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aby do ní mohl v budoucnu nahlédnout

Obsah
Bezpečnostní pokyny

3

Vaše instalace

4

Venkovní jednotka ................................................. 4

Podlahový systém topení ....................................... 4

Hydraulická jednotka ............................................. 4
Nastavení ............................................................... 4

Fancoily / dynamické radiátory s integrovaným
řídicím systémem ................................................... 4

Radiátory ................................................................ 4

Teplá voda (TV)* .................................................... 4

Rozhraní ovladače

6

Uživatelské rozhraní .............................................. 6

Provoz topení ......................................................... 9

Nastavování parametrů na uživatelském rozhraní 6

Provoz teplé vody ................................................. 10

Popis displeje ......................................................... 7
Nastavení času ...................................................... 8

Nepřítomnost ........................................................ 12
Pohotovostní režim............................................... 12

Parametry regulace
Přehled ................................................................. 13

13
Zobrazování informací ......................................... 14

Seznam parametrů „koncového uživatele“ .......... 13

Údržba

16

Pravidelné kontroly .............................................. 16

Zásobník na teplou vodu* ....................................16

Kontroly venkovní jednotky .................................. 16

Chybová hlášení................................................... 16

Tento dokument byl vytvořen ve francouzštině a následně přeložen.

► Symboly a definice
Výstraha. Riziko vážného zranění osob anebo
riziko poškození stroje. Sledujte varování.

Špatný postup

Důležité informace, které je třeba mít vždy na
paměti.

Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tipy a triky / doporučení

Varování: Mírně hořlavé chladivo.

* V závislosti na konfiguraci / volitelném příslušenství
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Bezpečnostní pokyny
Abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku zranění nebo nesprávného používání zařízení,
dodržujte následující pokyny.
Uvedení do provozu
Zařízení nezapínejte, dokud nebudou dokončeny všechny operace plnění.
Nepokoušejte se toto zařízení sami nainstalovat. Toto tepelné čerpadlo musí být
nainstalováno kvalifikovaným personálem s osvědčením o způsobilosti.
Tento systém musí být vždy uzemněn a vybaven ochranným jističem. Neměňte elektrické
napájení.
Zařízení nejsou ohnivzdorná, a proto se NESMÍ instalovat ve výbušném prostředí.
Jak používat
Toto zařízení smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, popř. bez znalostí nebo zkušeností za předpokladu, že jsou pod
náležitým dozorem nebo dostaly pokyny, jak je bezpečně používat, a pochopily související
rizika. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbové práce prováděné uživatelem nesmí
provádět děti bez dozoru.
Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí), jejichž tělesné, smyslové nebo
duševní schopnosti jsou omezené, nebo osobami bez patřičných zkušeností nebo znalostí,
pokud není zajištěn dozor nebo předchozí poučení týkající se používání zařízení osobou
odpovídající za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se
zařízením nebudou hrát.
Nedovolte dětem vkládat cizí předměty do ochranné mřížky ventilátoru nebo stoupat na
venkovní jednotku. Žebra vzduchového výměníku tepla jsou extrémně tenká a mohou způsobit
řezná zranění.
Nic nesmí bránit proudění vzduchu výparníkem a ven z ventilátoru.
Venkovní jednotku lze nainstalovat pouze venku. Je-li nutné postavit přístřešek, musí mít na
všech 4 stranách široké otvory a musí splňovat montážní tolerance (informujte se u
montážního technika).
Nestoupejte na venkovní jednotku.
Upozornění: měděné trubky, které vedou chladicí kapalinu, mohou být horké a způsobit
popáleniny.
Místnost, v které jednotka pracuje, musí být dobře větraná, aby se v případě úniku plynného
chladiva zabránilo vytlačení kyslíku.
Pokud vaše místo instalace již splňuje bezpečnostní normy, neprovádějte žádné úpravy
(ventilace, odsávání, otvory atd.) bez doporučení montážního technika.
Neumisťujte žádný zdroj tepla pod dálkové ovládání.
Abyste vyloučili nebezpečí udušení, uchovávejte plastové pytle a plastové fólie obalových
materiálů mimo dosah malých dětí.
Údržba
Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat
Jestliže se poškodí napájecí kabel, musí být vyměněn kvalifikovaným personálem, aby se
vyloučilo jakékoli nebezpečí.
Toto zařízení neobsahuje žádné části, které by mohly být opraveny uživatelem. Odstranění
kteréhokoliv z krytů vás může vystavit nebezpečným elektrickým napětím.
Vypnutí proudu není v žádném případě dostatečné pro vaši ochranu proti jakémukoliv
externímu zásahu elektrickým proudem (kondenzátory). Neotevírejte venkovní jednotku ani
hydraulickou jednotku, pokud jsou v provozu.
Pokud uslyšíte neobvyklé zvuky, ucítíte kouř nebo jiný zápach vycházející ze zařízení,
vypněte napájení a kontaktujte montážního technika.
Než začnete s jakýmkoli čištěním, vypněte elektrické napájení zařízení.
K čištění základních částí nepoužívejte agresivní čisticí kapaliny ani rozpouštědla.
K čištění venkovní jednotky nepoužívejte tlakovou hadici. Hrozí nebezpečí poškození
vzduchového výměníku a vniknutí vody do elektrických obvodů.

