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Необхідно обов'язково дотримуватись даних
вказівок щодо техніки безпеки, щоб уникнути
небезпеки ушкоджень людей та виникнення
матеріальних збитків.

Пояснення вказівок щодо техніки безпеки

Небезпека
Цей символ попереджає про ризики вини-
кнення травм.

! Увага
Цей символ попереджає про можливі мате-
ріальні збитки або забруднення навко-
лишнього середовища.

Вказівка
Дані зі словом "Вказівка" містять додаткову
інформацію.

Цільова аудиторія

Ця інструкція з експлуатації призначена для кори-
стувачів опалювальної установки.
Цей прилад також може використовуватися дітьми
віком від 8 років, а також особами з фізичними, сен-
сорними або розумовими вадами або особами, які
не мають достатнього досвіду і знань за умови, що
такі особи знаходяться під наглядом або були про-
інформовані про умови безпечного використання
приладу та про можливі небезпечні наслідки.

! Увага
Необхідно доглядати за дітьми, які
знаходяться поблизу приладу.
■ Не допускати ігор дітей з приладом.
■ Чищення та обслуговування не повинні

виконуватися дітьми без нагляду дорослих.

Підключення пристрою

■ Пристрій має підключатися і експлуатуватися
тільки атестованими фахівцями.

■ Пристрій слід експлуатувати тільки з використан-
ням відповідного палива.

■ Дотримуватися необхідних умов підключення до
електромережі.

■ Зміни існуючого обладнання мають виконуватися
тільки атестованими фахівцями.

Небезпека
Роботи на опалювальній установці, виконані
неналежним чином, можуть призвести до
нещасних випадків, небезпечних для життя.
■ Роботи на газовому обладнанні можуть

виконувати лише фахівці з монтажу, які
мають відповідний дозвіл відповідального
підприємства з газопостачання.

■ Електротехнічні роботи дозволяється вико-
нувати тільки фахівцям-електрикам.

Роботи на пристрої

■ Налаштування та експлуатація пристрою мають
виконуватися тільки згідно з вказівками цієї
інструкції з експлуатації.
Інші роботи на пристрої дозволяється виконувати
тільки атестованим фахівцям.

■ Прилад не відкривати.
■ Панелі облицювання не знімати.
■ Приєднувані деталі або приладдя не змінювати і

не видаляти.
■ Трубні з'єднання не відкривати і не підтягувати.

Небезпека
Гарячі поверхні можуть призвести до опіків.
■ Прилад не відкривати.
■ Не доторкатися до гарячих поверхонь труб,

арматури і труб димоходу, які не захищені
ізоляцією.

Вказівки з техніки безпеки

Для вашої безпеки
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Пошкодження пристрою

Небезпека
Пошкоджені прилади небезпечні для вас.
Перевірте пристрій на предмет наявності зов-
нішніх пошкоджень. Експлуатація пошкодже-
ного пристрою забороняється.

Якщо ви відчули запах газу

Небезпека
При витоку газу можливі вибухи, наслідком
яких можуть бути важкі травми.
■ Палити заборонено! Не допускати відкри-

того вогню і іскроутворення. Категорично
забороняється користуватися вимикачами
освітлення і електроприладів.

■ Закрити запірний газовий кран.
■ Відкрити вікна і двері.
■ Евакуювати людей з небезпечної зони.
■ Знаходячись зовні будівлі, сповістити під-

приємства з постачання газу і електроенер-
гії, а також спеціалізоване підприємство.

■ Відключити електропостачання будівлі у
небезпечному місці (зовні будівлі).

Порядок дій при виявленні запаху продуктів згоряння

Небезпека
Продукти згоряння можуть стати причиною
небезпечних для життя отруєнь.
■ Вимкнути опалювальну установку.
■ Провітрити приміщення установки.
■ Закрити двері в житлові приміщення.

У випадку пожежі

Небезпека
У випадку пожежі існує небезпека виникнення
опіків та вибухів.
■ Вимкнути опалювальну установку.
■ Закрити запірні вентилі у лініях подавання

палива.
■ Слід використовувати перевірений вогне-

гасник класів пожежної безпеки ABC.

Дії при витоку води з пристрою

Небезпека
У разі витоку води з пристрою існує небез-
пека ураження електричним струмом.
■ Вимкнути опалювальну установку з викори-

станням зовнішнього пристрою роз'єднання
(наприклад, запобіжна коробка, розподіль-
ник енергії будівлі).

■ Сповістіть спеціалізовану фірму, що вас
обслуговує.

Вказівки з техніки безпеки

Для вашої безпеки (продовження)
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У випадку несправностей опалювальної установки

Небезпека
Повідомлення про несправності свідчать про
виникнення несправностей в опалювальній
установці. Неусунені несправності можуть
мати небезпечні для життя наслідки.
Не допускати багаторазового підтвердження
повідомлень про несправності у межах корот-
кого часу. Сповістити спеціалізовану фірму з
опалювальної техніки для аналізу причини і
усунення несправності.

Вимоги до приміщення установки

Небезпека
Закриття отворів приточного повітря призво-
дить до нестачі повітря для горіння. Це може
стати причиною неповного згоряння і утво-
рення небезпечних для життя чадних газів.
Не заставляти і не закривати існуючі отвори
приточного повітря.
Забороняється виконувати подальші зміни
конструкції, які можуть вплинути на безпеку
експлуатації (наприклад, прокладка кабелів,
облицювання і перегородки).

Небезпека
Легкозаймисті рідини і матеріали (наприклад,
бензин, розчинники і засоби для чищення,
фарби або папір) можуть стати причиною
займання та пожеж.
Такі матеріали забороняється зберігати та
використовувати у приміщенні котельні і в
безпосередній близькості від опалювальної
установки.

! Увага
Недопустимі умови навколишнього середо-
вища можуть призвести до ушкодження опа-
лювальної установки та стати загрозою її без-
печного використання.
■ Слід забезпечити, щоб температура навко-

лишнього середовища знаходилася в діапа-
зоні між 0 °C і 35 °C.

■ Необхідно уникати забруднення повітря
галогенопохідними речовинами вуглеводню
(які містяться, наприклад, у фарбах, розчин-
никах і засобах для чищення) і сильного
утворення пилу (наприклад, в процесі шлі-
фувальних робіт).

■ Уникати тривалої наявності високого рівня
вологості (наприклад, внаслідок постійного
сушіння білизни).

Витяжні пристрої

При експлуатації приладів з виведенням відхідного
повітря в атмосферу (витяжний ковпак, витяжні
пристрої, кондиціонери) висмоктування повітря
може призвести до утворення зниженого тиску. При
одночасної експлуатації водогрійного котла може
виникнути зворотній потік продуктів згоряння. 

Небезпека
Одночасна експлуатація водогрійного котла з
приладами, що виводять відхідне повітря в
атмосферу, внаслідок виникнення зво-
ротнього потоку відхідних газів може стати
причиною небезпечних отруєнь.
Необхідно вжити відповідних заходів для
достатнього підведення повітря для згоряння.
За необхідністю зв'яжіться зі спеціалізованою
фірмою з опалювальної техніки.

Вказівки з техніки безпеки

Для вашої безпеки (продовження)
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Додаткові компоненти, запасні і швидкозношувані деталі

! Увага
Компоненти, які не пройшли випробування
разом з опалювальною установкою, можуть
стати причиною несправності установки або
погіршення її роботи.
Установку або заміну компонентів має вико-
нувати тільки спеціалізоване підприємство.

Вказівки з техніки безпеки

Для вашої безпеки (продовження)
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Символ Значення
Посилання на інший документ з додатко-
вими даними
 

1. Крок у зображеннях:
Нумерація відповідає послідовності ви-
конання робіт.

Попередження про матеріальні збитки
або забруднення навколишнього сере-
довища
 
 
Область під напругою
 
 
Бути особливо уважним
 
 
■ Елемент має зафіксуватися з харак-

терним звуком.
або

■ Звуковий сигнал
■ Використовувати нову деталь.

або
■ У поєднанні з інструментом: очистити

поверхню.
Виконати належну утилізацію деталі.
 
 
Здати деталь в спеціалізовані пункти
утилізації. Забороняється утилізувати
зі звичайними побутовими відходами.
 

Термінологія

Для кращого розуміння функцій контролера
Vitotronic деякі терміни пояснюються більш
детально. Такі терміни позначаються наступним
чином:

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Інформація

Символи
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Згідно з призначенням прилад може монтуватися та
експлуатуватися тільки в закритих опалювальних
системах відповідно до EN 12828 з урахуванням
відповідних інструкцій з монтажу, сервісного обслу-
говування та експлуатації. Він призначається
виключно для нагріву теплоносія, який має якість
питної води.

Умовою використання згідно з призначенням є ста-
ціонарний монтаж в поєднанні з компонентами, які
мають допуск до експлуатації з цією установкою.

Виробниче або промислове використання у цілях,
які відрізняються від опалення приміщень або при-
готування гарячої води, вважається використанням
не за призначенням.

Цілі використання, що виходять за ці межі, в окре-
мих випадках можуть вимагати ухвалення вироб-
ника.

Неправильне використання приладу або його
неправильна експлуатація (наприклад, внаслідок
відкриття приладу користувачем установки) заборо-
нена і призводить до звільнення від відповідально-
сті. Неправильним використанням також вва-
жається зміна компонентів опалювальної системи
відносно їх функціональності (наприклад, внаслідок
закриття трубопроводів відхідних газів і приплив-
ного повітря).

Інформація

Використання за призначенням
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Перше введення в експлуатацію і налаштування
контролера у відповідності з місцевими та будівель-
ними умовами, а також інструктаж з обслуговування
мають проводитися місцевою спеціалізованою фір-
мою з опалювальної техніки.

Як користувач нової опалювальної установки ви
зобов'язані негайно зареєструвати установку у
майстра з нагляду за димарями й димоходами,
який обслуговує вашу дільницю. Організація, відпо-
відальна за нагляд за димарями й димоходами,
також сповістить вас про те, які роботи будуть про-
водитися на вашій опалювальній установці
(наприклад, регулярні виміри, роботи з чищення).

Ваша установка має попередні налаштування

Ваша опалювальна установка була попередньо
налаштована виробником і, таки чином, готова до
експлуатації:

Опалення приміщень
■ З 06:00 до 22:00 приміщення опалюються з тем-

пературою 20 °C „Задана температура примі-
щення“ (нормальна температура приміщення).

■ З 22:00 до 6:00 приміщення опалюються з темпе-
ратурою 3 °C „Знижена температура примі-
щення“ (знижена температура приміщення,
захист від замерзання).

Приготування гарячої води
■ У період з 05:30 до 22:00 вода в контурі ГВП

нагрівається до 50 °C „Гаряча вода задан.
темп.“. У разі наявності вмикається циркуляцій-
ний насос ГВП.

■ З 22:00 до 05:30 догрівання ємнісного водонагрі-
вача не здійснюється. В разі наявності циркуля-
ційний насос ГВП вимикається.
Вказівка
Приготування гарячої води, що почалося до
22:00, закінчується.

Вентиляція квартири
■ Якщо до Vitotronic підключений вентиляційний

пристрій: З 00:00 і 24:00 робота на ступені венти-
ляції „Норма“.

Захист від замерзання
■ Захист від замерзання забезпечується для

вашого водогрійного котла та ємнісного водонагрі-
вача.

Перемикання між зимовим і літнім часом
■ Перемикання здійснюється автоматично.

Дата і час
■ Дата і час налаштовує спеціалізована фірма, що

вас обслуговує.

Ви можете у будь-який час змінити всі налашту-
вання на власний розсуд.

Збій електроживлення
У випадку збою електроживлення всі налашту-
вання зберігаються.

Поради щодо економії енергії

Опалення приміщень

■ Нормальна температура приміщення (див.
стор. 31):
Не перегрівайте приміщення. Зменшення темпе-
ратури приміщення на 1 градус дозволяє заоща-
дити до 6 % витрат на опалення.
На встановлюйте нормальну температуру примі-
щення („Задана температура приміщення“)
вище 20 °C.

■ Часова програма (див. стор. 17):
Опалюйте приміщення днем з нормальною, а
вночі зі зниженою температурою. Це налашту-
вання виконуйте за допомогою часової програми.

■ Режим роботи:
Якщо вам не потрібне опалення приміщень, обер-
іть один з наступних режимів роботи:
– „Тільки ГВП“ (див. стор. 37):

Якщо ви не бажаєте опалювати приміщення
влітку, але потребуєте гарячу воду.

– „Режим очікування“ (див. стор. 29):
Якщо протягом довгого часу вам не буде
потрібне ані опалення приміщень, ані гаряча
вода.

■ Короткострокова відсутність (див. стор. 34):
Знизьте температуру приміщення, наприклад, на
час прогулянки. Для цього оберіть „Економний
режим“.

■ Відпустка (див. стор. 31):
На випадок вашого від'їзду слід налаштувати
режим „Програма відпустки“:
Температура приміщення знижується та приготу-
вання гарячої води вимикається.

