рециркулационната помпа

Във времевата програма за рециркулационната
помпа настройвате в кои времеви фази рециркула-
ционната помпа да се включва за постоянно или на
интервали.
За целта изберете работен статус за всяка времева
фаза: Виж глава „Работен статус за рециркулацион-
ната помпа“.

Фабрично не е настроена времева фаза за рецир-
кулационната помпа, т.е. рециркулационната помпа
е изключена.

Разширено меню:

1. 

2. „БГВ“

3. „Вр.прогр. циркулац.“

4. Настройте желаните времеви фази и работния
статус.

Начин на работа за настройка на времева про-
грама: Виж страница 27.

Указание
Между времевите фази рециркулационната
помпа е изключена.

Работен статус за рециркулационната помпа

„5/25 такт“
■ Рециркулационната помпа се включва на всеки

30 минути за 5 минути (продължителност на пау-
зата 25 минути).

„5/10 такт“
■ Рециркулационната помпа се включва на всеки

15 минути за 5 минути (продължителност на пау-
зата 10 минути).

„Вкл.“
■ Рециркулационната помпа работи постоянно.

Временно повишаване на температурата на БГВ

В случай че съществува повишена потребност от
топла вода, можете временно да повишите темпе-
ратурата на БГВ. За целта включете „1x подгр. на
БГВ“.

Топлата вода се загрява до повишената темпера-
тура на БГВ („Темп. БГВ задад. 2“): Виж стра-
ница 41.

Включване на 1x подгр. на БГВ

Указание
За минимум един отоплителен/охладителен кръг
трябва да е настроена една от следните
работни програми:
■ „Отопление и БГВ“
■ „Отопл./Охлаждане и БГВ“
■ „Охл. и БГВ“
■ „Само БГВ“

Разширено меню:

1. 

2. „БГВ“

3. „1x подгр. на БГВ“

Указание
Тази функция завършва автоматично, когато се
достигне 2-ра задад.темп.„Темп. БГВ задад. 2“.

Производство на БГВ

 Настройка на времева програма за подгряване на… (продължение)
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Вие не искате нито да загрявате БГВ, нито да отоплявате или охлаждате помещенията:

За целта включете „Stand by“.

За предпочитания отоплителен/охладителен
кръг

Основно меню:

1. /  за работната програма „Stand by“ (защита
от замръзване)

2. OK за потвърждаване

За всички отоплителни/охладителни кръгове

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Работна програма“

5. „Stand by“ (защита от замръзване)

Вие не искате да загрявате топла вода, но искате да отоплявате помещенията:

За целта настройте нормалната температура на
БГВ на най-ниската стойност.

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Работна програма“

5. В зависимост от избрания отоплителен/охлади-
телен кръг:
Напр. „Отопление и БГВ“

6.  до менюто

7. „БГВ“

8. „Темп. на БГВ, зад.ст.“

9. Настройте 10 °C.

Производство на БГВ

Изключване на производството на БГВ
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В случай че при отоплението на помещенията
съществува повишено потребление на топлина,
допълнително към термопомпата се включва про-
точният водонагревател.

Указание
Тъй като честото използване на допълнителен
електрически нагревател води до повишен разход
на електроенергия, е необходимо да давате раз-
решение за този допълнителен електрически
нагревател за отоплението на помещенията.

Фабрична настройка: Блокиран

Разширено меню:

1. 

2. „Инсталация“

3. „Отопление с ел.“

Активиране или блокиране на допълнителен електрически нагревател за произ-
водство на БГВ

В случай че при подгряването на вода съществува
повишено потребление на топлина, допълнително
към термопомпата се включва проточният водона-
гревател.

Указание
Тъй като честото използване на допълнителен
електрически нагревател води до повишен разход
на електроенергия, е необходимо да давате раз-
решение за този допълнителен електрически
нагревател за подгряването на вода.

Фабрична настройка: Активиран

Разширено меню:

1. 

2. „БГВ“

3. „БГВ с ел.“

Настройка на времева програма за допълнителен електрически нагревател

Във времевата програма за допълнителния елек-
трически нагревател настройвате в кои времеви
фази може да се включва този допълнителен елек-
трически нагревател.
За целта изберете работен статус за всяка времева
фаза: Виж глава „Работен статус за допълнителния
електрически нагревател“.
Фабрична настройка: Една времева фаза от 0:00
до 24:00 часа за всички дни от седмицата с работен
статус „Степ.3“

Разширено меню:

1. 

2. „Инсталация“

3. „Вр.прогр. ел.нагрев.“

4. Настройте желаните времеви фази и работния
статус.

Начин на работа за настройка на времева про-
грама: Виж страница 27.

Указание
Между настроените времеви фази допълнител-
ният електрически нагревател е блокиран.

Работен статус за допълнителен електрически
нагревател

„Степ.1“
■ Може да се включва само най-ниската степен на

мощност.

„Степ.2“
■ Могат да се включват най-ниската и средната сте-

пен на мощност.

„Степ.3“
■ Могат да се включват всички степени на мощност.

Отоплителна инсталация с допълнителен електрически нагревател

Разрешаване или блокиране на допълнителен електрически нагревател за отопление на помещенията
55
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В активния охладителен режим термопомпата
работи. Намиращата се на разположение охлади-
телна мощност може да се сравнява по отношение
на стойността с отоплителната мощност на термо-
помпата.

Указание
■ Охладителната функция трябва да е

настроена от специализираната фирма.
■ Тъй като честото използване на охладителния

режим води до повишен разход на електроенер-
гия, е необходимо да давате разрешение за
тази функция.

Инсталация без буферен съд или с буферен
съд за вода за отопление

Разширено меню:

1. 

2. „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Активен реж. охл.“

Инсталация с буферен съд за вода за отопле-
ние/охлаждане

Разширено меню:

1. 

2. „Инсталация“

3. „Активен реж. охл.“

Активен охладителен режим

Активиране и блокиране на активен охладителен режим
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Във времевата програма за режим с понижен шум
настройвате в кои времеви фази да се ограничават
оборотите на вентилатора и евентуално на компре-
сора.
За целта изберете работен статус за всяка времева
фаза: Виж глава „Работен статус за режим с пони-
жен шум“.
Фабрична настройка: Няма времева фаза от 00:00
до 24:00 часа за всички дни от седмицата. Често-
тата на въртене на вентилатора не се ограничава.

Разширено меню:

1. 

2. „Инсталация“

3. „Вр.про. намал.шума“

4. Настройте желаните времеви фази и работния
статус.

Начин на работа за настройка на времева про-
грама: Виж страница 27.

Указание
■ Между времевите фази честотата на въртене

на вентилатора не се ограничава.
■ В случай че настройката на режима с намален

шум е блокирана, в продължение на 4 s се
показва „Не се променя“. Специализираната
фирма може да отстрани блокирането.
Настроена от специализираната фирма вре-
мева програма можете да прегледате в
„Информация“.

Работен статус за режим с понижен шум

„Степ.1“
■ Максималната честота на въртене на вентила-

тора и евентуално на компресора се намалява
слабо.

„Степ.2“
■ Термопомпи въздух/вода с отделно вътрешно/

външно тяло и 2-степенни термопомпи въздух/
вода:
Като степен 1

■ Всички други термопомпи въздух/вода:
Максималната честота на въртене на вентила-
тора и евентуално на компресора се намалява
силно.

„Стоп“
■ Термопомпата не работи. Отоплението на поме-

щенията и производството на БГВ се извършват с
допълнителния нагревател, напр. допълнителен
електрически нагревател.
Указание
Трябва да са разрешени наличните допълни-
телни нагреватели, напр. допълнителен елек-
трически нагревател: Виж страница 45.
В случай че няма наличен допълнителен нагре-
вател, помещенията не се отопляват и не се
загрява битова гореща вода.

Термопомпи въздух/вода

Настройка на времева програма за режим с понижен шум  / 
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■ Специализираната фирма пуска вентилационния
уред в експлоатация.

■ За включване на вентилацията на жилището
настройте или работната програма „Осн.режим“
или „Вентилац.автомат.“: Виж страница 49.

Указание
За да се отвежда получаващата се влага от
помещенията, вентилационният уред трябва да
работи винаги минимум на минимална степен на
вентилация ( 1 ).

Показание в основното меню

40°CТемп. на подав. лин.

КО1

14°C 21°C
33

Фиг. 20 Пример за вентилация в работната про-
грама „Вентилац.автомат.“, работен
статус „Нормал.“

Изключване на вентилацията

За изключване на вентилацията на жилището
настройте работната програма „Stand by“: Виж
следващата глава „Включване на режим Stand by“.

! Внимание
В случай че изключите за постоянно вентила-
ционния уред, съществува опасност от причи-
нени от влага щети в сградата.
■ Включвайте „Stand by“ само за кратко.
■ Използвайте вентилационния уред мини-

мум с минимална степен на вентилация
( 1 ), напр. в „Иконом. режим“ или
„Ваканц. програма“.

Включване на Stand by

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Работна програма“

4. „Stand by“

■ Без вентилация на жилището, напр. ако желаете
да проветрявате жилището си през прозорците.

■ В комбинация с вентилационен отоплителен кръг:
Няма затопляне на приточния въздух чрез ото-
плителния кръг КО1.

Показание в основното меню

40°CТемп. на подав. лин.

КО1

14°C 21°C
00

Фиг. 21

Вентилация на жилището

Включване на вентилацията
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Излизане от „Stand by“

За проветряването изберете друга работна про-
грама, функция за комфорт или пестене на енер-
гия.

Изключване на вентилацията за смяна на филтъра

За да смените филтъра, отворете вентилационния
уред.

! Внимание
При експлоатация на отворения вентилацио-
нен уред без филтри се образуват отлагания
на прах в уреда. Тези отлагания на прах
могат да доведат до повреди.
Преди отваряне на изключвайте вентила-
ционния уред, както е описано по-долу.

■ Vitovent 200-C, Vitovent 200-W, Vitovent 300-C и
Vitovent 300-W:
Изключете щепсела за свързване към мрежата на
вентилационния уред от контакта: Виж от стра-
ница 81.

■ Vitovent 300-F:
Изключете вентилационния уред от мрежовия
прекъсвач: Виж страница 87.

Индикации на дисплея
■ След изключване на вентилационния уред на

дисплея на управлението на термопомпата се
показва символът .

■ На дисплея евентуално се показва съобщението
„EF Modbus абонат“. След като пуснете венти-
лационния уред отново в експлоатация, това
съобщение изчезва.

Настройка на работната програма за вентилация

В работната програма за вентилацията настройте
дали вентилацията на жилището е разрешена или
не е.
Преглед на работните програми: Виж страница 25.

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Работна програма“

4. напр. „Вентилац.автомат.“.

Вентилация без рекуперация на топлина

При вентилация без рекуперация на топлина бай-
пасът на вентилационния уред е активен. Свежият
въздух достига без топлообмен директно до поме-
щенията.
Така помещенията Ви могат да се отопляват или
охлаждат пасивно чрез приточния въздух, в зависи-
мост от температурите в и извън сградата.

Условия за включване и изключване за пасивно
отопление и пасивно охлаждане: Виж стра-
ница 107.

Настройка на стайна температура за вентилация 

Когато стайната температура превишава настрое-
ната тук зададена стойност, може да се извършва
вентилация без рекуперация на топлина.

Вентилация на жилището

Изключване на вентилацията (продължение)
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Указание
За да се осигури правилно функциониране на бай-
паса, настройте стайната температура за вен-
тилация, както следва:
■ Vitovent 200-C:

Настройте стойността около 2 °C по-високо
от нормалната стайна температура за ото-
пление/охлаждане на помещенията и „Режим
"Парти"“.

■ Всички останали вентилационни уреди:
Настройте стойността с макс. 4 °C по-високо
или по-ниско от нормалната стайна темпера-
тура за отопление/охлаждане на помещенията
и „Режим "Парти"“.
Препоръчваме да настроите стойността с
минимум 1 °C по-високо.

Нормална стайна температура за отопление/охла-
ждане на помещенията и „Режим "Парти"“: Виж
страница 30 и 37.

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Стайна темп. задад.“

4. Настройте желаната стойност.

Указание
Ако отоплителният кръг КО1 е вентилационен
отоплителен кръг, това меню не е налице.

Настройка на минимална температура за вентилация

Важи само за Vitovent 200-C и Vitovent 300-F
Фабрична настройка: 16 °C
Когато температурата на външния въздух при вли-
зане във вентилационния уред превишава настрое-
ната тук минимална температура, може да се
извършва вентилация без рекуперация на топлина.

Указание
Колкото по-ниско е настроена тази темпера-
тура, толкова по-голяма е опасността от обра-
зуването на конденз отвън на каналната сис-
тема. Това образуване на конденз може да доведе
до щети на сградата.

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Мин.t.прит.въз.байп.“

4. Настройте желаната стойност.

Настройка на времева програма за вентилация

Във времевата програма за вентилация настрой-
вате в кои времеви фази с какъв поток на вентили-
рания въздух да се вентилират Вашите помещения.
За целта изберете работен статус за всяка времева
фаза: Виж глава „Работен статус за вентилация“.

Фабрична настройка: Една времева фаза от 00:00
до 24:00 часа за всички дни от седмицата с работен
статус „Нормален“

Указание
■ Препоръчваме да запазите фабричната

настройка, особено ако отоплителният кръг
КО1 е вентилационен отоплителен кръг.

■ Времевата програма за вентилация е активна
само в работна програма „Вентилац.авто-
мат.“.

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Вр.прог.вентилация“

4. Настройте желаните времеви фази и работния
статус.

Начин на работа за настройка на времева про-
грама: Виж страница 27.

Указание
Между настроените времеви фази се извършва
вентилация на жилището с минимален поток на
вентилирания въздух ( 1 ).

Работен статус за вентилация

„Понижен“ ( 2 )
■ Намален поток на вентилирания въздух:

Около 70 % от нормалния поток на вентилирания
въздух: Виж „Нормал.“.

Вентилация на жилището

Вентилация без рекуперация на топлина (продължение)
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„Нормал.“ ( 3 )
■ Нормален поток на вентилирания въздух

„Интензивен“ ( 4 )
■ Максимален поток на вентилирания въздух:

Около 125 % от нормалния поток на вентилира-
ния въздух: Виж „Нормал.“.

Указание
■ Въздушните обемни потоци за „Понижен.“,

„Нормал.“ и „Интензивен“ се настройват от
специализираната фирма.

■ За да се гарантира постоянно добро качество
на въздуха, потоците на вентилирания въздух
могат автоматично да се повишават или нама-
ляват по време на работа в работния статус
„Понижен“ и „Нормал.“:
– В случай, че във Вашите помещения има

инсталирани сензори за CO2 (принадлежност),
потокът на вентилирания въздух се регулира
в зависимост от най-високата измерена кон-
центрация на въглероден диоксид (CO2).

– В случай, че в някое от помещенията е инста-
лиран комбиниран сензор за CO2/влажност
(принадлежност), потокът на вентилирания
въздух се регулира в зависимост от влаж-
ността на въздуха и/или концентрацията на
въглероден диоксид (CO2) в това помещение.

– В случай че в централния канал за отработе-
ния въздух е инсталиран сензор за влажност
(принадлежност), потокът на вентилирания
въздух се регулира в зависимост от влаж-
ността на въздуха, отвеждан от всички
помещения.

Временно повишаване на степента на вентилация

В случай че желаете временно да повишите сте-
пента на вентилация, настройте „Интенз.режим“.
Вентилацията на жилището се извършва с макси-
мален поток на вентилирания въздух (степен на
вентилация 4 ).

„Интенз.режим“ е независим от времевата про-
грама за вентилация.

Настройка на „Интенз.режим“ за вентилация

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Интенз.режим“

Вентилация на жилището с максимален поток на
вентилирания въздух ( 4 )

Показание в основното меню

40°CТемп. на подав. лин.

КО1

14°C 21°C
44

Фиг. 22

Вентилация на жилището

Настройка на времева програма за вентилация (продължение)
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Прекратяване на „Интенз.режим“

Включили сте „Интенз.режим“ на управлението на
термопомпата:
■ „Интенз.режим“ се прекратява автоматично след

2 часа. Специализираната фирма може да
настрои тази продължителност.
или

■ Поставете „Интенз.режим“ на „Изкл.“.

Включили сте „Интенз.режим“ посредством вън-
шен превключвател/бутон (превключвател за баня):
■ „Интенз.режим“ се прекратява автоматично след

30 минути. Специализираната фирма може да
настрои тази продължителност.
или

■ Настройте „Stand by“ за вентилацията: Виж
глава „Включване на режим Stand by“.

Указание
Ако „Интенз.режим“ завърши автоматично, се
продължава работната програма, която е била
активна преди „Интенз.режим“.

Пестене на енергия при кратко отсъствие

За пестене на енергия при напускане на помеще-
нията настройвайте „Иконом. режим“.
Вентилацията на жилището се извършва с минима-
лен поток на вентилирания въздух (степен на вен-
тилация 1 ).

„Иконом. режим“ е независим от времевата про-
грама за вентилация.

Включване на Иконом. режим за вентилация

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Иконом. режим“

Показание в основното меню

40°CТемп. на подав. лин.

КО1

14°C 21°C
11

Фиг. 23

Прекратяване на „Иконом. режим“

■ „Иконом. режим“ завършва автоматично, в слу-
чай че във времевата програма вентилацията на
жилището се включва с минимален поток на вен-
тилирания въздух ( 1 ), т.е. между настроените
времеви фази.
или

■ Настройте „Иконом. режим“ на „Изкл“.