Vaše instalace
► Venkovní jednotka

Venkovní jednotka, jak její název napovídá, je umístěna
mimo váš dům a odebírá energii z venkovního vzduchu.
Tato jednotka byla nainstalována vaší montážní firmou
na místě, kde je schopná pracovat s maximálním
výkonem.
Nic nesmí bránit proudění vzduchu výparníkem a ven z
ventilátoru.
Voda obsažená v okolním vzduchu může kondenzovat
a vytékat z venkovní jednotky. Venkovní jednotka může
produkovat velké množství vody nazývané kondenzát.
Za chladného počasí tato voda ve styku s výměníkem
zamrzá a musí se odstraňovat pravidelnými cykly
odmrazování. Odmrazovací cyklus je ovládaný
automaticky řídicím systémem a může způsobit
ucházení páry, což je naprosto normální.

► Hydraulická jednotka

Hydraulická jednotka je umístěná ve vaší kotelně,
sklepě nebo garáži a přenáší energii do topného okruhu
a okruhu teplé vody*.
Hydraulická jednotka obsahuje řídicí systém zařízení,
který reguluje pokojovou teplotu a výrobu teplé vody.
Hydraulická jednotka je vybavena přípojkou na
elektrický záložní systém* nebo kotel*, který poskytuje
dodatečné teplo během nejchladnějších období.

► Nastavení

Pracovníci provádějící instalaci váš systém pečlivě
seřídili. Neměňte nastavení bez jejich souhlasu. Pokud
budete na pochybách, neváhejte je kontaktovat.
Váš topný systém je řízený regulací podle venkovní
teploty (regulace teploty).
Venkovní čidlo sleduje venkovní teplotu.
Provoz řídicího systému může zlepšit instalace
pokojového termostatu (volitelné příslušenství), který
zohledňuje okolní teplotu.

► Radiátory

Aby bylo zaručeno fungování řídicího systému, nesmí
být v místnosti s termostatem umístěn navíc také
termostatický ventil. Pokud tomu tak je, musí být co
možná nejvíc otevřený.

► Podlahový systém topení
Nový podlahový systém topení se musí nejprve pomalu
zahřát, aby nedošlo k žádným problémům s
popraskáním. Společně s pracovníky provádějícími
instalaci zkontrolujte před použitím svého tepelného
systému, zda byl proces počátečního zahřívání
proveden.
Výrazná setrvačnost podlahového systému topení brání
náhlým změnám pokojové teploty. Tato setrvačnost
však znamená dobu reakce několik hodin (přibližně 6
hodin).
Veškeré změny nastavení se musí provádět pomalu,
aby instalace měla dostatek času reagovat. Jakákoli
přehnaná nebo prudká změna nastavení vždy vede k
silnému kolísání teploty během dne.
Podobně, pokud má vaše obydlí podlahový systém
topení, nesnižujte jeho nastavení ani ho nevypínejte,
pokud budete mimo dům jen krátkou dobu. Doba
opětovného ohřátí je vždy dost dlouhá (přibližně 6
hodin).

► Fancoily / dynamické radiátory s
integrovaným řídicím systémem

V dotyčné zóně nepoužívejte pokojové čidlo.