Вступна інформація

Перше введення в експлуатацію
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■ Провітрювання:
Для ручного провітрювання слід закрити термо-
статні вентилі. На короткий час повністю від-
крийте вікна.

■ Ролети:
При настанні темряви на вікнах слід опускати
ролети (у разі наявності).

■ Термостатні вентилі:
Правильно налаштуйте термостатні вентилі.

■ Радіатори:
Не заставляйте радіатори і термостатні вентилі.

Приготування гарячої води

■ Циркуляційний насос ГВП (див. стор. 38):
Вмикайте циркуляційний насос ГВП тільки для
періодів часу, протягом яких відбір гарячої води
буде проводитися регулярно. Це налаштування
виконуйте за допомогою часової програми.

■ Споживання гарячої води:
Користуйтеся душем замість прийняття ванни.
Зазвичай, прийняття душу потребує менше енер-
гії, ніж прийняття ванни.

Вентиляція квартири

Якщо до Vitotronic підключений вентиляційний при-
стрій.
■ Короткострокова відсутність:

Скоротіть ступінь вентиляції у зоні індикації вен-
тиляції. Для цього оберіть „Економний режим“
або „Базовий режим“.

■ Відпустка (див. стор. 41):
На випадок вашого від'їзду слід налаштувати
режим „Програма відпустки“:
Ступінь вентиляції знижується. Температура при-
міщення знижується, і приготування гарячої води
вимикається.

Для отримання інформації про інші функції
контролера Vitotronic, що забезпечують економію
енергії, зверніться до спеціалізованої фірмі, що вас
обслуговує.

Поради для підвищення комфорту

Опалення приміщень

■ Нормальна температура приміщення (див.
стор. 31):
В будь-який час в параметрі „Задана темп-ра
приміщення“ базового меню ви можете налашту-
вати температуру, що є комфортною для вас.

■ Часова програма (див. стор. 17):
Скористуйтеся часовою програмою. За допомо-
гою часової програми ви можете налаштувати
цикли з різними значеннями температури примі-
щення, наприклад, температура протягом всього
дня буде відрізнятися від температури вночі.

■ Крива опалення (див. стор. 33):
За допомогою кривої опалення можна виконати
коригування опалювальної установки індиві-
дуально у відповідності з теплоспоживанням
ваших приміщень. При правильному налашту-
ванні гарантується дотримання комфортної тем-
ператури протягом усього року.

■ „Комфортний режим“ (див. стор. 34):
Встановіть „Комфортний режим“, якщо ви
хочете опалювати приміщення з температурою,
що відрізняється від температури, налаштованої
в часовій програмі.
Приклад: Пізно ввечері часова програма нала-
штовує знижену температуру приміщення. Але
гості затримуються довше.

Приготування гарячої води

■ Часова програма (див. стор. 37 і 38):
Скористуйтеся часовою програмою для приготу-
вання гарячої води.
Скористуйтеся часовою програмою для циркуля-
ційного насосу ГВП. Протягом налаштованих
циклів в точках відбору вам надається гаряча
вода з необхідною температурою.

Вентиляція квартири

Якщо до Vitotronic підключений вентиляційний при-
стрій.
■ Підвищена вологість повітря і/або посилене

утворення запахів, наприклад, під час приготу-
вання їжі:
Підвищіть ступінь вентиляції. Для цього оберіть
„Інтенсивний режим“ (див. стор. 41).

Вступна інформація

Поради щодо економії енергії (продовження)
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Мал. 1

Панель керування

Всі налаштування опалювальної установки ви
можете централізовано виконати на панелі керу-
вання контролера.

Вказівка
Інструкція з експлуатації діє для різноманітних
„Варіантів відображення“, через це ми маємо 2
зображення. 

Якщо у ваших приміщеннях встановлені пристрої
дистанційного керування, налаштування можна
виконати також за допомогою цих пристроїв.

Інструкція з експлуатації пристрою дистанцій-
ного керування

Після тривалої перерви в роботи з'являється
заставка екрану:

Мал. 2 HO2B

Мал. 3 HO2C

Існують 2 рівня керування:
■ Базове меню: Див. стор. 13
■ Головне меню: Див. стор. 15

Панель керування обладнана сенсорним екраном.
Для виконання налаштувань і опитувань слід
доторкнутися до відповідних кнопок.

Базове меню

В базовому меню ви можете обирати між 4 зонами
індикації:
■ Базова індикація опалення
■ Вентиляційна установка
■ Панель енергії
■ Обране

У заводському стані після увімкнення та натискання
 завжди з'являється базова індикація „Опа-

лення“. Якщо ви бажаєте вибрати зону індикацію,
див. стор. 45.

Таким чином ви зможете викликати базове меню:
■ Заставка екрану активна:

Доторкніться до будь-якої області екрану.
■ Ви знаходитесь у головному меню:

Доторкніться до .

Відомості про керування

Відкриття контролера
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З'являється базова індикація. 

Натисканням /  можна перейти до зон індикації:
■ Панель енергії
■ Обране
■ Вентиляційна установка

Базова індикація „Опалення“

У базовій індикації (див. наступне зображення) ви
можете виконати та запитати найчастіше викори-
стовувані налаштування:
■ Задана температура приміщення
■ Режим роботи

■ Комфортний режим  або 
■ Економний режим  або 

Мал. 4 HO2B

Мал. 5 HO2C

Індикація температури

12° Поточна зовнішня температура
20° Налаштоване задане значення температури

приміщення

Символи та кнопки

Символи відображаються не постійно, а залежно
від моделі установки й режиму роботи.

Символи
 або Захист від замерзання активний
 або Опалення приміщення з нормальною

температурою (комфортна температура)
 або Опалення приміщення зі зниженою тем-

пературою
 або У поєднанні з геліоустановкою:

Насос контуру геліоустановки працює

 або Вентиляція квартири працює, з указан-
ням ступені вентиляції

 або Пальник працює

Кнопки в базовій індикації
 або Підвищення значення нормальної темпе-

ратури приміщення
 або Зменшення значення нормальної темпе-

ратури приміщення
 або 
 або 
 або Налаштування режиму роботи (інформа-

цію про режими роботи див. на стор. 16)

Відомості про керування

Панель керування (продовження)
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 або Активація/деактивація комфортного
режиму

 або Активація/деактивація економного
режиму

Вказівка
Якщо у вашій опалювальній установці приготу-
вання гарячої води не передбачене, кнопка  не
з'являється.

Кнопки у верхньому рядку
„Меню“ або „ “ Виклик головного меню
„ Опалюв. контур 1 2 3“ Вибір опалювального

контуру
Вказівка
Вибір доступний лише у
тому випадку, якщо мож-
ливо управління при-
наймні 2 опалювальними
контурами.

Кнопки у нижньому рядку
 або Повернення до базового меню

 або Повернення назад на один крок в
меню або відміна розпочатого нала-
штування

 або Виклик тексту довідки
 або Виклик повідомлень про несправності

або техобслуговування
/  або / Базове меню:

Виклик панелі енергії або елемента зі
списку обраного.
Головне меню:
Прокручування в меню

Панель енергії

У зоні індикації панелі енергії знаходиться інформа-
ція про енергетичний стан опалювальної установки
і ваших компонентів. Додаткові дані див. на
стор. 22.

Якщо ви викликаєте панель енергії вперше,
з'являється відповідне повідомлення.
■ Після підтвердження цієї інформації натисканням

OK відкривається панель енергії. Це повідо-
млення більше не відображається.

■ Якщо ви натиснете на клавішу скасування, це
повідомлення знов з'явиться під час наступного
виклику панелі керування.

Обране

У зоні індикації „Обране“ ви можете самостійно
створити список найчастіше використовуваних
пунктів меню. Додаткові дані див. на стор. 28.

Вентиляційна установка

У зоні індикації „Вентиляція“ ви можете обирати
ступені вентиляції. Буде відображатися поточний
ступінь вентиляції. Додаткові дані див. на
стор. 21.

Головне меню

У головному меню ви можете виконати та запитати
всі налаштування, що належать до обсягу функціо-
нальності контролера.
Огляд меню знаходиться на стор. 62.

Таким чином ви зможете викликати головне меню:
■ Заставка екрану активна:

Доторкніться до будь-якої області екрану і далі
натисніть на „Меню“ або „ “.

■ Ви знаходитесь в базовому меню:
Натисніть на „Меню“ „ “.

■ Ви знаходитесь у будь-якій частині меню:
Доторкніться до  і далі натисніть на „Меню“ або
„ “.

Мал. 6 HO2C

Відомості про керування

Панель керування (продовження)
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Мал. 7 HO2B

A Верхній рядок
B Нижній рядок

Режим роботи

Режими роботи для опалення, приготування гарячої води та захисту від замерзання

Вказівка
Приготування гарячої води  з'являється тільки
у тому разі, якщо ваш водогрійний котел оснаще-
ний системою приготування гарячої води.

Символ Режим роботи Функція
Опалення приміщень і приготування гарячої води

„Опалення й ГВП“ ■ Приміщення обраного опалювального контуру
опалюються відповідно до заданих параметрів
температури приміщення і часової програми
(див. розділ „Опалення приміщень“).

■ Гаряча вода нагрівається відповідно до зада-
них параметрів температури гарячої води та
часової програми (див. розділ „Приготування
гарячої води“).

Приготування гарячої води
„Тільки ГВП“ ■ Гаряча вода нагрівається відповідно до зада-

них параметрів температури гарячої води та
часової програми (див. розділ „Приготування
гарячої води“).

■ Без опалення приміщень
■ Захист від замерзання водогрійного котла і єм-

нісного водонагрівача активований.
Захист від замерзання

„Режим очікування“ ■ Без опалення приміщень
■ Без приготування гарячої води
■ Захист від замерзання водогрійного котла і єм-

нісного водонагрівача активований.

Відомості про керування

Панель керування (продовження)

58
12

99
5



17

Режими роботи для вентиляції

Режим роботи Поточний режим Об'ємна витрата повітря Ступінь вен-
тиляції

„Режим очікування“ — Без вентиляції 0
„Базовий режим“ — Мінімальна об'ємна витрата повіт-

ря
1

„Автоматичний режим“ „Знижений“ Знижена об'ємна витрата повітря
Приблизно 70 % номінальної
об'ємної витрати повітря, див. по-
точний режим „Норма“

2

„Норма“ Нормальна об'ємна витрата повіт-
ря
Якщо в квартирі встановлений дат-
чик вологості та/або датчик CO2,
об'ємна витрата повітря буде регу-
люватися в залежності від волого-
сті повітря і/або концентрації CO2.

3

„Інтенсив.“ Максимальна об'ємна витрата по-
вітря
Приблизно 125 % номінальної
об'ємної витрати повітря, див. по-
точний режим „Норма“

4

Вказівка
Значення об'ємної витрати повітря для „Зниже-
ний“, „Норма“ і „Інтенсив.“ налаштовуються
спеціалізованою фірмою з опалювальної техніки,
що вас обслуговує.

Особливі режими роботи

Особливі режими роботи:
■ „Сушка бетона“

Ця функція активується спеціалізованою фірмою,
що вас обслуговує. Сушіння безшовної підлоги
проводиться за фіксованою часовою програмою
(температурно-часовий профіль) відповідно до
будівельних норм. Під час сушіння бетону (макс.
32 дні) ваші налаштування не впливають на опа-
лення приміщень. Цю функцію може змінювати та
відключати спеціалізована фірма, що вас обслуго-
вує.

■ „Зовнішнє підключення“
Налаштований на контролері режим роботи був
переключений зовнішнім комутаційним при-
строєм, наприклад, модулем розширення EA1.
Вплив контролера на цю функцію не розповсюд-
жується.

■ „Зовнішня програма“
Перемикання режиму роботи здійснюється через
телекомунікаційний інтерфейс (наприклад,
Vitocom 100). На цю функцію розповсюджується
вплив контролера.

■ „Програма відпустки“ (див. стор. 31)

Вказівка
Особливі режими роботи відображаються попере-
мінно з температурою котлової води.
В розширеному меню в розділі „Інформація“
можна виконати опитування налаштованого
режиму роботи (див. стор. 47).

Часова програма

Нижче буде розглянуто порядок дій для налашту-
вання часової програми на прикладі опалення при-
міщень Опал. контур1.

Відомості про особливості окремих часових про-
грам містяться у відповідних розділах.

Відомості про керування

Режим роботи (продовження)
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Налаштування часової програми можливе для
наступних функцій:
■ Опалення приміщень
■ Приготування гарячої води
■ Циркуляційний насос ГВП
■ Вентиляція квартири

■ У часовій програмі день розділяється на відрізки,
так звані цикли.

■ Для одного дня можливо вибрати кілька циклів:
– До 4 циклів для опалення приміщень, приготу-

вання гарячої води та циркуляційного насосу
ГВП

– До 8 циклів для вентиляції квартири
■ Для кожного циклу необхідно налаштувати

момент початку і завершення.

