
8 Provoz

8.1 Obsluha ovládacího panelu

8.1.1 Popis uživatelského rozhraní

1 Otočné tlačítko pro výběr menu nebo nastavení
2 Potvrzovací tlačítko 
3 Zpětné tlačítko  pro návrat k předchozí úrovni nebo předchozímu 

menu
4 Tlačítko hlavního menu 
5 Displej
6 LED pro signalizaci stavu:

trvale svítící zelená =normální provoz
blikající zelená =výstraha
trvale svítící červená =vypnutí
blikající červená =uzamčení

8.1.2 Popis domovské obrazovky

Tato obrazovka se automaticky zobrazí po spuštění zařízení.
Obrazovka přejde do pohotovostního režimu, není-li žádné tlačítko 
stisknuto pět minut. Pro opuštění pohotovostního režimu stiskněte jedno 
z tlačítek na uživatelském rozhraní.

1 Ikony přístupu pro menu a parametry
Zvolená ikona je zvýrazněna.

2 Informace na zvolené ikoně
3 Oznámení poruchy : viditelné pouze v případě poruchy
4 Úroveň Navigace:

    : Úroveň Uživatel
    : Úroveň Servis.

Tato úroveň je vyhrazena pro servisní techniky a je chráněna 

přístupovým kódem. Je-li tato úroveň aktivní, ikona Off  se 

změní na On .

Tab.58 Ikony na domovské obrazovce a informace
Ikona Informace Popis ikony
( i ) Chybový stav Informace o provozu zařízení

Stav údržby Hlášení údržby
Přístup pro servisního technika Úroveň Servis
Program Dovolená Režim dovolené pro všechny okruhy současně

23.5

Tepelné čerpadlo vzduch–voda Zobrazení výstupní teploty tepelného čerpadla

Tlak vody Zobrazení aktuálního tlaku vody

, , , ,
, , 

CIRCA/CIRCB Symbol reprezentující provozní zónu
Zobrazení teploty místnosti pro zónu A/B/C

Zásobník TV Zobrazení teploty pro TV
Venkovní teplota Zobrazení venkovní teploty

8.2 Zapnutí tepelného čerpadla

1. Zapněte venkovní jednotku a vnitřní modul.
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2. Zapněte tepelné čerpadlo stisknutím vypínače Zapnuto/vypnuto. 
3. Při prvním zapnutí tepelného čerpadla se zobrazí parametr Zvolit zemi 

a jazyk. Vyberte požadovaný jazyk otáčením knoflíku nastavení. 
4. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka nastavení.

Tepelné čerpadlo spustí automatický odvzdušňovací cyklus trvající 
přibližně 3 minuty a bude se opakovat po každém zapnutí napájení. 
V případě problému se na domovské obrazovce zobrazí chybové 
hlášení.

5. Zkontrolujte hydraulický tlak v instalaci zobrazený na uživatelském 
rozhraní.

Důležité
Doporučený hydraulický tlak je v rozsahu 0,15 až 0,2 MPa 
(1,5 až 2,0 bar).

8.3 Vypnutí tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo se musí v určitých situacích vypnout, a to například 
během zásahů do zařízení. V ostatních situacích, jako je například delší 
doba nepřítomnosti, vám doporučujeme použít provozní režim Dovolená 
pro využití funkce ochrany proti blokování oběhového čerpadla a pro 
ochranu instalace proti mrazu.
Vypnutí tepelného čerpadla:

1. Vypněte tepelné čerpadlo stisknutím spínače Zapnuto/vypnuto.
2. Odpojte napájení vnitřního modulu, venkovní jednotky a jističů 

dohřevu.

Obr.72 Volba jazyka
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9 Nastavení

9.1 Přístup k úrovni Odborník

Některé parametry, které mohou ovlivnit provoz zařízení, jsou chráněny 
přístupovým kódem. Úpravy těchto parametrů může provádět pouze 
servisní technik.
Přístup k úrovni odborníka:

1. Zvolte ikonu Off .
2. Zadejte kód 0012.

Úroveň odborníka je aktivována On . Po změně požadovaných 
nastavení opusťte úroveň odborníka.

3. Pro opuštění úrovně odborníka zvolte ikonu On  a potom Potvrdit.

Neprovedete-li 30 minut žádnou akci, systém opustí úroveň odborníka 
automaticky.

9.2 Nastavení parametrů

9.2.1 Nastavení topné křivky

Vztah mezi venkovní teplotou a výstupní teplotou topení je řízen topnou 
křivkou. Tato křivka může být přizpůsobena požadavkům systému.
Pro nastavení topné křivky pro zónu:

1. Zvolte ikonu pro upravovanou zónu; např. . 
2. Zvolte Topná křivka.
3. Nastavte následující parametry:

Tab.59
Parametr Popis
Strmost: Strmost topné křivky.

okruh podlahového vytápění: gradient mezi 0,4 a 0,7
okruh radiátorů: gradient přibl. 1,5

Max.: Maximální teplota okruhu
Základní: Teplota patního bodu křivky (standardní hodnota): 15 °C 

= automatický režim).
Je-li Základní: 15 °C, je teplota patního bodu křivky stejná 
jako požadovaná pokojová teplota

50 °C; 0 °C Teplota vody v okruhu pro venkovní teplotu. Tyto údaje 
jsou viditelné po celé křivce.

9.2.2 Uložení údajů o instalujícím technikovi

Jméno a telefonní číslo technika lze uložit v ovládacím panelu, aby je 
mohla obsluha snadno najít.

1. Stiskněte tlačítko . 
2. Zvolte Nastavení systému > Podrobnosti servisního technika.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo.

9.2.3 Uložení nastavení z uvedení do provozu

Všechna speciální nastavení instalace můžete uložit v ovládacím panelu. 
Tato nastavení lze v případě potřeby obnovit, např. po výměně ovládacího 
panelu.

On
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1. Stiskněte tlačítko . 
2. Zvolte Menu pokročilého servisu > Uložit jako nastavení při uvádění 

do provozu.
3. Pro uložení nastavení zvolte Potvrdit .

Po uložení nastavení při uvedení do provozu je k dispozici možnost Vrátit 
se k nastavením při uvádění do provozu v Menu pokročilého servisu.

9.2.4 Resetování nebo obnovení nastavení

Konfigurace typu venkovní jednotky a typu dohřevu
Pokud se vymění základní deska nebo je přítomna chyba nastavení, musí 
se změnit konfigurační čísla.
Opětovné nastavení konfiguračních čísel:

1. Stiskněte tlačítko . 
2. Zvolte Menu pokročilého servisu> Nastavit čísla konfigurací > EHC–

04.
3. Nastavte parametry CN1 a CN2. Hodnoty jsou k dispozici na výrobním 

štítku vnitřního modulu. 
Parametry CN se používají pro označení typu venkovní jednotky 
a typu dohřevu přítomného v instalaci.

4. Pro uložení nastavení zvolte Potvrdit .

Doplňky a příslušenství pro autodetekci
Tuto funkci použijte po výměně základní desky tepelného čerpadla pro 
zjištění všech zařízení připojených ke sběrnici CAN.
Pro zjištění všech zařízení připojených ke sběrnici CAN:

1. Stiskněte tlačítko . 
2. Zvolte Menu pokročilého servisu> Automatické zjišťování.
3. Pro provedení automatické detekce zvolte Potvrdit.

Změna nastavení z uvedení do provozu
Pokud byla uložena nastavení pro uvedení do provozu, lze je změnit na 
hodnoty odpovídající vaší instalaci.
Pro změnu nastavení z uvedení do provozu

1. Stiskněte tlačítko . 
2. Zvolte Menu pokročilého servisu> Vrátit se k nastavením při uvádění 

do provozu.
3. Pro změnu nastavení z uvedení do provozu zvolte Potvrdit .

Návrat k nastavením z výroby
Pro obnovení nastavení z výroby pro tepelné čerpadlo:

1. Stiskněte tlačítko . 
2. Zvolte Menu pokročilého servisu> Obnovit nastavení z výroby.
3. Pro obnovení nastavení z výroby zvolte Potvrdit .

9.2.5 Zvýšení komfortu topení

Systém neumožňuje současnou přípravu TV a topení.
Pokud je teplota TV dostatečná a topení není komfortní, může servisní 
technik provést následující nastavení:
Upozorňujeme, že topení jde na úkor ohřevu TV.