Вентилация на жилището

Временно повишаване на степента на вентилация (продължение)
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За да пестите енергия при по-дълго отсъствие,
настройте „Ваканц. програма“ .

Указание
Ваканционната програма важи както за вентила-
цията на жилището, така и за отоплението на
помещенията/охлаждането на помещенията на
всички отоплителни/охладителни кръгове: Виж
страница 38.
Специализираната фирма може да промени тази
фабрична настройка.

Ваканционната програма има следните въздей-
ствия:
■ Вентилация на жилището с минимален поток на

вентилирания въздух (степен на вентилация 1 )
■ Отопление/Охлаждане на помещенията и произ-

водство на БГВ: Виж страница 39.

Настройка на „Ваканц. програма“ за вентилация, отопление на помещенията/охлаждане на
помещенията

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Ваканц. програма“

4. Настройте желания ден за заминаване и връ-
щане.

Ваканц. програма

Избиране с (

Петък 3.2.2012 г.

Ден на връщане:

Четвъртък

Ден на заминаване:

2.2.2012 г.

Фиг. 24

Ваканционната програма стартира в 00:00 часа на
деня, следващ деня на заминаване и завършва в
00:00 часа на деня на връщане. Т.е. в деня на
заминаване и връщане настроената за тези дни
времева програма е активна: Виж страница 50.

Показание в основното меню

40°CТемп. на подав. лин.

КО1

14°C 21°C
Ваканц. програма

11

Фиг. 25

Показание в разширеното меню

В разширеното меню в „Информация“ можете да
направите преглед на настроената ваканционна
програма: Виж страница 64.

Промяна на „Ваканц. програма“

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Ваканц. програма“

4. „Промяна на програма“

5. Настройте желания ден за заминаване и връ-
щане.

Вентилация на жилището

Пестене на енергия при дълго отсъствие
55
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Прекъсване или изтриване на „Ваканц. програма“

Разширено меню:

1. 

2. „Вентилация“

3. „Ваканц. програма“

4. „Изтриване на програма“

Вентилация на жилището

Пестене на енергия при дълго отсъствие (продължение)
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Можете да използвате произведения от Вашата
фотоволтаична система ток (собствения ток) за
работата на термопомпата. За целта активирайте
една или няколко функции.
За използването на собствения ток настройте под-
ходящата работна програма за отопление на поме-
щенията, охлаждане на помещенията или подгря-
ване на вода, напр. „Отопление и БГВ“: Виж стра-
ница 23.

За да увеличите използването на собствения ток,
можете да повишите зададената стойност за тем-
пературата или да я понижите за охлаждането при
следните функции:

Функция Зададена стойност за темпера-
турата
Повишаване Понижаване

Нормална температура на БГВ
„Загряване
бойлер“

„Повиш.бой-
лер задад.“

—

Повишена температура на БГВ
„Темп. БГВ за-
дад. 2“

— —

Загряване на буферен съд
„Загр.буф.съд
гор.вода“

„Повиш.буфер
задад.“

—

Отопление на помещенията
„Повиш.стайна
темп.“

„По-
виш.ст.тем-
пер.задад.“

—

Охлаждане на помещенията
„Охлажд. стай-
на темп.“

— „Пониж.ст.тем-
пер.задад.“

Охлаждане буферен съд за вода за отопление/
охлаждане
„Охл.буф.охл.в
ода“

— „По-
ниж.буф.охл.в
ода задад.“

Разширено меню:

1. 

2. „Стратегия рег. РV“

3. Изберете желаната функция, напр. „Загряване
бойлер“

4. Настройте желаното повишение на температу-
рата или понижение на температурата. Напр.
10 келвина (10 K) за „Повиш.бойлер задад.“,
за да повишите зададената стойност за нор-
малната температура на БГВ от50 °C на 60 °C.

Повиш.бойлер задад.

Промяна с

10,0 K
+

Фиг. 26

5. При необходимост повторете работните
стъпки 3 и 4 за други функции.

Указание
■ В случай че активирате няколко функции за

използване на собствения ток, функциите за
производство на БГВ имат приоритет пред
функциите за отопление на помещенията/охла-
ждане на помещенията.

■ Активирането на „Темп. БГВ задад. 2“ е целе-
съобразно само ако във времевата програма за
подгряване на вода не сте настроили времева
фаза за работния статус „Темп.2“: Виж стра-
ница 41.
В случай че въпреки това настроите работния
статус „Темп.2“ във времевата програма, при
необходимост в тези времеви фази бойлерът
ще се загрява с ток от мрежата.

■ Успоредно на използването на собствения ток
за работата на термопомпата може да се
използва и една част ток от мрежата. Специа-
лизираната фирма може да активира тази
функция.

■ Само за термопомпи въздух/вода с регулиране
на мощността:
За повишаване и понижаване на зададените
стойности за температурата специализира-
ната фирма може да направи такава
настройка, че мощността на компресора да се
съгласува автоматично с количеството ток,
произведено от фотоволтаичната инсталация.
Така се оптимизира използването на собстве-
ния ток.

Ток от фотоволтаична система

Използване на ток от фотоволтаичната система (използване на собствения ток)
55
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Използването на собствения ток и използва-
нето на излишък на ток от мрежата (Smart
Grid) са разрешени
В случай че използването на собствения ток и
Smart Grid са разрешени и активни едновре-
менно, се използва функцията с максималното
повишаване на температурата или понижаване
на температурата: Виж страница 57.

Ток от фотоволтаична система

 Използване на ток от фотоволтаичната система… (продължение)
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В случай че Smart Grid е свързана и настроена от
специализираната фирма, работата на термопом-
пата се съгласува с наличното количество ток в
мрежата (натоварване на мрежата).

Малко ток в мрежата (претоварване на мрежата)

Енергоснабдителното предприятие (ЕСП) може да
блокира експлоатацията на термопомпата.
По време на блокирането на тока отоплението на
помещенията се извършва чрез буферния съд. В
случай че няма буферен съд или температурата му
е твърде ниска, помещенията се отопляват с
наличните допълнителни нагреватели, напр.
нафтов котел, допълнителен електрически нагрева-
тел.
Производството на БГВ по време на блокирането
на тока е възможно само с допълнителните нагре-
ватели.

Висок излишък на ток (токът е безплатен)

Енергоснабдителното предприятие (ЕСП) включва
директно термопомпата.
Битовата гореща вода, буферният съд и отоплител-
ните кръгове се загряват автоматично до макси-
мално възможните температури.

Нисък излишък на ток (токът е на изгодна цена)

Термопомпата работи в нормален режим с проме-
нени зададени стойности за температурата.

Тези зададени стойности за температурата можете
да повишите за следните функции или понижите за
охлаждането:

Функция Зададена стойност за темпера-
турата
Повишаване Понижаване

Производство на БГВ
„Загряване
бойлер“

„Повиш.бой-
лер задад.“

—

Загряване на буферен съд за гореща вода
„Загр.буф.съд
гор.вода“

„Повиш.буфер
задад.“

—

Отопление на помещенията
„Повиш.стайна
темп.“

„По-
виш.ст.тем-
пер.задад.“

—

Охлаждане на помещенията
„Охлажд. стай-
на темп.“

— „Пониж.ст.тем-
пер.задад.“

Разширено меню:

1. 

2. „Smart Grid“

3. Изберете желаната функция, напр. „Загряване
бойлер“

4. Настройте желаното повишение на температу-
рата или понижение на температурата. Напр.
10 келвина (10 K) за „Повиш.бойлер задад.“,
за да повишите зададената стойност за нор-
малната температура на БГВ от50 °C на 60 °C.

Повиш.бойлер задад.

Промяна с

10,0 K
+

Фиг. 27

5. При необходимост повторете стъпките 3 и 4 за
други функции.

Указание
В случай че активирате няколко функции за
използване на излишък на ток, функциите за
производство на БГВ имат предимство пред
функциите за отопление на помещенията.

Използването на собствения ток и използва-
нето на излишък на ток от мрежата (Smart
Grid) са разрешени
В случай че използването на собствения ток и
Smart Grid са разрешени и активни едновре-
менно, се използва функцията с максималното
повишаване на температурата или понижаване
на температурата: Виж страница 55.

Smart Grid

Използване на излишък на ток
55
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Вашата инсталация разполага със следните източ-
ници на топлина:
■ Термопомпа Vitocal 200-A или Vitocal 200-S
■ Външен отоплителен уред, напр. газов или

нафтов котел

В случай че специализираната фирма е активирала
функцията за регулиране Hybrid Pro Control, можете
да изберете стратегията за регулиране за топлин-
ния мениджмънт. С това определяте съобразно кои
гледни точки да се включват и изключват двете тер-
мопомпи в съответната работна ситуация.

Екологична стратегия за регулиране

В зависимост от съответната работна ситуация
(напр. необходимо количество топлина) се включва
само този топлоизточник, с който могат да се пости-
гат най-ниските емисии на CO2. При необходимост
се включват двете термопомпи едновременно.
За екологичната стратегия за регулиране трябва да
въведете първичните енергийни фактори за използ-
ваните енергоносители, т.е. ток, газ или нафта.
За първичните енергийни фактори за енергоноси-
телите ще Ви информира енергоснабдителната
фирма.

Разширено меню:

1. 

2. „Топл.мениджмънт“

3. „Регул.стратегия уред“

4. „Екологичен“

5. 

6. „Фактори първич.енергия“

7. Въведете двата първични енергийни фактора,
„Ток“ и „Гориво“.

Указание
■ Ако не въведете първични енергийни фактори

се показва съобщението за авария„E8
Топл.мениджмънт“.

■ В случай че не се вижда менюто „Регул.стра-
тегия уред“, специализираната фирма е
настроила друг начин на работа за Вашия уред.
По този въпрос се обърнете към специализира-
ната фирма.

Икономическа стратегия за регулиране

В зависимост от съответната работна ситуация
(напр. необходимо количество топлина) се включва
само този топлоизточник, с който се постигат най-
ниските разходи. При необходимост се включват
двете термопомпи едновременно.
За икономическата стратегия за регулиране трябва
да въведете цените за енергия за използваните
енергоносители, т.е. ток, газ или нафта.

Разширено меню:

01. 

02. „Топл.мениджмънт“

03. „Регул.стратегия уред“

04. „Икономичен“

05. 

06. „Цени енергия“

07. Въведете следните цени за енергия:
■ Цени на ток в центове на киловатчас (ct/kWh)

за всички тарифи за ток, които използвате за
работата на Вашата термопомпа:
Цените на тока можете да видите от послед-
ната сметка от Вашия доставчик на ток.

■ Цена на гориво газ в центове на киловатчас
(ct/kWh):
Цената на газа можете да видите от послед-
ната сметка от Вашия доставчик на газ.
или
Цена на гориво нафта в центове на
литър(ct/l):
Цената на нафтата можете да видите от
последната сметка от Вашия доставчик на
нафта.

■ Себестойност на тока в центове на киловат-
час (ct/kWh) за произведения от Вашата
фотоволтаична инсталация ток:
Информация за определяне на себестой-
ността на тока ще намерите на стра-
ница 113.

08. 

09. „Тариф.времена ток“

Hybrid Pro Control

Настройка на стратегия за регулиране 
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10. Съпоставете тарифите за ток със съответства-
щите им времена от деня и седмицата.

Указание
■ Ако не въведете цени на тока и горивото се

показва съобщението за авария„E8
Топл.мениджмънт“.

■ В случай че не се вижда менюто „Регул.стра-
тегия уред“, специализираната фирма е
настроила друг начин на работа за Вашия уред.
По този въпрос се обърнете към специализира-
ната фирма.

Hybrid Pro Control

Настройка на стратегия за регулиране  (продължение)
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Искате да можете да четете по-добре текстовете в
менюто. За целта регулирайте контраста на дис-
плея според осветеността на обкръжаващата
среда.

Разширено меню:

1. 

2. „Настройки“

3. „Контраст“

4. Настройте желания контраст.

Настройка на яркостта на осветлението на дисплея

Желаете да можете да четете по-добре текстовете
в менюто. За тази цел променете яркостта за „Обс-
лужване“.
Можете да промените и яркостта на „Щадене на
дисплея“.

Разширено меню

1. 

2. „Настройки“

3. „Яркост“

4. „Обслужване“ или „Щадене на дисплея“

5. Настройте желаната яркост.

Настройка на име за отоплителните/охладителните кръгове

Можете да наименувате индивидуално всички ото-
плителни/охладителни кръгове. Съкращенията
„КО1“, „КО2“, „КО3“ и „SKK“ се запазват.

Разширено меню:

1. 

2. „Настройки“

3. „Име на отопл. кръг“

4. „Отопл. кръг 1“, „Отопл. кръг 2“, „Отопл.
кръг 3“ или „Отопл. кръг SKK“

5. „Промяна?“

6. С /  изберете желания знак.

7. С /  преминавате към следващия знак.

8. С OK приемате всички въведени знаци навед-
нъж и същевременно излизате от това меню.

Указание
С „Нулиране?“ въведеното понятие се
изтрива отново.

Пример:
Име за „Отопл. кръг 2“: Помещение за кварти-
ранти

Отопл. кръг 2 КО2

Промяна с (

Отопл. кръг 1
f
g

d
c

e

Фиг. 28

Отопл. кръг 2

Прието

Помещение за квартиранти

КО2

Фиг. 29

Други настройки

Настройка на контраста на дисплея
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В менюто за „Отопл. кръг 2“ стои името „Помеще-
ния за квартиранти“.

Помещение за квартиранти

Пониж.ст.темп. зад.

Избиране с (

Стайна темп. задад.

Иконом. режим

Режим "Парти"

ß
22°C

Ù ÚКО2

Фиг. 30

Настройка на предпочитан отоплителен/охладителен кръг за основното меню

В случай че Вашата инсталация разполага с повече
от един отоплителен/охладителен кръг, обслужва-
нето в основното меню влияе винаги върху предпо-
читания отоплителен/охладителен кръг.
В това меню изберете предпочитания отоплителен/
охладителен кръг.

Разширено меню:

1. 

2. „Настройки“

3. „Основно меню“

4. Изберете отоплителния/охладителния кръг:
■ „Отопл. кръг 1“

Показание „КО1“
■ „Отопл. кръг 2“

Показание „КО2“
■ „Отопл. кръг 3“

Показание „КО3“
■ „Отопл. кръг SKK“ (за отделния охладителен

кръг)
Показание „SKK“

Настройка на час и дата

Часът и датата са фабрично настроени. Ако
Вашата отоплителна инсталация дълго време е
била извън експлоатация, трябва да настроите
отново часа и датата.

Разширено меню:

1. 

2. „Настройки“

3. „Час/Дата“

4. Настройте часа и датата.

Настройка на езика на менюто

Разширено меню

1. 

2. „Настройки“

3. „Език“

4. Настройте желания език.

Други настройки

 Настройка на име за отоплителните/охладителните… (продължение)
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Фабрична настройка: °C

Разширено меню

1. 

2. „Настройки“

3. „Темп. единица“

4. Настройте температурната единица „°C“ или
„°F“.

Възстановяване на фабричната настройка

Можете да върнете към фабричната настройка
всички променени стойности за всеки отоплителен/
охладителен кръг, производството на топла вода и
други настройки на инсталацията поотделно.

Разширено меню:

1. 

2. „Настройки“

3. „Основна настройка“

4. Изберете желаната настройка на инсталацията,
напр. „БГВ“.

Настройка за инсталацията Нулирани настройки и стойности
„Инсталация“ ■ Времева програма за отопление на помещенията чрез буферен

съд
■ Времева програма за охлаждане на помещенията чрез буферен

съд
■ Допълнителният електрически нагревател е блокиран за отопля-

ването на помещенията.
■ Времева програма за допълнителен електрически нагревател
■ Времева програма за режима с понижен шум

„Топл.мениджмънт“ ■ Стратегия за регулиране
■ Цени за ток и гориво
■ Първични енергийни фактори за ток и гориво

„БГВ“ ■ Нормална температура на БГВ
■ Повишена температура на БГВ
■ Времева програма за производството на БГВ
■ Времева програма за циркулационната помпа
■ Допълнителният електрически нагревател е активиран за произ-

водството на БГВ.
■ Оптимизацията на включването и изключването се изключва.

„Електр.доп.загряв.“ ■ Допълнителният електрически нагревател е блокиран за отопля-
ването на помещенията.

■ Времева програма за допълнителен електрически нагревател
„Отопл. кръг 1“
„Отопл. кръг 2“
„Отопл. кръг 3“

■ Нормална стайна температура
■ Понижена стайна температура
■ Времева програма за отопление на помещенията
■ Наклон и ниво на отоплителната характеристика
■ Функциите за комфорт и пестене на енергия („Режим "Парти"“,

„Иконом. режим“, „Ваканц. програма“) се изключват.

Указание
Ако отоплителните/охладителните кръгове са наименувани, да-
деното име се запазва: Виж глава „Настройка на име за отопли-
телните/охладителните кръгове“.
 

„Охлаждане“ ■ Нормална стайна температура
■ Наклон и ниво на охладителната характеристика
■ Активният охладителен режим е блокиран.

Други настройки

Настройка на температурната единица (°C/°F)
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Настройка за инсталацията Нулирани настройки и стойности
„Вентилация“ ■ Времева програма за вентилация

■ Функциите за комфорт и пестене на енергия („Интенз. режим“,
„Иконом. режим“, „Ваканци. програма“) се изключват.

„Фотоволтаик“ ■ Използването на собствения ток се изключва за всички компонен-
ти.

„Smart Grid“ ■ За използването на излишъка на ток не е активирана функция.