► Teplá voda (TV)*

Když je požadována teplá voda, přizpůsobuje tepelné
čerpadlo své priority tak, aby požadavek splnilo.
Během přípravy teplé vody neběží topení.
Tepelné čerpadlo připravuje teplou vodu (TV), která se
pak v případě potřeby dodatečně ohřívá pomocí
elektrického záložního systému.
Pro zajištění požadované teploty TV nad 45 °C musí
elektrické záložní topení nebo kotel zůstávat zapnuté
(připojovací sada ke kotli)*.
Elektrický záložní systém umožňuje správné fungování
cyklů na ochranu proti legionelle.

* V závislosti na konfiguraci / volitelném příslušenství
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Topný okruh:

Venkovní
čidlo*

Volitelný regulátor
Pokojový
termostat
(termostaty)

Radiátory

Volitelná příslušenství závisí na
konfiguracích hydraulického
systému

Sada pro 2
oblasti
Systém podlahového
vytápění (chlazení)
Chladicí sada

Sada TV

Dynamické radiátory
nebo fancoilové
ohřívače

Venkovní jednotka

Hydraulické jednotka

Zásobník na teplou vodu
s elektrickým záložním
systémem

* v závislosti na konfiguraci / volitelném příslušenství

Obr. 1 – Celkový pohled na konfiguraci kompletního systému
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Rozhraní ovladače
► Uživatelské rozhraní
1
7

3

2

6

5

4

Ozna
čení

Funkce

- Definice funkcí

1

• VYBRAT
(SELECT)

- Prohlížení a volba dostupných způsobů používání.

2

• MODE
(REŽIM)

- Prohlížení a volba režimu pro předem zvolený způsob
používání.

3

• Nastavení

- Konfigurace požadovaných hodnot zvolené funkce pomocí

• Procházení

- Procházení řádků s informacemi a parametry.
- Konfigurace hodnot, které lze měnit (po stisknutí

4

• Informace

a

kláves.

pro potvrzení).

- - Přístup do nabídky „informace“
- (zobrazí se ikona

)

• Výstup „ESC“
- Zavření aktuálně zobrazeného menu
- Zrušení provedené změny
5

• Konfigurace

- Přístup na úrovni uživatele (stiskněte a uvolněte: objeví se ikona

6

• OK

- Potvrzení (konfigurace, nastavený bod pro předem zvolený režim)

7

• Displej

- Displej: viz „Popis displeje“

).

- Prohlížení nastavení.

► Nastavování parametrů na uživatelském rozhraní
Zobrazení úrovně uživatele
Potvrzení
Potvrzení

Volba parametru
Volba hodnoty

Návrat na
základní
obrazovku

Základní
obrazovka

Stiskněte

Jestliže po dobu 15 minut nebude provedeno žádné nastavení, obrazovka se automaticky vrátí na
základní zobrazení.
Některá nastavení (nebo nabídky) se nemusí zobrazovat. Závisí na konfiguraci systému (a nainstalovaných možnostech).
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► Popis displeje

Ikony

Definice

Ikony

Definice

Přístup k nastavením uživatele

Konstantní režim

Použití pro topení

Konstantní režim
pro vytápění nebo chlazení

(odkaz na dotyčný okruh Z1 nebo Z2)

Použití pro ohřev TV
Použití pro chlazení
(odkaz na dotyčný okruh Z1 nebo Z2)

Pohotovostní režim (1)

(se sníženou nastavenou hodnotou teploty)

nebo

(s optimální požadovanou hodnotou teploty)

Režim nepřítomnosti
Dotyčné používání je ve vypnutém režimu
(oblast 1 / 2 - TUV)

Čtení informací

Provoz kompresoru
Přístup k nastavením technika
Provoz elektrického záložního
systému
(topení nebo TV)

(1) Ochrana proti zamrznutí za předpokladu, že elektrické napájení
TČ není vypnuté.