On

On

On

On

On
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1. Nakonfigurujte následující parametry: 

Tab.60
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

 Zásobník TV > 
Parametry, měřiče, signály >
Rozšíř. parametry 

Hystereze TV 
(DP120)

Teplotní hystereze vzhledem 
k nastavené teplotě TV

Zvýšení rozdílu požadované 
teploty pro spuštění nabíjení 
zásobníku TV

Min. top. před TV
(DP048)

Minimální doba vytápění 
před přípravou teplé vody

Zvýšení minimální doby to
pení mezi cykly přípravy TV

Maximální doba TV (DP047) Maximální povolená doba 
pro přípravu teplé vody

Snížení maximální povolené 
doby trvání přípravy TV

9.2.6 Zlepšení komfortu TV

Systém neumožňuje současnou přípravu TV a topení.
Pokud je výkon topení dostatečný a TV se neohřívá na komfortní teplotu, 
může servisní technik provést následující nastavení:
Upozorňujeme, že ohřev TV jde na úkor topení.
Pravděpodobně se zvýší spotřeba elektrické energie.

1. Nakonfigurujte následující parametry: 

Tab.61
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

 Zásobník TV > 
Parametry, měřiče, signály >
Rozšíř. parametry 

Hystereze TV 
(DP120)

Teplotní hystereze vzhledem 
k nastavené teplotě TV

Snížení rozdílu požadované 
teploty pro spuštění nabíjení 
zásobníku TV.

Min. top. před TV
(DP048)

Minimální doba vytápění 
před přípravou teplé vody

Snížení minimální doby tope
ní mezi cykly přípravy TV

Maximální doba TV (DP047) Maximální povolená doba 
pro přípravu teplé vody

Zvýšení maximální povolené 
doby trvání přípravy TV

9.2.7 Konfigurace funkce odhadované spotřeby elektrické 
energie

Tab.62
Připojení Měřič spotřeby elektrické energie je připojen ke vstupu S0+/S0- na základní desce EHC–

04.
Neinstalujte měřiče pro elektrické dohřevy.

Specifikace elektroměru Minimální přípustné napětí: 27 V

Minimální přípustný proud: 20 mA

Minimální délka impulzu: 25 ms

Maximální frekvence: 20 Hz

Velikost impulzu: 1 až 1 000 Wh

Je-li měřená váha impulzu dána v počtu impulzů na kWh, musí mít váha impulzu některou 
z těchto hodnot: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500 nebo 1000.

Měřiče energie poskytují tyto informace:

spotřeba elektrické energie,
produkce tepelné energie pro režimy topení, přípravy TV a chlazení.

Tepelná energie z teplovodního nebo elektrického dohřevu se rovněž 
započítává, aby byl zjištěn úplný součet vyrobené tepelné energie.

1. Nakonfigurujte následující parametry: 

On
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Tab.63
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály >
Rozšíř. parametry 

PočetImpulzůElektr 
(HP033)

Počet impulzů externího 
elektroměru

Viz tabulku níže

Kapacita dohřevu 1
(HP034)

Kapacita prvního stupně 
elektrického dohřevu

Viz tabulku níže

Kapacita dohřevu 2
(HP035)

Kapacita druhého stupně 
elektrického dohřevu

Viz tabulku níže

Tab.64
Situace Požadovaná konfigurace a nastavení
Podle typu nainstalova
ného elektroměru

Nastavte hodnotu impulzu pro parametr PočetImpulzůElektr. Rozsah nastavení parametru 
PočetImpulzůElektr je od 0 (žádné měření) do 1 000 Wh.
Ve výchozím nastavení je velikost impulzu nastavena na 1 Wh.

Tab.65 Je-li váha impulzu dána v kWh
Jiná čísla, než která jsou uvedena v tabulce, nefungují.
Váha impulzu je v kWh Hodnoty konfigurované pro para

metr PočetImpulzůElektr( HP033)
1 1 000
2 500
4 250
5 200
8 125
10 100
20 50
25 40
40 25
50 20
100 10
125 8
200 5
250 4
500 2
1 000 1

Tab.66
Situace Požadovaná konfigurace a nastavení
Pokud je namontovaný 
teplovodní dohřev

Nastavte parametry Kapacita dohřevu 1 a Kapacita dohřevu 2 na 0.

Pokud je namontovaný 
elektrický dohřev

Nastavte parametry Kapacita dohřevu 1 a Kapacita dohřevu 2 podle konfigurace výkonu stupňů 
elektrického dohřevu.

9.2.8 Nastavení hydraulického dohřevu

Nastavte kotel dohřevu podle jeho ovládacího panelu. Nastavte servisní 
parametry.

1. Přepněte regulátor kotle do trvalého komfortního režimu 24/24 hod.
2. Požadovaná teplota vytápění = požadovaná teplota TV + 5 °C.

Viz
Návod k montáži pro kotel.

9 Nastavení
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9.2.9 Konfigurace hybridního provozního režimu teplovodního 
dohřevu

Hybridní provozní režim je dostupný pouze pro zařízení s teplovodním 
dohřevem.
Hybridní funkce se skládá z automatického přechodu provozu tepelného 
čerpadla na dohřev kotlem (plyn, topný olej), v závislosti na nákladech, 
spotřebě nebo emisích CO2 každého zdroje tepla.

C COP: Topný faktor (COP)
CS Mezní hodnota koeficientu účinnosti: Pokud je koeficient účinnosti 

tepelného čerpadla vyšší než mezní hodnoty koeficientu účinnosti, 
tepelné čerpadlo bude primárním zdrojem tepla. Jinak je povolen 
pouze dohřev kotle. Koeficient účinnosti tepelného čerpadla závisí 
na venkovní teplotě a požadované teplotě topné vody.

T Venkovní teplota
T1 Parametr Min. venk. T TČ (HP051): Minimální venkovní teplota, 

pod níž je tepelné čerpadlo zastaveno
T2 Parametr Venkov. tepl. bival. (HP000): Venkovní teplota bivalence. 

Nad bivalentním bodem se dohřev vypne: Je povolena pouze 
funkce tepelného čerpadla.

1. Konfigurace parametrů tepelného čerpadla 

Tab.67
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály> Parametry

Venkov. tepl. bival.
(HP000)

Venkovní teplota bivalence Výchozí hodnota: 10 °C. Na
stavte podle vytápěné plochy 
a dimenzování tepelného čer
padla.

Hybr. režim
(HP061)

Zvolen hybridní režim Nastavte podle požadované 
optimalizace. Viz následující 
tabulku.

Žádný hybrid
Hybridní náklady
Primární energie
Hybrid CO₂

Cena el. tar.1 HR 
(HP062)

Cena elektřiny ve vysokém 
tarifu pro hybridní režim

Zadejte cenu vysokého tarifu 
elektřiny.
Automaticky: 13 eurocenty.

Cena el. tar.2 HR 
(HP063)

Cena elektřiny v nízkém tarifu 
pro hybridní režim

Zadejte cenu nízkého tarifu 
elektřiny.
Automaticky: 9 eurocenty.

Cena plynu oleje HR
(HP064)

Cena fosilní energie (plyn, 
olej) – cena za litr nebo m3

Zadejte cenu paliva.
Automaticky: 90 eurocenty.

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály > Rozšíř. 
parametry

Min. venk. T TČ (HP051) Minimální venkovní teplota, 
pod níž je tepelné čerpadlo 
zastaveno

Určete venkovní teplotu, pod 
kterou se zajišťuje topení po
uze dohřev.
Automaticky: -15°C
Nastavení se aplikuje podle 
venkovní jednotky:

4,5 kW = −15 °C
6 kW = −15 °C
8 kW = −20 °C
11 kW = −20 °C
16 kW = −20 °C

Obr.74 Vliv venkovních teplot a bivalence.
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2. Volba optimalizace spotřeby energie 

Tab.68
Submenu para
metru Hybr. 
režim (HP061)

Popis

Primární energie Optimalizace spotřeby primární energie: Řídicí systém zvolí takový zdroj, který spotřebovává nejméně pri
mární energie.
K přepnutí mezi tepelným čerpadlem a kotlem dochází na mezní hodnotě koeficientu účinnosti Prahové 
COP(HP054) podle primárního režimu optimalizace spotřeby energie.

Hybridní náklady Optimalizace ceny energie pro spotřebitele (nastavení z výroby): Řídicí systém zvolí nejlevnější generátor 
podle koeficientu účinnosti tepelného čerpadla a v závislosti na ceně energie.
K přepnutí mezi tepelným čerpadlem a kotlem dochází na mezní hodnotě koeficientu účinnosti vypočtené 
podle režimu optimalizace ceny energie s příslušnými parametry.

Cena el. tar.1 HR (HP062): Náklady energie v Cena elektřiny ve vysokém tarifu pro hybridní režim
Cena el. tar.2 HR (HP063): Náklady energie v Cena elektřiny v nízkém tarifu pro hybridní režim
Cena plynu oleje HR (HP064): Náklady na fosilní palivo (topný olej nebo plyn) – cena za m3 nebo za litr – 
Může být nastavena v rozsahu 0,01 až 2,50 eur/kWh

Hybrid CO₂ Optimalizace emisí CO2: Řídicí systém zvolí takový zdroj, který emituje nejméně emisí CO2.
K přepnutí mezi tepelným čerpadlem a kotlem dochází na mezní hodnotě koeficientu účinnosti vypočtené 
podle režimu optimalizace emisí CO2.