Други настройки

Възстановяване на фабричната настройка (продължение)
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Можете да направите преглед на температурите,
настроените стойности, времевите програми и
работните режими в момента.

В разширеното меню информацията е разделена
на групи:
■ „Инсталация“
■ „Отопл. кръг 1“
■ „Отопл. кръг 2“
■ „Отопл. кръг 3“
■ „Охл. кръг SKK“
■ „БГВ“
■ „Вентилация“
■ „Солар“
■ „Термопомпа“
■ „Енергиен баланс“: Виж страница 64.
■ „Работен журнал“: Виж страница 65.

Възможности за подробен преглед на отделните
групи ще намерите в глава „Преглед на разшире-
ното меню“ на страница 92.

Указание
Ако отоплителните/охладителните кръгове са
наименувани, се появява даденото им име: Виж
глава „Настройка на име за отоплителните/охла-
дителните кръгове“.

Разширено меню:

1. 

2. „Информация“

3. Изберете желаната група.

4. Изберете желания преглед.

Преглед на соларния добив

Получавате обща представа за количеството
топлина, подадено от соларната система в отопли-
телната инсталация през последните 7 дни.

Разширено меню:

1. 

2. „Соларна енергия“

3. За да се покаже количеството топлина за опре-
делен ден, с /  изберете желания ден от сед-
мицата (показание в kWh).

Соларна енергия

Избиране с (
kWh 1,3Чт 03.05.12

4.0

Ср
0

Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср

Фиг. 31 Мигащата линия в диаграмата показва,
че актуалният ден още не е завършил.

Преглед на енергийния баланс

При необходимост специализираната фирма може
да активира показването на енергийните баланси.
Показването не е възможно при всички термо-
помпи.

Всеки енергиен баланс показва количествата енер-
гия за изминалите 52 седмици под формата на
хистограма.

Разширено меню:

1. 

2. „Информация“

3. „Енергиен баланс“

4. Изберете желания енергиен баланс, напр.
„Енерг. баланс РV“.

5. За да се покажат количествата енергия за опре-
делена седмица, с /  изберете желаната сед-
мица (показание в kWh).

Прегледи

Преглед на информация
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Избиране с

Енерг. баланс РV

Се. 08/15 q 7,0 kWh  3,8 kWh

q

08

Фиг. 32

Могат да се прегледат следните енергийни баланси:
Енергиен баланс Значение на символите в диаграмата
„Енергиен баланс отопл“ („Енерг. ба-
ланс Отопл. 1“, „Енерг. баланс Отопл.
2“ при 2-степенна термопомпа)

Електрическа енергия, която е използвана за отопли-
телния режим на термопомпата.
Отоплителна енергия, отдадена на отоплителната ин-
сталация

„Енергиен баланс БГВ“ („Енергиен ба-
ланс БГВ 1“, „Енергиен баланс БГВ 2“
при 2-степенна термопомпа)

Електрическа енергия, която е използвана за режима
за производство на БГВ на термопомпата.
Отоплителна енергия, отдадена за производството на
битова гореща вода

„Енерг.баланс охл.“ („Енерг.баланс
охл. 1“, „Енерг.баланс охл. 2“ при 2-сте-
пенна термопомпа):

Електрическа енергия, която е използвана за охлади-
телния режим на термопомпата.
Топлоенергия, отнета за охлаждане от отоплителната
инсталация

„Енергиен баланс PV“ Генерирана от фотоволтаична система електрическа
енергия, използвана за работата на термопомпата (из-
ползване на собствения ток)
Обща генерирана от фотоволтаична инсталация елек-
трическа енергия

Указание
При някои термопомпи се показва само част от
характеристиката напр. при „Енергиен баланс
отопл“ само отдадената енергия за отопление,
но не използваната електрическа енергия.

Работен журнал

Работният журнал е таблица, в която е посочена
следната информация за всяка календарна сед-
мица „CW“ (calendar week):

Колона Значение
„T.in“ Минимална температура на въздуха или

соления разтвор на входа в термопомпа-
та 

„T.out“ Минимална температура на въздуха или
соления разтвор на изхода от термопом-
пата

„ТП1“ Работни часове на термопомпата 1-ва
степен 

Колона Значение
„ТП2“ Работни часове на термопомпата 2-ра

степен
„AC“ ■ Термопомпи солен разтвор/вода :

Работни часове на активния охладите-
лен режим „active cooling“

■ Термопомпи въздух/вода  / :
Сума от работните часове на активния
охладителен режим „active cooling“ и ра-
ботните часове за размразяване на из-
парителя.

„NC“ Работни часове на охладителната функ-
ция „natural cooling“

Прегледи

Преглед на информация (продължение)
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Указание
Тази информация се съхранява постоянно дори
ако управлението на термопомпата е повредено.

Работен журнал

Избиране с (

CW T.in T.out ТП1 ТП2 AC NC
12
13

15
16
17
18

7,2
7,8

7,0
6,9
6,8
7,2

4,3
4,7

3,3
3,1
3,0
4,4

14 7,5 4,5

123
113

89

103

97
93

133

37
21

28

15

10
9

45

0
0

2

4

0
0

0

15
12

12

18

11
10

5

Фиг. 33

Разширено меню:

1. 

2. „Информация“

3. „Работен журнал“

Сушене на подова замазка

За сушене на подова замазка специализираната
фирма може да активира функцията „Суш.
под.замазка“, напр. в ново строителство. Подовата
замазка се изсушава по точно зададена времева
програма (профил температура-време) според
строителния материал.
■ Отоплението на помещенията се извършва за

всички отоплителни/охладителни кръгове
съгласно определена зададена времева про-
грама. Вашите настройки за отопление на поме-
щенията/охлаждане на помещенията не действат
за времето на сушенето на подовата замазка.

■ Производството на БГВ е активно.
■ В комбинация с вентилационен уред:

За вентилация на жилището се настройва макси-
малният поток на вентилирания въздух ( 4 ).

Показание в основното меню

40°CТемп. на подав. лин.

КО1

14°C 21°C
Суш. под.замазка

D
Фиг. 34

D Горен ред за информация

Преглед на сушене на подова замазка за всички
отоплителни/охладителни кръгове

Разширено меню:

1. 

2. „Информация“

3. „Отопл. кръг 1“, „Отопл. кръг 2“, „Отопл.
кръг 3“ или „Отопл. кръг SKK“

4. „Работна програма“

Отопл. кръг 1

Назад с

Работна програма:

Суш. под.замазка

Работен статус:

Фикс.ст.

КО1

Фиг. 35

Оставащо време за сушене на подови замазки

Сушенето на подовата замазка продължава макс.
32 дни. Показаната стойност за „Суш.под.замазка
дни“ е за оставащия брой дни.

Разширено меню:

1. 

Прегледи

Преглед на информация (продължение)
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2. „Информация“

3. „Инсталация“
Инсталация

Избиране с (

Съб.съобщ.аварии

Час

Дата

Суш.под.замазка дни 18

Ср 19.01.2012

14:30 часа

Изкл.

Фиг. 36

Преглед на съобщения

При особени събития или работни режими на тер-
мопомпата или отоплителната инсталация управле-
нието на термопомпата показва указания, преду-
преждения или съобщения за авария.

До съобщението в пояснителния текст на дисплея
мига съответният символ.

„Указание“
„Предупреждение“
„Авария“
Допълнително мига индикаторът за авария
(червен) на управлението на термопомпата.
Включва се евентуално свързано сигнално
устройство (напр. звуков сигнализатор).

Пример за авария:

OK

Авария

Избиране с
Фиг. 37

1. С бутона OK получавате допълнителна инфор-
мация за показаното съобщение.

Указание

Квитиране с OK

Сензор външ.темп. 18

ЕСП блок. C5

Фиг. 38

2. Можете да прелиствате списъка със съобще-
ния. В горния ред за всяко съобщение се
показва дали съобщението е указание, преду-
преждение или съобщение за авария.

С бутона ? получавате следната информация
за избраното съобщение:
■ дата и час, когато съобщението се е появило

за 1-ви път.
■ указания за поведението на термопомпата и

отоплителната инсталация.
■ съвети за мерките, които можете да вземете

сами, преди да уведомите специализираната
фирма.

Прегледи

Преглед на информация (продължение)
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3. При предупреждения и съобщения за авария
( , ) запишете текста на съобщението и
намиращия се до него код на съобщението. В
примера: „Авария“, „Сенз.външ.темп. 18“.
Така ще дадете възможност за по-добра подго-
товка на специализираната фирма и ще спе-
стите евентуално ненужни разходи за транс-
порт.
При съобщения с указания ( ) уведомяването
на специализираната фирма за отоплителна
техника не е необходимо. В примера: „Указа-
ние“, „ЕСП блок. C5“: Виж страница.

4. Квитирайте всички съобщения. За целта след-
вайте указанията в менюто.
Съобщението се приема в менюто „Авария“,
„Предупреждение“ или „Указание“.

Показание в основното меню

Темп. на подав. лин. 40°C

КО1

14°C 21°C

Фиг. 39

Показание в разширеното меню

Меню

Соларна енергия

Напред с

БГВ
Отопление
Авария

OK

ã

Фиг. 40

Указание
■ Ако за съобщенията за аварии сте свързали

сигнално устройство (напр. звуков сигнализа-
тор), сигналното устройство се изключва чрез
квитиране на съобщението за авария.

■ Ако отстраняването на аварията може да се
извърши в по-късен момент, съобщението за
авария се появява отново на следващия ден в
7:00 часа. Сигналното устройство (ако има
такова) се включва отново.

■ В случай че квитирате съобщението за авария
„Термопомпа A9“, отоплението и производ-
ството на БГВ се извършват изцяло от налич-
ните допълнителни нагреватели, напр. прото-
чен водонагревател (ако има такъв и е активи-
ран). Тъй като това води до евентуални високи
разходи за ток, препоръчваме термопомпата
да бъде проверена незабавно от специализира-
ната фирма.

Извикване на квитирани съобщения

Разширено меню:

1. 

2. „Авария“, „Предупреждение“ или „Указание“

Прегледи

Преглед на съобщения (продължение)
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В ръчен режим отоплението на помещенията и
производството на БГВ се извършват независимо
от времевите програми:
■ Нерегулирано отопление със зададена стойност

за температурата на подаващата линия от 45 °C
■ Производство на БГВ с „Темп. БГВ задад. 2“:

Виж страница 41.
■ Няма охлаждане на помещенията
■ Буферният съд се загрява до температурната

стойност „Фикс.ст.“
■ Вентилацията работи в работния статус „Нор-

мал.“.

Указание
Използвайте ръчния режим само след консулта-
ция със специализираната фирма.

Разширено меню:

1. 

2. „Ръчен режим“

Ръчен режим

Излизане с OK
Фиг. 41

Указание
С бутона  се връщате обратно в разширеното
меню. Можете да извършвате всички прегледи и
настройки. Тези настройки са активирани след
прекратяване на ръчния режим.

Ръчен режим

Ръчен режим
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В зависимост от изпълнението на инсталацията,
показанието в основното меню и разширеното
меню е различно.
На двете нива на обслужване на Ваше разположе-
ние са функциите, които съответстват на изпълне-
нието на инсталацията.

Основно меню за изпълнението на инстала-
цията БГВ

БГВ

Темп. на подав. лин. 40°C

45°C

Фиг. 42

Основно меню при „Външно управление“

Външно управление

Темп. на подав. лин. 40°C
Фиг. 43

Специални изпълнения на инсталацията

Специални изпълнения на инсталацията
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В зависимост от типа термопомпа управлението на
термопомпата може да изглежда различно.

Управление на предната страна на термопомпата

14°C 21℃

CBA

Фиг. 44

A Индикатор за авария (червен)
B Индикатор за режим на работа (зелен)
C Мрежов прекъсвач

На горната страна на термопомпата

AB C
Фиг. 45

A Индикатор за авария (червен)
B Индикатор за режим на работа (зелен)
C Мрежов прекъсвач

Управление в отделен корпус на стена

14°C 21℃

B

C

A
Фиг. 46

A Индикатор за авария (червен)
B Индикатор за режим на работа (зелен)
C Мрежов прекъсвач

Изключване и включване

Обслужващи елементи на управлението на термопомпата
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С контрол на защитата от замръзване

За всеки отоплителен/охладителен кръг изберете
работната програма „Stand by“.

За предпочитания отоплителен/охладителен
кръг

Основно меню:

1. /  за работната програма „Stand by“ (защита
от замръзване)

2. OK за потвърждаване

За всички отоплителни/охладителни кръгове

Разширено меню:

1. 

2. „Отопление“ или „Отопл./Охлажд.“

3. При необходимост /  за желания отоплителен/
охладителен кръг

4. „Работна програма“

5. „Stand by“ (защита от замръзване)

■ За да не блокират, циркулационните помпи авто-
матично се включват за кратко на всеки 24 часа.

■ Ако към управлението на термопомпата е свър-
зан вентилационен уред, вентилационният уред
продължава да работи в избраната работна про-
грама (напр. „Вентилац.автомат.“).

Указание
В следните случаи защита от замръзване е
гарантирана само с допълнителен нагревател
(осигурен на място):
■ Термопомпи въздух/вода:

При температури под −15 °C
■ При неизправност на термопомпата

Допълнителни нагреватели са напр. проточен
водонагревател (допълнителен електрически
нагревател) или нафтов/газов котел (допълни-
телно фосилно отопление).

Без контрол на защитата от замръзване (спиране от експлоатация)

1. Изключете мрежовия прекъсвач.

2. Изключете инсталацията от напрежение, напр.
от отделния предпазител или главен прекъсвач.

! Внимание
При очаквани температури под 3 °C
трябва да вземете подходящи мерки за
защита от замръзване на термопомпата и
отоплителната инсталация.
При необходимост се свържете със спе-
циализираната фирма.

Указание
В случай че към управлението на термопомпата
е свързан вентилационен уред, той работи с
минимален поток на вентилирания въздух ( 1 ).

Указания за по-дълго спиране от експлоата-
ция
■ Тъй като циркулационните помпи не се захран-

ват с напрежение, тези циркулационни помпи
могат да блокират.

■ Може да се наложи да настроите отново
датата и часа: Виж глава „Настройка на дата и
час“.

Включване на термопомпата

1. Включете напрежението на мрежата, напр. от
отделния предпазител или главен прекъсвач.

2. Включете мрежовия прекъсвач.
След кратко време на дисплея се появява
основното меню: Виж страница 20.
Зеленият индикатор за режим на работа свети.
Сега Вашата термопомпа и дистанционните
управления (ако има такива) са готови за
работа.

Изключване и включване

Изключване на термопомпата
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Причина Отстраняване
Термопомпата е изключена. ■ Включете мрежовия прекъсвач: Виж фигурите на

страница 71.
■ Включете главния прекъсвач (ако има такъв, извън

котелното помещение).
■ Включете предпазителя в разпределителното ел.

табло (предпазител на сградната инсталация).
Настройките на управлението на термопомпата са
променени или неправилни.

Отоплението на помещенията/Охлаждането на по-
мещенията трябва да е активирано.

Проверете и при необходимост коригирайте следни-
те настройки:
■ Работна програма: Виж страница 30.
■ Стайна температура: Виж страница 30.
■ Час: Виж страница 61.
■ Времева програма отопление на помещенията/

охлаждане на помещенията: Виж страница 31.
■ Времева програма отопление на помещенията за

буферен съд: Виж страница 32.
■ Отоплителна характеристика/Охладителна харак-

теристика: Виж страница 34.
■ При необходимост включете отоплението на поме-

щенията за буферния съд: Виж страница 32.
■ При необходимост активирайте допълнителния

електрически нагревател (ако има такъв) за ото-
плението на помещенията: Виж страница 45.

Бойлерът се загрява. ■ Изчакайте, докато бойлерът се загрее.
■ Ако е необходимо, намалете потреблението на то-

пла вода или временно нормалната температура
на топлата вода.

На дисплея се показва „Указание“, „Предупрежде-
ние“ или „Авария“.

■ Прегледайте вида на съобщението. Квитирайте
съобщението: Виж страница 67.

■ Ако е необходимо, уведомете специализираната
фирма.

„Суш.под.замазка“ е включено. ■ Не е необходима мярка
■ След като изтече периодът от време за сушене на

подовата замазка, термопомпата продължава да
работи с настроената работна програма: Виж
страница 30.

В комбинация с вентилационен уред:
■ Байпасът не затваря.
■ Регистърът за предварително нагряване е повре-

ден
■ Вентилаторът за приточен/отработен въздух е по-

вреден

Уведомете специализираната фирма.

Какво трябва да се направи?

Помещенията са твърде студени
55
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Причина Отстраняване
Настройките на управлението на термопомпата са
променени или неправилни.

Отоплението на помещенията/Охлаждането на по-
мещенията трябва да е активирано.

Проверете и при необходимост коригирайте следни-
те настройки:
■ Работна програма: Виж страница 30.
■ Стайна температура: Виж страница 30.
■ Час: Виж страница 61.
■ Времева програма отопление на помещенията/

охлаждане на помещенията: Виж страница 31.
■ Времева програма охлаждане на помещенията за

буферен съд: Виж страница 33.
■ Отоплителна характеристика/Охладителна харак-

теристика: Виж страница 34.
■ При необходимост включете охлаждането на по-

мещенията за буферния съд: Виж страница 32.
■ При необходимост активирайте „Активен охлади-

телен режим“: Виж страница 46.
На дисплея се показва „Указание“, „Предупрежде-
ние“ или „Авария“.

■ Прегледайте вида на съобщението. Квитирайте
съобщението: Виж страница 67.

■ Ако е необходимо, уведомете специализираната
фирма.