Režim PROG:
Provoz řízen podle:
- programu nastaveného v uživatelském
rozhraní nebo
- programu nastaveného na pokojovém
termostatu

Některá nastavení (nebo nabídky) se nemusí zobrazovat. Závisí na konfiguraci systému (a nainstalovaných možnostech).
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► Nastavení času

Základní obrazovka.
1 - Stiskněte

1

- Zobrazí se ikona „klíče“,
- Přepínání mezi parametrem „nastavení času“
(řádek č. 1) a časem (např. 18:30)
(Č. 1 / 18:
):
2
2 - Stiskněte

3

pro změnu času.

- - Zobrazení hodin začne blikat.
3 - Stisknutím tlačítka

4

Zobrazení minut začne blikat.

5 - Stisknutím tlačítka

6

nastavte hodinu.

pro potvrzení.

4-

5

nebo

6-

nebo

nastavte minuty.

pro potvrzení.

- Nastavení se uloží.
7
8

7 - Stisknutím tlačítka
další nastavení.

nebo

změňte

8 nebo
9 -.
Stiskněte

-8-

pro návrat na základní obrazovku
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► Provoz topení
▼ Bez pokojového termostatu

Stisknutím tlačítka

vyberte topení.

Změňte požadovanou hodnotu teploty s použitím
a
následujících tlačítek

Potvrďte tlačítkem

▼ S pokojovým termostatem
(Viz pokyny pro termostat.)

Loria 6000 R32 / Loria Duo 6000 R32 / USE / 2259 - CS
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► Provoz teplé vody
▼ Volba režimu
■ Volba POUŽÍVÁNÍ TV
Několikrát stiskněte tlačítko

■ Volba REŽIMU

.

Ikona bude blikat.

Několikrát stiskněte tlačítko
Ikona bude blikat.

.

Automatické přepínání optimální teplota <-> snížená
teplota vytápění podle časového programu.
Režim konstantní optimální teploty. Režim
konstantní

snížené

teploty

vytápění

Režim vypnutí (pro TV).

Potvrďte tlačítkem

Během prohlížení je možné kdykoli upravit požadované hodnoty teploty s použitím tlačítek

Potvrďte stisknutím

nebo

.

. Před ukončením zkontrolujte, zda jste požadovaný režim potvrdili.

V případě extrémních venkovních teplot musí být ponechán v provozu elektrický záložní systém zásobníku
TV, aby bylo zajištěno, že teplota TV dosáhne nastavení hodnoty 45 °C.

* v závislosti na konfiguraci / volitelném příslušenství
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▼ Změna časového programu TV
Výchozí časový program TV je nastavený na celý týden (od pondělí do neděle: 10): od 0:00 do 5:00 (1. fáze
ohřevu TV) a od 14:30 do 17:00 (2. fáze ohřevu TV).
1. fáze
spuštění
Optimální
optimálního
topení
teplota

0

1

2

3

konec
vytápění
optimálního
topení

4

5

6

7

2. fáze
spuštění Optimáln ko
í teplota ne
c

Snížená
teplota

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Snížená teplota

18

19

20

21

22

23 24

Pro své pohodlí můžete nastavit až 2 fáze ohřevu TV a používat je v různých časových obdobích (týden, den atd.)
- Příklad: (pondělí až neděle [parametr 25 nastavený na 10] (viz tabulka)
((2 fáze [0:00-7:00 / 13:30-17:00 a 17:00-22:30] (nastavte parametry 26 až 29 viz tabulka),

( Stisknutím tlačítka

vyvolejte menu „uživatel“: zobrazí se ikona

Volba č. řádku

.

Nastavení
Volba dne (dnů):
10: po-ne, 8: po-pá, 9: so-ne,

Č. 25

1: pondělí, 2: úterý, 3: středa, 4: čtvrtek, 5: pátek, 6: sobota, 7: neděle

Například: 10 (pondělí až neděle)

Č.

začátek optimální teploty topení:
Čas spuštění pro 1. fázi topení.

Č.

konec optimální teploty topení:
Čas vypnutí pro 1. fázi topení.

Č.

začátek optimální teploty topení:
Čas spuštění pro 2. fázi topení.

Č.

konec optimální teploty topení:
Čas vypnutí pro 2. fázi topení.