CO2 elekt. ÚT HR (HP065): Emise CO₂ pro elektřinu v režimu vytápění
CO₂ elekt. TV HR (HP066): Emise CO₂ pro elektřinu v režimu TV
Hyb Coef CO₂ Gas Oil (HP067): Emise CO2 pro plyn nebo olej

Žádný hybrid Žádná optimalizace: Tepelné čerpadlo se vždy spouští první, bez ohledu na podmínky. V případě potřeby 
se dohřev kotle spustí poté.

9.2.10 Konfigurace podlahového chlazení nebo konvektoru 
s ventilátorem 

Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je parametr Funkce zóny 
nastaven na:

Směšovaný okruh : Konfigurace instalace > CIRCA nebo CIRCB > 
Provoz okruhu > Směšovaný okruh

nebo

Konvektor s ventil.: Konfigurace instalace > CIRCA nebo CIRCB > 
Provoz okruhu > Konvektor s ventilátorem

Důležité
Pro funkci chlazení je třeba aktivovat topení.

9 Nastavení
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1. Nakonfigurujte následující parametry: 

Tab.69
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály > Parametry 

Nuc. režim chlazení
(AP015)

Manuální vynucení činnosti 
tepelného čerpadla v režimu 
chlazení

Ne
Ano

Typ chlazení
(AP028)

Definuje typ použitého 
chlazení.

Akt. chlazení zap.

24.5  CIRCA nebo CIRCB > 
Parametry, měřiče, signály > 
Parametry

NastTvýstSměšChlZóny 
(CP270)

Nastavená hodnota výstupní 
teploty do směšované zóny 
při chlazení

18(výchozí hodnota).
Nastavte teplotu podle typu 
podlahy a úrovně vlhkosti.

VentChlazTvýstZóny
(CP280)

Nastavená výstupní teplota 
z ventilátoru při chlazení 
zóny

7 °C(výchozí hodnota).
Nastavte teplotu podle použi
tého konvektoru s ventiláto
rem.

PřepKontaktOTHchlaz 
(CP690)

Přepínací kontakt 
Opentherm v režimu 
chlazení pro požadavek na 
teplo dané zóny

Ne
Ano

Zkontrolujte nastavení podle 
použitého termostatu nebo 
prostorového čidla.

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály > Parametry 

Zap. funkce ÚT 
(AP016)

Aktivovat zpracování 
požadavku na teplo pro 
vytápění

Deaktivací topení se také 
deaktivuje chlazení.
Zapnuto

2. Podle potřeby vynuťte chlazení nebo upravte teploty chlazení pro 
okruhy A a B:

9.2.11 Vysoušení betonové podlahy pomocí připojené venkovní 
jednotky

Funkce vysoušení betonové podlahy zkracuje dobu schnutí betonu pro 
podlahové vytápění. Tuto funkci lze aktivovat pro jednotlivé zóny.
Každý den o půlnoci se požadovaná hodnota teploty přepočítá a počet 
zbývajících dnů se sníží.
Doby vysoušení betonové podlahy naleznete ve specifikacích výrobce 
betonové desky.

1 Počet dnů vysoušení

2 Počáteční teplota vysoušení

3 Konečná teplota vysoušení

On
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Tab.70 Příklad: Pro přípravu betonové podlahy, na které se bude pokládat podlahová krytina, je třeba upravit parametry 
každých sedm dnů.

Den 1  Počet dnů vysouše
ní

2  Počáteční teplota 
vysoušení

3  Konečná teplota vy
soušení

Poznámky

1 až 7 7 +25 °C +55 °C nebo maximální 
povolená výstupní te
plota

V krocích po 5 K

8 až 14 7 +55 °C nebo maximální 
povolená výstupní te
plota

+55 °C nebo maximální 
povolená výstupní te
plota

Žádné snížení v noci

15 až 21 7 +55 °C nebo maximální 
povolená výstupní te
plota

+25 °C V krocích po 5 K

1. Nastavte parametry na okruhu A nebo na okruhu B. 

Tab.71
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

 CIRCA nebo CIRCB > > 
Nastavit vysoušení podlahy

VysoušeníPodlahyZóny
(CP470)

Nastavení programu 
vysoušení betonové 
podlahy zóny

1  Počet dnů vysoušení

StartTeplotaVysouš
(CP480)

Nastavení počáteční teploty 
programu vysoušení 
betonové podlahy zóny

2  Počáteční teplota vy
soušení

StopTeplotaVysouš
(CP490)

Nastavení koncové teploty 
programu vysoušení 
betonové podlahy zóny

3  Konečná teplota vysou
šení

Program vysoušení betonové podlahy se spustí okamžitě a bude 
pokračovat po zvolený počet dnů.
Na konci programu se znovu spustí zvolený provozní režim.

9.2.12 Vysoušení betonové podlahy bez připojení k venkovní 
jednotce

Vnitřní modul lze použít pro vysoušení betonové desky pomocí 
elektrického dohřevu. Není třeba připojovat venkovní jednotku.

On
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1. Nastavte parametry pro vysoušení betonové desky. 

Tab.72
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

24.5  CIRCA nebo CIRCB 
> vysoušení betonové des
ky

VysoušeníPodlahyZóny Nastavení programu vysoušení 
betonové podlahy zóny

Nastavte počet dnů
(od 0 do 30 dnů)

StartTeplotaVysouš Nastavení počáteční teploty 
programu vysoušení betonové 
podlahy zóny

Nastavte teplotu.
(od 20 do 50 °C)

StopTeplotaVysouš Nastavení koncové teploty 
programu vysoušení betonové 
podlahy zóny

Nastavte teplotu.
(od 20 do 50 °C)

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály > 
Parametry

Venkov. tepl. bival. 
(HP000)

Venkovní teplota bivalence, nad 
níž je povoleno pouze tepelné 
čerpadlo

Nastavte teplotu.
(od −10 do +20 °C)
Elektrický dohřev aktivujte zvý
šením hodnoty parametru 
Venkov. tepl. bival..

9.2.13 Nastavení parametrů pro použití fotovoltaické energie

Je-li k dispozici levná elektrická energie, jako např. fotovoltaická energie, 
topný okruh a zásobník TV (jsou-li použity) se mohou přehřát. Tímto 
způsobem nelze napájet podlahové chlazení.

1. Aktivujte povolení přehřívání pro topný okruh nebo zásobník TV 
nastavením parametru NastVstupuBlokování (AP001), nebo 
parametru Nast. vst. 2 blok. (AP100).

2. Připojte suchý kontakt ke vstupu BL1.
Vstup BL1 je aktivován. Topný okruh a zásobník TV se přehřeje 
pomocí tepelného čerpadla.

3. Připojte suchý kontakt ke vstupu BL2 .
Vstup BL2 je aktivován. Topný okruh a zásobník TV se přehřeje 
pomocí tepelného čerpadla a dohřevů.

4. Konfigurace parametrů tepelného čerpadla 

Tab.73 Vstupní parametry
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo vzduch–
voda > Parametry, měřiče, 
signály > Parametry 

NastVstupuBlokování 
(AP001)

Nastavení vstupu 
blokování (1: plné blok., 2: 
částečné blok., 3: 
zamknutí uživatelského 
resetování)

Pouze fotovolt. TČ

Nast. vst. 2 blok.
(AP100)

Nastavení vstupu 2 
blokování

FV TČ a dohřev

5. Pro volitelné přehřívání instalace a využití elektřiny s nízkým tarifem, 
nastavte požadované teploty, které lze překročit. 

Tab.74 Volitelné parametry přehřívání
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo vzduch–
voda > Parametry, měřiče, 
signály > Parametry > Rozšíř. 
parametry

Komp. ÚT – FV 
(HP091)

Kompenzace nastavené 
hodnoty teploty vytápění 
při aktivaci funkce 
fotovoltaiky

Nastavení povolení pro překroče
ní požadované teploty topení od 
0 do 30 °C

Offset TV – FV 
(HP092)

Offset nastavené hodnoty 
teploty TV při aktivaci 
funkce fotovoltaiky

Nastavení povolení pro překroče
ní požadované teploty TV od 0 
do 30 °C

On

On

On
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9.2.14 Připojení instalace k Smart Grid

Tepelné čerpadlo může přijímat a zpracovávat řídicí signály z „chytré“ 
energetické distribuční sítě (Smart Grid Ready). Na základě signálů 
přijatých svorkami multifunkčních vstupů BL1 IN a BL2 IN tepelné 
čerpadlo vypíná nebo volitelně přehřívá topný systém, aby optimalizovalo 
spotřebu elektrické energie.

