RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené
teploty, pokud není tato dále měněna

Obr. 2

Připojení

Kulatá čtyř kolíková zásuvka
- stejné jako u spínacích hodin

Plochá dvou kolíková zásuvka
- pin číslo 1 / žlutý/ = +12V nebo +24V trvale
- pin číslo 2 /zelený/ = +12V nebo +24V topení topí na výkon (externí čidlo
teploty není akceptováno).

Plochá dvou kolíková zásuvka malá - připojení externího čidla teploty.
Externí čidlo teploty
Externí čidlo teploty se zapojuje do malého plochého konektoru.
Čidlo teploty je akceptováno (vyřazeno interní čidlo teploty uvnitř agregátu /topení/), pokud je
zvolen režim topení na teplotu.




Volba režimu topení teplota/výkon

Provede se při instalaci přístroje propojením / nepropojením kolíku č.2 plochého konektoru na
kladný pól napájecí soustavy vozidla.

Pokud je kolík číslo 2 zapojen na kladný pól napájení - topení topí na výkon, pokud není zapojen topení topí na teplotu.
Potenciometr nastavení
Potenciometrem nastavení lze nastavit žádaný výkon / teplotu na kterou má topení pracovat. Pole
potenciometru je rozděleno na devět dílků, přechod mezi těmito dílky je plynulý



Topení


Topení se spouští klávesou
. Činnost topení je indikována zelenou kontrolkou (stálý svit),
pokud bliká je topení režimu start nebo v regulačním větrání (při provozu v režimu regulace „ na
teplotu”).




, topení přejde do režimu dovětrání (bliká žlutá kontrolka).
Topení se vypíná stiskem klávesy
Zde se činnost dělí na stav topí na teplotu nebo výkon a „s” nebo „bez” externího čidla teploty.

Větrání





Větrání se spouští a vypíná klávesou
. Činnost topení je indikováno trvalým svitem žluté
kontrolky.
Větrání lze spustit jen pokud není zapnuto topení, nebo pokud není topení v režimu dovětrávání.
Pokud žlutá kontrolka bliká jedná se o stav dovětrávání topení.
Potenciometrem nastavení lze zvolit intenzitu větrání.

Chybová hlášení

Pokud topení zjistí chybu činnosti - bliká červená kontrolka. Chyba se zobrazuje až do zásahu
obsluhy (stisk libovolné klávesy odstraní chybovou hlášku). Pokud přetrvává původní příčina
chyby (topení opakovaně posílá kód chyby), zůstává červená kontrolka blikat.

Kontrolka bliká pouze po dobu, po kterou topení posílá kód chyby nebo dovětrává.