Například:

Například:

Například:

Například:

- Pokračujte v programování na další den (řádek
25). nebo
- Stiskněte
pro návrat na základní obrazovku.
1. fáze
spuštění

0

1

2

2. fáze

Optimální teplota
konec

3

4

5

6

Snížená teplota

7

8

9

10

11

• Zvýšení výkonu ohřevu TV (bez pokojového
termostatu).
K dispozici je funkce zvýšení výkonu pro ohřev TV (na
uživatelském rozhraní: , parametr 95 - viz strana 13).
Tato funkce zvýšení výkonu pro ohřev TV se používá
pro ohřev na optimální teplotu kdykoli během dne.
Funkce zvýšení výkonu se zruší automaticky poté, co
bude uspokojena poptávka po teplé vodě.
Loria 6000 R32 / Loria Duo 6000 R32 / USE / 2259 - CS

12

spuštění

13

14

Optimální
teplota
konec

15

16

17

Snížená teplota

18

19

20

21

22

23 24

• Zvýšení výkonu ohřevu TV (s pokojovým termostatem).
(Viz pokyny pro termostat.)
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► Nepřítomnost
Pokud budete nepřítomni dlouhou dobu a
znáte délku této doby:
Nevypínejte hlavní přívod elektrické energie.

▼ Bez pokojového termostatu

(Viz pokyny pro termostat.)

■ Pro topení:
• Stisknutím tlačítka
.
• Stisknutím tlačítka

▼ S pokojovým termostatem

vyberte topení
vyberte režim vypnutí.

■ Pro teplou vodu:
• Stisknutím tlačítka
.
• Stisknutím tlačítka

vyberte režim teplé vody
vyberte režim vypnutí.

► Pohotovostní režim
Pokud bude systém odstaven dlouhou dobu a
znáte délku této doby:
Nevypínejte hlavní přívod elektrické energie.
Využití
režimu pohotovosti vám umožňuje:
- zachovat všechny bezpečnostní mechanizmy
týkající se spotřebiče,
- udržovat ochranu proti zamrznutí pro zařízení,
- Tento režim však nezajišťuje ochranu proti
zamrznutí pro místnosti ve vaší domácnosti.
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Parametry regulace
► Přehled

• Pouze parametry přístupné pro následující úroveň:
- Uživatel.
koncový uživatel.

► Seznam parametrů koncového

• Parametry přístupné pro následující úroveň:
Montážní technik.
jsou popsány v dokumentu vyhrazeném pro tyto
odborné specialisty. Bez doporučení těchto
odborných specialistů neprovádějte žádné změny
těchto parametrů.

uživatele

Č.

Funkce
0

Přepínání topení / chlazení

Konfigurace nebo rozsah
0 (topení)... 1 (chlazení)

Základ
ní
0

Nastavení času/data
1

Hodiny/minuty

00:00... 23:59

2

Měsíc/den

1 - 12 .... 1 - 31

MM-DD

3

Rok

2018 ...

RRRR

5 °C... 20 °C

13 °C

01:00

Režim Nepřítomnost:
10

Požadovaná hodnota teploty v režimu nepřítomnosti

Nastavení požadované hodnoty používané během režimu nepřítomnosti.
11 (24: Parametry nepoužity
Časový program TV(1)
25

Předvolba (den/týden)

1 ... 10

-

1 = pondělí; 2 = úterý… 7 = neděle; 8 = pondělí až pátek; 9 = sobota a neděle
10 = pondělí až neděle (úpravy jsou použity na celý týden)
26

1. fáze zvoleného dne (začátek funkce optimální teploty)

00:00... 23:45

00:00

27
teploty)

1. fáze zvoleného dne (konec funkce optimální

00:15... 24:00

5:00

28
2. fáze zvoleného dne (začátek funkce
optimální teploty)

00:00... 23:45

14:30

29
teploty)

00:15... 24:00

17:00

2. fáze zvoleného dne (konec funkce optimální

Tepelné čerpadlo
72
Přepínání mezi letním a zimním provozem (podle 15... 30 °C
venkovní teploty)

18 °C

Když průměr venkovních teplot dosáhne 18 °C, regulátor vypne topení (jako úsporné opatření).
73

Funkce Legionella (1)

0 (vypnuto)... 1 (zapnuto)

0

74

Korekce čidla venkovní teploty (1)

- 5... 5 °C

-

82

Aktivace letního času

0 (ne)... 1 (ano)

1

95

Zvýšení výkonu pro ohřev TV (1)

0 (pomocný režim vypnutý)...
1 (pomocný režim zapnutý)

0

9
Loria
6000 R32 / Loria Duo 6000 R32 / USE / 2259 - CS
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Některá nastavení (nebo nabídky) se nemusí zobrazovat. Závisí na konfiguraci systému (a nainstalovaných možnostech).