Tab.75 Činnost tepelného čerpadla v Smart Grid
Vstup BL1 IN Vstup BL2 IN Provoz
Neaktivní Neaktivní Normální: Tepelné čerpadlo a elektrický dohřev pracují normálně
Aktivní Neaktivní Vypnutí: Tepelné čerpadlo a elektrický dohřev jsou vypnuté
Neaktivní Aktivní Úsporný: Tepelné čerpadlo volitelně přehřívá systém bez elektrického dohřevu
Aktivní Aktivní Super úsporný: Tepelné čerpadlo volitelně přehřívá systém s elektrickým dohřevem

Přehřívání se aktivuje v závislosti na tom, zda je suchý kontakt na 
vstupech BL1 a BL2 rozpojený, nebo sepnutý, a parametry Logique entrée 
BL1Kon. log. vst. 1 bl. (AP098) a Logique entrée BL2Kon. log. vst. 2 bl. 
(AP099), které ovládají aktivaci funkcí, v závislosti na tom, zda jsou 
kontakty rozpojené, nebo sepnuté.

1. Odpojte elektrické napájení k vnitřnímu modulu.
2. Připojte vstupy signálů Smart Grid ke vstupům BL1 IN a BL2 IN na 

základní desce EHC–04. Smart Grid signály přicházejí ze suchých 
kontaktů. 
Německo: Připojte svorky SG1 a případně SG2, bez napětí, 
z elektroměru ke vstupům BL1 IN a BL2 IN na základní desce EHC–
04.

3. Zapněte elektrické napájení a zapněte tepelné čerpadlo.
4. Nakonfigurujte parametry NastVstupuBlokování (AP001) a (AP100). 

Tab.76
Přístup Parametr Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo vzduch–
voda > Parametry, měřiče, 
signály > Parametry > Rozšíř. 
parametry

NastVstupuBlokování
(AP001)

Smart Grid připr.

Nast. vst. 2 blok.
(AP100)

Smart Grid připr.

Tepelné čerpadlo je připravené k přijímání a zpracování signálů 
Smart Grid.

5. Vyberte směry kontaktů multifunkčních vstupů BL1 IN a BL2 IN 
nastavením parametrů Kon. log. vst. 1 bl.(AP098) a Kon. log. vst. 2 bl.
(AP099). 

Tab.77
Přístup Parametr Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo vzduch–
voda > Parametry, měřiče, 
signály > Parametry > Rozšíř. 
parametry

Kon. log. vst. 1 bl.
(AP098)

Konfigurace směru logiky vstupu 1 blokování
0 = vstup aktivní při kontaktu Otevřeno
1 = vstup aktivní při kontaktu Zavřeno

Kon. log. vst. 2 bl.
(AP099)

Konfigurace logiky kontaktu vstupu 2 blokování
0 = vstup aktivní při kontaktu Otevřeno
1 = vstup aktivní při kontaktu Zavřeno

On
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6. Nakonfigurujte teplotní odchylky volitelného přehřívání konfigurací 
parametrů Décalage CC – PVKomp. ÚT – FV(HP091)(HP091) 
a Décalage ECS – PVOffset TV – FV (HP092). 

Tab.78
Přístup Parametr Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo vzduch–
voda > Parametry, měřiče, 
signály > Parametry > Rozšíř. 
parametry

Komp. ÚT – FV
(HP091)

Kompenzace nastavené hodnoty teploty vytápění při 
aktivaci funkce fotovoltaiky

Offset TV – FV
(HP092)

Offset nastavené hodnoty teploty TV při aktivaci funkce 
fotovoltaiky

9.2.15 Omezení hladiny hluku venkovní jednotky

Tichý režim slouží ke snížení hlučnosti venkovní jednotky o 3–4 dB 
v nastavených časových obdobích, a to zejména v noci. Tento režim 
umožňuje nastavit dočasnou prioritu tichého chodu, který bude 
upřednostněn před regulací teploty.
Tichý režim funguje pouze v případě, že je k venkovní jednotce 
připojena sada pro tichý chod (balení EH 572).
Toto příslušenství nelze použít pro venkovní jednotku AWHP 4.5 MR.

1. Nastavte parametry tepelného čerpadla. 

Tab.79
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > 
Parametry, měřiče, 
signály > Rozšíř. 
parametry

Povolit tichý režim (HP058) Povolení tichého režimu tepelného 
čerpadla

Ano

Čas spuš. níz. hluku (HP094) Čas spuštění funkce nízkého hluku, 
pokud je aktivována

22:00

Čas zast. níz. hluku (HP095) Čas zastavení funkce nízkého hluku, 
pokud je aktivována

06:00

9.3 Strom menu On

Menu přístupná pomocí tlačítka 
Nastavení soustavy
Menu Uvádění do provozu
Menu pokročilého servisu
Historie poruch
Nastavení systému
Informace o verzi

On
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9.3.1 Menu nastavení instalace

Tab.80
Menu úrovně 2 Menu úrovně 3
Zásobník TUV Příhřev teplé vody

Rozvrh TV
Požadované parametry TV
VybrČasovýProgTV
Program dovolené
Stav Auto/Pokles TV

Režim TV
PožAntiLegTeplTV
Parametry, měřiče, signály
Aktivita TV
Hlavní zařízení

CIRCA Krátká změna teploty
Provozní režim zóny
Rozvrh vytápění
Rozvrh chlazení
(při aktivaci chlazení)
Nastavit teploty pro okruhy chlazení
Nastavení názvů pro okruhy dostupné pro rozvrhy chlazení
(při aktivaci chlazení)
VybranýČasovProgZóny
Režim dovolené
Funkce zóny
MaxNastNábTeplZóny
Typ regulace
Topná křivka
Nastavit vysoušení podlahy
Vlastní název zóny
Ikona zobraz. zóny
Parametry, měřiče, signály
Nast. Tnáb v zóně
ZónaPožProstTeplota
Prostor.TeplotaZóny
AktuálAktivitaZóny
ZónaAktuálRežimVytáp
Krátký název zóny
Hlavní zařízení

Venkovní teplota Léto Zima
Vynucený letní režim
MrazMinVenkTepl
Parametry, měřiče, signály
DetekovánVenkSnímač
Venkovní teplota
Sezónní režim
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Menu úrovně 2 Menu úrovně 3
PAC Air Eau ProvozHodinOdServisu

EnergieSpotřNaChlaz
EnergieSpotřebovTV
EnergieSpotřebovÚT
Vynulovat spotřebu energie
Zap. funkce ÚT
Parametry, měřiče, signály

CIRCB Dočasná
Provoz. režim okruhu
Rozvrh vytápění
Nastavit teploty pro okruhy chlazení
Parametry, měřiče, signály
VybranýProgČasovZóny
Režim dovolené
Funkce okruhu
PožTvýstSměšChlazZón
MaxPožVýstTeplOkruhu
Typ regulace
Topná křivka
Aktiv. vysouš. beton. podl. zóny
Vlastní název zóny
Ikona zobraz. okruhu
PožVýstTeplOkruhu
Tvýst/Ttv v okruhu
PožTepProstJednOkruh
Prostor.TeplotaZóny
AktuálAktivitaOkruhu
ZónaAktuálRežimVytáp
Krátký název zóny
Hlavní zařízení

9.3.2 Menu Menu Uvádění do provozu

Menu úrovně 2 Menu úrovně 3
Zátěžová zkouška Změnit režim testování
Zkouška výstupů Pro spuštění periferního zařízení podržte stisknuté tlačítko 
Test vstupů EHC–04

SCB-04

9.3.3 Menu Menu pokročilého servisu

Menu úrovně 2 Menu úrovně 3
Nastavit čísla konfigurací EHC–04

SCB-04
Autodetekce Zrušit

Potvrdit
Uložit nastavení z uvedení do 
provozu

Zrušit
Potvrdit

Návrat k nastavení z uvedení 
do provozu

Zrušit
Potvrdit

Obnovení továrních nastavení Zrušit
Potvrdit
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9.3.4 Menu paměti poruch

Tab.81
Menu úrovně 2
Seznam zjištěných poruch Pro vyčištění paměti poruch podržte stisknuté tlačítko .

9.3.5 Menu systémových nastavení

Tab.82
Menu úrovně 2
Nastavit datum a čas Rok

Měsíc
Den
Čas
Minuta

Zvolit zemi a jazyk Belgique / België / Danmark / Deutschland / Eesti / Espana / France / Hrvatska / Italia / Latvi
ja / Magyarország / Nederland / Polska / Portugal / Romania / Schweiz /Slovensko / Srbija / 
Suisse / Suami / Sverige / Svizzera / Türkiye / United Kingdom / Česká republika / — / — / —

Letní čas Vypnuto
Zapnuto

Podrobnosti servisního 
technika

JménoServisTechnika
TelefServisTechnika

Kalkulace nákladů :

El. nákl. hybr. tarif 1
El. nákl. hybr. tarif 2
Plyn/palivo hybr. nákl.