■ Часова програма дозволяє виконувати індиві-
дуальні налаштування, які будуть однаковими
або різними для кожного дня тижня.

■ У головному меню у розділі „Інформація“ ви
можете виконати опитування часових програм
(див. стор. 47).

Під час дії циклів активні наступні функції:
■ В режимі опалення приміщень приміщення опа-

люються з нормальною температурою.
■ При приготуванні гарячої води вода у контурі ГВП

нагрівається у ємнісному водонагрівачі до зада-
ного значення температури гарячої води.

■ Насос циркуляційного контуру ГВП працює.
■ Вентиляція квартири працює в режимі Автоматич-

ний режим

Налаштування циклів

Приклад
■ Часова програма для дня тижня „Понеділок“ для

опалювального контуру 1
■ Цикл 1:

05:30 - 09:00
■ Цикл 2:

наприклад, 16:30 - 22:00 або 19:00 - 22:00

В проміжку між цими циклами здійснюється опа-
лення приміщень зі зниженою температурою.

Натисніть на наступні кнопки:

01. „Меню“/„ “

02. „Опалення“

03. Опалюв.контур 1

04. „Часова програма“

05. „Пн“

06. „Змінити“/„ “

07. /  для вибору моменту початку і завер-
шення циклу 1. Смуга на часовій діаграмі змі-
нюється відповідним чином.

Мал. 8 HO2B

Мал. 9 HO2C

Передчасне скасування налаштування
циклу
Доторкніться до .

08.  для створення циклу 2.

Відомості про керування

Часова програма (продовження)
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09. /  для вибору моменту початку і завер-
шення циклу 2. Смуга на часовій діаграмі змі-
нюється відповідним чином (залежно від типу
контролера наводяться різні зображення).

Мал. 10 HO2B

Мал. 11 HO2C

10. OK/  для підтвердження

Мал. 12 HO2B

Мал. 13 HO2C

11.  для виходу з часової програми

Перенесення часової програми на інші дні тижня

Ви можете скопіювати часову програму до кожного
іншого дня тижня.
Часова програма, встановлена для понеділка, може
бути перенесена на дні з вівторка до п'ятниці.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/

2. „Опалення“

3. Опалюв.контур 1

4. „Часова програма“

5. „Пн“

6. „Копіювати“/

7. „Вт“, „Ср“, „Чт“, „Пт“

8. OK/  для підтвердження

9.  для виходу з часової програми

Змінювання циклів 

Приклад:
Для понеділка момент початку циклу 2 необхідно
змінити на 19:00.

Натисніть на наступні кнопки:

01. „Меню“/„ “

02. „Опалення“

03. Опалюв.контур 1

04. „Часова програма“

05. „Пн“

Відомості про керування

Часова програма (продовження)
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06. „Змінити“/ „ “

07.  для вибору циклу 2

08.  для вибору моменту початку циклу 2. Смуга
на часовій діаграмі змінюється відповідним
чином.

09. OK/  для підтвердження

Мал. 14 HO2B

Мал. 15 HO2C

10.  для виходу з часової програми

Видалення циклів 

Приклад:
Для понеділка необхідно видалити цикл 2.

Натисніть на наступні кнопки:

01. „Меню“/„ “

02. „Опалення“

03. Опалюв.контур 1

04. „Часова програма“

05. „Пн“ для вибору необхідного дня

06. „Змінити“/„ “

07.  для вибору циклу 2

Відомості про керування

Часова програма (продовження)
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08.  для видалення циклу

Мал. 16 HO2B

Мал. 17 HO2C

09. OK/  для підтвердження

10.  для виходу з часової програми

Вентиляція

Якщо до Vitotronic підключений пристрій для венти-
ляції квартири.
У зоні індикації вентиляції ви можете вибрати інтен-
сивність вентиляції залежно від ваших вподобань.
Ваша вентиляційна система попередньо налашто-
вана на заводі-виробнику. В заводському стані
налаштований ступінь вентиляції „Норма“.
Символ налаштованої функції виділений білим
кольором. 

Мал. 18 Зображення HO2B

Додаткові відомості про вентиляцію квартири див.
на стор. 40.

Відомості про керування

Часова програма (продовження)
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Тимчасова зміна інтенсивності вентиляції

Ви можете змінити інтенсивність вентиляції на
короткий час згідно з вашими поточними потребам.
Після цього робота системи знов продовжиться на
ступені вентиляції, що налаштована у режимі.
■ Зниження інтенсивності вентиляції

Доторкніться до:

або 
Економний режим буде активований на 12 годин.

■ Підвищення інтенсивності вентиляції
Доторкніться до:

або 
Інтенсивний режим буде активований на 2 години.

Зміна інтенсивності вентиляції на більш тривалий час

Ви можете змінити інтенсивність вентиляції на
більш тривалий час згідно з вашими поточними
потребам. Далі вентиляція квартири працює неза-
лежно від налаштованого режиму з обраним ступе-
нем вентиляції.

Натисніть на наступні кнопки:

1. 

2. /  для вибору необхідного ступеня вентиляції

3. Для виходу з експлуатаційного режиму знов
натисніть:

Вказівка
Вихід з експлуатаційного режиму здійснюється
також у тому випадку, якщо ви активуєте
інтенсивний або економічний режим. 

Панель енергії

На панелі енергії можна викликати наступну інфор-
мацію про енергетичний стан вашої опалювальної
установки:
■ Поточні значення температури термічної геліоу-

становки (у разі наявності в установці)
■ Кількість енергії, що вироблена термічною геліоу-

становкою за останні 2 роки протягом різних про-
міжків часу

■ Баланс енергії опалювальної установки у поєд-
нанні з термічною геліоустановкою за останні 2
роки протягом різних проміжків часу

■ Значення температури і стан нагрівання (стан
завантаження) ємнісного водонагрівача

■ Споживання енергії теплогенератора (споживання
газу і струму)

Базова індикація на панелі енергії

Наявні компоненти установки представлено гра-
фічно. Деяка інформація про компоненти відобра-
жається у базовій індикації. Для отримання пода-
льшої інформації доторкніться до відповідного ком-
понента установки. Також див. наступний розділ.

Відомості про керування

Вентиляція (продовження)
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Мал. 19 HO2C

Мал. 20 Зображення HO2B з Vitodens 300

A Термічна геліоустановка
Опитування кількості виробленої енергії (див.
стор. 24)

B Стан нагрівання ємнісного водонагрівача
Індикація залежно від типу ємнісного водонагрі-
вача

C Ємнісний водонагрівач
Опитування температури та стану нагрівання
(див. стор. 25)

D Теплогенератор (водогрійний котел)
Опитування енергетичного стану (див.
стор. 26)

E Нагрівання ємнісного водонагрівача теплогене-
ратором активне (червоний колір з анімацією)

F Нагрівання ємнісного водонагрівача геліоуста-
новкою активне (жовтий колір з анімацією)

G Опитування балансу енергії геліоустановки
(див. стор. 24)

Вказівка
Зображення теплогенератора та ємнісного водо-
нагрівача залежить від обладнання, що викори-
стовується разом з установкою. При викори-
станні теплогенераторів з вбудованими ємніс-
ними водонагрівачами ємнісний водонагрівач відо-
бражений вбудованим в теплогенератор.

Температура геліоустановки

Поточна температура геліоустановки постійно відо-
бражається у базовій індикації панелі енергії.

Відомості про керування

Панель енергії (продовження)
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Кількість енергії, що вироблена геліоустановкою

Ви можете опитати кількість енергії, що вироблена
геліоустановкою впродовж 2 останніх років. Зна-
чення відображаються в кіловат-годинах.

Ви можете викликати наступні проміжки часу:
■ Останні 7 днів, включаючи поточний день
■ Останні 52 тижні, включаючи поточний тиждень
■ Останні 12 місяців, включаючи поточний місяць
■ Останні 2 роки, включаючи поточний рік

Вказівка
Проміжки часу, довші за 7 днів, можна викликати
тільки у поєднанні з ємнісним водонагрівачем або
Vitosolar 300-F, що мають відповідне обладнання.

1. В базовому меню натисканням /  викличте
панель енергії.

2. Натисніть на колектор.

3. Натисніть на необхідний період часу.
З'являється графічне відображення кількості
виробленої енергії.

4. Натисніть на діаграму певного періоду
(наприклад, дня). З'явиться числове значення,
що відповідає кількості енергії, виробленої про-
тягом цього періоду.

Мал. 21 HO2B

Мал. 22 HO2C

Баланс енергії в поєднанні з геліоустановкою

Ви можете запитати енергетичний стан усієї опалю-
вальної установки. Кількість теплової енергії, що
вироблена геліоустановкою, і споживання газу відо-
бражаються в кіловат-годинах.

Ви можете викликати наступні проміжки часу:
■ Останні 7 днів, включаючи поточний день
■ Останні 52 тижні, включаючи поточний тиждень
■ Останні 12 місяців, включаючи поточний місяць
■ Останні 2 роки, включаючи поточний рік

Вказівка
Проміжки часу, довші за 7 днів, можна викликати
тільки у поєднанні з ємнісним водонагрівачем або
Vitosolar 300-F, що мають відповідне обладнання.

1. В базовому меню натисканням /  викличте
панель енергії.

2. Натисніть на символ / , що знаходиться

над або під колектором.

Відомості про керування

Панель енергії (продовження)
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3. Натисніть на необхідний період часу.

Мал. 23 HO2B

Мал. 24 HO2C

З'являється графічне відображення балансу
енергії.
■ Червона/синя область (залежно від типу

контролера) представляє спожиту кількість
газу.

■ Жовта область представляє кількість енергії,
що вироблена геліоустановкою.

Температура і стан нагрівання (стан завантаження) ємнісного водонагрівача

Для ємнісного водонагрівача можливе виконання
наступних опитувань і функцій:
■ Температура гарячої води
■ Стан нагрівання (стан завантаження), в залежно-

сті від типу ємнісного водонагрівача
■ Процес нагрівання, активний в цей час:

– Анімовані червоні стрілки: Опалення водогрій-
ними котлом

– Анімовані жовті стрілки: Опалення геліоустанов-
кою

■ Початок одноразового нагрівання водонагрівача
водогрійним котлом (тільки у випадку, якщо у
поточному режимі роботи нагрівання ємності не
активне)

1. В базовому меню натисканням /  викличте
панель енергії.

2. Натисніть на ємнісний водонагрівач для виклику
додаткових значень температури і станів нагрі-
вання.

Відомості про керування

Панель енергії (продовження)
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Пуск одноразового нагрівання водонагрівача

Натисніть на наступні кнопки:

1. 

„Одноразове завантаження ємності“/  для
запуску одноразового нагрівання водонагрівача
водогрійним котлом.
Ємнісний водонагрівач нагрівається до нала-
штованого заданого значення гарячої води.
Якщо ви бажаєте передчасно завершити нагрі-
вання водонагрівача, повторно натисніть
„Одноразове завантаження ємності“.

2. OK/  для підтвердження

Енергетичний стан теплогенератора

Ви можете запитати наступну інформацію щодо
енергетичного стану та експлуатаційних даних теп-
логенератора:
■ Поточна теплова потужність
■ Час роботи (години роботи)
■ Споживання струму
■ Споживання газу

Вказівка
Панель енергії дозволяє користувачу установки
отримувати інформацію про споживання теплової
та електричної енергії своєю опалювальною уста-
новкою протягом року. Розрахунок цих значень
здійснюється з врахуванням використовуваних
компонентів установки, а також поведінки кори-
стувача (наприклад, час роботи і навантаження).
Специфічні для установки параметри (наприклад,
монтажна висота або модель системи видалення
продуктів згоряння) можуть призвести до відхи-
лень між відображаємими та фактичними значен-
нями споживання. 
Для поліпшення точності індикації користувачу
установки рекомендується ввести енергетичну
цінність, коефіцієнт стану газу і показники лічиль-
ників газу. Незважаючи на це через сезонні умови
зовнішнього середовища та інші фактори все ж
можливо виникнення відхилень. Через це слід вра-
ховувати, що відображаємі значення визнача-
ються не вимірювальними пристроями, а лише
розраховуються. Панель енергії використо-
вується для візуалізації попередніх споживачів і
може відображати максимальні або мінімальні зна-
чення споживання у певні періоди порівняння. Вико-
ристовувати ці дані у якості обов'язкової бази
розрахунків неможливо.
Інформацію про введення додаткових даних див.
на стор. 27.

Теплова потужність, час експлуатації і показники споживання

1. В базовому меню натисканням /  викличте
панель енергії.

2. Натисніть на теплогенератор, щоб викликати
поточну потужність і час роботи.
Інформацію про скидання часу роботи див. на
стор. 48.

3. Споживання струму
Натисніть „Споживання струму“.

Відомості про керування

Панель енергії (продовження)
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4. Натисніть на необхідний період часу.