- 14 -

Loria 6000 R32 / Loria Duo 6000 R32 / USE / 2259 - CS

► Zobrazování informací

Tlačítko
vyvolává různé informace.
Určité řádky nemusí být k dispozici v závislosti na typu zařízení, konfiguraci a stavu provozu.

• Seznam informací
Č... Název

Hodnota...

Provozní počitadlo

hh:mm

60

Počet hodin TČ ZAP

1

Čas.

2

Venkovní teplota.

... °C

61

Celkový počet spuštění kompresoru

3

Okruh 1: Počáteční teplota.

... °C

62

... h

4

Okruh 1: Počáteční nastavená hodnota.

... °C

Počet hodin v TV (kompresor VYP nebo
ZAP)

5

Teplota vratky.

... °C

63

Počet hodin v TV (kompresor ZAP)

... h

6

Měření průtoku.

...
l/min
... %

64

Počet spuštění kompresoru v TV

---

65

Počet hodin se zálohou TV ZAP

... h

66

Počet hodin topení (kompresor VYP
nebo ZAP)

... h

67

Počet hodin topení (kompresor ZAP)

... h

68

Počet spuštění kompresoru v topení

---

69

Počet hodin se zálohou topení ZAP

... h

70

Počet hodin klimatizace (kompresor
VYP nebo ZAP)

... h

71

Počet hodin klimatizace (kompresor
ZAP)

... h

7

Úroveň modulace kompresoru

8

Stav zálohy topení.

9

Okruh 2: Počáteční teplota.

0=
vypnuto
1=
zapnuto
... °C

10 Okruh 2: Počáteční nastavená hodnota.

... °C

11 Teplota TV.

... °C

12 Nastavená hodnota TV.

... °C

72

13 Stav TČ.
14 Stav topného okruhu 1.
15 Stav topného okruhu 2.
16 Stav okruhu TV.
17 Stav zálohy TV.

18 Chybový kód venkovní jednotky.
Spotřeba energie
30 Topení - Energie spotřebovaná
31
32
33
40
41
42
43
50
51
52
53

tento měsíc
Topení - Energie spotřebovaná
minulý měsíc
Topení - Energie spotřebovaná
tento rok
Topení - Energie spotřebovaná
minulý rok
Chlad - Energie spotřebovaná tento
měsíc
Chlad - Energie spotřebovaná
minulý měsíc
Chlad - Energie spotřebovaná tento
rok
Chlad - Energie spotřebovaná
minulý rok
TV - Energie spotřebovaná tento
měsíc
TV- Energie spotřebovaná minulý
měsíc
TV - Energie spotřebovaná tento
rok
TV- Energie spotřebovaná minulý
rok

viz
podrobné
informace §
„Seznam
stavů“
0=
vypnuto
1=
zapnuto
-

73

Počet spuštění kompresoru v
klimatizaci
Počet hodin hlavního oběhového
čerpadla ZAP

... h
---

--... h

Hodnota...
...
kWh
...
kWh
...
MWh
...
MWh
...
kWh
...
kWh
...
MWh
...
MWh
...
kWh
...
kWh
...
MWh
...
MWh

Loria 6000 R32 / Loria Duo 6000 R32 / USE / 2259 - CS
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• Seznam stavů
Č.

13

Č.

14
a
15

Č.

Hodnota
...
0

Stav TČ

1

Topení.

2

Chlazení.

3

Chyba.

4

Pomocný režim.

5

Blokováno.

6

Aktivována ochrana před zamrznutím.

7

Testovací režim.

Hodnota
...
0

- 16 -

Stav topného okruhu 1 a 2
Nevyřízený.

1

Režim vytápění na optimální teplotu.

2

Režim vytápění na sníženou teplotu.

3

Režim chlazení na optimální teplotu.

4

Režim chlazení na sníženou teplotu.