 

Nastavit názvy topných okruhů Činnost 1
Činnost 2
Činnost 3
Činnost 4
Činnost 5
Činnost 6

Nastavit názvy okruhů chlazení Činnost 1
Činnost 2
Činnost 3
Činnost 4
Činnost 5
Činnost 6

Nastavit jas obrazovky 20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Aktivujte klik Aktivováno
Deaktivováno

Aktualizace softwaru  
Informace o licenci  
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9.3.6 Menu informací o zařízení

Tab.83
Přístroj EHC–04 MK3 SCB-04
Adresa továrny Kompletní verze Kompletní verze Kompletní verze
Typ zařízení Kód výrobce Kód výrobce Kód výrobce
Verze hardwaru zařízení Verze hardwaru Verze hardwaru Verze hardwaru
Rok výroby Verze softwaru Verze softwaru Verze softwaru
Týden výroby Verze OBD Verze OBD Verze OBD
Výrobní číslo Globální verze OBD Globální verze OBD Globální verze OBD
Zákaznické výrobní číslo Rok výroby Rok výroby Rok výroby
Objednací číslo Týden výroby Týden výroby Týden výroby
 Den výroby Den výroby Den výroby
 Výrobní číslo Výrobní číslo Výrobní číslo
 Zákaznické výrobní číslo Zákaznické výrobní číslo Zákaznické výrobní číslo
 Objednací číslo Objednací číslo Objednací číslo
 Verze konfigurační tabulky Verze konfigurační tabulky Verze konfigurační tabulky
 Verze softwaru Verze softwaru Verze softwaru
 Typ vydání softwaru Typ vydání softwaru Typ vydání softwaru
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9.3.7 Submenu – Parametry, měřiče, signály

Tab.84 CIRCA / CIRCB
Nastavení soustavy > CIRCA/CIRCB > Parametry, měřiče, signály
Parametry Signály Měřiče

pouze pro CIRCB
Rozšíř. parametry
pouze pro CIRCB

Rozšíř. signály

MaxPožVýstTeplOkru
hu
PožVýstTeplOkruhu 
pouze pro CIRCB
Funkce okruhu
RozsahSměšVentZó
ny pouze pro CIRCB
Doběh čerp. okruhu
Posun Mix/Kotel po
uze pro CIRCB
TeplProstoruDovolen
á
LimitTmaxMístnÚtlum
Vlastní název zóny
Krátký název zóny
ManNastTeplMístnZó
ny
PatníTeplZónyKomfo
rt
PatníTeplZónyÚtlum
Topná křivka okruhu
VlivProstJednZóny
PožTvýstSměšChlaz
Zón pouze pro 
CIRCB
Provoz. režim okruhu
ČasZapnZónyDovole
ná
ČasVypnZónyDovole
ná
ČasVypnZónyRežZm
ěna
TypÚtlumovéhoReži
mu
VysoušeníPodlahyZó
ny
StartTeplotaVysouš
StopTeplotaVysouš
AktivSnímačTeplPrůt 
pouze pro CIRCB
DočasTepl.Prostorui
Zóna, topný prostor
VybranýProgČasovZ
óny
LogikaKontOTHúrovn
ě
ÚtlumProstTeplChlaz
Ikona zobraz. okruhu
PřepKontaktOTHchla
z pouze pro CIRCB
MaxDobaPředehřZón
y
Typ regulace

Prostor.TeplotaZóny
Tvýst/Ttv v okruhu 
pouze pro CIRCB
Otáčky čerp. okruhu 
pouze pro CIRCB
PožNáběhTeplOkruh
u
Aktuál. režim okruhu
AktuálAktivitaOkruhu
ZónaPřítRegOpenTh
er
StavPožTeplaVZónác
h pouze pro CIRCB
ZónaModulacePožTe
pla pouze pro CIRCB
PožTepProstJednOkr
uh
ZónaAktuálRežimVyt
áp
ZónaVenkovníTeplot
a

OkruhProvozHodČer
pad
OkruhPočetStartůČer
p

Doba otev. ventilu
Pož. výkon pro okruh
OtáčČerp. PWM 
okruhu
Rychlost ohřevu zóny
RychlostOchlazZóny
Zóna s vyrov. zásobn

Pro CIRCA :

Tvýst/Ttv v okruhu
Stav čerpadla okruhu
PožTepProstJednOkr
uh
StavPožTeplaVZónác
h
ZónaModulacePožTe
pla
Zóna OTSmartPower
ZónaPřítProstJednot
Zóna, přehřívání
DlouhodPrůmVenkTZ
óny
ZónaPožProstTeVyp
RTC

Pro CIRCB :

Zavření3cVentiluZón
y
Otevření3cVentilZóny
Stav čerpadla okruhu
PožTepProstJednOkr
uh
ZónaPřítProstJednot
Zóna, přehřívání
ZónaPožProstTeVyp
RTC
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Tab.85 Zásobník TUV
Nastavení soustavy > Zásobník TUV > Parametry, měřiče, signály
Parametry Signály Měřiče Rozšíř. parametry Rozšíř. signály

Eco/Komfort TV
VybrČasovýProgTV
KomfTeplotaTUVzón
y
ÚtlumTeplotaTUVzón
y
ČasVypnZónyRežZm
ěna
Hystereze TV
PosunPožTeplZdroje
ČasZapnZónyDovole
ná
ČasVypnZónyDovole
ná
UkončeníRežimuZmě
ny
Režim ECS
Dob. čer. TV / 3CV
ECS požadovaná te
plota pro dovolenou
Optimaliz. zóny TUV
Uvolnění TUV zóny
Priorita TUV v zóně
AktivSnímačTeplPrůt
KonfigZónyTUVantile
g
VybranýProgČasovZ
óny
DenSpušAntilegion.
Ikona zobraz. okruhu
KompenzOhřívačeTU
V
ZvýšPožTeplPrůtTUV
Ochrana TAS TV

Dolní tepl. zás. TV
PožHodVýstTeplTV
Stav Auto/Pokles TV
Aktivita TV
PožKomfortTeplTV

PočetCyklůVentiluTV
Hodin3cestVentiluTV
PočetStartůHořákuT
V
PočetProvozHodinTV

Legionella ohř.
Max. tepl. TV
Maximální doba TV
Min. top. před TV
Ochrana TAS TV
Zpož. zast. zdr. TV
Zpožd. sp. zdroje TV
Typ ECS
Termostat TV
PožAntiLegTeplTV

TV aktivní

Tab.86 Venkovní teplota
Nastavení soustavy > Venkovní teplota > Parametry, měřiče, signály
Parametry Signály Rozšíř. signály

PřítomenVenkSnímač
Léto Zima
Nucený letní režim
NeutrálPásmoLétoZima
Setrvačnost budovy
MrazMinVenkTepl
Outside Sens. Source

Venkovní teplota
Internet T.Outside
KrátkodPrůmVenkTepl
Sezónní režim

DetekovánVenkSnímač
Wired T.Outside
Wireless T.Outside
Outside Sens. Source
DlouhodPrůmVenkTepl
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Tab.87 Tepelné čerpadlo vzduch–voda
Nastavení soustavy > Tepelné čerpadlo vzduch–voda > Parametry, měřiče, signály
Parametry Signály Měřiče Rozšíř. parametry Rozšíř. signály

Venkov. tepl. bival.
Prahové COP
Hybr. režim
Cena el. tar.1 HR
Cena el. tar.2 HR
Cena plynu oleje HR
CO2 elekt. ÚT HR
CO₂ elekt. TV HR
Hyb Coef CO₂ Gas 
Oil
Účin. hybr. kotle
NastVstupuBlokování
Manuální vynucení 
režimu chlazení
Zap. funkce ÚT
Zap. funkce TV
Typ chlazení
Nast. max. syst. ÚT
Kon. log. vst. 1 bl.
Kon. log. vst. 2 bl.
Nast. vst. 2 blok.
Doba doběhu čerp. 
ÚT

Náběhová teplota TČ
Vrat. tepl. TČ
Nast. hodn. systému
Nast. hodn. chl. TČ
TČ PCU náběh. tepl.
TČ PCU vrat. tepl.
TČ PCU int. nast. h.
TČ PCU podstav
TČ PCU výst. výkon
TČ PCU kód uzam.
TČ PCU kód blok.
Výst. signál TČ 5V
Režim nízkého hluku
Otáčky čerpadla
Stav
Dílčí stav
Čerpadlo běží?
Náb. teplota systému
Minimální tlak vody
Regulační teplota
DostuSnímačTlakuVo
dy
Průtok
InterníPožadHodnota
Nast. hodnota ÚT