В комбинация с вентилационен уред:
Байпасът не отваря

Проверете и при необходимост коригирайте следни-
те настройки:
■ Стайна температура за вентилацията „Стайна

темп. задад.“: Виж страница 30.
■ Минимална температура за вентилацията

„Мин.t.прит.въз.байп.“: Виж страница 50.

Ако е необходимо, уведомете специализираната
фирма.

Какво трябва да се направи?

Помещенията са твърде горещи
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Причина Отстраняване
Термопомпата е изключена. ■ Включете мрежовия прекъсвач: Виж фигурите на

страница 71.
■ Включете главния прекъсвач (ако има такъв, извън

котелното помещение).
■ Включете предпазителя в разпределителното ел.

табло (предпазител на сградната инсталация).
Настройките на управлението на термопомпата са
променени или неправилни.

Производството на БГВ трябва да е активирано.

Проверете и при необходимост коригирайте следни-
те настройки:
■ Работна програма: Виж страница 30.
■ Температура на БГВ: Виж страница 41.
■ Времева програма производство на БГВ: Виж

страница 41.
■ Час: Виж страница 61.
■ При необходимост активирайте допълнителния

електрически нагревател (ако има такъв) за произ-
водство на БГВ: Виж страница 45.

На дисплея се показва „Указание“, „Предупрежде-
ние“ или „Авария“.

■ Прегледайте вида на съобщението. Квитирайте
съобщението: Виж страница 67.

■ Ако е необходимо, уведомете специализираната
фирма.

БГВ е твърде гореща

Причина Отстраняване
Настройките на управлението на термопомпата са
променени или неправилни.

Проверете нормалната температура на БГВ и при
необходимост коригирайте: Виж страница 41.

„ “ мига и се показва „Указание“

Причина Отстраняване
Указание за особено събитие или работен режим на
термопомпата, отоплителната инсталация или свър-
зания вентилационен уред

Постъпете, както е описано на страница 67.

„ “ мига и се показва „Предупреждение“

Причина Отстраняване
Предупреждение поради особено събитие или рабо-
тен режим на термопомпата, отоплителната инста-
лация или свързания вентилационен уред

Постъпете, както е описано на страница 67.

„ “ мига и се показва „Авария“

Причина Отстраняване
Авария на термопомпата, отоплителната инстала-
ция или свързания вентилационен уред

Постъпете, както е описано на страница 67.

Какво трябва да се направи?

Няма БГВ
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Причина Отстраняване
Това съобщение се показва по време на блокиране-
то на захранването с ток от енергоснабдителното
предприятие (ЕСП).

■ Не е необходима мярка
■ Веднага щом енергоснабдителното предприятие

разреши захранването с ток, термопомпата про-
дължава да работи с избраната работна програма.

„E8 Топл.мениджмънт“ се показва

Причина Отстраняване
■ Фактори първична енергия не са настроени.
■ Цените на горивото и тока не са настроени.

■ Настройте факторите първична енергия: Виж
страница 58.

■ Настройте цените на горивото и тока: Виж страни-
ца 58.

Ако тази авария се появи отново, уведомете специа-
лизираната фирма.

На дисплея се показва „Външно включване“

Причина Отстраняване
Работната програма, настроена на управлението на
термопомпата, е превключена от външно превключ-
ващо устройство, напр. разширение EA1.

Не е необходима мярка

На дисплея се показва „Външна програма“

Причина Отстраняване
Комуникационният интерфейс Vitocom е превклю-
чил настроената на управлението на термопомпата
работна програма.

Можете да промените работната програма.

Показва се „Блокирано обслужв.“

Причина Отстраняване
Обслужването на термопомпата е блокирано. Специализираната фирма може да отстрани блоки-

рането.

„A0 Вентилация: “Показва се „Проверка филтри“

Причина Отстраняване
■ Филтрите във вентилационния уред и смукателни-

те клапи са силно замърсени.
■ Интервалът за смяната на филтрите е изтекъл.

Почистете или сменете филтрите: Виж от страни-
ца 80.

Какво трябва да се направи?

На дисплея се показва „ЕСП блок. C5“
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Причина Отстраняване
В много добре уплътнени сгради, напр. пасивна
сграда:
Потоците на вентилирания въздух на вентилацион-
ното устройство за приточен и отработен въздух не
са балансирани.

Уведомете специализираната фирма.

Вратите/прозорците се блъскат при отваряне

Причина Отстраняване
В много добре уплътнени сгради, напр. пасивна
сграда:
Потоците на вентилирания въздух на вентилацион-
ното устройство за приточен и отработен въздух не
са балансирани.

Уведомете специализираната фирма.

Какво трябва да се направи?

Вратите/Прозорците се отварят трудно
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Термопомпи солен разтвор/вода или вода/вода

Можете да почиствате повърхностите на уреда с
обикновен домакински миещ препарат. Не използ-
вайте абразивен препарат.

Термопомпи въздух/вода /

! Внимание
Обикновени домакински почистващи препа-
рати и специални почистващи препарати за
топлообменника (изпарителя) могат да
повредят термопомпата.
■ Почиствайте повърхността на уреда само с

влажна кърпа.
■ Ако е необходимо, почиствайте ламелите

на топлообменника (изпарителя) само с
четка с дълъг косъм.

Термопомпи въздух/вода с пластмасова повърхност

! Внимание
Обикновени почистващи препарати могат да
повредят повърхността на външната
обшивка.
■ Използвайте само меки водоразтворими

домакински почистващи препарати.
■ Не използвайте вещества, съдържащи

киселини или разтворители, напр. съдър-
жащи оцетна киселина почистващи препа-
рати, нитроразредители или разредители
на изкуствени смоли, лакочистители, спирт
и т.н.

! Внимание
Механично въздействие надрасква повърх-
ността на външната обшивка.
■ Избърсвайте повърхността само с мека

влажна кърпа.
■ Не използвайте вещества, съдържащи шли-

фоващи частици, напр. политури, абра-
зивни препарати, гъби за отстраняване на
замърсявания или почистване на тенджери.

■ Не почиствайте външната обшивка с
машина за почистване с високо налягане.

Модул за управление на управлението на термопомпата

Можете да почиствате повърхността на модула за
управление с приложената микрофибърна кърпа.

Инспекция и техническо обслужване на отоплителната инсталация

Инспекцията и техническото обслужване на отопли-
телна инсталация се предписват от Наредбата за
пестене на енергия и стандартите DIN 4755,
DIN 1988-8 и EN 806.

Редовното техническо обслужване осигурява беза-
вариен, енергоспестяващ и екологичен отоплите-
лен и охладителен режим. Затова се препоръчва
да сключите договор за инспекция и техническо
обслужване със специализираната фирма.

Бойлер за БГВ (ако има такъв)

DIN 1988-8 и EN 806 предписват – най-късно
2 години след пускането в експлоатация и след
това при нужда – да се извършва техническа под-
дръжка или почистване.

Вътрешното почистване на бойлера, включително
на връзките за питейна вода, трябва да се
извършва само от оторизирана специализирана
фирма за отоплителни инсталации.

Поддържане в изправност

Почистване на отоплителната инсталация
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Ако в линията за подаване на студена вода на бой-
лера за БГВ има уред за обработка на водата,
напр. шлюз или устройство за отстраняване на
накипа, пълнежът трябва да се сменя своевре-
менно. Спазвайте указанията на производителя.
Допълнително при Vitocell 100:
За проверка на топящия се анод препоръчваме
ежегодна функционална проверка от специализи-
раната фирма за отоплителна техника.

Функционалната проверка на топящия се анод
може да се извърши без прекъсване на експлоата-
цията. Специализираната фирма за отоплителна
техника измерва защитния ток с аноден тестер.

Предпазен клапан (бойлер)

Експлоатационната готовност на предпазния кла-
пан трябва да се проверява от потребителя или от
специализирана фирма два пъти в годината чрез
продухване (виж ръководството на производителя
на клапана). Съществува опасност от замърсяване
на седлото на клапана.
По време на загряване е възможно да капе вода от
предпазния вентил. Изходът към атмосферата е
отворен.

! Внимание
Свръхналягане може да доведе до повреди.
Не затваряйте предпазния вентил.

Филтър за питейната вода (ако има такъв)

По хигиенни причини постъпете както следва:
■ При филтри без възможност за промиване на

всеки 6 месеца сменяйте филтърния патрон
(визуален контрол на всеки 2 месеца).

■ При филтри с възможност за промиване на всеки
2 месеца извършвайте промиване.

Повредени свързващи кабели

Ако свързващите кабели на уреда или на външно
монтираните принадлежности са повредени, те
трябва да се сменят със специални свързващи

кабели. За смяната използвайте само кабели
Viessmann. Уведомете специализираната фирма.

Почистване на вентилационната система на жилището

■ Корпусът на вентилационния уред може да се
почиства с обикновен домакински миещ препарат.
Не използвайте абразивен препарат.

■ Филтрите за външния и отработения въздух във
вентилационния уред, както и филтрите в смука-
телните клапи трябва редовно да се почистват
или сменят. Сменяйте филтрите минимум вед-
нъж годишно.

! Внимание
Отлагания на прах в уреда могат да дове-
дат до повреди.
Не включвайте уреда без филтри за вън-
шен и отработен въздух.

■ Препоръчваме веднъж годишно поддръжка и при
необходимост почистване на вентилационния
уред и каналната система от специализираната
фирма.

■ Препоръчваме сключване на договор за техниче-
ско обслужване със специализираната фирма.
Неизвършването на техническо обслужване крие
рискове. Редовното почистване и техническо обс-
лужване ви дава гаранция за хигиенична, еколо-
гична и енергоспестяваща експлоатация.

Поддържане в изправност

 Инспекция и техническо обслужване на… (продължение)
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Почистване на нагнетателните/смукателните клапи

Леко замърсяване

Избършете нагнетателните/смукателните клапи
отвън с влажна кърпа.

Силно замърсяване

! Внимание
Ако използвате вентилационната система на
жилището без филтри, в каналната система
се отлага прах. Това увеличава въздушното
съпротивление.
Преди да развиете смукателните клапи,
стартирайте режима за смяна на филтрите.

! Внимание
Отлагания на прах в уреда могат да доведат
до повреди.
Пускайте уреда в действие само с филтри за
приточния и отработения въздух.

A

Фиг. 47

A Пръстеновидна хлабина

1. Стартирайте режима за смяна на филтрите,
виж глава „Режим за смяна на филтрите“.
Вентилационният уред изключва вентилаторите
и превключва към режима за смяна на
филтрите: LED  мига бързо жълто.

2. Развийте нагнетателните/смукателните клапи
(байонетно затваряне).

3. Почистете клапите с влажна кърпа.

4. Поставете отново клапите.

5. Прекратете режима за смяна на филтрите, виж
глава „Режим за смяна на филтрите“.
Вентилационният уред включва вентилаторите
и работи в съответствие с настройките.

Указание
■ Не променяйте настройката на пръстеновид-

ната хлабина A.
■ В случай че филтрите в смукателните клапи

са замърсени, сменете филтрите: Виж глава
„Смяна на филтрите в смукателните клапи“.

Почистване на смукателната клапа за кухня

! Внимание
Ако използвате вентилационната система на
жилището без филтри, в каналната система
се отлага прах. Това увеличава въздушното
съпротивление.
Стартирайте режима за смяна на филтрите,
преди да извадите филтъра от смукателната
клапа за кухня.

! Внимание
Отлагания на прах в уреда могат да доведат
до повреди.
Пускайте уреда в действие само с филтри за
приточния и отработения въздух.

4.

B

A

2.

3.

Фиг. 48

A Филтър за мазнини
B Предпазна тапа

Поддържане в изправност

 Почистване на вентилационната система на… (продължение)
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1. Стартирайте режима за смяна на филтрите,
виж глава „Режим за смяна на филтрите“.
Вентилационният уред изключва вентилаторите
и превключва към режима за смяна на
филтрите: LED  мига бързо жълто.

4. Извадете филтъра за мазнини. Почистете сму-
кателна клапа за кухня с влажна кърпа.

5. Измийте филтъра за мазнини A с вода и миещ
препарат или в съдомиялна машина. Подсу-
шете филтъра за мазнини A.

6. Поставете отново филтъра за мазнини.

7. Затворете смукателната клапа за кухня.

8. Фиксирайте смукателната клапа за кухня с фик-
сиращата тапа B.

9. Прекратете режима за смяна на филтрите, виж
глава „Режим за смяна на филтрите“.
Вентилационният уред включва вентилаторите
и работи в съответствие с настройките.

Почистване или смяна на филтри

В случай че на дисплея на модула за обслужване
се покаже „A0 Вент.: Пров.филтъра“, филтрите
във вентилационния уред и/или смукателните
клапи са замърсени или интервалът за смяна на
филтрите е изтекъл.

Указание
Проверете и филтрите в смукателните клапи.
При необходимост сменете тези филтри: Виж
глава „Смяна на филтрите в смукателните
клапи“.

Vitovent 200-C и Vitovent 300-F

■ Не почиствайте филтрите. Сменете филтрите.
Можете да изхвърляте замърсените филтри заедно
с битовите отпадъци.

Указание
Броят на оставащите дни до следващата смяна
на филтрите можете да прегледате в разшире-
ното меню в „Информация“: Виж глава „Преглед
на информация“

Vitovent 200-W, Vitovent 300-C и Vitovent 300-W

При леко замърсяване почистете филтрите във
вентилационния уред с прахосмукачка.

Указание
Почистването на филтрите води до евентуално
влошаване на филтриращия ефект.

В случай че се появи едно от следните условия,
сменете филтрите:
■ Филтрите са силно замърсени.
■ Филтрите са почиствани вече няколко пъти.
■ Изминала е повече от 1 година след последната

смяна на филтрите.

Можете да изхвърляте замърсените филтри заедно
с битовите отпадъци.

Указание
Броят на оставащите дни до следващата про-
верка на филтрите можете да прегледате в раз-
ширеното меню в „Информация“: Виж глава
„Преглед на информация“

Филтри във вентилационния уред Vitovent 200-C

! Внимание
При експлоатация на отворения вентилацио-
нен уред без филтри се образуват отлагания
на прах в уреда. Тези отлагания на прах
могат да доведат до повреди.
Преди отваряне на вентилационния уред
издърпайте щепсела за свързване към мре-
жата от контакта.

Поддържане в изправност

 Почистване на вентилационната система на… (продължение)
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Смяна на филтри при монтаж на таван

A

B

2x

4.

2.

3.

1.

2x

2x

2x

Фиг. 49

A Филтър за външния въздух
B Филтър за отработения въздух

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)

55
93

00
4



83

Смяна на филтри при монтаж на стена

B

A

2.

3.

4.

1.

2x

2x

2x

2x

Фиг. 50

A Филтър за външния въздух
B Филтър за отработения въздух

Филтри във вентилационния уред Vitovent 200-W

! Внимание
При експлоатация на отворения вентилацио-
нен уред без филтри се образуват отлагания
на прах в уреда. Тези отлагания на прах
могат да доведат до повреди.
Преди отваряне на вентилационния уред
издърпайте щепсела за свързване към мре-
жата от контакта.

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)
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Отваряне на вентилационния уред

A

B

Фиг. 51

A Филтър за отработения въздух
B Филтър за външния въздух

Почистване, при необходимост смяна на фил-
три

Указание
Преди изваждане на филтрите запомнете мон-
тажното им положение. При необходимост
направете маркировка с молив.

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)
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B

A

1.

2.

4.

3.

Фиг. 52

A Филтър за отработения въздух
B Филтър за външния въздух

Филтри във вентилационния уред Vitovent 300-C

! Внимание
При експлоатация на отворения вентилацио-
нен уред без филтри се образуват отлагания
на прах в уреда. Тези отлагания на прах
могат да доведат до повреди.
Преди отваряне на вентилационния уред
издърпайте щепсела за свързване към мре-
жата от контакта.

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)
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Изваждане на филтърни кутии от уреда

2.

3.

4.

1.

B

A

Фиг. 53

A Кутия за филтъра за отработения въздух
B Кутия за филтъра за външния въздух

Почистване, при необходимост смяна на фил-
три

Указание
Ако използвате фин филтър: Преди изваждането
на филтъра от филтърната кутия запомнете
положението на горната и долната страна. При
необходимост направете маркировка с молив на
филтърната кутия.

3.

4.

2.

1. 2x

Фиг. 54

Поставяне на филтърни кутии в уреда

A

1.

2.

B

Фиг. 55

A Филтър за отработения въздух
B Филтър за външния въздух

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)
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Филтри във вентилационния уред Vitovent 300-F

! Внимание
При експлоатация на отворения вентилацио-
нен уред без филтри се образуват отлагания
на прах в уреда. Тези отлагания на прах
могат да доведат до повреди.
Преди отваряне на вентилационния уред
изключвайте мрежовия прекъсвач.

A

Фиг. 56

A Мрежов прекъсвач на гърба на уреда

Отваряне на вентилационния уред

Сваляне на левия или десния страничен капак

1.

Фиг. 57

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)
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Смяна на филтри

5.

A

B

1.

2.

3.

4.

6.

Фиг. 58

A Филтър за отработения въздух
B Филтър за външния въздух

Филтри във вентилационния уред Vitovent 300-W

! Внимание
При експлоатация на отворения вентилацио-
нен уред без филтри се образуват отлагания
на прах в уреда. Тези отлагания на прах
могат да доведат до повреди.
Преди отваряне на вентилационния уред
издърпайте щепсела за свързване към мре-
жата от контакта.