Ви можете викликати наступні проміжки часу:
■ Останні 7 днів, включаючи поточний день
■ Останні 52 тижні, включаючи поточний

тиждень
■ Останні 12 місяців, включаючи поточний

місяць
■ Останні 2 роки, включаючи поточний рік

5. Натисніть на діаграму певного періоду
(наприклад, дня). З'явиться числове значення,
що відповідає обсягу споживання електроенергії
протягом цього періоду.

6. Споживання газу
Натисніть „Споживання газу“.

7. Натисніть на необхідний період часу.

Ви можете викликати наступні проміжки часу:
■ Останні 7 днів, включаючи поточний день
■ Останні 52 тижні, включаючи поточний

тиждень
■ Останні 12 місяців, включаючи поточний

місяць
■ Останні 2 роки, включаючи поточний рік

Дані споживання газу для опалення приміщень
відображаються червоним кольором.
Дані споживання газу для приготування гарячої
води відображаються жовтим кольором.

8. Натисніть на діаграму певного періоду
(наприклад, дня). З'явиться числове значення,
що відповідає обсягу споживання газу протягом
цього періоду.

Введення додаткових даних щодо споживання газу

Щоб покращити точність відображаємих значень
споживання газу, ви можете ввести показники
вашого газового лічильника у якості порівняльних
значень. Перше введення має бути зроблене зразу
після введення в експлуатацію або на початок опа-
лювального періоду. Друге введення ви маєте зро-
бити на кінець опалювального періоду таким чином,
щоб протягом періоду, що минув, було спожито при-
наймні 100 м3 газу. За необхідності це можна повто-
рити у наступному опалювальному періоді. Що
більше порівняльних значень вводяться, то точніше
стає індикація споживання газу.

Вказівка
■ Зворотнього коригування все зареєстрованих

значень не відбувається.
■ До газового лічильника не можуть бути підклю-

чені додаткові споживачі.

01. В базовому меню натисканням  викличте
панель енергії.

02. Натисніть на теплогенератор.

03. Натисніть „Споживання газу“.

04. Натисніть на „Введення показань лічиль-
ника“.

05. Підтвердіть вказівку натисканням „Так“/ .

06. Доторкніться до поля введення.

07. Введіть зчитані показники лічильника.
Існуючі значення можна видалити натисканням

.

08. Підтвердіть введення дворазовим натисканням
OK/

09. Через декілька місяців (якщо можливо, до кінця
опалювального періоду) введіть поточні показ-
ники лічильника як друге значення. Порядок дій
дивиться вище.

10. Якщо через деякій час ви захочете ввести
додаткові значення:
Пересуньте значення, що було введене оста-
ннім, уверх. Для цього доторкніться до „Пере-
містити 2 в 1“. Інформація про подальшій
порядок дій див. у попередніх кроках.

Введення якості газу

Тут ви можете ввести значення енергетичної цінно-
сті використаного газу та коефіцієнт стану газу.
Обидва значення вказані на рахунку за газ. Якщо
рахунок за газ відсутній, ці дані можна отримати у
вашого підприємства з газопостачання.

Вказівка
До газового лічильника не можуть бути підключені
додаткові споживачі.

1. В базовому меню натисканням  викличте
панель енергії.

2. Натисніть на теплогенератор.

3. Натисніть „Споживання газу“.

4. Натисніть „Введення якості газу“.

5. Доторкніться до полів введення.

Відомості про керування

Панель енергії (продовження)
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6. Введіть відповідне значення.
Існуючі значення можна видалити натисканням

.

7. Підтвердіть введення дворазовим натисканням
OK/ .

Обране

Об'єднання пунктів меню у якості обраного

Пункти меню, які ви частіше всього використовуєте,
ви можете вибирати зі списку. Цей список можна
викликати натисканням кнопки „Обране“.
Вибір може бути змінений у будь-який час.

Натисніть на наступні кнопки:

1.  до відображення пункту меню „Вибрати
обране“.

2. „Вибрати обране“/„ “
З'являється список пунктів меню, що можуть
бути вибрані.

3. Натиснути на необхідні пункти меню. Вибраний
елемент позначається "галочкою".
Можуть біти вибрані макс. 11 пунктів меню.

4. OK/  для підтвердження

Відомості про керування

Панель енергії (продовження)
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Мал. 25

A Індикатор несправності (червоний)
B Індикатор робочого стану (зелений)
C Кнопка розблокування

D Мережевий вимикач
E Манометр (індикація тиску опалювальної уста-

новки)

Отримайте від спеціалізованої фірми з опалюваль-
ної техніки наступну інформацію:
■ Необхідний тиск установки
■ Розташування наступних елементів:

– Манометр
– Запірний газовий кран
– Отвори приточної та витяжної вентиляції

1. Перевірте тиск опалювальної установки за
допомогою манометра. Якщо стрілка знахо-
диться нижче позначки 1,0 бар, це вказує на те,
що тиск опалювальної установки надто малий.
У цьому випадку необхідно додати воду або
сповістити спеціалізовану фірму з опалювальної
техніки, яка вас обслуговує.

2. В режимі з відбором повітря для горіння з при-
міщення установки:
Необхідно переконатися, що отвори приточної
та витяжної вентиляції приміщення установки
відкриті та не заблоковані.

Вказівка
В цьому режимі повітря для горіння відби-
рається з приміщення, де знаходиться уста-
новка.

3. Відкрийте запірний газовій кран.

4. Увімкніть електроживлення, наприклад, за допо-
могою окремого запобіжника або головного
вимикача.

5. Увімкніть мережевий вимикач.
Через короткий час на дисплеї з'явиться базове
меню. Світиться зелений індикатор робочого
стану. Ваша опалювальна установка і, за наяв-
ністю, пристрої дистанційного керування готові
до експлуатації.

Вимкнення опалювальної установки

З контролем захисту від замерзання

Для кожного опалювального контуру оберіть
„Режим очікування“.
■ Без опалення приміщень
■ Без приготування гарячої води
■ Захист від замерзання водогрійного котла і ємніс-

ного водонагрівача активований.
Також дивиться „Вимкнення опалення приміщень“
на стор. 33.

Вказівка
Щоб уникнути заклинювання насосів, вони авто-
матично вмикаються на короткий час кожні 24
години.

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення опалювальної установки
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Без контролю захисту від замерзання (виведення з експлуатації)

1. Вимкніть мережевий вимикач.

2. Закрийте запірний газовій кран.

3. Знеструміть опалювальну установку, наприклад,
за допомогою окремого запобіжника або голов-
ного вимикача.

! Увага
При очікуваній зовнішній температурі
нижче 3 °C слід вжити необхідних заходів
для захисту опалювальної установки від
замерзання.
За необхідністю зв'яжіться зі спеціалізова-
ною фірмою з опалювальної техніки.

Вказівка на випадок виведення з експлуатації
на тривалий час
■ Оскільки на циркуляційні насоси не подається

електроживлення, можливе їх заклинювання.
■ Після тривалої перерви в роботі вам може зна-

добитися повторне встановлення дати і часу
(див. стор. 45).

Увімкнення та вимкнення

Вимкнення опалювальної установки (продовження)
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У разі необхідності опалення всіх приміщень може
бути розділено на кілька опалювальних контурів.
На заводі-виробнику опалювальним контурам були
присвоєні назви 1, 2, 3 у верхньому рядку.
■ Якщо обслуговуються кілька опалювальних конту-

рів, для всіх налаштувань опалення приміщень
спочатку необхідно вибрати опалювальний кон-
тур, для якого виконується зміна.

■ При наявності тільки одного опалювального кон-
туру можливість такого вибору відсутня.

Натискати на „Опалюв. контур 1 2 3“ або „Опа-
люв. контур 1 “, поки у верхньому рядку не
активується необхідний опалювальний контур.

Мал. 26 HO2B

Мал. 27 HO2C

Температури приміщення

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Налаштування нормальної температури приміщення для вибраного опалювального кон-
туру

Заводське налаштування: 20 °C
Діапазон налаштування: 3 - 37 °C

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Опалюв. контур 1 2 3“ або „Опалюв. контур
1 “ у верхньому рядку для вибору опалю-
вального контуру

2. +/– для вибору необхідного значення

3. OK/  для підтвердження

Налаштування зниженої температури приміщення

Заводське налаштування: 3 °C
Діапазон налаштування: 3 - 37 °C

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“ або „ “

Опалення приміщень

Вибір опалювального контуру
58
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2. „Опалення“

3. „Опалюв. контур 1 2 3“ або „Опалюв. контур
1 “ для вибору необхідного опалювального
контуру

4. „Знижена температура приміщення“

5. +/– для вибору необхідного значення

6. OK/  для підтвердження

Опалення приміщень з цією температурою:
■ У проміжках між циклами для опалення примі-

щень з нормальною температурою
■ В програмі відпустки

Режим роботи

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Налаштування режиму роботи

Необхідно тільки, якщо налаштоване „Тільки ГВП“
/  або „Режим очікування“ / .

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Опалюв. контур 1 2 3“ або „Опалюв. контур
1 “ у верхньому рядку для вибору опалю-
вального контуру

2. або 

або 

Налаштований режим роботи виділений. 

3. „Опалення й ГВП“ для налаштування опа-
лення приміщень

4. OK/  для підтвердження

Пояснення для режимів роботи див. на стор. 16.

Часова програма

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Налаштування часової програми

Заводське налаштування: Один цикл з 06:00 до
22:00 для всіх днів тижня

1. „Меню“/„ “

2. „Опалення“

3. „Опалюв. контур 1“, „Опалюв. контур 2“ або
„Опалюв. контур 3“ для вибору необхідного
опалювального контуру

4. „Час.прогр.опаленння“

Інформацію про порядок дій для налаштування
часової програми див. на стор. 17.

Вказівка
Під час налаштування слід враховувати, що для
нагрівання приміщень до необхідної температури
опалювальній установці буде потрібен певний час.

Опалення приміщень

Температури приміщення (продовження)
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Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Налаштування кривої опалення

Заводське налаштування:
■ „Нахил“: 1,4
■ „Рівень“: 0

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Опалення“

3. „Опалюв. контур 1“, „Опалюв. контур 2“ або
„Опалюв. контур 3“ для вибору необхідного
опалювального контуру

4. „Крива опалення“

5. +/– для вибору необхідного значення для пара-
метрів „Нахил“ або „Рівень“

6. OK/  для підтвердження

Мал. 28 HO2B

Мал. 29 HO2C

Діаграма наочно демонструє зміну кривої опалення
при зміні значення нахилу або рівня.
Залежно від різних значень зовнішньої температури
(зображено на горизонтальній осі) відповідні задані
значення температури подаючої магістралі для опа-
лювального контуру зображуються на білому тлі.

Вимкнення опалення приміщення

Необхідно тільки, якщо налаштовано „Опалення й
ГВП“.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Опалюв. контур 1 2 3“ у верхньому рядку для
вибору опалювального контуру

2. або 

3. ■ „Тільки ГВП“ (без опалення приміщень)
Або

■ „Режим очікування“ (захист від замерзання
водогрійного котла та ємнісного водонагрівача
увімкнений)

4. OK/  для підтвердження

Опалення приміщень

Крива опалення
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Налаштування „Комфортного режиму“ (у разі наявності)

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Опалюв. контур 1 2 3“ у верхньому рядку для
вибору опалювального контуру

2. або 

3. /  для вибору необхідної заданої темпера-
тури приміщення під час роботи комфортного
режиму

4. OK/  для підтвердження; рамка навколо сим-
волу  виділена білим кольором.

■ Приміщення опалюються з бажаною температу-
рою.

■ Перед опалюванням приміщень спочатку вода у
контурі ГВП нагрівається до налаштованої темпе-
ратури.

■ Циркуляційний насос ГВП (якщо є) вмикається.

Вказівка
У базовому меню і далі відображається задане зна-
чення нормальної температури приміщення. По
черзі з температурою котлової води відобра-
жається „Комфортний режим“ і налаштована
температура.

Вихід з „Комфортного режиму“

Знов натисніть на

або 

Або
Автоматично при перемиканні на нормальний
режим опалення відповідно до часової програми
Або
Автоматично через 8 годин

Функція економії енергії „Економний режим“

Налаштування „Економного режиму“

Натискайте наведені нижче кнопки:

1. „Опалюв. контур 1 2 3“ у верхньому рядку для
вибору опалювального контуру

2. або 

3. OK для підтвердження; рамка навколо символу
 виділена білим кольором.

Вказівка
Цю функцію економії енергії можна активувати
тільки в нормальному режимі опалення.

Вихід з „Економного режиму“

Знов натисніть на

Або
Автоматично при перемиканні на знижений режим
опалення відповідно до часової програми

Опалення приміщень

 Комфортна функція 
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Налаштування „Програми відпустки“ (HO2B)

Вказівка
Програма відпустки застосовується для всіх опа-
лювальних контурів.
Якщо ви бажаєте виконати зміну, зверніться до
спеціалізованої фірми, що вас обслуговує.