5

Režim Nepřítomnost

6

Řízen pokojovým termostatem.

7

Aktivována ochrana proti zamrznutí.

8

Režim sušení podlahy.

9

Aktivováno zadání dle sazeb.

Hodnota
...
0
1

16

Nevyřízený.

Stav TV
Nevyřízený.

3

Režim optimální teploty, aktivní
napájení.
Režim snížené teploty, aktivní
napájení.
Napájení Legionella.

4

Aktivována ochrana proti zamrznutí.

5

Nucený provoz. (zvýšení výkonu)

2

Loria 6000 R32 / Loria Duo 6000 R32 / USE / 2259 - CS

Údržba
Aby byla zaručena správná funkce vašeho spotřebiče po mnoho let, je třeba pravidelně provádět níže popsané
údržbové práce. Obvykle jsou prováděny v rámci smlouvy o údržbě.

► Pravidelné kontroly

- Pravidelně kontrolujte tlak vody v topném okruhu (viz
úroveň tlaku doporučená techniky provádějícími
instalaci - mezi 1 a 2 bar).
- Jestliže musíte provést doplnění a resetovat tlak,
zkontrolujte typ původně použité kapaliny (pokud
budete na pochybách, kontaktujte firmu provádějící
instalaci).
Jestliže je nutné časté doplňování, je mimořádně
důležité, abyste zkontrolovali jakékoliv úniky.
Časté doplňování vody představuje riziko
usazování vodního kamene ve výměníku tepla,
zhoršení jeho účinnosti a zkrácení životnosti.

► Kontroly venkovní jednotky

Odstraňte jakýkoliv prach z výměníku, přitom dbejte na
to, abyste nepoškodili lopatky.
Zkontrolujte, zda nic nebrání v průtoku vzduchu.

► Zásobník na teplou vodu*

1

2
1. Uživatelské rozhraní (část obsluhy)
2. Tlakoměr (hydraulický tlak systému)
Obr. 2 – Jednotlivý provoz

Údržbu zásobníku je nutné provádět jednou ročně
(frekvence se může lišit podle tvrdosti vody).
Poraďte se se svým topenářem.

► Chybová hlášení

2

Závady nebo poruchy hydraulické jednotky jsou hlášeny
na displeji uživatelského rozhraní. Na displeji se zobrazí
chybový kód „Erxxx”.
Poznamenejte si kód a kontaktujte firmu provádějící
instalaci.

▼ Chyba 3 nebo 131
V případě chyby 3 nebo 131 zkontrolujte, jestli jsou
termostatické ventily otevřené.
Pokud
problém
přetrvává,
kontaktujte
svého
montážního technika.

1

1. Uživatelské rozhraní (část obsluhy)
2. Tlakoměr (hydraulický tlak systému)
Obr. 3 – Duální provoz

* V závislosti na konfiguraci / volitelném příslušenství
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Konec životnosti zařízení
Zařízení musí rozebrat a recyklovat odborná firma. Spotřebiče nesmí být za žádných okolností vyhazovány
do domovního odpadu nebo hromadného odpadu či na skládku.
Na konci životnosti spotřebiče požádejte svoji instalační firmu nebo místního zástupce, aby zajistil demontáž
a recyklaci.
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Date de la mise en service :

www.atlantic.fr
Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE FRANCE

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.

Toto zařízení je označeno tímto symbolem. Znamená to, že žádné elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. V zemích Evropské unie (*),
Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku byl zřízen zvláštní recyklační systém pro tento typ výrobků. Nepokoušejte se tento výrobek sami demontovat. Může dojít k poškození zdraví
nebo životního prostředí. Opakované zpracování chladiva, maziva a dalších částí smí provádět pouze kvalifikovaný subjekt provádějící instalaci v souladu s místní a národní platnou
legislativou. Toto zařízení musí být recyklováno specializovanou službou a v žádném případě se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, sutí nebo do zavážky. Pokud chcete
zjistit více informací, obraťte se na firmu provádějící instalaci vašeho zařízení nebo místního zástupce.

RC Dunkerque - Siren 440 555 886 - Matériel sujet à modifications sans préavis - Document non contractuel

* Podle státních předpisů jednotlivých členských států.