Отваряне на вентилационния уред

! Внимание
Тежести върху отворения преден капак може
да причинят повреди на уреда.
Не поставяйте предмети върху отворения
капак. Не се подпирайте на отворения капак.

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)
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1.

Фиг. 59

Почистване, при необходимост смяна на филтри

3.A

B

2.

Фиг. 60

Поз. Изпълнение на уреда: Виж типовата табелка на горната страна на вентилационната сис-
тема.
Вляво (L) Вдясно (R)

A Филтър за отработения въздух G4
= ISO Coarse 60 %

Филтър за външния въздух G4
= ISO Coarse 60 %
или фин филтър F7 = ISO ePM1 50 %

B Филтър за външния въздух G4
= ISO Coarse 60 %
или фин филтър F7 = ISO ePM1 50 %

Филтър за отработения въздух G4
= ISO Coarse 60 %

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)
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2. ■ Фин филтър F7 (= ISO ePM1 50 %):
Изхвърлете финия филтър с битовите отпа-
дъци.

■ Груб филтър G4 (= ISO Coarse 60 %):
Сменяйте само филтърната вложка в рамката
на филтъра: Виж фиг. 61.

3. Пъхнете новия филтър в уреда. Запомнете при
това монтажното положение: Виж фиг. 62.

Само при груб филтър G4 (= ISO Coarse 60 %): Смяна на филтърната вложка

1. 2. 3.

Фиг. 61

Монтажно положение

A B

Фиг. 62

Смяна на филтрите в смукателните клапи

! Внимание
При работа на жилищната вентилационна
система без филтри в каналната система се
отлага прах. Това увеличава въздушното
съпротивление.
Преди да развиете смукателните клапи,
изключете мрежовия прекъсвач на вентила-
ционното устройство.

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)

55
93

00
4



91

2.

1.

Фиг. 63

Нулиране на индикацията за необходимост от смяна на филтрите

1. След смяната на филтрите включете вентила-
ционната система.

! Внимание
Отлагания на прах в уреда могат да дове-
дат до повреди.
Включвайте уреда само с филтри за при-
точния и отработения въздух.

2. Изчистете ръчно индикацията за необходимост
от смяна на филтрите в управлението на термо-
помпата.

3. Разширено меню:

4. „Вентилация“

5. „Смяна филтър“

6. „Да“

7. „OK“ за потвърждаване

Поддържане в изправност

Почистване или смяна на филтри (продължение)
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Уредът съдържа регистрирани от Протокола от
Киото флуорирани въглеводороди (хладилен
агент).
С какъв хладилен агент работи уредът, можете да
видите от фабричната табелка.
Парниковият потенциал GWP (Global Warming
Potential) на хладилните агенти се посочва като
кратно на потенциала за глобално затопляне
(GWP) от въглероден диоксид (CO2). GWP на CO2 е
1.

Хладилен агент Парников потенциал
GWP

R32 675*1/677*2

R449A 1397
R407C 1774
R410A 2088*1/1924*2

Преглед на разширеното меню

Указание
В зависимост от окомплектовката на отопли-
телната инсталация в  не са налични всички
посочени елементи от менюто.

Разширено меню 
Отопление, Отопл./Охлажд. или Охлаждане КО1/КО2/КО3/SKK
 „Режим "Парти"“
 „Иконом. режим“
 „Стайна темп. задад.“
 „Пониж.ст.темп. зад.“
 „Работна програма“
  „Отопление и БГВ“

или
„Отопл./Охлаждане и БГВ“
или
„Отопление“
или
„Охлаждане“
или
„Охлаждане и БГВ“

  „Само БГВ“
  „Stand by“
   
 „Вр.прогр. отопление“

или
„Вр.прогр. отопл./охл.“

 „Ваканц. програма“
 „Отоплителна характеристика“
 Активен реж. охл.
 „Охл. характеристика“
  

*1 На основание Четвъртия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата
(IPCC)

*2 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)

Приложение

Хладилен агент
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„БГВ“
 „Темп. на БГВ, зад.ст.“
 „Работна програма“
  „Времева програма“
  „Stand by“
   
 „1x подгр. на БГВ“
 „Вр.прогр. БГВ“
 „Вр.прогр. циркулац.“
 „БГВ с ел.“
 „Оптимизация на вкл.“
 „Оптимизация на изкл.“
 „Темп. БГВ задад. 2“
  

„Вентилация“
 „Интенз.режим“
 „Иконом. режим“
 „Стайна темп. задад.“
 „Мин.t.прит.въз.байп.“
 „Работна програма“
  „Вентилац.автомат.“
  „Осн. режим“
  „Stand by“
   
 „Вр.прог.вентилация“
 „Ваканц. програма“
 „Смяна филтър“
  

„Инсталация“
 Режим буферен съд
 Активен реж. охл.
 „Вр.прогр. буф. съд“
 Вр.прогр. буф.съд за охл.
 „Вр.про. намал.шума“
 „Отопление с ел.“
 „Вр.прогр. ел.нагрев.“
  

Приложение

Преглед на разширеното меню (продължение)
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Топл.мениджмънт
 Регул.стратегия уред
  Икономичен
  Екологичен
   
 Фактори първич.енергия
  Ток
  Гориво
   
 Цени енергия
  Норм.тарифа ток
  Нис.тарифа ток
  Вис.тарифа ток
  Цена гориво
  PV соб. разход
   
 Тариф.времена ток
 Консумация на енергия
  

Соларна енергия

„Стратегия рег. РV“
 „Темп. БГВ задад. 2“
 „Загряване бойлер“
 „Загр. буф.съд гор.вода“
 „Повиш.стайна темп.“
 „Охлаждане ст.темп.“
 Охл.буф.охл.вода
  

„Smart Grid“
 „Загряване бойлер“
 „Загр. буф.съд гор.вода“
 „Повиш.стайна темп.“
 „Охлаждане ст.темп.“
  

Указание
В зависимост от оборудването на отоплител-
ната инсталация в „Информация“ не са въз-
можни всички посочени прегледи.
За обозначената с  информация можете да
направите по-подробен преглед.

Приложение

Преглед на разширеното меню (продължение)
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„Информация“
 „Инсталация“
  „Външна темп.“
  „Обща темп.подаване“
  Раб. статус инсталация 
  „Вр.про. намал.шума“
  „Отоплителен период“
  „Охладителен период“
  „Буферен съд“
  Режим буферен съд 
  „Работен статус буф. съд“
  Вр.прогр. буф. съд 
  Раб. статус буф.съд за охл.
  Вр.прогр. буф.съд за охл.
  Вентил Отопл/Охл 
  Темп.охл.буфер
  Темп.охл.буфер зад.
  Охл. с охл.буф.
  Т.подав.л. охл.буф.
  Зад.т.под.л.охл.буф.
  Смесител охл.буф. 
  Помпа охл.буф.
  Active Cooling
  Natural Cooling
  Външ. отопл.уред 
  Вр.прогр. ел.нагрев. 
  „Съб.съобщ.аварии“
  Работен статус басейн 
  „Заявка загр. басейн“
  „Загряване басейн“
  „Следв. термопомпа 1“
  „Следв. термопомпа 2“ 
  „Следв. термопомпа 3“ 
  „Следв. термопомпа 4“ 
  „Абонат Nr.“
  „Външ.включв. 0..10V“
  „Часово време“
  „Дата“
  „Сигнал радиочест“
  „Суш.под.замазка дни“
   

Приложение

Преглед на разширеното меню (продължение)
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„Информация“
 Отопл. кръг КО1, КО2, КО3
  „Работна програма“
  „Работен статус“
  Вр.прогр. отопление 

или
Вр.прогр.отопл./охл. 

  „Ст. темп.задад.“
  „Стайна темп.“
  „Пониж.ст.темп. зад.“
  „Задад. темп. "Парти"“
  Отопл. характерист. 
  „Помпа отопл. кръг“
  Ваканц. програма 
  „Смесител“
  Темп. на подав. лин.
  Темп.подав.л. задад.
  Охл. характеристика 
  „Active Cooling“
  „Natural Cooling“
  „Смесител охлаждане“
  „Темп.подав.л. охл.“
  Отоплителен период
  Охладителен период
  Заявка отопл.режим
  Заявка охл.режим
   
 Охл. кръг SKK
  Работна програма
  „Работен статус“
  „Ст. темп.задад.“
  „Стайна темп.“
  „Смесител“
  „Темп. на подав. лин.“
  „Охл. характеристика“
  „Active Cooling“
  „Natural Cooling“
    

Приложение

Преглед на разширеното меню (продължение)
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„Информация“
 „БГВ“
  Работна програма 
  Работен статус 
  Вр.прогр. БГВ 
  Вр.прогр. циркулац. 
  Температура на БГВ 
  „Помпа на бойлера“
  „Рециркулац. помпа“
  „1x подгр. на БГВ“
  „Доп. загр. бойлер“
  „Доп.загр. бойлер“ (h)
   
 „Вентилация“
  Работна програма 
  Работен статус 
  Вр.прог.вентилация 
  „Ст. темп.задад.“
  „Мин.t.прит.въз.байп.“
  „Влага“
  „Ел.регист.предв.загр.“
  „Дни до смя. филтър“
   
 „Солар“
  „Темп. на колектора“
  „Темп. на БГВ солар“
  „Темп. връщ.л. Солар“
  „Помпа на сол. кръг“ (h)
  „Сол.енерг. хистограма“
  „Соларна енергия“ (kWh)
  „Помпа сол.кръг“
  „Подт. на доп.отопл.“
  „SM1 изход 22“
  „Солар.сензор 7“
  „Солар.сензор 10“
   

Приложение

Преглед на разширеното меню (продължение)
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„Информация“
 „Термопомпа“
  „Компресор“ или „Компресор 1“
  „Първ. помпа/Вентилатор“ или „Първ. помпа/Вентилатор 1“
  „Алтерн. източник“
  „Вторична помпа“ или „Вторична помпа 1“
  „Вентил отопл./БГВ“ или „Вентил отопл./БГВ 1“
  „Раб.часове компр.“ или „Раб.часове компр. 1“
  „Бр.стартове компр.“ или „Бр.стартове компр. 1“
  „Компресор 2“
  „Първ.помпа/Вентилатор 2“
  „Вторична помпа 2“
  „Вент.отопл./БГВ 2“
  „Раб.часове компр. 2“
  „Бр.стартове компр.2“
  „Проточ.нагрев. ст. 1“
  „Проточ.нагрев. ст. 1“ (h)
  „Проточ.нагрев. ст. 2“
  „Проточ.нагрев. ст. 2“ (h)
  „Год.раб.коеф. отопл.“
  „Год. раб. коеф. ТВ“
  „Год. раб. коеф. общо“
  „Год. раб. коеф. охл.“
   
 Бивалентен режим (Топл.мениджмънт)
  Регул.стратегия уред
  Външ. отопл.уред
  Цени енергия 
  Тариф.времена ток 
  Фактори първич.енергия 
   
 „Енергиен баланс“
  „Енерг. баланс Отопл. 1“
  „Енергиен баланс БГВ 1“
  „Енерг. баланс охл. 1“
  „Енерг. баланс Отопл. 2“
  „Енергиен баланс БГВ 2“
  „Енерг. баланс охл. 2“
  „Енерг. баланс РV“
   
 „Работен журнал“
  

Приложение

Преглед на разширеното меню (продължение)
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„Настройки“
 „Час/Дата“
 „Език“
 „Контраст“
 „Яркост“
  „Обслужване“
  „Щадене на дисплея“
   
 „Темп. единица“
 „Име на отопл. кръг“
 „Основно меню“
 „Основна настройка“
  „Инсталация“
  „Компресор 1“
  „Компресор 2“
  „Топл.мениджмънт“
  „БГВ“
  „Солар“
  „Електр.доп.загряв.“
  „Вътр. хидравлика“
  „Буферен съд“
  „Отопл. кръг 1“
  „Отопл. кръг 2“
  „Отопл. кръг 3“
  „Охлаждане“
  „Вентилация“
  „Фотоволтаик“
  „Smart Grid“
  „Първ.източн.“
  „Първ.източн. 2“
  „Часово време“
  „Комуникация“
  „Обслужване“
   
   

Ръчен режим

Контр.режим

Разяснения на термините

Размразяване

По време на работа на термопомпите въздух/вода
може да се образува лед по изпарителя.
За да се отстрани ледът, изпарителят се размра-
зява автоматично.

Докато трае размразяването термопомпата не е
налична за отопление или охлаждане на помеще-
ния.

Приложение

Преглед на разширеното меню (продължение)
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По време на размразяването водната пара по тер-
мопомпата може да се повиши.

Размразяването се извършва както при активен
охладителен режим в реверсивния режим на
работа на термопомпата. По тази причина се взе-
мат под внимание работните часове за размразя-
ване в журнала при работните часове „AC“.

Активен охладителен режим („active cooling“)

Активен охладителен режим: Виж „Охладителни
функции“.

Изпълнение на инсталацията

Под „изпълнение на инсталацията“ се разбират
компонентите на Вашата отоплителна инсталация,
напр. термопомпа, помпа на отоплителния кръг,
смесител, клапи, управление, радиатори и т.н.
Специализираната фирма съгласува отоплител-
ната инсталация с локалните условия и настройва
инсталацията индивидуално според Вашите жела-
ния.

Специализираната фирма е попълнила във форму-
ляра на страница 115 с какво оборудване и какви
функции разполага Вашата отоплителна инстала-
ция.

Работна програма

С работната програма определяте напр. следното:
■ Как да отоплявате или охлаждате помещенията.
■ Дали да загрявате БГВ.
■ Степен на вентилация за вентилацията на жили-

щето

Работен статус

Виж „Времева програма“.

Дисбаланс на налягането

В комбинация с контролирана вентилация на жили-
щето при небалансирана настройка на потоците на
вентилирания въздух в помещенията е възможно
да се получи дисбаланс на налягането.

При дисбаланс на налягането потокът на вентили-
рания въздух от нагнетателната страна се разли-
чава от потока на вентилирания въздух от смука-
телната страна. При много добре уплътнени сгради
в помещенията се получава или подналягане, или
свръхналягане. При подналягане прозорците и вра-
тите се блъскат, при свръхналягане прозорците и
вратите се затварят лесно.

Използване на собствения ток

Под „използване на собствения ток“ се разбира
използването на генерирания от фотоволтаичната
система ток за експлоатация на термопомпата и
други компоненти на отоплителната инсталация.
За използването на собствения ток специализира-
ната фирма свързва електромер към управлението
на термопомпата. Управлението на термопомпата
получава информация дали и колко ток от фото-
волтаичната система е на разположение.

Приложение

Разяснения на термините (продължение)
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Показание на електромера

Получаване на енергия от електрическата
мрежа (ЕСП):
■ Електромерът показва мощността с отрицателен

знак:

Фиг. 64

Указание
Електромерът показва до 3 стълбчета грешки.
Това не влияе върху функционирането на упра-
влението на термопомпата.

Подаване на енергия към електрическата мрежа
(ЕСП):
■ Електромерът показва мощността без знак.

Функции за използването на собствения ток

За използването на собствения ток активирайте
една или няколко функции. Използваемите функ-
ции зависят от типа уред.
В случай че активирате няколко функции за използ-
ването на собствения ток, функциите за производ-
ство на БГВ имат приоритет пред функциите за ото-
пление на помещенията.
За да използвате собствения ток, при някои функ-
ции можете да повишите зададената стойност за
температурата или да я понижите за охлаждането.

Възможни функции за използване на собствения
ток:
■ Производство на БГВ
■ Загряване на буферен съд за гореща вода
■ Отопление на помещенията
■ Охлаждане на помещенията

Условие за използването на собствения ток е
настройката на съответно подходящата работна
програма за отопление на помещенията, охла-
ждане на помещенията или производство на БГВ.
Напр. за производството на БГВ трябва да е
настроена работната програма „Отопление и
БГВ“ или „Само БГВ“.

Пример: Използване на собствения ток за
производство на БГВ

Ако от фотоволтаичната система е на разположе-
ние достатъчно ток, термопомпата се използва за
производство на БГВ с този ток.

Във времевата програма сте настроили времеви
фази, в които е активирано производството на БГВ.
За да се използва възможно най-много ток от фото-
волтаичната система, производството на БГВ може
да се включва и извън настроените времеви фази.
За по-ефективно използване на собствения ток
настройте повишение за температурата на БГВ.
■ Нормална температура на БГВ:

50 °C
■ Повишение на температурата на БГВ при използ-

ване на собствения ток:
10 K (10 келвина)

Битовата гореща вода се загрява до 60 °C. При
еднакъв разход на БГВ следващото производство
на БГВ с ток от мрежата се измества в по-късен
момент.

Указание
■ Успоредно на използването на собствения ток

за работата на термопомпата може да се
използва и една част ток от мрежата: напр.
количеството собствен ток не е достатъчно
за задвижване на циркулационната помпа. Спе-
циализираната фирма може да настрои раз-
мера на тази част.

■ Само за термопомпи въздух/вода (не всички
типове):
За повишаване и понижаване на зададените
стойности за температурата специализира-
ната фирма може да направи такава
настройка, че мощността на компресора да се
съгласува автоматично с количеството ток,
произведено от фотоволтаичната система. С
това се предотвратява получаването на ток
от мрежата за работата на термопомпата.

Използването на собствения ток и използва-
нето на излишък на ток от мрежата (Smart
Grid) са активирани.
В случай че използването на собствения ток и
Smart Grid са активирани и активни, действа
функцията с максималното повишаване на тем-
пературата или понижаване на температурата.

Допълнително електрическо отопление

Ако желаната стайна температура или температу-
рата на топлата вода не може да се достигне само
с термопомпата, може да се включи допълнително
електрическо отопление (ако има такова).