Програма відпустки починається о 00:00 дня, що
йде після дня від'їзду. Програма відпустки завер-
шується о 00:00 дня приїзду. Це означає, що в день
від'їзду і приїзду налаштована часова програма
активна.
Під час дії програми відпустки у базовій індикації
з'являється „Програма відпустки“.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“

2. „Опалення“

3. „Опалюв. контур 1 2 3“ для вибору бажаного
опалювального контуру

4. „Програма відпустки“

5. /  для вибору „День від'їзду“ і „День повер-
нення“

Мал. 30

6. OK для підтвердження
У базовій індикації з'являється „Програма від-
пустки“.

7. Якщо ви хочете застосувати програму відпустки
також для вентиляції квартири:

Програма відпустки має наступний вплив:
■ Опалення приміщень:

– Для опалювальних контурів в режимі „Опа-
лення й ГВП“:
Приміщення опалюються з налаштованою зни-
женою температурою приміщень (див. стор. 31).

– Для опалювальних контурів в режимі роботи
„Тільки ГВП“:
Без опалення приміщень. Захист від замер-
зання водогрійного котла і ємнісного водонагрі-
вача активований.

■ Приготування гарячої води:
Без приготування гарячої води. Захист від замер-
зання ємнісного водонагрівача активований.

■ Вентиляція квартири (якщо програма відпустки
була застосована для вентиляції квартири):
Вентиляція квартири працює в базовому режимі
(ступінь вентиляції 1).

Вихід з „Програми відпустки“ або ЇЇ видалення HO2B

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“

2. „Опалення“

3. „Опалюв. контур 1“, „Опалюв. контур 2“ або
„Опалюв. контур 3“ для вибору необхідного
опалювального контуру

4. „Програма відпустки“

5. „ “ для „День повернення“ вибрати дату, що
збігається з датою „День від'їзду“

6. „OK“ для підтвердження

Вказівка
Вихід з програми відпустки для вентиляції квар-
тири слід виконати окремо. Див. стор. 42
(тільки HO2B).

Опалення приміщень

Функція економії енергії „Програма відпустки“
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Налаштування „Програми відпустки“ (HO2C)

Програма відпустки починається о 00:00 дня, що
йде після дня від'їзду. Програма відпустки завер-
шується о 00:00 дня приїзду. Це означає, що в день
від'їзду і приїзду налаштована часова програма
активна.
Під час дії програми відпустки у базовій індикації
з'являється „Програма відпустки“.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „ “

2. „Програма відпустки“

3. „Опалюв. контур 1 2 3“ для вибору бажаного
опалювального контуру і/або вентиляції

4. „ “

5. „ “/ „ “ для вибору „Від'їзд“ і „Повер-
нення“

Мал. 31

6. „ “ для підтвердження
У базовій індикації з'являється „Програма від-
пустки“.

Програма відпустки має наступний вплив:
■ Опалення приміщень:

– Для опалювальних контурів в режимі „Опа-
лення й ГВП“:
Приміщення опалюються з налаштованої зни-
женою температурою приміщень (див. стор. 31).

– Для опалювальних контурів в режимі роботи
„Тільки ГВП“:
Без опалення приміщень. Захист від замер-
зання водогрійного котла і ємнісного водонагрі-
вача активований.

■ Приготування гарячої води:
Без приготування гарячої води. Захист від замер-
зання ємнісного водонагрівача активований.

■ Вентиляція квартири (якщо програма відпустки
була застосована для вентиляції квартири):
Вентиляція квартири працює в базовому режимі
(ступінь вентиляції 1).

Вихід з „Програми відпустки“ або ЇЇ видалення HO2C

Натискайте наведені нижче кнопки:

1. „Меню“ або „ “

2. „Програма відпустки“

3. „Опалюв. контур 1“, „Опалюв. контур 2“ або
„Опалюв. контур 3“ для вибору необхідного
опалювального контуру

4. „ “

Опалення приміщень

Функція економії енергії „Програма відпустки“ (продовження)
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Заводське налаштування: 50 °C
Якщо ви бажаєте виконати зміну, зверніться до спе-
ціалізованої фірми, що вас обслуговує.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Гаряча вода“

3. „Зад. темп. гарячої води“

4. /  для вибору необхідного значення

5. OK/  для підтвердження

Режим роботи

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Налаштування режиму роботи

Необхідно тільки, якщо налаштовано „Режим очі-
кування“ .

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Опалюв. контур 1 2 3“ у верхньому рядку для
вибору опалювального контуру

2. 

3. „Тільки ГВП“ (без опалення приміщень)
Або
„Опалення й ГВП“ (з опаленням приміщень)

4. OK/  для підтвердження

Пояснення для режимів роботи див. на стор. 16

Часова програма

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Налаштування часової програми

Заводське налаштування: „Автоматика“
Під час дії режиму з нормальною температурою
приміщення гаряча вода в ємнісному водонагрівачі
нагрівається до заданого значення (див. стор. 37).
Цикл приготування гарячої води автоматично почи-
нається на півгодини раніше, ніж цикл опалення
приміщень з нормальною температурою. Напри-
клад, приготування гарячої води починається о
05:30, якщо час увімкнення опалення приміщень
налаштований на 06:00. Завдяки цьому вже на
самому початку режиму з нормальною температу-
рою приміщення є гаряча вода.
Ви можете індивідуально змінити часову програму
на власний розсуд.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Гаряча вода“

3. „Час. програма ГВП“

Вказівка
Тільки у разі налаштування „Багатоквартир-
ний будинок“:
„Опалюв. контур 1 2 3“ у верхньому рядку для
вибору опалювального контуру

4. „Індивідуально“

5. OK/  для підтвердження

Інформацію про порядок дій для налаштування
часової програми див. на стор. 17.

Приготування гарячої води

Температура гарячої води
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Вказівка
■ В проміжках між циклами нагрівання гарячої води

не здійснюється. Захист від замерзання ємніс-
ного водонагрівача активований.

■ Під час налаштування слід враховувати, що для
нагрівання ємнісного водонагрівача до необхідної
температури опалювальній установці буде
потрібен певний час.

■ Розпочате приготування гарячої води завжди
продовжується до досягнення заданого значення
температури гарячої води, також у випадку
досягнення часу вимкнення.

Підвищена гігієна приготування гарячої води

За допомогою цієї функції ви можете нагрівати воду
контуру ГВП у ємнісному водонагрівачі до підвище-
ного заданого значення температури води в контурі
ГВП.
Спеціалізована фірма, що вас обслуговує, може
активувати цю функцію через налаштування 2-го
заданого значення температури гарячої води.
Для цього слід встановити 4-й цикл (див. стор. 17).
Протягом цього часу вода нагрівається до 2-го
заданого значення температури гарячої води.

Вказівка
Для 2-го та 3-го циклу мають бути налаштовані
точки часу увімкнення та вимкнення. Ці точки
часу також можуть знаходитися у межах першого
циклу.

Одноразове приготування гарячої води поза межами часової програми

Вказівка
Принаймні для одного опалювального контуру має
бути встановлений режим „Опалення й ГВП“ або
„Тільки ГВП“.

На панелі енергії або у обраному натисніть на
кнопку „Одноразове завантаження ємності“ (див.
стор. 26).

Налаштування часової програми для циркуляційного насосу ГВП

Заводське налаштування: „Автоматика“
Циркуляційний насос ГВП вмикається паралельно з
часовою програмою для приготування гарячої води.
Ви можете індивідуально змінити часову програму
на власний розсуд.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Гаряча вода“

3. „Часова програма циркуляції“

Вказівка
Тільки у разі налаштування „Багатоквартир-
ний будинок“:
„Опалюв. контур 1 2 3“ у верхньому рядку для
вибору опалювального контуру

4. „Індивідуально“

5. OK/  для підтвердження

Інформацію про порядок дій для налаштування
часової програми див. на стор. 17.

Вказівка
В проміжках між циклами циркуляційний насос ГВП
вимикається.

Приготування гарячої води

Часова програма (продовження)
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Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Гаряча вода“

3. „Зад. темп. гарячої води“

4.  для вибору 10 °C

5. OK/  для підтвердження

Приготування гарячої води

Вимкнення приготування гарячої води
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Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Вентиляційний пристрій під час введення в екс-
плуатацію вмикається спеціалізованою фірмою, що
вас обслуговує.
Значення об'ємної витрати ступенів вентиляції
налаштовуються спеціалізованою фірмою, що вас
обслуговує. Див. стор. 17.
Попередньо встановлені значення об'ємної вит-
рати, тривалість інтенсивної вентиляції та економіч-
ний режим можуть змінюватися спеціалізованою
фірмою, що вас обслуговує.

Вказівка
Для відведення вологи, що утворюється у примі-
щеннях, вентиляційний пристрій має працювати
завжди на мінімальній ступені вентиляції („Базо-
вий режим“).

Налаштування режимів роботи

Заводське налаштування: Автоматичний режим

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Вентиляційна установка“

3. ■ Бажаний режим:
■ „Режим очікування“
■ „Базовий режим“
■ „Автоматичний режим“
Інформацію про функціонування режимів
роботи див. на стор. 17.

Налаштування часової програми

Загальні вказівки щодо часової програми див. на
стор. 17.

■ Заводське налаштування: 00:00 - 24:00 автома-
тичний режим зі ступенем вентиляції „Норма“

■ Для одного дня можна налаштувати до 8 циклів.
■ У межах циклів ви можете вибрати наступні сту-

пені вентиляції:
– „Знижений“
– „Норма“
– „Інтенсив.“

■ Поза межами циклів активний „Базовий режим“
(ступінь вентиляції 1)

Налаштування циклів

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Вентиляційна установка“

3. „Часова програма вентиляції“

4. „Вибрати день тижня, наприклад, пн“

5. „Змінити“/„ “

Інформацію про подальші налаштування часової
програми див. на стор. 17.

Вентиляція квартири

Увімкнення вентиляції квартири
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Налаштування „Програми відпустки“ (HO2B)

Вказівка
Програма відпустки застосовується для всіх опа-
лювальних контурів.
Якщо ви бажаєте виконати зміну, зверніться до
спеціалізованої фірми, що вас обслуговує.

Програма відпустки починається о 00:00 дня, що
йде після дня від'їзду. Програма відпустки завер-
шується о 00:00 дня приїзду. Це означає, що в день
від'їзду і приїзду налаштована часова програма
активна.
Під час дії програми відпустки у базовій індикації
з'являється „Програма відпустки“.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“

2. „Вентиляційна установка“

3. „Програма відпустки“

4. /  для вибору „День від'їзду“ і „День повер-
нення“

Мал. 32

5. OK для підтвердження
У базовій індикації з'являється „Програма від-
пустки“.

Вказівка
Під час роботи програми відпустки вентиля-
ція квартири працює у базовому режимі (сту-
пінь вентиляції 1).
Це діє також у тому випадку, якщо програма
відпустки була активована для вентиляції.

Налаштування „Програми відпустки“ (HO2C)

Вказівка
Програма відпустки застосовується для всіх опа-
лювальних контурів.
Якщо ви бажаєте виконати зміну, зверніться до
спеціалізованої фірми, що вас обслуговує.

Програма відпустки починається о 00:00 дня, що
йде після дня від'їзду. Програма відпустки завер-
шується о 00:00 дня приїзду. Це означає, що в день
від'їзду і приїзду налаштована часова програма
активна.
Під час дії програми відпустки у базовій індикації
з'являється „Програма відпустки“.

Натисніть на наступні кнопки:

1. 

2. „Програма відпустки“

3. „Вентиляційна установка“

4. 

5. Натисканням /  вибрати „День від'їзду“ і
„День повернення“.

Мал. 33

6.  для підтвердження
У базовій індикації з'являється „Програма від-
пустки“.

Вказівка
Під час роботи програми відпустки вентиля-
ція квартири працює у базовому режимі (сту-
пінь вентиляції 1).
Це діє також у тому випадку, якщо програма
відпустки була активована для вентиляції.

Вентиляція квартири

Функція економії енергії „Програма відпустки“
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Вихід з „Програми відпустки“ або її видалення (тільки HO2B)

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“

2. „Вентиляційна установка“

3. „Вент.установка, програма відпустки“

4.  для „День повернення“ вибрати дату, що збі-
гається з датою „День від'їзду“

5. OK для підтвердження

Налаштування заданої температури приміщення для вентиляції без рекуперації
тепла

Заводське налаштування: 20 °C
Якщо температура приміщення перевищить нала-
штоване задане значення більш ніж на 1 °C, венти-
ляція виконується без рекуперації тепла.

Вказівка
Щоб забезпечити правильну роботу вентиляції
квартири, налаштуйте задане значення макс. на
4 °C нижче заданого значення температури для
опалення приміщень.