HodinHořeníOdServi
su
ProvozHodinOdServi
su
Počet startů hořáku
EnergieSpotřebovÚT
EnergieSpotřebovTV
EnergieSpotřNaChlaz
Sezónní topný faktor
ProvozHodinyČerpad
la
PočetStartůČerpadla
Počítadlo dohřevu 1
Počítadlo dohřevu 2
Spušt. dohřevu 1
Spušt. dohřevu 2
PočetProvozHodinTV
Celkem hodin hoření

Max. náb. tepl. TČ
Min. tepl. chlaz. TČ
Min. průtok ÚT
Výstr. průtoku ÚT
ZpožděníSpušGenÚT
Zpož. zast. gener.ÚT
PočetImpulzůElektr
Kapacita dohřevu 1
Kapacita dohřevu 2
Poměr glykolu
Doba nízké venk. T
Doba vysoké venk. T
Hodn. nízké venk. T
Hodn. vysoké venk. T
Min. venk. T TČ
Povolit tichý režim
Nast. hodn. průtoku
Kompenzace 
chlazení
Povolit vyrov. nádrž
Hyst. vyrov. nádrže
Komp. ÚT – FV
Offset TV – FV
Čas spuš. níz. hluku
Čas zast. níz. hluku
Tepl. ÚT mezi stupni
Man. pož. na teplo
Minimální tlak vody
ProvozníHodinyHořá
ku
Servisní zpráva
ProvozníHodinyNapáj
NastHodnManuálTepl
o
Povolení chlazení
Zpr. min. tlaku vody
Typ sním. vlhkosti
Cyklus odvzdušnění
Funkce kotl. čerp.
Max. otáčky čerp. ÚT
Min. otáčky čerp. ÚT

Vstup 1 blok. TČ

Vstup 2 blok. TČ

Relativní vlhkost

Chybový stav TČ

Kompresor

Rozmraz. TČ

Dohřev 1

Dohřev 2

4cv vytápění chlaz.

Sl. oznám. PCU

PCU ion. proud

TČ PCU ot. vent.

TČ PCU konfigurace

Zdrž. mezi fázemi TČ

Vypoč.zdrž.mezi fáz.

Dost. počet fází TČ

Pož. počet fází TČ

3cestný ventil

Stav režimu kominík

9.4 Seznam parametrů

Parametry zařízení jsou popsány přímo v uživatelském rozhraní. Některé 
z těchto parametrů jsou uvedeny v následujících kapitolách s doplňkovými 
informacemi a jejich výchozími hodnotami.

9.4.1 Nastavení soustavy > CIRCA/CIRCB > Parametry, 
měřiče, signály > Parametry

CP : Circuits Parameters = parametry topného okruhu
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Tab.88
Parametry Popis parametrů Nastavení z výroby

CIRCA
Nastavení z výroby

CIRCB
MaxNastNábTepl
Zóny (CP000)

Max. nastavená náběhová teplota v zóně
Pro okruh A: Lze nastavit od 7 °C do 90 °C.

Elektrický dohřev: 
90
Teplovodní dohřev: 
75

90

LimitTmaxProstÚtl
um (CP070)

Mez max. prostorové teploty okruhu v útlumovém režimu, která 
umožní přepnutí do komfortního režimu
Lze nastavit od 5 °C do 30 °C.

16 16

VlivProstJednZón
y (CP240)

Nastavení vlivu prostorové jednotky zóny
Lze nastavit od 0 do 10.

3 3

TypÚtlumovéhoR
ežimu (CP340)

Typ útlumového nočního režimu, vypnutí nebo zachování 
vytápění okruhu

Zast. pož. na teplo
Pokr. pož. na teplo

Pokr. pož. na teplo Požadavek na 
zastavení ohřevu

9.4.2 Nastavení soustavy > Zásobník TUV > Parametry, 
měřiče, signály > Parametry

Čidlo TV musí být připojené k řídicí desce EHC–04, aby byly zobrazeny 
tyto parametry.
DP : Direct Hot Water Parameters = parametry zásobníku teplé vody

Tab.89
Parametry Popis parametrů Nastavení z výroby
Eco/Komfort TV 
(DP051)

Nastavení ECO nebo KOMFORT teplé vody

ECO (pouze TČ)
Komfort (TČ+kotel)

ECO (pouze TČ)

Hystereze TV 
(DP120)

Teplotní hystereze vzhledem k nastavené teplotě TV
Lze nastavit od 0 °C do 40 °C.

8

PosunPožTeplZdroj
e (DP130)

Přidáním offsetu k teplotě TV získáte žádanou dynamickou hodnotu výstupní 
teploty zdroje.

20

Dob. čer. TV / 3CV 
(DP213)

Doba doběhu čerpadla TV / přepnutí 3cestného ventilu po přípravě TV
Lze nastavit od 0 Min do 99 Min.

3

9.4.3 Nastavení soustavy > Zásobník TUV > Parametry, 
měřiče, signály > Rozšíř. parametry

Čidlo TV musí být připojené k řídicí desce EHC–04, aby byly zobrazeny 
tyto parametry.
DP : Direct Hot Water Parameters = parametry zásobníku teplé vody

Tab.90
Paramètres Popis parametrů Nastavení z výroby
Max. tepl. TV 
(DP046)

Maximální teplota TV
Lze nastavit od 10 °C do 70 °C.

70

Maximální doba TV 
(DP047)

Maximální povolená doba pro přípravu teplé vody
Lze nastavit v rozsahu 1 až 10 hodin.

3 (4,5 kW – 6 kW – 
8 kW)
2 (11 kW – 16 kW)

Min. top. před TV 
(DP048)

Minimální doba vytápění před přípravou teplé vody
Lze nastavit v rozsahu 0 až 10 hodin.

2

Zpožd. sp. zdroje TV 
(DP090)

Zpoždění pro spuštění dalšího tepelného zdroje (dohřevu) v režimu TV
Lze nastavit od 0 Min do 120 Min.

90
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Paramètres Popis parametrů Nastavení z výroby
Zpož. zast. zdr. TV 
(DP100)

Zpoždění pro zastavení dalšího tepelného zdroje (dohřevu) v režimu TV
Lze nastavit od 0 Min do 120 Min.

2

Zpožd. sp. zdroje TV 
(DP110)

Zpoždění pro spuštění dalšího tepelného zdroje (dohřevu) v režimu TV
Lze nastavit od 0 Min do 255 Min.

5

9.4.4 Nastavení soustavy > Tepelné čerpadlo vzduch–voda > 
Parametry, měřiče, signály > Parametry

AP : Appliance Parameters = parametry zařízení

Tab.91
Parametry Popis parametrů Nastavení z výro

by
EHC–04

Nastavení z výro
by

SCB-04
Nast. max. syst. 
ÚT (AP063)

Nastavená maximální náběhová teplota pro provoz vytápění
Lze nastavit od 20 °C do 90 °C.

Teplovodní do
hřev: 90
Elektrický do
hřev: 75

není k dispozici

HP : Heat-pump Parameters= parametry tepelného čerpadla

Tab.92
Parametry Popis parametrů Nastavení z výroby

EHC–04
Doba doběhu čerp. 
ÚT (PP015)

Doba doběhu oběhového čerpadla vytápění
Doběh oběhového čerpadla pro topení:

Lze nastavit v rozsahu 0 až 98 minut.
Nastavení na 99 = nepřetržitě zapnuto

3

9.4.5 Nastavení soustavy > Tepelné čerpadlo vzduch–voda > 
Parametry, měřiče, signály > Rozšíř. parametry

AP : Appliance Parameters = parametry zařízení

Parametry Popis parametrů Nastavení z výroby 
EHC–04

Man. pož. na teplo 
(AP002)

Aktivace funkce ručního požadavku na teplo

Vypnuto
S nast. hodnotou: v tomto režimu bude požadovaná hodnota teploty odpovídat 
hodnotě pro parametr Man. pož. na teplo (AP026).

Vypnuto

NastHodnManuálTe
plo (AP026)

Nastavená hodnota náběhové teploty pro manuální požadavek na teplo
Lze nastavit v rozsahu 7 až 80 °C.
Požadovaná hodnota při aktivním ručním režimu (Man. pož. na teplo (AP002) = 
S nast. hodnotou)

40

HP : Heat-pump Parameters= parametry tepelného čerpadla
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Tab.93
Parametry Popis parametrů Nastavení z výroby 

EHC–04

Max. náb. tepl. TČ 
(HP002)

Maximální náběhová teplota tepelného čerpadla bez dohřevů
Lze nastavit od 20 °C do 90 °C.