Приложение

Разяснения на термините (продължение)
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Примери за допълнителни електрически отопле-
ния:
■ Проточен водонагревател:

– За отопление на помещения и/или производ-
ство на топла вода

– Вграден в термопомпата или в подаващата
линия на отоплителната инсталация

■ Електронагревател:
– За производство на топла вода
– Вграден в бойлера

Указание
■ Постоянният режим с допълнително електри-

ческо отопление води до повишен разход на
ток.

■ За допълнителното електрическо отопление
можете да настроите времева програма.

Енталпиен топлообменник

Във вентилационното устройство с рекуперация на
топлина в интегрирания топлообменник по-хлад-
ният въздух се загрява предварително с топлината
от отработения въздух. Двата въздушни потока не
влизат в директен контакт помежду си.

Енталпийният топлообменник може да рекуперира
не само топлина от отработения въздух, но и
допълнително голяма част от влажността на въз-
духа. С това топлообменникът осигурява приятен
микроклимат в помещението особено в студения
сезон, защото предотвратява твърде силно изсуша-
ване на стайния въздух.

Блокиране от ЕСП

В моменти на висок разход на ток енергоснабдител-
ното предприятие (ЕСП) може да блокира електро-
захранването на уреда. По време на това блоки-
ране на тока се показва указанието „ЕСП блок.“.
След като енергоснабдителното предприятие
деблокира отново електрозахранването, уредът
продължава да работи с настроената работна про-
грама.

По време на блокирането от ЕСП отоплението на
помещенията се извършва чрез буферния съд за
гореща вода. В случай че няма буферен съд за
гореща вода или температурата му е твърде ниска,
помещенията се отопляват с наличните допълни-
телни нагреватели, напр. нафтов котел, допълните-
лен електрически нагревател.
Производството на БГВ по време на блокирането
на тока е възможно само с допълнителните нагре-
ватели.

Подово отопление

Подовите отопления са инертни нискотемпера-
турни отоплителни системи, които реагират много
бавно на кратковременни температурни промени.

Затова отопляването с понижена стайна темпера-
тура през нощта и включването на „Икон. режим“
при кратко отсъствие не водят до съществено
пестене на енергия.

Режим с понижен шум

При термопомпите въздух/вода в термопомпата е
вграден вентилатор. Оборотите на вентилатора
могат да се намалят с помощта на времевата про-
грама. Така намалявате шума от вентилатора,
напр. през нощта.

Указание
При намалени обороти на вентилатора се нама-
лява и стоящата на разположение отоплителна
мощност. При термопомпи въздух/вода с регули-
ране на мощността при необходимост за компен-
сация може да се повиши мощността на компре-
сора. Това намалява незначително годишния
работен коефициент.
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Отоплителен режим/Охладителен режим

Нормален отоплителен режим/охладителен
режим

В периодите от време, когато сте вкъщи през деня,
отоплявате или охлаждате помещенията с нор-
мална стайна температура. Вие определяте перио-
дите (времевите фази) с времевата програма за
отопление/охлаждане.

Понижен отоплителен режим

В периодите, когато отсъствате или през нощта,
отоплявате помещенията с понижена стайна темпе-
ратура. Вие определяте периодите с времевата
програма за отопление/охлаждане. При подово ото-
пление пониженият отоплителен режим води до
пестене на енергия само при някои условия (виж
„Подово отопление“).

Указание
В понижен отоплителен режим охлаждането е
изключено.

Отоплителен режим/Охладителен режим в зави-
симост от стайната температура

В режим в зависимост от стайната температура
помещението се отоплява или охлажда, докато се
достигне настроената стайна температура. За тази
цел в помещението трябва да има отделен темпе-
ратурен сензор.

Управлението на отоплителната мощност/охлади-
телната мощност се извършва независимо от външ-
ната температура.

Отоплителен режим/Охладителен режим по
външна температура

В режима на работа по външна температура темпе-
ратурата на подаваща линия се регулира в зависи-
мост от външната температура. Така се произ-
вежда необходимата топлина или хладина за ото-
пляване или охлаждане на помещенията до
настроената от Вас стайна температура.
Външната температура се отчита от поставен
извън сградата сензор и се предава на управле-
нието на термопомпата.

Отоплителна характеристика/Охладителна характеристика

Отоплителното/Охладителното поведение на
Вашата термопомпа се влияе от наклона и нивото
на избраната отоплителна характеристика/охла-
дителна характеристика.
Отоплителните и охладителните характеристики
показват зависимостта между външната темпера-
тура, стайната температура (зададена стойност за
стайната температура) и температурата на подава-
щата линия (на отоплителния кръг).
■ Отоплителна характеристика:

Колкото по-ниска е външната температура, тол-
кова по-висока е температурата на подаващата
линия в отоплителния кръг.

■ Охладителна характеристика:
Колкото по-висока е външната температура, тол-
кова по-ниска е температурата на подаващата
линия в охладителния кръг.

За да се гарантира при всяка външна температура
достатъчно топлина, трябва да се вземат под вни-
мание условията в сградата и отоплителната инста-
лация. За тази цел отоплителната характеристика
може да се настрои от Вас.

Можете да настроите охладителната характерис-
тика също и за охладителния режим.
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Отоплителна характеристика за един отоплите-
лен кръг без смесител А1/КО1
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Фиг. 65

Отоплителна характеристика за един отоплите-
лен кръг със смесител М2/КО2 или М3/КО3
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Охл. характеристика
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Фиг. 67

Настройка на наклон и ниво въз основа на при-
мера за отоплителна характеристика за един
отоплителен кръг със смесител М2/КО2 или
М3/КО3

Фабрични настройки:
■ Наклон = 0,6
■ Ниво = 0

Показаните отоплителни характеристики важат при
следните настройки:
■ Ниво на отоплителната характеристика = 0
■ Нормална стайна температура (зададена стой-

ност за стайната температура) = 20 °C
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За външна температура −8 °C:
A Подово отопление: наклон 0,2 до 0,8
B Нискотемпературно отопление: наклон 0,8 до
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Фиг. 69

A Ако промените наклона:
Стръмността на отоплителните характеристики
се променя.

B Ако промените нивото:
Отоплителните характеристики се преместват
успоредно във вертикална посока.

C Ако промените нормалната стайна температура
(зададената стойност за стайната темпера-
тура):
Отоплителните характеристики се изместват по
продължение на оста „Зададена стойност за
стайна температура“.

Указание
Много висока или много ниска настройка на
наклона или нивото не причинява повреди на тер-
мопомпата или отоплителната инсталация.
Двете настройки се отразяват на височината на
температурата на подаващата линия, която
след това може да бъде твърде ниска или
ненужно висока.
Можете да получите съвети кога и как да проме-
ните наклона и нивото на отоплителната харак-
теристика. За целта натиснете бутона ?.

Отоплителни/Охладителни кръгове

Отоплителният кръг или охладителният кръг е
затворен циркулационен кръг към консуматорите
(напр. подово отопление), в него тече водата за
отопление или водата за охлаждане. С няколко ото-
плителни кръга и охладителни кръга могат да се
захранват отделно жилищните единици в една
сграда, напр. един отоплителен кръг за Вашето
жилище и един отоплителен кръг за жилището на
наемателите.

В случай че в една жилищна единица или една
сграда са инсталирани различни типове консума-
тори (напр. подово отопление и радиатори), оби-
кновено тези консуматори са свързани към раз-
лични отоплителни или охладителни кръгове.
За различните отоплителни/охладителни кръгове
са възможни различни температури на подаващата
линия в едно и също време.
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Отоплителни/Охладителни кръгове

■ Отоплителен кръг
Един кръг отоплява Вашите помещения, напр. с
радиатори.
Отоплението на помещенията се включва вед-
нага след като външната температура е паднала
под границата за отопление.

■ Отоплителен/Охладителен кръг
Един отоплителен/охладителен кръг отоплява
Вашите помещения през зимата и охлажда
Вашите помещения през лятото, напр. чрез подо-
вото отопление.
Отоплението на помещенията се включва вед-
нага след като външната температура е паднала
под границата за отопление. Охлаждането на
помещенията се включва веднага след като
външната температура е превишила границата за
охлаждане.

Указание
Границата за отопление и границата за охла-
ждане са настроени от специализираната
фирма.

Отделен охладителен кръг

Чрез отделен охладител кръг едно помещение
(напр. охлаждаща камера) може да се охлажда
през цялата година, независимо от външната тем-
пература.

Наименуване на отоплителните/охладителните
кръгове

В това ръководство за експлоатация отоплителните
кръгове, отоплителните/охладителните кръгове и
отделният охладителен кръг се наричат общо охла-
дителни/отоплителни кръгове. Само в отделни
случаи се прави разлика между отоплителен кръг,
отоплителен/охладителен кръг и отделен охладите-
лен кръг.
Отоплителните/Охладителните кръгове са наиме-
нувани фабрично като „Отопл. кръг 1“, „Отопл.
кръг 2“, „Отопл. кръг 3“, „Охл. кръг SKK“.
Ако Вие или специализираната фирма сте преиме-
нували отоплителните/охладителните кръгове,
напр. на „Помещение за квартиранти“, вместо
„Отопл. кръг...“/„Охл. кръг SKK“ се показва това
име.

Помпа на отоплителния кръг

Циркулационна помпа за циркулацията на водата
за отопление в отоплителния/охладителния кръг

Проточен водонагревател

Виж „Допълнително електрическо отопление“.

Буферен съд за вода за отопление/охлаждане

В буферен съд за вода за отопление/охлаждане се
акумулира или отоплителна енергия за отопление
на помещенията или охлаждаща енергия за охла-
ждане на помещенията.
За да не се образува конденз отвън при охлаждане
на помещенията, буферните съдове за вода за ото-
пление/охлаждане разполагат със специална
топлоизолацията.
Всички отоплителни/охладителни кръгове се
захранват чрез буферен съд за вода за отопление/
охлаждане или с отоплителна енергия, или с
охлаждаща енергия.

Чрез разширеното меню превключвате между ото-
пление на помещенията и охлаждане на помеще-
нията.
Допълнителна информация относно буферни
съдове: Виж „Буферни съдове“.

Буферен съд за вода за отопление

В буферен съд за вода за отопление се съхранява
отоплителна енергия за отоплението на помеще-
ния. Всички отоплителни/охладителни кръгове се
захранват от този буферен съд.

Охлаждането на помещенията е възможно само
чрез 1 охладителен кръг. Чрез хидравлична бай-
пасна схема охлаждаща вода не достига до буфер-
ния съд за вода за отопление.
Допълнителна информация относно буферни
съдове: Виж „Буферни съдове“.
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Каскада

Виж „Каскада от термопомпи“.

Контролирана вентилация на жилището

С вентилационна система за жилища можете да
вентилирате постоянно помещенията.
Вентилационната система за жилища се състои от
вентилационен уред, канална система, както и
нагнетателна и смукателна клапа.
Вграден във вентилационния уред филтър за
външния въздух предпазва от полени.
В случай че към управлението на термопомпата е
свързан вентилационен уред Viessmann, на упра-
влението на термопомпата могат да се настроят
функциите за вентилация.

Принцип на действие на вентилационния уред

C

E

B

D

A

F

Фиг. 70 Пример: Vitovent 300-F

A Приточен въздух: напр. за спалня, детска, все-
кидневна

B Отпадъчен въздух
C Външен въздух
D Отработен въздух: напр. от кухня, баня, тоа-

летна
E Байпас неактивен:

Вентилация с рекуперация на топлина
F Байпас активен: Вентилация без рекуперация

на топлина, напр. при пасивно отопление или
охлаждане

Вентилация с рекуперация на топлина, байпас
блокиран

Чрез топлообменник във вентилационния уред под-
аваният в помещенията въздух (приточен въздух)
се затопля с топлината на засмукания въздух (отра-
ботен въздух). За целта байпасът E не е активен.

Загубата на енергия е много малка в сравнение с
проветряването през прозорците.

Вентилация без рекуперация на топлина, бай-
пас активен

При активен байпас F потокът на отработения
въздух минава 100 % покрай топлообменника и
свежият филтриран външен въздух с външна тем-
пература се подава в помещенията.
В зависимост от външната температура и стайната
температура при активен байпас в помещенията се
подава по-хладен или по-топъл външен въздух. Т.е.
помещенията се охлаждат пасивно или отопляват
пасивно.

Пасивно охлаждане

В помещенията се подава по-хладен външен въз-
дух, напр. през хладните летни нощи.
В случай че са изпълнени всички следващи усло-
вия, байпасът е активен за пасивно охлаждане:

Vitovent 200-C:
■ Вътре е с минимум 4 °C по-топло отколкото

навън.
■ Стайната температура е с минимум 1 °C по-

висока от „Стайна темп. задад.“ за вентила-
цията.

■ Външният въздух е с 0,5 °C по-топъл от
„Мин.t.прит.въз.байп.“.

Vitovent 300-F:
■ Вътре е с минимум 4 °C по-топло отколкото

навън.
■ Стайната температура е с минимум 1 °C по-

висока от „Стайна темп. задад.“ за вентила-
цията.

■ Приточният въздух превишава минималната тем-
пература за пасивно охлаждане
(„Мин.t.прит.въз.байп.“).

Vitovent 200-W, Vitovent 300-C и Vitovent 300-W:
■ Вътре е по-топло отколкото навън.
■ Стайната температура е по-висока от „Стайна

темп. задад.“ за вентилацията.
■ Температурата на външния въздух е по-висока от

7 °C.

Пасивно отопление

В помещенията се подава по-топъл външен въздух,
напр. през топлите пролетни дни.

Приложение

Разяснения на термините (продължение)

55
93

00
4

 



108

В случай че са изпълнени всички следващи усло-
вия, байпасът е активен за пасивно отопление:

Vitovent 200-C и Vitovent 300-F:
■ Външният въздух е минимум 4 °C по-топъл от

стайната температура.
■ Стайната температура е минимум 1 °C по-ниска

от „Стайна темп. задад.“ за вентилацията.

Указание
При Vitovent 200-W, Vitovent 300-C и
Vitovent 300-W не е възможно пасивно отопление.

Потоци на вентилирания въздух

За да не се получава нито подналягане, нито
свръхналягане, дебитът на приточния въздух
трябва да е точно толкова колкото е дебитът на
отработения въздух. Специализираната фирма
регулира тези потоци на вентилирания въздух при
пускането в експлоатация.

Регулиране на влажността на въздуха и концен-
трацията на въглероден диоксид (концентра-
цията на CO2)

■ В случай, че във Вашите помещения има инста-
лирани сензори за CO2 (принадлежност), потокът
на вентилирания въздух може да се регулира в
зависимост от най-високата измерена концентра-
ция на въглероден диоксид (CO2).

■ В случай че в едно от помещенията е инсталиран
комбиниран сензор за CO2/влажност (принадлеж-
ност), вентилационният уред може да регулира
потока на вентилирания въздух в зависимост от
влажността на въздуха и/или концентрацията на
въглероден диоксид (CO2) в това помещение.

■ В случай че в централния канал за отработения
въздух е инсталиран сензор за влажност (принад-
лежност), вентилационният уред може да регу-
лира потока на вентилирания въздух в зависи-
мост от влажността на въздуха, отвеждан от
всички помещения.

Регулирането на влажността на въздуха и концен-
трацията на въглероден диоксид е възможно само
в работната програма „Вентилац.автомат.“.

Защита от замръзване за топлообменника във
вентилационния уред

При рекуперация на топлина топлината на отрабо-
тения въздух се предава на подадения външен въз-
дух. По този начин отработеният въздух се охлажда
и водата кондензира в топлообменника. При ниски
външни температури кондензът може да замръзне
по топлообменника. Рекуперацията на топлина се
намалява. В най-лошия случай ледът поврежда
топлообменника.

■ Защита от замръзване с електрически реги-
стър за предварително загряване:
За да се предотврати образуването на лед по
топлообменника, външният въздух може – преди
навлизане в топлообменника – предварително да
се загрее посредством електрически регистър за
предварително загряване. При някои вентила-
ционни уреди електрически регистър за предва-
рително загряване е вграден фабрично. При
други уреди специализираната фирма монтира
електрически регистър за предварително загря-
ване в канала за външен въздух.

■ Защита от замръзване без електрически реги-
стър за предварително загряване:
В случай че вентилационният уред не разполага с
електрически регистър за предварително загря-
ване, за защита на топлообменника се намалява
потокът на вентилирания въздух, при необходи-
мост до пълно спиране на вентилаторите.

■ Функции размразяване: Само при Vitovent 200-С
За размразяване на наличен лед по топлообмен-
ника специализираната фирма може да настрои
различни функции: Напр. обемният поток на
външния въздух може да се прокара посредством
байпас покрай топлообменника и/или може да се
намали обемният поток на приточния въздух.
Допълнително може да се включи електрическият
регистър за предварително загряване (принад-
лежност).

Указание
При защита от замръзване показаната степен
на вентилация може да се различава от настрое-
ната степен на вентилация. Показанието на
степента на вентилация се съгласува с намале-
ния поток на вентилирания въздух за функцията
защита от замръзване.

Само при Vitovent 300-F: Затопляне на приточ-
ния въздух чрез отоплителния кръг 1 (вентила-
ционен отоплителен кръг)

Ако във вентилационния уред е вграден хидравли-
чен регистър за допълнително загряване (принад-
лежност), е възможно загряване на приточния въз-
дух чрез термопомпата. Предварително загрятия в
топлообменника на вентилационния уред външен
въздух/приточен въздух се загрява допълнително
посредством регистъра за допълнително нагряване
на термопомпата.
В този случай настройте стайната температура и
времевата програма за отопление на помещенията
чрез менюто за отоплителния кръг 1.
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Указание
Тъй като чрез вентилационния отоплителен
кръг могат да се предават само малки (нагрева-
телни) отоплителни мощности, препоръчваме
загряването на приточния въздух като един-
ствен топлоизточник само в много добре изоли-
рани сгради (напр. пасивна сграда).