Крім Vitovent 300-C і 300-W.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Вентиляційна установка“

3. „Тем-ра приміщення Задано“

4. /  для вибору необхідного значення

5. OK/  для підтвердження

Налаштування заданої мінімальної температури припливного повітря без рекупе-
рації тепла

Заводське налаштування: 16 °C
Як тільки температура припливного повітря переви-
щить налаштоване задане значення, вентиляція
буде виконуватися без рекуперації тепла.

Вказівка
Що нижче налаштоване значення цієї темпера-
тури, то більше небезпека утворення конденсату
на зовнішній стороні трубопроводів. Таке утво-
рення конденсату може призвести до пошкоджень
будівлі.

Крім Vitovent 300-C і 300-W.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Вентиляційна установка“

3. „Мін. темп-ра припливного повітря байпас “

4. /  для вибору необхідного значення

5. OK/  для підтвердження

Чищення або заміна фільтрів

Виконуйте заміну фільтрів у разі настання одного з
наступних умов:
■ У базовому меню з'являється „Перевірити

фільтр“.
Або

■ Остання заміна фільтрів була виконана більше 1
року тому.

Вказівка
Кількість днів, що залишилися до наступної заміни
фільтрів, ви можете опитати в пункті „Інформа-
ція“ розширеного меню.
Якщо вентиляційний пристрій має декілька фільт-
рів, їхнє чищення або заміну слід завжди викону-
вати одночасно.

Підтвердіть заміну або очищення фільтрів на контр-
олері.

Вентиляція квартири

Функція економії енергії „Програма відпустки“ (продовження)
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Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Вентиляційна установка“

3. „Заміна фільтра “

4. OK/  для підтвердження
Лічильник знов скидається до 365 днів.

Налаштування інтенсивного режиму

Підвищена інтенсивність вентиляції залишається
активною впродовж 2 годин. Після цього робота
системи знов продовжиться на ступені вентиляції,
що активна у режимі.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Вентиляційна установка“

3. „Інтенсивний режим“

4. Увімк

Налаштування зниженого режиму

Знижена інтенсивність вентиляції залишається
активною впродовж 12 годин. Після цього робота
системи знов продовжиться на ступені вентиляції,
що активна у режимі.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Вентиляційна установка“

3. „Еко“

4. Увімк

Вентиляція квартири

Чищення або заміна фільтрів (продовження)
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Ви можете заблокувати керування на дисплеї у 2
кроки:
■ Усі функції в базовому меню можуть використову-

ватися. Режим перевірки димаря може бути акти-
вований.
Усі інші функції заблоковані.

■ Усі функції заблоковані. Режим перевірки димаря
може бути активований.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Блокування керування“

4. „Можливе керування тільки з базовою інди-
кацією“ або „Заблокувати все“

5. Введіть пароль „vitotronic“.
Пароль може бути змінений (див. стор. 44).

6. OK/  для підтвердження

Скасування блокування керування

Натисніть на наступні кнопки:

1. Доторкніться до будь-якої області дисплея.
З'являється „Керування заблоковано“.

2. Натисніть „Розблокувати“.
З'являються поле введення і клавіатура.

3. Введіть пароль „vitotronic“ або ваш особистий
пароль.

4. OK для підтвердження

Зміна паролю для функції блокування керування

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Змінити паролі“

4. Введіть попередній пароль.

5. Введіть новий пароль.

Вказівка
Новий пароль не буде запитуватися для пере-
вірки.

6. OK/  для підтвердження

Налаштування освітлення дисплею

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Екран“/„яскравість дисплея“

4. „Яскравість у режимі очікування“ або
„Яскравість під час роботи“

5. /  для вибору необхідного значення

6. OK/  для підтвердження

Звуковий сигнал освітлення дисплею (звук кнопки)

В заводському стані активований звуковий сигнал,
що лунає при кожному доторканні до кнопки. Цей
звуковий сигнал може бути вимкнений.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Звук“/„увімк/вимк“

4. „Увімк“ або „Вимк“ для вибору необхідної
функції.

5. „OK“/  для підтвердження.

Подальші налаштування

Блокування керування
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Ви можете надати усім опалювальним контурам
індивідуальні імена. 

Вказівка
Скорочення 1, 2, 3 у базовому меню зберігаються
незміненими.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Перейменувати опалювальні контури“

4. Вибрати „Опалюв. контур 1“, „Опалюв. кон-
тур 2“ або „Опалюв. контур 3“ і ввести бажане
ім'я, наприклад, „Перший поверх“.

5. OK/  для підтвердження

Для відповідного опалювального контуру в голов-
ному меню з'являється присвоєне ім'я.

Налаштування часу і дати

Час і дата налаштовуються на заводі-виробнику.
Якщо ваша опалювальна установка залишалася
вимкненою впродовж довгого часу, вам може бути
необхідно знов налаштувати час і дату.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Дата і час“

4. „Дата“ або „Час“

5. /  для вибору необхідного значення

6. OK/  для підтвердження

Налаштування мови

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Мова“

4. Необхідна мова

5. OK/  для підтвердження

Введення контактних даних фірми з опалювальної техніки

Ви може ввести контактні дані фірми з опалюваль-
ної техніки, що вас обслуговує. Ці дані можна
викликати через розділ інформації.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“ або „Інформація“

3. „Контактні дані спеціалізованої фірми“

4. Необхідне поле введення

5. В окремих полях введіть текст (див. стор. 45).

6. OK/  для підтвердження

Вибір базової індикації для постійного відображення

Ви можете вибрати одну з наступних базових інди-
кацій:
■ „Опалення“
■ „Вентиляційна установка“

■ „Панель енергії“
■ „Обране“

Подальші налаштування

Введення імені для опалювальних контурів
58
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Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Вибір базової індикації“

4. Бажана індикація

5. OK/  для підтвердження

Вказівка
При натисканні на  ви перейдете до вибраної
індикації.

Вимкнення дисплея для чищення

Якщо потрібно очистити дисплей, його можна вим-
кнути на 30 секунд. Завдяки цьому ви можете уни-
кнути небажаних операцій, що можуть статися вна-
слідок контакту з екраном.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Очистити дисплей“
Дисплей вимикається, і починається зворотній
відлік.

Відновлення заводського налаштування

Ви можете окремо скинути змінені значення для
кожного опалювального контуру до заводських
налаштувань.

Вказівка
Якщо опалювальним контурам були присвоєні
найменування (див. розділ „Налаштування найме-
нування для опалювальних контурів“), то задане
найменування зберігається.

Налаштування і значення, що скидаються:
■ Задана температура приміщення
■ Задане значення зниженої температури примі-

щення
■ Режим роботи
■ Задане значення температури гарячої води
■ Часова програма для опалення приміщень
■ Часова програма для приготування гарячої води

■ Часова програма для циркуляційного насосу ГВП
■ Нахил і рівень кривої опалення
■ Комфортна функція і функція збереження енергії

видаляються.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Налаштування“

3. „Заводське налаштування“

4. „Опалюв. контур 1 2 3“ для вибору бажаного
опалювального контуру

5. OK/  для підтвердження

Подальші налаштування

 Вибір базової індикації для постійного… (продовження)

58
12

99
5



47

В залежності від підключених компонентів і викона-
них налаштувань ви можете виконати опитування
поточних значень температури й режимів роботи.

В головному меню інформація поділяється на
групи:
■ „Загальні параметри“
■ „Опалюв.контур 1“
■ „Опалюв.контур 2“
■ „Опалюв.контур 3“
■ „Гаряча вода“
■ „Геліоуст.“
■ „Вентиляційна установка“
■ „Контактні дані спеціалізованої фірми“
■ „Скинути дані“

Вказівка
Якщо опалювальним контурам були присвоєні
найменування (див. розділ „Введення найменування
для опалювального контура“), то з'являється
задане найменування.
Докладна інформація про можливості опитування
для окремих груп знаходиться в розділі „Можливо-
сті опитування“.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Інформація“

Динаміка температури в ємнісному водонагрівачі

В залежності від типу ємнісного водонагрівача
динаміка температури відображається графічно.
Криві представляють динаміку температури в окре-
мих точках вимірювання ємнісного водонагрівача.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Інформація“

3. „Гаряча вода“

4. „Гістограма ємності“/„Огляд ємнісного водо-
нагрівача“

5. Вибрати необхідний період

Ви можете викликати наступні проміжки часу:
■ 24 години
■ 7 днів
■ 30 днів

Розшарування температури в ємнісному водонагрівачі

В залежності від типу ємнісного водонагрівача роз-
шарування температури відображається графічно.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/

2. „Інформація“

3. „Гаряча вода“

4. „Ємн. водонагрівач, температурне розшару-
вання“

5. Вибрати необхідний період

Ви можете викликати наступні проміжки часу:
■ 24 години
■ 7 днів
■ 30 днів

Опитування обсягу генерації сонячної енергії в поєднанні з геліоустановками

Тільки в поєднанні з модулем керування геліоуста-
новкою, тип SM1. В поєднанні з контролером
геліоустановки Vitosolic за допомогою цього контр-
олера ви можете запитати обсяг генерації сонячної
енергії.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/

2. „Інформація“

3. „Геліоуст.“/„Сонячна енегрія“

4. „Гістограма сонячної енергії“/„Огляд соняч-
ної енергії“

5. „необхідний період (у разі наявності)“

Вказівка
Додаткові можливості опитування, наприклад,
через години роботи насосу контуру геліоуста-
новки, ви зможете знайти в розширеному меню в
розділі „Інформація“ у групі „Геліоуст.“.

Опитування

Опитування інформації
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Опитування контактних даних фірми з опалювальної техніки, що вас обслуговує

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“

2. „Інформація“

3. „Контактні дані спеціалізованої фірми“

Вказівка
Якщо не було введено жодних даних, див.
стор. 45.

Скидання робочих параметрів (лічильника)

Наступні дані можуть бути скинуті на нуль:
■ „Години роботи пальника “
■ „Пуски пальника“
■ „Насос контуру геліоустановки“
■ „Сонячна енергія“
■ „SM1 выход 22“ (години роботи)
■ „Всі дані“

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/

2. „Інформація“

3. „Скинути дані“

4. Бажана точка даних або „Всі дані“

5. OK/  для підтвердження або  для скасу-
вання

Опитування повідомлення про техобслуговування

Спеціалізована фірма, що вас обслуговує, може
налаштувати час технічного обслуговування (гра-
ничні значення) (наприклад, для годин роботи паль-
ника). У разі перевищення цих значень з'являється
повідомлення про необхідність техобслуговування.
Якщо для вашої опалювальної установки необхідно
техобслуговування, на дисплеї відображається сим-
вол  і повідомлення „Обслуговування“.

Натисніть „Підтвердити“.
У нижньому рядку блимає .

Опитування повідомлення про техобслугову-
вання

1. Натисніть  у нижньому рядку.
Повідомлення про техобслуговування
з'являється у жовтому кольорі у списку.

2. Сповістіть спеціалізовану фірму, що вас обслу-
говує.
Якщо на вашій опалювальній установці одно-
часно зареєстровані повідомлення про несправ-
ності, при натисканні на символ  з'являється:
„Несправності“ і „Обслуговування“ „Повідо-
млення“.

3. Натисніть „Обслуговування“ „повідомлення“
Повідомлення про техобслуговування з'явля-
ються у жовтому кольорі у списку.

Вказівка
Якщо техобслуговування може бути виконано
лише пізніше, повідомлення про техобслугову-
вання з'явиться знов наступного понеділка.

Опитування повідомлення про несправність

Якщо у вашій опалювальній установці виникли
несправності, на дисплеї відображається символ 
і з'являється „Несправність“. На контролері бли-
має червоний індикатор несправності (див. розділ
„Увімкнення опалювальної установки“).

Натисніть „Підтвердити“.
У нижньому рядку блимає .

Вказівка
■ Якщо для подавання сигналів несправності було

підключено сигнальний пристрій (наприклад,
сирену), цей сигнальний пристрій можна буде
вимкнути через підтвердження повідомлення
про несправність.

■ Якщо усунення несправності може бути вико-
нано лише пізніше, повідомлення про несправ-
ність з'явиться знов наступного дня о 7:00. Сиг-
нальний пристрій вмикається знов.

Опитування

Опитування інформації (продовження)
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Виклик повідомлення про несправність

1. Натисніть  у нижньому рядку.
Повідомлення про несправність з'являється у
червоному кольорі у списку.
Одночасно існуючі повідомлення про техобслу-
говування відображаються у жовтому кольорі.

2. Натисканням ? ви можете викликати вказівки
щодо поведінки опалювальної установки.
Ви отримаєте поради щодо заходів, які ви
можете вжити самостійно перед сповіщенням
спеціалізованої фірми, що вас обслуговує.

3. Запишіть код та причину несправності. Напри-
клад: 10 „Датчик зовнішньої температури“.
Завдяки цьому спеціалізована фірма зможе
краще підготуватися, що може допомогти уни-
кнути непотрібних відрядних витрат.

4. Сповістіть спеціалізовану фірму, що вас обслу-
говує.

5. Натисніть „Підтв.“.