65 (6 kW – 8 kW – 
11 kW – 16 kW)
60 (4,5 kW)

Min. průtok ÚT 
(HP010)

Minimální průtok v režimu vytápění
Lze nastavit od 0 l/min do 90 l/min.

5 pro 4,5 kW
5 pro 6 kW
8 pro 8 kW
12 pro 11 kW
12 pro 16 kW

Výstr. průtoku ÚT 
(HP011)

Minimální průtok, který aktivuje vygenerování výstražné zprávy indikující snížení 
průtoku
Lze nastavit od 0 l/min do 95 l/min.

7 pro 4,5 kW
7 pro 6 kW
9 pro 8 kW
14 pro 11 kW
14 pro 16 kW

Nast. hodn. průtoku 
(HP069)

Nastavená hodnota průtoku tepelného čerpadla v závislosti na konfiguraci 
výkonu tepelného čerpadla
Lze nastavit v rozsahu 0 až 100 l/min.

12 pro 4,5 kW
17 pro 6 kW
23 pro 8 kW
32 pro 11 kW
46 pro 16 kW

Povolit vyrov. nádrž 
(HP086)

Aktivace režimu řízení pro zapojení s hydraulickým oddělovačem (anuloidem) 
nebo pro vyrovnávací zásobník zapojený jako anuloid

Ne
Ano

Ne

Hyst. vyrov. nádrže 
(HP087)

Hystereze vyrovnávací nádrže pro spuštění a zastavení topení
Lze nastavit v rozsahu 0 až 30 °C.

6

Tepl. ÚT mezi stupni 
(HP108)

Zpoždění doby sepnutí mezi 1. a 2. stupněm dohřevu (elektrický dohřev) v reži
mu vytápění

4

Max. otáčky čerp. 
ÚT (PP016)

Maximální otáčky oběhového čerpadla vytápění (%)
Maximální otáčky čerpadla v režimu vytápění
Lze nastavit v rozsahu 20 až 100 %.

100%

Min. otáčky čerp. ÚT 
(PP018)

Minimální otáčky oběhového čerpadla vytápění (%)
Minimální otáčky čerpadla v režimu vytápění
Lze nastavit v rozsahu 20 až 100 %.

30%

9.4.6 Nastavení soustavy > Venkovní teplota > Parametry, 
měřiče, signály > Parametry

AP : Appliance Parameters = parametry zařízení

Tab.94
Parametry Popis parametrů Nastavení z výro

by
EHC–04

Nastavení z výro
by

SCB-04
Setrvačnost 
budovy (AP079)

Setrvačnost budovy použitá k rychlosti ohřevu
Lze nastavit v rozsahu 0 až 10.

0 = 10 hodin pro stavby se slabou tepelnou setrvačností,
3 = 22 hodin pro stavby s normální tepelnou setrvačností,
10 = 50 hodin pro stavby s velkou tepelnou setrvačností.

Změna nastavení z výroby se provádí jen v odůvodněných přípa
dech.

3 3

MrazMinVenkTe
pl (AP080)

Venkovní teplota, pod kterou se aktivuje protimrazová ochrana:

Lze nastavit v rozsahu −29 až 20 °C.
Nastavení na -30 °C = funkce vypnuta

3 3
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9.5 Popis parametrů

9.5.1 Spuštění dohřevu v režimu vytápění

Podmínky spuštění dohřevu

Spuštění dohřevů je obvykle povoleno kromě případu aktivního omezení 
dohřevu, například omezení spojené s provozem v bivalentním nebo 
hybridním režimu.
Pokud se musí omezit také tepelné čerpadlo, provoz dohřevů je přesto 
povolen, aby se zaručil komfort topení.
Podmínky, které umožňují omezení dohřevu:
Jsou-li parametry NastVstupuBlokování (AP001) nebo Nast. vst. 2 blok. 
(AP100) konfigurovány na Dohřev uvolněn, TČ a dohřev uvolněny nebo 
Pouze fotovolt. TČ a odpovídající vstup BL je aktivován, dohřevy se 
deaktivují.
V režimu topení je dohřev řízen následujícími parametry:

Tab.95 Parametry pro spuštění topení
Přístup Parametr Popis Výchozí hodnota

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály > Parametry

Zap. funkce ÚT 
(AP016)

Aktivovat zpracování 
požadavku na teplo pro 
vytápění

Zapnuto

NastVstupuBlokování 
(AP001)

Nastavení vstupu blokování 
(1: plné blok., 2: částečné 
blok., 3: zamknutí 
uživatelského resetování)

Dohřev uvolněn

TČ a dohřev uvolněny

FV TČ a dohřev
Nast. vst. 2 blok. 
(AP100)

Nastavení vstupu 2 blokování.

Pokud je parametr ZpožděníSpušGenÚT (HP030) nastaven na 0, časové 
zpoždění pro aktivaci dohřevu se nastaví v závislosti na vnější teplotě.

Tab.96
Přístup Parametr Popis Hodnota

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály > Rozšíř. 
parametry

ZpožděníSpušGenÚT
(HP030)

Časové zpoždění pro 
spuštění dalšího tepelného 
zdroje (záložní fáze) v režimu 
vytápění

0 (výchozí hodnota): automa
tický režim
Lze nastavit v rozsahu od 1 
do 600 minut.

Zpož. zast. gener.ÚT
(HP031)

Časové zpoždění pro 
zastavení dalšího tepelného 
zdroje (záložní fáze) v režimu 
vytápění

4 minuty (výchozí hodnota)

Křivka časového zpoždění pro sepnutí dohřevu je definována parametry:
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Tab.97 Parametry pro křivku časového zpoždění pro sepnutí dohřevu, když ZpožděníSpušGenÚT (HP030) je nastaven na 0
Přístup Parametr Popis Hodnota

23.5  Tepelné čerpadlo 
vzduch–voda > Parametry, 
měřiče, signály > Rozšíř. 
parametry

Doba nízké venk. T
(HP047)

Minim. doba při min. venk. 
teplotě pro spuštění dohřevu 
v režimu ÚT při zvoleném 
dynamickém časovači
Lze nastavit v rozsahu od 0 
do 60 minut.

8 minut (výchozí hodnota)

Doba vysoké venk. T
(HP048)

Maxim. doba při max. venk. 
teplotě pro spuštění dohřevu 
v režimu ÚT při zvoleném 
dynamickém časovači.
Lze nastavit v rozsahu od 0 
do 60 minut.

30 minut

Hodn. nízké venk. T
(HP049)

Minimální venkovní teplota 
pro dynamický časovač při 
zvoleném dynamickém 
režimu.
Lze nastavit v rozsahu -30 až 
0 °C.

-10 °C

Hodn. vysoké venk. T
(HP050)

Maximální venkovní teplota 
pro dynamický časovač při 
zvoleném dynamickém 
režimu.
Lze nastavit v rozsahu -30 až 
+20 °C.

15 °C

1 Doba nízké venk. T (HP047): Minim. doba při min. venk. teplotě 
pro spuštění dohřevu v režimu ÚT při zvoleném dynamickém 
časovači

2 Doba vysoké venk. T (HP048): Maxim. doba při max. venk. teplotě 
pro spuštění dohřevu v režimu ÚT při zvoleném dynamickém 
časovači

3 Hodn. nízké venk. T (HP049): Minimální venkovní teplota pro 
dynamický časovač při zvoleném dynamickém režimu

4 Hodn. vysoké venk. T (HP050): Maximální venkovní teplota pro 
dynamický časovač při zvoleném dynamickém režimu

T Čas (min)
t Venkovní teplota (°C)

Provoz dohřevu při poruše venkovní jednotky

Dojde-li k chybě na venkovní jednotce v průběhu požadavku na vytápění 
systému, ihned se zapne kotlový nebo elektrický dohřev, aby byl zajištěn 
komfort vytápění.

Provoz dohřevu při odmrazování venkovní jednotky

Když probíhá odmrazování venkovní jednotky, řídící jednotka zajistí 
úplnou ochranu systému spuštěním dohřevu, pokud je to zapotřebí.
Dodatečná ochrana se aktivuje, pokud teplota vody klesá příliš prudce. V 
takovém případě se venkovní jednotka vypne.

Princip provozu, když venkovní teplota klesne pod mezní 
provozní hodnotu venkovní jednotky

Pokud venkovní teplota klesne pod minimální provozní teplotu venkovní 
jednotky definovanou parametrem Min. venk. T TČ (HP051), provoz 
venkovní jednotky se nepovolí.
Pokud v systému existuje požadavek, okamžitě se spustí teplovodní nebo 
elektrický dohřev, aby byl zajištěn komfort topení.