Охладителен режим

Виж „Отоплителен режим/Охладителен режим“.

Охладителни функции

В зависимост от типа на термопомпата и инстали-
раните принадлежности се подпомагат охладител-
ните функции „natural cooling“ и „active cooling“.

Термопомпи за солен разтвор/вода:
■ „natural cooling“

При тази охладителна функция нивото на темпе-
ратурата на земята се предава директно на ото-
плителния/охладителния кръг или на отделен
охладителен кръг. В сравнение с „active cooling“
при „natural cooling“ има на разположение по-
малка охладителна мощност. Тъй като компресо-
рът не работи, тази функция е много енергоефек-
тивна и е подходяща за продължителния охлади-
телен режим.

■ „active cooling“
Ако охладителната мощност на „natural cooling“
не е достатъчна и са инсталирани необходимите
аксесоари, управлението може да превключи
автоматично към активен охладителен режим
(„active cooling“).
В активния охладителен режим температурата на
охладения в земята топлоносител се понижава
допълнително от термопомпата, преди да се пре-
даде на отоплителния/охладителния кръг или
отделния охладителен кръг. По този начин в срав-
нение с „natural cooling“ има на разположение
значително по-висока охладителна мощност.
Постоянният активен охладителен режим води до
повишен разход на ток, тъй като освен циркула-
ционните помпи работи и компресорът.
Можете да активирате и блокирате индивидуално
активния охладителен режим.

Термопомпи за въздух/вода:
■ „natural cooling“

Невъзможно.
■ „active cooling“

Охлаждането се извършва чрез реверсивния
режим на работа на термопомпата. На разполо-
жение е висока охладителна мощност.

Охладителна характеристика

Виж „Отоплителна характеристика/Охладителна
характеристика“.

Охладителен кръг

Виж „Отоплителни/Охладителни кръгове“.
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Напасване на мощността

При термопомпите с регулиране на мощността ско-
ростта за компресора се напасва автоматично към
необходимата мощност. Поради това термопомпите
с регулиране на мощността са по-ефикасни откол-
кото термопомпите без напасване на мощността.

При използване на собствено електричество нео-
бходимата мощност може да се напасне автома-
тично към предоставената от фотоволтаичната
инсталация мощност. По този начин се оптимизира
използването на вътрешна енергия.

Вентилация

Виж „Контролирана вентилация на жилището“.

Смесител

Отопление на помещенията

Смесителят смесва загрятата вода за отопление с
връщащата се от отоплителния кръг охладена
вода. Така темперираната според разхода вода се
подава в отоплителния кръг от помпата в отопли-
телния кръг. Чрез смесителя управлението на тер-
мопомпата регулира температурата на подаващата
линия на отоплителния кръг според различните
условия, напр. променена външна температура.

Охлаждане на помещенията

При охлаждането на помещенията температурата
на подаващата линия също се настройва посред-
ством смесител. 
Посредством смесител температурата на подава-
щата линия се поддържа допълнително над точката
на кондензация на стайния въздух. Вследствие на
това не се образува конденз върху подовата
повърхност.

Първичен енергиен фактор

Използваният за производство на топлина енер-
гиен носител (напр. ток или газ) трябва да се
добива, преобразува и транспортира.
Използваната за това енергия и получаващите се
емисии на CO2 се изразяват чрез първичния енер-
гиен фактор.

За първичните енергийни фактори за енергоноси-
телите ще Ви информира енергоснабдителната
фирма.

Буферни съдове

В буферен съд се акумулира голямо количество
вода за отопление или охлаждане. Така отоплител-
ните/охладителните кръгове могат да се захранват
продължително време, без да е необходимо да се
включва термопомпа, напр. при блокиране от ЕСП.
Въз основа на големия обем на буферния съд тер-
мопомпата за подгряване или охлаждане на буфер-
ния съд работи по-дълго, отколкото без буферен
съд.
Рядко включване и дълги периоди на работа на
термопомпата осигуряват дълга и ефективна
експлоатация.
Чрез подходяща настройка на времевата програма
с изгодния ток на нощна тарифа можете да загря-
вате буферния съд до повишено ниво или да
охлаждате до понижено ниво. През деня можете да
захранване отоплителните/охладителните кръгове
с тази изгодна енергия.

Във Вашата инсталация могат да бъдат вградени
следните буферни съдове:
■ Буферен съд за вода за отопление: Виж „Буфе-

рен съд за вода за отопление“.
■ Буферен съд за вода за отопление/охлаждане

Виж „Буферен съд за вода за отопление/охла-
ждане“.
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Стайна температура

■ Нормална стайна температура:
За периодите от време, когато сте вкъщи през
деня, настройвате нормалната стайна темпера-
тура.

■ Понижена стайна температура:
За периодите, когато отсъствате или през нощта,
настройвате понижената стайна температура:
Виж „Отоплителен/Охладителен режим“.

■ Работна температура за вентилация:
Тази стайна температура влияе върху активира-
нето на байпаса: Виж „Контролирана вентилация
на жилището“.

Регулираща стратегия

Със стратегията за регулиране избирате от какви
гледни точки да се включват термопомпата и/или
външният отоплителен уред.
■ Екологична стратегия за регулиране: „Екологи-

чен“
Тази стратегия за регулиране намалява емисиите
на CO2.
Управлението на термопомпата определя
възникващите CO2-емисии въз основа на факто-
рите първична енергия за ток и фосилни горива.
За първичните енергийни фактори ще ви инфор-
мира енергоснабдителната фирма.

■ Икономична стратегия за регулиране: „Икономи-
чен“
Тази стратегия за регулиране намалява експлоа-
тационните разходи.
Управлението на термопомпата определя
експлоатационните разходи въз основа на въве-
дените от Вас цени на енергията за ток и
фосилни горива.

Указание
Стратегията за регулиране може да се настрои
само за комбинации от определени термопомпи с
един външен отоплителен уред. Допълнителна
информация можете да получите от специализи-
раната фирма.

Температура на връщащата линия

Температура на връщащата линия е температу-
рата, с която водата за отопление или охлаждане

излиза от компонент на инсталацията, напр. ото-
плителен кръг.

Smart Grid (SG)

За да се използва Smart Grid, специализираната
фирма свързва управлението на термопомпата с
електрическата мрежа посредством 2 превключ-
ващи контакта. Чрез тези превключващи контакти
енергоснабдителното предприятие (ЕСП) може да
регулира работата на термопомпата според теку-
щото натоварване на мрежата.
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При това се вземат под внимание следните 4 въз-
можности за натоварването на мрежата:
1. Малко ток в мрежата (претоварване на мрежата):

В случай че на разположение е малко ток, ЕСП
може да блокира термопомпата.
След като енергоснабдителното предприятие
деблокира отново електрозахранването, уредът
продължава да работи с настроената работна
програма.
По време на блокирането от ЕСП отоплението на
помещенията се извършва чрез буферния съд за
гореща вода. В случай че няма буферен съд за
гореща вода или температурата му е твърде
ниска, помещенията се отопляват с наличните
допълнителни нагреватели, напр. нафтов котел,
допълнителен електрически нагревател.
Производството на БГВ по време на блокирането
на тока е възможно само с допълнителните
нагреватели.

2. Няма излишък на ток, нормално натоварване на
мрежата:
Термопомпата се експлоатира според Вашите
настройки и при договорените условия (цени на
тока).

3. Малък излишък на ток:
ЕСП предоставя тока изгодно.
В случай че във времева програма е активна
времева фаза, термопомпата се включва. За да
използвате изгодния ток, при следните функции
можете да повишите зададената стойност за
температурата или да я понижите за охлажда-
нето:
■ Производство на БГВ
■ Загряване на буферен съд за гореща вода
■ Отопление на помещенията
■ Охлаждане на помещенията
■ Активиране на допълнителен електрически

нагревател
Указание
Използваемите функции зависят от типа тер-
мопомпа.

4. Висок излишък на ток:
ЕСП предоставя тока безплатно.
ЕСП включва незабавно термопомпата дори ако
във времевата програма не е активна времева
фаза. Компонентите на инсталацията се загряват
до максималните възможни температури или се
охлаждат до минималните възможни темпера-
тури.

Указание за експлоатацията с изгоден и без-
платен ток
Консумациите на електрическа мощност на тер-
мопомпата и допълнителния електрически
нагревател не се вземат под внимание при изчис-
ляването на годишния работен коефициент.

Пример: Използване на излишък на ток за
производство на БГВ

Изгоден излишък на ток

Термопомпата се експлоатира с излишъка на ток от
ЕСП, за да се загрее питейната вода до повише-
ната зададена стойност за температура на БГВ.
Във времевата програма сте настроили времеви
фази, в които е активирано производството на БГВ.
ЕСП може да включва производството на БГВ и
извън настроените времеви фази.
За да се използва още повече изгоден излишък на
ток за производството на БГВ, може да се повиши
нормалната температура на БГВ. Можете да
настроите стойността за това повишение на темпе-
ратурата.
■ Нормална температура на БГВ:

50 °C
■ Повишение на температурата на БГВ при използ-

ване на собствения ток:
10 K (10 келвина)

Битовата гореща вода се загрява до 60 °C. При
еднакъв разход на БГВ следващото производство
на БГВ с ток на нормална тарифа се измества в по-
късен момент.

Безплатен излишък на ток

Независимо от Вашите настройки във времевата
програма, производството на БГВ се стартира неза-
бавно.
БГВ се загрява до максималната възможна темпе-
ратура. Тази температура е настроена от специали-
зираната фирма.
■ Нормална температура на БГВ:

50 °C
■ Макс. температура на бойлера (настроена от спе-

циализираната фирма):
65 °C

Битовата гореща вода се загрява до 65 °C. При
еднакъв разход на БГВ следващото производство
на БГВ с ток на нормална тарифа се измества в по-
късен момент.

Указание
■ В случай че активирате няколко функции за

Smart Grid, функциите за производство на БГВ
имат приоритет пред функциите за отопление
на помещенията.

■ Променените зададени стойности за темпера-
турата не влияят върху допълнителния елек-
трически нагревател. Допълнителният елек-
трически нагревател се изключва при грани-
ците, валидни без Smart Grid. В примера при
нормалната температура на БГВ 50 °C.

Приложение

Разяснения на термините (продължение)
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Използването на собствения ток и използва-
нето на излишък на ток от мрежата (Smart
Grid) са активирани.
В случай че използването на собствения ток и
Smart Grid са активирани и активни, се използва
функцията с максималното повишаване на тем-
пературата или понижаване на температурата.

Предпазен клапан

Предпазно устройство, което трябва да се монтира
от специализираната фирма за отоплителна тех-
ника в тръбопровода за студена вода. Предпазният
вентил отваря автоматично, за да не се повиши
твърде много налягането в бойлера.

Отоплителните кръгове и кръгът на соления раз-
твор разполагат също с предпазни вентили.

Вторична помпа

Вторичната помпа изпомпва горещата вода от тер-
мопомпата в отоплителната инсталация, при ото-

плителни инсталации с буферен съд за гореща
вода най-напред в буферния съд за гореща вода.

Помпа на соларния кръг

В комбинация със соларни инсталации. Помпата на соларния кръг подава охладения
топлоносител от топлообменника на бойлера в
слънчевите колектори.

Помпа за зареждане на бойлера

Циркулационна помпа за загряване на топлата
вода в бойлера.

Себестойност на тока

Себестойността на тока представлява разходите,
които трябва да бъдат направени за производ-
ството на електрически ток. Към тях принадлежат
инвестиционните, капиталовите и експлоатацион-
ните разходи.
При използване на собствен ток от фотоволтаич-
ната инсталация, това основно са разходите за
изграждането, финансирането и застраховката на
фотоволтаичната инсталация.
Инвестиционните разходи за фотоволтаични инста-
лации и следователно себестойността на тока про-
дължават да спадат през последните години. При
модерните инсталации себестойността на тока е 10
до 15 ct/kW (цента за киловатчас).
В случай че термопомпата може да използва тока
от Вашата фотоволтаична инсталация и сте
настроили стратегията за регулиране „Икономи-
чен“, себестойността на тока се взема под внима-
ние за експлоатацията на термопомпата.

Ако от фотоволтаичната система е на разположе-
ние достатъчно ток, при нормални условия се пред-
почита експлоатацията на термопомпата. При
понижаващи се външни температури се покачва
потреблението на ток на термопомпата. Поради
това, като се вземе предвид себестойността на
тока, е възможно експлоатацията на външния ото-
плителен уред да е по-изгодна, въпреки че на раз-
положение е достатъчно ток от фотоволтаичната
инсталация.

Приложение
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Филтър за питейна вода

Устройство, отстраняващо твърди вещества от
питейната вода. Филтърът за питейна вода е мон-

тиран в тръбопровода за студена вода към бой-
лера.

Изпарител

Изпарителят е топлообменник, който предава
топлинна енергия в термопомпата. При термопом-
пите въздух/вода топлинната енергия се предава
на подадения въздух, при термопомпите солен раз-
твор/вода - от соления разтвор.

При термопомпите въздух/вода може да се конден-
зира вода чрез охлаждане на подадения въздух.
Този кондензат може да замръзне на изпарителя.
За да се отстрани ледът, изпарителят се размра-
зява автоматично.

Компресор

Компресорът е централният модул на термопом-
пата. С компресора се достига необходимото тем-
пературно ниво за отоплителния режим.
При термопомпите с регулиране на мощността ско-
ростта за компресора може да се напасне към нео-
бходимата мощност.

В комбинация с фотоволтаична инсталация самоге-
нерираната електроенергия може да се използва за
работа на компресора.

Кондензатор

Кондензаторът е топлообменник, който пренася
топлинната енергия от термопомпата в отоплител-
ната инсталация.

Температура на подаващата линия

Температура на подаващата линия е температу-
рата, с която водата за отопление или охлаждане
влиза в компонент на инсталацията, напр. отопли-
телен кръг.

В реда за информация в основното меню се
показва температурата на подаващата линия, с
която водата за отопление влиза в инсталацията,
т.е. изходящата температура от термопомпата.

Каскада от термопомпи

Каскадата от термопомпи е инсталация с няколко
термопомпи.

При каскадите от термопомпи всяка термопомпа
има свое собствено управление. Управлението и
контролът на цялостната инсталация става чрез
управлението на водещата термопомпа.

Отоплителен режим/Охладителен режим по външна температура

Виж „Отоплителен режим/Охладителен режим“.

Жилищна вентилация

Виж „Контролирана вентилация на жилището“.

Времева програма

Във времевите програми посочвате в кой момент
какво трябва да бъде поведението на отоплител-
ната инсталация.

Приложение

Разяснения на термините (продължение)
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Работен статус

Работният статус показва по какъв начин се
използва компонент на отоплителната инсталация.

Напр. за отоплението на помещения работните ста-
туси се различават по различните температурни
нива.
Моментите за смяната на работния статус се опре-
делят във времевата програма.

Циркулационна помпа

Циркулационната помпа изпомпва топлата вода в
пръстеновиден тръбопровод между бойлера и
местата за източване на вода (напр. кран за вода).

Благодарение на това имате много бързо топла
вода на разположение в крана.

Двустепенни термопомпи

Двустепенните термопомпи имат 2 компресора. По
този начин се увеличава общата производителност.

Двата компресора могат да се вградени в един кор-
пус на термопомпата или в 2 последователни.

Оборудване на инсталацията и функции

 Трябва да се попълни от специа-
лизираната фирма.

Термопомпа Vitocal
 
 

Тип
 
 

■ Термопомпа въздух/вода =  
■ Термопомпа въздух/вода с външно и външно тяло   
 Външно тяло 230 V~ =  
 Външно тяло 400 V~ =  
■ Термопомпа солен разтвор/вода =  
■ Термопомпа вода/вода =  
■ Компактна термопомпа  / =  
■ 2-степенна термопомпа  / =  
■ Термопомпа с регулиране на мощността  / =  

Каскада от термопомпи =  

Оборудване на инсталацията
Отоплителни кръгове = КО1

= КО2
= КО3

 

Охладителни кръгове

Указание
Няколко охладителни кръга са възможни само при инсталации с
буферен съд за вода за отопление/охлаждане.
В случай че са на разположение няколко охладителни кръга, от-
делен охладителен кръг не е възможен.
 

= КО1
= КО2
= КО3
= SKK

 

Приложение
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Оборудване на инсталацията
Бойлер   
■ Интегриран бойлер =  
■ Отделен бойлер   
 С 1 температурен сензор, горе =  
 С 2 температурни сензора, горе и долу =  
Буферни съдове   
■ Буферен съд за вода за отопление =  
■ Буферен съд за вода за отопление/охлаждане  / =  
Допълнителен електрически нагревател   
■ Проточен водонагревател =  
■ Електронагревател (в бойлера) =  
Външен отоплителен уред, напр. нафтов или газов котел =  
Вентилационен уред   
■ Vitovent 200-C =  
■ Vitovent 200-W =  
■ Vitovent 300-C =  
■ Vitovent 300-F =  
■ Vitovent 300-W =  
Соларна инсталация за подгряване на вода =  
Басейн =  

Функции
Активен охладителен режим =  
Използване на собствения ток (в комбинация с фотоволтаична
система)

=  

Понижаване на шума  / =  
Smart Grid =  
Hybrid Pro Control =  
Външно управление =  

Значение на символите: Виж страница 10.