Небезпека
Неусунені несправності можуть мати небез-
печні для життя наслідки.
Не підтверджуйте повідомлення про несправ-
ності кілька разів у межах короткого часу.
Якщо несправність буде виникати повторно,
сповістіть спеціалізовану фірму, що вас
обслуговує. Спеціалізована фірма, що вас
обслуговує, може проаналізувати причини та
усунути несправність.

Вказівка
Якщо у вашій опалювальній установці одночасно
існують повідомлення про техобслуговування,
з'являється „Несправності“ та „Обслугову-
вання“ „Повідомлення“.

Натисніть „Несправності“
Повідомлення про несправність з'являються у чер-
воному кольорі у списку.

Опитування текстів довідки

Для індикацій і функцій ви можете викликати відпо-
відні тексти довідки.

Натисніть на наступні кнопки:

1.  для виклику довідки

2.  для повторного виходу до початкової індика-
ції

Опитування

Опитування повідомлення про несправність (продовження)

58
12

99
5

 



50

Режим перевірки димаря для вимірювання відхід-
них газів з короткочасно підвищеною температурою
котлової води.
Режим перевірки димаря може активувати лише
ваш коминар під час щорічної перевірки.

Вказівка
Коминар також може активувати режим пере-
вірки димаря, якщо керування заблоковано спеціа-
лізованою фірмою, що вас обслуговує.

Активація режиму перевірки димаря

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/„ “

2. „Режим перевірки“

3. „Увімк“/„ “

Активуються наступні функції:
■ Вмикається пальник. На дисплеї з'являється

■ Насоси вмикаються.
■ Змішувач залишається в режимі регулювання.
■ Регулювання температури котлової води

здійснюється електронним регулятором тем-
ператури.

Вказівка
Під час активації функції слід забезпечити
достатній відбір тепла.

Вихід з режиму перевірки димаря

■ Автоматично через 30 хвилин
Або

■ Натисніть „Вимк“.

Режим перевірки димаря

Режим перевірки димаря
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Причина Усунення
Опалювальна установка вимкнена. ■ Увімкніть вимикач мережі живлення (див. стор. 29).

■ При наявності увімкніть головний вимикач (знахо-
диться зовні котельного приміщення).

■ Увімкніть запобіжник у розподільному електрично-
му пристрої (запобіжник входу у будинок).

■ Контролер має неправильні налаштування.
■ Пристрій дистанційного контролю (при наявності)

має неправильні налаштування.
Окрема інструкція з експлуатації

Опалення приміщень має бути активовано.

Перевірте і у разі необхідності зробіть правильні на-
лаштування:
■ Режим роботи (див. стор. 16)
■ Температура приміщення (див. стор. 31)
■ Час (див. стор. 45)
■ Часова програма опалення приміщень (див.

стор. 32)
■ Крива опалення (див. стор. 33).

Ємнісний водонагрівач нагрівається. Зачекайте, поки нагріється ємнісний водонагрівач.
У разі необхідності зменшіть відбір води або тимча-
сово температуру гарячої води.

Нестача палива. Зріджений газ 
Перевірте запаси палива і за необхідністю зробить
замовлення.
Природний газ: 
Відкрийте запірний газовій кран. За необхідністю
проконсультуйтеся з вашим підприємством з газопо-
стачання.

На дисплеї відображається „Несправність пальни-
ка“.

Натисніть кнопку R (див. стор. 29).
Підтвердьте несправність (див. стор. 49).

Небезпека
Неусунені несправності можуть мати небез-
печні для життя наслідки.
Не підтверджуйте повідомлення про несправ-
ності кілька разів у межах короткого часу. Як-
що несправність буде виникати повторно, спо-
вістіть спеціалізовану фірму, що вас обслуго-
вує. Спеціалізована фірма, що вас обслуговує,
може проаналізувати причини та усунути не-
справність.

 
На дисплеї відображається „Несправність“. Бли-
має червоний індикатор несправності.

Запитайте вид несправності. Підтвердьте несправ-
ність (див. стор. 49). У разі необхідності сповістіть
спеціалізовану фірму з опалювальної техніки, що
вас обслуговує.

„Сушіння бетону“ активовано. Жодних заходів не потрібно.
Після закінчення періоду сушіння бетону буде знов
активний налаштований режим роботи.

Мотор змішувача несправний. Налаштуйте змішувач вручну.
У поєднанні з пристроєм вентиляції квартири:
■ Байпас не закривається.
■ Попередня нагрівальна секція несправна.
■ Вентилятор припливного/відхідного повітря не-

справний.

Сповістіть спеціалізовану фірму з опалювальної тех-
ніки.

Що необхідно робити?

У приміщеннях надто холодно
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Причина Усунення
■ Контролер має неправильні налаштування.
■ Пристрій дистанційного контролю (при наявності)

має неправильні налаштування.
Окрема інструкція з експлуатації

Перевірте і у разі необхідності зробіть правильні на-
лаштування:
■ Режим роботи (див. стор. 16)
■ Температура приміщення (див. стор. 31)
■ Час (див. стор. 45)
■ Часова програма опалення приміщень (див.

стор. 32)
■ Крива опалення (див. стор. 33).

На дисплеї відображається „Несправність“. Бли-
має червоний індикатор несправності.

Запитайте вид несправності. Підтвердьте несправ-
ність (див. стор. 49). У разі необхідності сповістіть
спеціалізовану фірму з опалювальної техніки, що
вас обслуговує.

Мотор змішувача несправний. Налаштуйте змішувач вручну.
У поєднанні з пристроєм вентиляції квартири:
Байпас не відкривається.

Перевірте і за необхідністю зробіть наступні нала-
штування:
■ Задана температура приміщення для вентиляції

„Зад.темп. помещения“ (див. стор. 42)
■ Мінімальна температура припливного повітря для

вентиляції „Зад.темп. приміщення“ (див.
стор. 42)

У разі необхідності сповістіть спеціалізовану фірму з
опалювальної техніки, що вас обслуговує.

Гарячої води немає

Причина Усунення
Опалювальну установку вимкнено. ■ Увімкніть вимикач мережі живлення (див. стор. 29).

■ При наявності увімкніть головний вимикач (знахо-
диться зовні котельного приміщення).

■ Увімкніть запобіжник у розподільному електрично-
му пристрої (запобіжник входу у будинок).

■ Контролер має неправильні налаштування.
■ Пристрій дистанційного контролю (при наявності)

має неправильні налаштування.
Окрема інструкція з експлуатації

Приготування гарячої води має бути активовано.

Перевірте і у разі необхідності зробіть правильні на-
лаштування:
■ Режим роботи (див. стор. 16)
■ Температура приміщення (див. стор. 31)
■ Час (див. стор. 45)
■ Часова програма опалення приміщень (див.

стор. 32)
■ Крива опалення (див. стор. 33).

Нестача палива. Зріджений газ 
Перевірте запаси палива і за необхідністю зробіть
замовлення.
Природний газ: 
Відкрийте запірний газовій кран. За необхідністю
проконсультуйтеся з вашим підприємством з газопо-
стачання.

На дисплеї відображається „Несправність“. Бли-
має червоний індикатор несправності.

Запитайте вид несправності. Підтвердьте несправ-
ність (див. стор. 49). У разі необхідності сповістіть
спеціалізовану фірму з опалювальної техніки, що
вас обслуговує.

Що необхідно робити?

У приміщеннях надто жарко
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Причина Усунення
Контролер має неправильні налаштування. Перевірте і у разі необхідності зробіть правильні на-

лаштування для температури гарячої води (див.
стор. 37).

Приготування гарячої води виконує геліоустановка. Перевірте і за необхідністю зробіть правильні нала-
штування на геліоустановці.

Окрема інструкція з експлуатації

 

Відображається „Несправність“

Причина Усунення
Несправність опалювальної установки Виконайте дії, які описані на стор. 49.

Відображається ë і „Техобслуговування“

Причина Усунення
Досягнуто строк, встановлений спеціалізованою фір-
мою з опалювальної техніки, що вас обслуговує.

Виконайте дії, які описані на стор. 48.

Відображається „Керування заблоковано“

Причина Усунення
Керування було заблоковано. Скасуйте блокування (див. стор. 44).

Відображається „Зовнішнє увімкнення“

Причина Усунення
Налаштований на контролері режим роботи був пе-
ремкнений зовнішнім комутаційним пристроєм,
наприклад, модулем розширення EA1.

Жодних заходів не потрібно. Якщо зовнішнє переми-
кання скасовується, налаштований режим роботи
знов активний.

Відображається „Зовнішня програма“

Причина Усунення
Режим роботи, що налаштований на контролері, був
перемкнутий через телекомунікаційний інтерфейс
Vitocom.

Ви можете змінити режим роботи.

Що необхідно робити?

Вода надто гаряча
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Причина Усунення
■ Фільтри у вентиляційній установці і клапанах від-

хідного повітря сильно забруднені.
■ Остання заміна фільтрів була виконана більше 1

року тому.

Замініть фільтри (див. стор. 56).

Двері/вікна відкриваються важко

Причина Усунення
В дуже герметичних будівлях, наприклад, в енергое-
фективному будинку:
Об'ємні потоки припливного та відхідного повітря у
вентиляційному пристрої знаходяться в дисбалансі.

Сповістіть спеціалізовану фірму з опалювальної тех-
ніки.

Двері/вікна розчиняються навстіж при відкриванні

Причина Усунення
В дуже герметичних будівлях, наприклад, в енергое-
фективному будинку:
Об'ємні потоки припливного та відхідного повітря у
вентиляційному пристрої знаходяться в дисбалансі.

Сповістіть спеціалізовану фірму з опалювальної тех-
ніки.

Що необхідно робити?

Відображається „Перевірити фильтр“ 

58
12

99
5



55

Обладнання можна чистити з використанням стан-
дартного побутового засобу для чищення (але не
абразивного). Чищення поверхні панелі керування
можна виконувати тканиною з мікроволокна.

Огляд і технічне обслуговування

Огляд і техобслуговування опалювальної установки
здійснюється згідно з Положенням про економію
енергії та нормами DIN 4755, DVGW-TRGI 2008 і
DIN 1988-8.

Для забезпечення безперебійного, енергоощадного
і екологічно чистого режиму опалення необхідно
регулярне проведення технічного обслуговування.
Щонайменше один раз кожні 2 роки авторизована
спеціалізована фірма з опалювальної техніки має
проводити техобслуговування вашої опалювальної
установки. Найкращим варіантом буде укладення
договору на огляд та техобслуговування зі спеціалі-
зованою фірмою з опалювальної техніки.

Прилад

З накопиченням забруднень приладу підвищується
температура відхідних газів, що стає причиною зро-
стання втрат енергії. Ми рекомендуємо виконувати
щорічне чищення приладу.

Ємнісний водонагрівач (за наявності)

Стандарти DIN 1988-8 і EN 806 вимагають прове-
дення першого технічного обслуговування або
чищення не пізніше, ніж через 2 роки після вве-
дення в експлуатацію, і їх повторне проведення в
міру необхідності.
Чищення внутрішніх поверхонь ємнісного водонагрі-
вача, в тому числі підключень контуру ГВП, дозво-
ляється проводити тільки авторизованій спеціалізо-
ваній фірмі з опалювальної техніки.
Якщо трубопровід ємнісного водонагрівача, що
подає холодну воду, оснащений пристроєм водопід-
готовки, наприклад, шлюзом або пристроєм для
додавання присадок, то його наповнювач слід своє-
часно замінювати. При цьому необхідно дотримува-
тися вказівок виробника.

Додатково для Vitocell 100:
Щорічну перевірку працездатності анода ми реко-
мендуємо доручати спеціалізованій фірмі з опалю-
вальної техніки.
Перевірка анода може здійснюватися без перери-
вання експлуатації. Спеціалізована фірма виконує
вимірювання захисного струму з використанням
тестера анода.

Запобіжний клапан (ємнісний водонагрівач)

Користувач або спеціалізована фірма один раз на
півроку має перевіряти працездатність запобіжного
клапана через його часткове відкриття (див.
інструкцію виробника клапана). Існує небезпека
забруднення сідла клапана.
Під час нагрівання із запобіжного клапана може
капати вода. Випускний отвір має виходити у атмо-
сферу.

! Увага
Знижений друк може спричинити ушкод-
ження.
Запобіжний клапан не закривати.

Технічний догляд

Чищення
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Фільтр води контуру ГВП (за наявності)

З метою дотримання санітарно-гігієнічних норм:
■ У фільтрах, що не промиваються зворотним пото-

ком, кожні 6 місяців слід замінювати патрон
фільтра (кожні 2 місяці має проводитися візуаль-
ний контроль).

■ Для фільтрів, що промиваються зворотним пото-
ком, виконувати зворотне промивання кожні
2 місяці.

Чищення установки вентиляції квартири

■ Чищення корпусу вентиляційного пристрою
можна виконувати з використанням стандартного
побутового засобу для чищення (не абразивного).