Obr.78
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Tab.98
Přístup Parametr Popis Hodnota

23.5  Tepelné čer
padlo vzduch–vo
da > Parametry, 
měřiče, signály > 
Rozšíř. parametry

Min. venk. T TČ 
(HP051)

Minim. doba při min. venk. teplotě pro spuštění 
dohřevu v režimu ÚT při zvoleném dynamickém 
časovači

−15 °C pro 4,5 kW

-15 °C pro 6 kW

-20 °C pro 8 kW, 11 kW, 16 kW

9.5.2 Spuštění dohřevu v režimu přípravy TUV

Podmínky spuštění dohřevu

Podmínky spuštění dohřevu pro přípravu TV jsou popsané v následující 
tabulce.

Tab.99
Přístup Parametr Popis Potřebné nastavení

23.5  Tepelné 
čerpadlo 
vzduch–voda> 
Parametry, 
měřiče, signály 
> Parametry

NastVstupuBlokov
ání 
(AP001)

Nastavení vstupu blokování (1: plné 
blok., 2: částečné blok., 3: zamknutí 
uživatelského resetování)

Provoz blokovacího vstupu BL1 lze nastavit 
na:

Úplné blokování
Částečné blokování
Zamknutí uživ. reset
Dohřev uvolněn
Tep. čerp. uvolněno
TČ a dohřev uvolněny
Vysoký, nízký tarif
Pouze fotovolt. TČ
FV TČ a dohřev
Smart Grid připr.
Vytápění Chlazení

Nast. vst. 2 blok.
(AP100)

Nastavení vstupu 2 blokování Provoz blokovacího vstupu BL2 lze nastavit 
na:

Úplné blokování
Částečné blokování
Zamknutí uživ. reset
Dohřev uvolněn
Tep. čerp. uvolněno
TČ a dohřev uvolněny
Vysoký, nízký tarif
Pouze fotovolt. TČ
FV TČ a dohřev
Smart Grid připr.
Vytápění Chlazení

Popis funkce
Chování teplovodního nebo elektrického dohřevu v režimu přípravy TV 
závisí na konfiguraci parametru Eco/Komfort TV (DP051).
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Tab.100 Chování hydraulického nebo elektrického dohřevu
Přístup Parametr Popis funkce Potřebné nastavení
Nastavení soustavy > 

Zásobník TUV > 
Parametry, měřiče, 
signály > Parametry

Eco/Komfort TV
(DP051)

V případě nastavení do ekonomického režimu systém 
v průběhu přípravy TV upřednostňuje tepelné čerpa
dlo.
Podpora teplovodního nebo elektrického dohřevu se 
využije až poté, když uplyne časové zpoždění Zpožd. 
sp. zdroje TV (DP090) v režimu přípravy TV, pokud 
není aktivován hybridní režim. V takovém případě pře
vezme řízení hybridní logika.

ECO (pouze TČ)

V případě nastavení do komfortního režimu je upřed
nostněn režim přípravy TV před komfortem zrychle
ním přípravy TV současným použitím tepelného čer
padla a hydraulického nebo elektrického dohřevu.
V tomto režimu neexistuje maximální doba přípravy 
TV, protože funkce dohřevů pomáhá rychleji zajistit 
komfort TV.

Komfort (TČ+kotel)

Nastavení soustavy > 

Zásobník TUV > 
Parametry, měřiče, 
signály > Rozšíř. 
parametry

Zpožd. sp. zdroje TV 
(DP090)

Zpoždění pro spuštění dalšího tepelného zdroje 
(dohřevu) v režimu TV

90

9.5.3 Funkce spínání mezi topením a přípravou TV

Systém neumožňuje současnou přípravu TV a topení.
Logika přepínání mezi režimem přípravy TV a režimem topení funguje 
následovně:

Obr.79
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A Min. top. před TV (DP048): Minimální doba topení 
mezi dvěma cykly přípravy TV běží

B Maximální doba TV (DP047): Maximální povolená 
doba trvání cyklu přípravy TV

Cp PožKomfortTeplTV (DP070): Požadovaná teplota TV 
„Komfort“
PožSníž TeplTV (DP080): Požadovaná teplota TV 
„Útlum“

T Teplota
Tp Dolní tepl. zás. TV (DM001): Čidlo teploty TV (čidlo 

dolní teploty)
Horní tepl. zás. TV (DM006): Čidlo teploty TV (čidlo 
horní teploty)

t Čas
D Hystereze TV (DP120): Hystereze požadované 

teploty pro spuštění nabíjení zásobníku teplé vody
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Tab.101
Fáze Popis funkce
1 Pouze příprava TV. ECO (pouze TČ)Pokud je po zapnutí povolena příprava TV a není vyžadováno zry

chlení přípravy TV, Eco/Komfort TV ((DP051) konfigurovaný jako), příprava TV se spustí na maximální 
dobu, kterou lze nastavit a zadat parametrem Maximální doba TV(DP047).
V případě nedostatečného komfortu topení tepelné čerpadlo běží příliš dlouho v režimu přípravy TV: 
zkraťte maximální dobu přípravy TV.

2 Pouze topení. Příprava TV je přerušena. I když není dosažena požadovaná teplota TV, vynutí se spuště
ní minimální doby cyklu topení. Tuto dobu lze nastavit a definovat parametrem Min. top. před TV 
(DP048). Po dokončení intervalu topení začne znovu příprava TV.

3 Pouze příprava TV. Jakmile je dosaženo požadované teploty TV, spustí se interval režimu topení.
4 Pouze topení. Jakmile se dosáhne hodnoty rozdílu Hystereze TV(DP120), spustí se příprava TV.

V případě nedostatečného množství TV (např. pokud se TV neohřívá dostatečně rychle): Snižte rozdíl 
pro spuštění (hysterezi) upravením hodnoty parametru Hystereze TV (DP120). Zásobník TV se potom 
bude ohřívat mnohem rychleji.

5 Pouze příprava TV.

Tab.102 Konfigurace TV
Přístup Parametr Popis

 Zásobník TUV > Parametry, 
měřiče, signály > Parametry

Eco/Komfort TV (DP051) Nastavení ECO nebo KOMFORT teplé 
vody

PožKomfortTeplTV (DP070) Požadovaná hodnota komfortní teploty 
ze zásobníku teplé vody

Hystereze TV (DP120) Teplotní hystereze vzhledem 
k nastavené teplotě TV

PožSníž TeplTV (DP080) Požadovaná hodnota snížené teploty ze 
zásobníku teplé vody

Tab.103 Konfigurace doby trvání
Přístup Parametr Popis

 Zásobník TUV > Parametry, 
měřiče, signály > Rozšíř. parametry

Maximální doba TV (DP047) Maximální povolená doba pro přípravu 
teplé vody

Min. top. před TV (DP048) Minimální doba vytápění před přípravou 
teplé vody

Tab.104 Teploty
Přístup Signál Popis

 Zásobník TUV > Parametry, 
měřiče, signály > Signály

Dolní tepl. zás. TV (DM001) Teplota v zásobníku teplé vody (dolní 
čidlo)

Horní tepl. zás. TV (DM006) Teplota v zásobníku teplé vody (horní 
čidlo)
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10 Údržba

10.1 Přístup k informacím o verzích hardwaru a softwaru

Informace o verzích hardwaru a softwaru různých komponent zařízení 
jsou uloženy v uživatelském rozhraní.
Pro přístup:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte menu Informace o verzi.
3. Zvolte komponentu, pro kterou chcete zobrazit informace o verzi.

Informace o verzi Popis
Informace o zařízení Informace o vnitřním modulu
EHC–04 Informace o hlavní elektronické desce EHC–04 na tepelném čerpadle
MK3 Informace o uživatelském rozhraní
SCB-04 Informace o elektronické desce SCB-04 na tepelném čerpadle

10.2 Konfigurace hlášení údržby

Rozhraní kotle se používá pro zobrazení hlášení kdykoli, když je třeba 
provést údržbu.
Konfigurace hlášení údržby:

1. Zvolte ikonu  Stav servisu. 
2. Zvolte Servisní zpráva.
3. Zvolte požadovaný typ oznámení: 

Typ oznámení: Popis
Žádné Žádné hlášení údržby
Uživatel. upozornění Hlášení údržby se zobrazí, jakmile uplynou provozní hodiny tepelného čerpadla defino

vané parametry uvedenými v následující tabulce.
ABC upozornění Nepoužíváno

4. Pomocí typu oznámení Uživatel. upozornění nastavte počet 
provozních hodin před odesláním hlášení údržby: 

Parametr Popis
Provozní hodiny kompresoru 
(AP009)

Provozní hodiny kompresoru před odesláním hlášení údržby

ProvozníHodinyNapáj (AP011) Provozní hodiny napájení ze sítě před odesláním hlášení údržby

On
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