Указания за предаване за отпадъци

Изхвърляне на опаковката

Предаването за отпадъци на опаковката на Вашия
продукт Viessmann се поема от специализираната
фирма.

Окончателно спиране от експлоатация и предаване на отоплителната инсталация за отпа-
дъци

Продуктите на Viessmann могат да се рециклират.
Компонентите и експлоатационните материали на
Вашата отоплителна инсталация не трябва да се
изхвърлят с битовите отпадъци.

Относно правилното предаване за отпадъци на
Вашата излязла от употреба инсталация се консул-
тирайте със специализираната фирма.

Приложение

Оборудване на инсталацията и функции (продължение)
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Канална система.................................................... 107
Квитиране на съобщения.........................................67
Компресор............................................................... 114
Комфорт (съвети)..................................................... 17
Комфортна температура..........................................17
Комфортна функция интензивен режим.................51
Контрол за защита от замръзване.................... 36, 44
Контролирана вентилация на жилището..............107
– включване.............................................................. 48
Контрол на защитата от замръзване...................... 72
Концентрация на въглероден диоксид................. 108
Кратко ръководство............................................18, 19
Курсорни бутони....................................................... 19

М
Макс. температура на подаващата линия за отопле-
ние....................................................................... 31, 33
Макс. температура на подаващата линия за охла-
ждане.........................................................................34
Меню
– основно меню........................................................ 20
– помощ.....................................................................19
– разширено меню....................................................21
– структура................................................................92
Мин. температура на подаващата линия за охла-
ждане.........................................................................31
Мрежов прекъсвач....................................................72

Н
Нагнетателна клапа................................................107
– почистване............................................................. 80
Наклон
– отоплителна характеристика................................34
– охладителна характеристика................................34
Напрежение на мрежата..........................................72

Настройка
– активен охладителен режим.................................46
– ваканционна програма..........................................53
– времева програма БГВ......................................... 41
– времева програма буферен съд.......................... 32
– времева програма вентилация.............................50
– времева програма отопление/охлаждане........... 31
– времева програма рециркулационна помпа....... 43
– дата/час..................................................................61
– допълнителен електрически нагревател............. 45
– език......................................................................... 61
– икономичен режим вентилация............................52
– икономичен режим за отопление......................... 38
– име на отоплителните кръгове............................. 60
– интензивен режим................................................. 51
– контраст................................................................. 60
– оптимизация на включването...............................42
– оптимизация на изключването............................. 43
– отоплителна характеристика/охладителна харак-

теристика............................................................... 34
– предпочитан отоплителен/охладителен кръг...... 61
– работна програма БГВ.......................................... 41
– работна програма вентилация............................. 49
– работна програма отопление/охлаждане............30
– режим с понижен шум........................................... 47
– стайна температура вентилация..........................49
– температура на БГВ.............................................. 41
– температурна единица..........................................62
– яркост..................................................................... 60
Настройка на езика.................................................. 61
Настройка на езика на менюто................................61
Настройка на контраста...........................................60
Настройка на яркостта.............................................60
Начин на работа....................................................... 58
Нива за обслужване................................................. 19
Ниво
– отоплителна характеристика................................34
– охладителна характеристика................................34
Ниво на шума............................................................17
Нормален отоплителен режим................................ 15
Нормален отоплителен режим/охладителен
режим...................................................................... 103
Нормална стайна температура........................30, 111
– предпочитан отоплителен/охладителен кръг...... 21
Нормална температура на БГВ...............................41
Няма БГВ...................................................................75

О
Оборудване на инсталацията................................115
Обслужване на управлението на термопомпата... 18
Обслужващи елементи............................................ 71
Околни температури................................................ 13
Оптимизация на включването........................... 17, 42
Оптимизация на изключването................... 17, 42, 43
Основен режим.........................................................16
Основно меню
– нормална стайна температура.............................21
– показания и настройки..........................................20
– промяна..................................................................61
– работна програма..................................................21
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Оставащо време за сушене на подови замазки.....66
Отваряне на управлението......................................18
Отделен охладителен кръг............................ 105, 106
Отлагане на прах................................................80, 90
Отлагания на прах....49, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 91
Отопление
– комфорт..................................................................17
– пестене на енергия................................................16
– работен статус....................................................... 31
– фабрична настройка............................................. 15
Отопление на помещенията
– с допълнителен електрически нагревател.......... 45
– символ.................................................................... 19
Отопление на помещенията/Охлаждане на поме-
щения
– работна програма..................................................24
Отопление на помещенията/Охлаждане на поме-
щенията
– времева програма................................................. 31
– времеви фази........................................................ 31
– изключване............................................................ 36
– комфорт..................................................................17
– пестене на енергия................................................16
– работна програма..................................................30
– стайна температура.............................................. 30
– фабрична настройка............................................. 15
Отоплителен/Охладителен кръг............................106
Отоплителен кръг................................................... 106
– информация...........................................................64
– наименуване.......................................................... 60
– разяснение...........................................................105
– символи..................................................................19
Отоплителен режим................................................111
– нормален................................................................30
– понижен..................................................................30
– разяснение...........................................................103
Отоплителен режим/Охладителен режим по вън-
шна температура....................................................103
Отоплителна инсталация
– почистване............................................................. 78
– техническо обслужване.........................................78
Отоплителна характеристика............................ 16, 17
– наклон/ниво............................................................34
– настройка............................................................... 34
– промяна..................................................................35
Отоплителна характеристика/Охладителна характе-
ристика.................................................................... 103
Отпуск..................................................................16, 38
– вентилация.............................................................16
Отсъствие
– вентилация на жилището......................................16
– отопление на помещенията..................................16
Охладителен кръг
– информация...........................................................64
– наименуване.......................................................... 60
– разяснение...........................................................105
– символи..................................................................19
Охладителен режим..........................................17, 111
– active cooling.................................................. 46, 100
– разяснение...........................................................103

Охладителна функция......................................46, 109
Охладителна характеристика............................16, 17
– наклон/ниво............................................................34
– настройка............................................................... 34
– промяна..................................................................35
Охладителна характеристика/Отоплителна характе-
ристика.................................................................... 103
Охлаждане
– комфорт..................................................................17
– пестене на енергия................................................16
– работен статус....................................................... 31
– фабрична настройка............................................. 15

П
Панел за управление............................................... 18
Парников потенциал................................................ 92
Пасивна сграда.....................................12, 13, 77, 109
Пестене на енергия (съвети)................................... 16
Повишена температура на БГВ...............................41
Подгряване на вода
– времева програма................................................. 41
– времеви фази........................................................ 41
– еднократно............................................................. 17
– извън времевата програма...................................43
– информация...........................................................64
– комфорт..................................................................17
– пестене на енергия................................................16
– работна програма............................................24, 41
Поддържане в изправност....................................... 78
Подово отопление.................................................. 102
Показание
– авария.................................................................... 75
– блокиране от ЕСП................................................. 76
– блокирано обслужване..........................................76
– предупреждение.................................................... 75
– проверка на филтрите.......................................... 76
– Топлинен мениджмънт E8.................................... 76
– указание................................................................. 75
Помещение за монтаж............................................. 13
Помещения
– твърде студени...................................................... 73
– твърде топли..........................................................74
Помощен текст..........................................................19
Помощно меню......................................................... 19
Помпа
– Вторичен кръг.......................................................113
– загряване на бойлера..........................................113
– отоплителен кръг.................................................106
– соларен кръг........................................................ 113
– циркулация...........................................................115
Помпа за зареждане на бойлера...........................113
Помпа на отоплителния кръг.................................106
Помпа на соларния кръг.......................................... 19
Понижена стайна температура........................30, 111
Понижен отоплителен режим
– разяснение...........................................................103
Последователност на обслужване..........................22
Поток на вентилирания въздух..............................108
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Почистване
– вентилационна система на жилището.................79
– корпус..................................................................... 79
– модул за управление.............................................78
– нагнетателни/смукателни клапи...........................80
– отоплителна инсталация...................................... 78
– смукателна клапа за кухня................................... 80
– термопомпи въздух/вода...................................... 78
– термопомпи въздух/вода с пластмасова повърх-

ност.........................................................................78
– термопомпи за солен разтвор/вода..................... 78
– филтри................................................................... 79
Почистване на корпуса............................................ 79
Превключвател за баня......................................12, 52
Преглед
– работен журнал..................................................... 65
– работни режими, температури, информация......64
– сушене на подова замазка................................... 66
– указание, предупреждение, съобщение за

авария.................................................................... 67
Преглед на работни режими....................................64
Предварителна настройка....................................... 15
Предпазен клапан...................................................113
Предпочитан отоплителен/охладителен кръг........ 20
– настройка............................................................... 61
– работна програма..................................................21
– стайна температура.............................................. 21
Предупреждение...................................................... 20
– извикване............................................................... 68
– показание...............................................................75
– преглед/квитиране.................................................67
Прекратяване
– икономичен режим вентилация............................52
– икономичен режим отопление..............................38
– интензивен режим................................................. 52
– производство на БГВ.............................................44
– режим "Парти"........................................................37
Пренастройка зимно/лятно време ......................... 15
Пренастройка лятно/зимно време.......................... 15
Принцип на действие на вентилационния уред...107
Производство на БГВ
– изключване............................................................ 44
– работен статус....................................................... 42
– с допълнителен електрически нагревател.......... 45
– фабрична настройка............................................. 15
Промяна на поведението на отопление................. 34
Протокол от Киото.................................................... 92
Проточен бойлер
– за производство на БГВ........................................ 45
Проточен водонагревател.............................. 101, 116
– за отопление на помещенията............................. 45
– разяснение...........................................................106
Пускане в експлоатация.................................... 14, 72
Първичен енергиен фактор............................. 58, 110
Първоначално пускане в експлоатация..................14

Р
Работен журнал........................................................ 65
Работен статус.................................................. 28, 115
– буферен съд.......................................................... 33
– Буферен съд.......................................................... 34
– вентилация.............................................................50
– допълнителен електрически нагревател............. 45
– отопление/охлаждане........................................... 31
– производство на БГВ.............................................42
– разяснение...........................................................100
– режим с понижен шум........................................... 47
– рециркулационна помпа....................................... 43
Работна програма.....................................................20
– вентилация.............................................................25
– защита от замръзване.......................................... 25
– настройка, БГВ...................................................... 41
– настройка, вентилация......................................... 49
– настройка, отопление/охлаждане........................ 30
– настройка, режим Stand by отопление/

охлаждане..............................................................72
– обяснение............................................................ 100
– отопление/охлаждане, топла вода.......................24
– предпочитан отоплителен/охладителен кръг...... 21
– символи..................................................................24
– специална.............................................................. 25
– функции..................................................................24
Работни часове.........................................................65
Разрешаване
– допълнителен електрически нагревател............. 45
Разширено меню...................................................... 21
Разяснения на термините........................................99
Регистър за допълнително загряване...................108
Регулираща стратегия............................................ 111
Редове за информация............................................ 20
Режим "Парти"
– прекратяване......................................................... 37
Режим Stand by
– изключване на отопление на помещенията/охла-

ждане на помещенията.........................................36
– изключване на производството на БГВ............... 44
– отопление на помещенията/охлаждане на поме-

щенията, топла вода............................................. 72
– работна програма..................................................25
Режим парти..............................................................17
– символ.................................................................... 19
Режим с понижен шум..............................................17
– времева програма................................................. 47
– времеви фази........................................................ 47
– обяснение............................................................ 102
– работен статус....................................................... 47
Рекуперация на топлина........................................107
Ресет..........................................................................62
Рециркулационна помпа
– времева програма................................................. 43
– времеви фази........................................................ 43
– работен статус....................................................... 43
– фабрична настройка....................................... 15, 43
Ръчен режим.............................................................69
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С
Себестойност на тока.......................................58, 113
Символи.................................................................... 10
– вентилация.............................................................20
– общо....................................................................... 19
– отоплителен/охладителен кръг............................ 19
– работна програма..................................................24
Система на обслужване...........................................22
Скрийнсейвър..................................................... 19, 22
Смесител................................................................. 110
Смукателна клапа...................................................107
– почистване............................................................. 80
Смукателна клапа за кухня......................................80
Соларен добив..........................................................64
Соларна инсталация.......................................113, 116
Соларна система
– информация...........................................................64
Специални изпълнения на инсталацията.............. 70
Спиране на електричеството...................................15
Спиране от експлоатация........................................ 72
Стайна температура...........................................16, 17
– вентилация.............................................................49
– временно напасване............................................. 36
– за нормален отоплителен режим.........................30
– за понижен отоплителен режим........................... 30
– настройка, нормална.............................................30
– настройка, понижена.............................................30
– нормална.............................................................. 111
– понижена.............................................................. 111
– предпочитан отоплителен/охладителен кръг...... 21
– фабрична настройка............................................. 15
Степен на вентилация........................................... 108
– временно повишаване.......................................... 51
Стратегия за регулиране................................... 16, 58
– Използване на собствения ток............................. 55
Студени помещения.................................................73
Сушене на подова замазка................................26, 66
Съвети
– комфорт..................................................................17
– пестене на енергия................................................16
Съобщение
– E8 топлинен мениджмънт.....................................76
– блокиране от ЕСП................................................. 76
– символи..................................................................20
– указание/предупреждение/авария....................... 67
Съобщение за авария..............................................20
Състояние при доставката...................................... 15

Т
Тарифа за ток........................................................... 59
Тарифни времена.....................................................58
Температура
– БГВ......................................................................... 41
– вентилация.............................................................49
– настройка............................................................... 30
– нормална стайна температура.............................21
– преглед...................................................................64

Температура на БГВ
– настройка............................................................... 41
– нормална................................................................41
– повишена............................................................... 41
Температура на връщащата линия....................... 111
Температура на външния въздух............................ 50
Температура на подаващата линия...................... 114
Температура на соления разтвор............................65
Температурна единица............................................ 62
Температурни граници
– термопомпи вода/вода..........................................14
– термопомпи солен разтвор/вода..........................14
Терминологичен речник........................................... 99
Термопомпа
– включване.............................................................. 72
– изключване............................................................ 72
– символ.................................................................... 19
Термопомпа вода/вода.............................................12
Термопомпа въздух/вода......................................... 11
– Режим с понижен шум...........................................17
– с отделно вътрешно/външно тяло........................11
Термопомпи солен разтвор/вода............................ 12
Техническо обслужване........................................... 78
– бойлер.................................................................... 78
– отоплителна инсталация...................................... 78
Типове термопомпи.................................................. 11
Топлинен мениджмънт.............................................58
Топлинен мениджмънт E8........................................76
Топлообменник....................................................... 108

У
Указание....................................................................20
– блокиране от ЕСП................................................. 76
– извикване............................................................... 68
– показание...............................................................75
– преглед/квитиране.................................................67
Указания за обслужване.......................................... 19
Употреба....................................................................10
Управление на термопомпата
– обслужване............................................................ 18
– отваряне.................................................................18
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Ф
Фабрична настройка................................................ 15
Филтри.......................................................................76
– вентилационен уред..............................................81
– вентилационен уред Vitovent 200-C..................... 81
– вентилационен уред Vitovent 200-W.................... 83
– вентилационен уред Vitovent 300-C..................... 85
– вентилационен уред Vitovent 300-F..................... 87
– вентилационен уред Vitovent 300-W.................... 88
– питейна вода..........................................................78
– почистване....................................................... 79, 84
– почистване, Vitovent 200-W...................................84
– почистване, Vitovent 300-C................................... 86
– почистване, Vitovent 300-W...................................89
– смукателна клапа за кухня................................... 80
– смукателни клапи.................................................. 90
– смяна......................................................................79
– смяна, Vitovent 200-C...................................... 82, 83
– смяна, Vitovent 200-W........................................... 84
– смяна, Vitovent 300-C............................................ 86
– смяна, Vitovent 300-F.............................................88
– смяна, Vitovent 300-W........................................... 89
Филтри за външния въздух
– почистване............................................................. 79
Филтри за отработения въздух
– почистване............................................................. 79
Филтър (питейна вода)...........................................114
Филтър за външния въздух......................................88
Филтър за отработения въздух............................... 88
Филтър за питейна вода.........................................114
Филтърна кутия........................................................ 86
Фотоволтаична инсталация................................... 113

Фотоволтаична система.....................................16, 55
Функции............................................................115, 116
Функции защита от замръзване............................ 108
Функции размразяване...........................................108
Функция за пестене на енергия
– ваканционна програма..........................................53
– икономичен режим вентилация............................52
– икономичен режим за отопление......................... 38
Функция пестене на енергия
– ваканционна програма..........................................38
– при дълго отсъствие..............................................38
– при кратко отсъствие.............................................37

Х
Хидравличен регистър за допълнително
загряване.................................................................108
Хладилен агент.........................................................92

Ц
Цена на гориво......................................................... 58
Цена на нафта.......................................................... 58
Цена на ток............................................................... 58
Цени на енергия....................................................... 58
Циркулационна помпа............................................115

Ч
Час/Дата
– настройка............................................................... 61
– фабрична настройка............................................. 15
Част от седмицата....................................................28
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Вашето лице за контакти

Ако имате въпроси или за работи по техническото обслужване и привеждането в изправност на Вашата
инсталация се обърнете към специализирана фирма. За контакти на специализирани фирми близо до Вас
моля свържете се с Висман ЕООД.

Висман ЕООД
Бизнес център Вертиго
1404 София, бул. България 109
Телефон:02 854 90 40
www.viessmann.bg 55
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