■ Фільтри зовнішнього та відхідного повітря у венти-
ляційному пристрої, а також фільтри в клапанах
відхідного повітря підлягають регулярному очи-
щенню. Ми рекомендуємо заміняти ці фільтри
один раз на рік.

! Увага
Відкладення пилу в пристрої можуть при-
звести до несправностей.
Не вмикайте пристрій без фільтрів зов-
нішнього та відхідного повітря.

■ Ми рекомендуємо регулярно (один раз на рік)
виконувати обслуговування та чищення вентиля-
ційного обладнання та системи повітропроводів.

■ Ми рекомендуємо підписати договір про технічне
обслуговування з спеціалізованою фірмою з опа-
лювальної/вентиляційної техніки.
Невиконання робіт з технічного обслуговування
являє собою ризик. Регулярне чищення і обслуго-
вування забезпечить безперебійну, екологічно
чисту і енергоощадливу роботу обладнання.

Очищення та заміна фільтрів

Якщо на дисплеї пристрою дистанційного керу-
вання відображається „Перевірити фільтри“, це
означає, що фільтри у вентиляційному пристрої
та/або в клапанах відхідного повітря забруднені.

Очищення фільтрів

У разі незначного забруднення очищення фільтрів
у вентиляційному пристрої слід виконувати пилосо-
сом.

Заміна фільтрів

У разі настання однієї з наступних умов фільтри
слід замінити:
■ Фільтри сильно забруднені.
■ Фільтри вже кілька разів піддавалися чищенню.
■ Остання заміна фільтрів була виконана більше

1 року тому.

Забруднені фільтри можна утилізувати зі звичай-
ними побутовими відходами.

Фільтри у вентиляційному пристрої

Небезпека
За дверцятами корпусу праворуч знаходяться
електричні підключення вентиляційного при-
строю. Доторкання до компонентів під напру-
гою може стати причиною важких травм вна-
слідок ураження електричним струмом.
Не відкривайте дверцята корпусу праворуч.

! Увага
Відкладення пилу в пристрої можуть призве-
сти до несправностей.
Перед відкриттям вентиляційного пристрою
витягніть штепсельну вилку.

Технічний догляд

Огляд і технічне обслуговування (продовження)
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Vitovent 300-W

Відкриття вентиляційного пристрою

Мал. 34

Технічний догляд

Очищення та заміна фільтрів (продовження)
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Очищення фільтрів. Заміна у разі необхідності

Вказівка
Перед витягуванням фільтрів слід запам'ятати
місце їхнього монтажу. У разі необхідності скори-
стуйтеся олівцем для позначення положення
фільтрів.

3.

A

B

2.

4.

1.

Мал. 35

A Фільтр відхідного повітря
B Фільтр зовнішнього повітря

Технічний догляд

Очищення та заміна фільтрів (продовження)
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Vitovent 300-C

Витягування корпусів фільтрів з приладу

2.

3.

4.

1.

B

A

Мал. 36

A Корпус для фільтра відхідного повітря
B Корпус для фільтра зовнішнього повітря

Технічний догляд

Очищення та заміна фільтрів (продовження)
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Очищення фільтрів. Заміна у разі необхідності

Вказівка
Якщо ви використовуєте фільтр тонкого очи-
щення: Перед витягуванням фільтра з корпусу
фільтра слід запам'ятати положення верхньої і
нижньої сторони. У разі необхідності скористуй-
теся олівцем для позначення положення фільтрів
на корпусі.

3.

4.

2.

1. 2x

Мал. 37

Технічний догляд

Очищення та заміна фільтрів (продовження)
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Установка корпусів фільтрів у пристрій

A

1.

2.

B

Мал. 38

A Фільтр відхідного повітря
B Фільтр зовнішнього повітря

Пошкодження трубопроводів

Якщо трубопроводи пристрою або зовнішнього при-
ладдя були пошкоджені, вони мають бути замінені.
Для заміни використовувати тільки оригінальні ком-
плектуючі. Для цього повідомте спеціалізовану
фірму, що вас обслуговує.

Технічний догляд

Очищення та заміна фільтрів (продовження)

58
12

99
5

 



62

Зниж. темп.приміщ. задан.

Опалення

Тем-ра приміщення Задано

Час.прогр.опаленння
Крива опалення

Дата і час
Мова
Яскравість дисплея

Контактні дані спеціалізованої фірми

Загальні параметри
Опалювал.контур 1

Гаряча вода
Геліоуст.

Часова програма циркуляції

Зад. темп. гарячої води
Час. програма ГВП

Докладні
дані про
запити
див. у наст.
розділі

Меню / 

Гаряча вода

Налаштування

Звук увімк/вимк

Блокування керування

Скинути дані

Опалюв.контур 3
Опалюв.контур 2

Перейменувати опалювальні контури

Обслуговування

Змінити пароль
Вибір базової індикації
Очистити дисплей

Заводське налаштування

Режим перевірки

Інформація

Панель енергії

Вентиляційна установка

Вентиляційна установка

Режим роботи
Часова програма вентиляції
Заміна фільтра

Тем-ра приміщення Задано

Еко

Мін. темп-ра припливного повітря байпас

Інтенсивний режим

Програма відпустки

Вибрати все

Вентиляційна установка
Опалюв.контур 3

Опалюв.контур 1
Опалюв.контур 2

Опалюв.контур 3

Опалюв.контур 1
Опалюв.контур 2

LAN увімк/вимк
Блокування керування
Змінити паролі
Вибір базової індикації

Мал. 39

Можливості опитування в „Інформація“

Вказівка
В залежності від обладнання вашої опалювальної
установки можливі не всі з перелічених опитувань.
Для інформації, що має позначку , ви можете
запитати докладні дані.

Натисніть на наступні кнопки:

1. „Меню“/

2. „Інформація“

3. ■ „Загальні параметри“
■ „Опалюв.контур 1“
■ „Опалюв.контур 2“
■ „Опалюв.контур 3“
■ „Гаряча вода“
■ „Геліоуст.“
■ „Вентиляційна установка“
■ „Скинути дані“
■ „Контактні дані спеціалізованої фірми“

Додаток

Огляд розширеного меню
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Загальні параметри
„Зовнішня температура“
„Температура котла“
„загальна температура подаючої магістралі“
„Температура відхідних газів“
„Пальник“
„Години роботи пальника“
„Загальний сигнал несправності“
„Номер абонента“
„Входи модуля розширення EA1“ 
„Функція входу мод. розш. EA1 вхід DE1“ 
„Функція входу мод. розш. EA1 вхід DE2“ 
„Функція входу мод. розш. EA1 вхід DE3“ 
„Зовнішнє підключення 0 .. 10В модуль EA1“
„Час“
„Дата“
„Заводській номер котла“
„Заводській номер контролера“

Опалюв. контур 1, 2 або 3
„Режим роботи“ 
„Поточний режим“ 
„Часова програма“
„Температура приміщення“
„Знижена темп-ра приміщення задан.“
„Задан.значення зовн.темп-ри приміщення“
„Комфортна температура“
„Крива опалення, нахил“
„Крива опалення, рівень“
„Насос контуру опалення“
„Змішувач“
„Температура подаючої магістралі“

Гаряча вода
„Часова програма ГВП“ , Опалюв. контур 1, 2
або 3
„Часова програма цирк.“ , Опалюв. контур 1, 2
або 3
„Огляд ємнісного водонагрівача“
„Ємн. водонагрівач, температурне розшару-
вання“
„Температура гарячої води“
„Розрахована температура ємнісного водона-
грівача“ 
„Циркуляційний насос ГВП“
„Насос завантаження водонагрівача“
„Стан завантаження ємності ГВП“
„Тип ємнісного водонагрівача“

Геліоуст.
„Огляд сонячної енергії“ 
„Температура колектору“
„ГВП - геліоуст.“
„Насос контура гелиоустановки“ (години робо-
ти)
„Сонячна енергія“
„Насос контуру геліоустановки“
або
„Число обертів. насоса геліоуст.“
„Блокування нагрівання ГВП“
„SM1 вихід 22“
„Датчик 7“
„Датчик 10“
„Блокування нагрівання опалення“
„Площа абсорбера“

Вентиляційна установка
„Режим роботи“ 
„Поточний режим“
„Огляд“
„Об'ємна витрата припливного повітря“
„Об'ємна витрата випускного повітря“
„Тем-ра приміщення Задано“ 
„Мін.темп-ра припливного повітря байпас“
„Часова програма“
„Байпас переключений “
„Концентрація вологості“
„Концентрація CO2“
„Задане значення CO2“
„Електрична секція попереднього нагрівання“
„Заміна фільтра найпізніше за ...“
„Програма відпустки“

Додаток

Можливості опитування в „Інформація“ (продовження)
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Режим очікування (знижений режим опалення)

Див. „Знижений режим опалення“.

Режим роботи

За допомогою режиму роботи можна встановити
наступне:
■ Опалення приміщень і приготування гарячої води

Або
■ Тільки приготування гарячої води, без опалення

приміщень
Або

■ Активний тільки захист від замерзання водогрій-
ного котла і ємнісного водонагрівача.
Без опалення приміщень, без приготування гаря-
чої води

Вказівка
Режим для опалення приміщень без приготування
гарячою води відсутній. Якщо буде необхідно опа-
лення приміщень, як правило також потре-
бується гаряча вода (зимовий режим).

Поточний режим

Режим роботи „Опалення й ГВП“ заміняє поточний
„нормальний режим опалення“ на поточний „зниже-
ний режим опалення“ та навпаки. Точки часу пере-
микання поточного режиму встановлюються під час
налаштування часової програми.

Комплект приводу змішувача для опалюваль-
ного контура зі змішувачем

Вузол (приладдя) для регулювання опалювального
контуру з змішувачем, див. „Змішувач“

Сушіння бетону

Спеціалізована фірма з опалювальної техніки, що
вас обслуговує, активує цю функцію наприклад, для
нової будівлі або для сушіння бетонної підлоги.
Таким чином, сушіння безшовної підлоги прово-
диться за фіксованою часовою програмою (темпе-
ратурно-часової профіль) відповідно до будівель-
них норм.

Функція сушіння бетону впливає на опалювальні
контури зі змішувачем:
■ Усі приміщення опалюються відповідно до темпе-

ратурно-часового профілю.
Під час сушіння бетону (макс. 32 дні) ваші нала-
штування не впливають на опалення приміщень.

■ Виконується приготування гарячої води (проте
пріоритетне увімкнення скасоване).

Внутрішньопідлогове опалення

Системи підлогового опалення — це низькотемпе-
ратурні системи опалення, які дуже повільно реагу-
ють на короткострокові перепади температури.
Тому опалення зі зниженою температурою в примі-
щенні вночі та вмикання режиму „Економний
режим“ під час недовгої відсутності недостатньо
для суттєвої економії енергії.

Режим опалення

Нормальний режим опалення

У періоди часу, коли ви цілий день знаходитесь
вдома, опалюйте приміщення з нормальною темпе-
ратурою. Періоди часу (цикли) слід задавати за
допомогою часової програми для опалення.

Знижений режим опалення

У періоди вашої відсутності або вночі опалюйте
приміщення зі зниженою температурою. Періоди
часу слід задавати за допомогою часової програми
для опалення. При використанні системи внут-
рішньопідлогового опалення знижений режим лише
умовно забезпечує економію енергії (див. „Внут-
рішньопідлогове опалення“).

Режим опалення з керуванням за температурою
приміщення

В режимі з керуванням за температурою примі-
щення температура подаючої магістралі регу-
люється в залежності від температури у примі-
щенні. При низькій температурі приміщення над-
ається більше тепла, ніж при більш високій темпе-
ратурі.
Температура приміщення вимірюється датчиком і
передається на контролер. Датчик знаходиться в
приміщенні.
Регулювання температури подавальної магістралі
не залежить від температури зовнішнього повітря.

Режим погодозалежної теплогенерації

В режимі погодозалежної теплогенерації темпера-
тура подаючої магістралі регулюється в залежності
від температури зовнішнього повітря. При низькій
зовнішній температурі надається більше тепла, ніж
при більш високій температурі.
Температура зовнішнього повітря вимірюється дат-
чиком і передається на контролер. Датчик знахо-
диться зовні на будинку.
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Крива опалення

Криві опалення являють собою залежність між зов-
нішньою температурою, заданою температурою
приміщення і температурою котлової води або тем-
пературою подаючої магістралі. Що нижчою є зов-
нішня температура, то вищою є температура котло-
вої води або подаючої магістралі.
Щоб при будь-якій зовнішній температурі було мож-
ливо забезпечити достатню кількість тепла при міні-
мальній витраті палива, необхідно врахувати осо-
бливості будівлі та опалювальної установки. Для
цього спеціалізована фірма з опалювальної техніки,
що вас обслуговує, виконує налаштування кривої
опалення.

Зображені криві опалення застосовуються у разі
наступних налаштувань:
■ Рівень кривої опалення = 0
■ Нормальна температура приміщення (задане зна-

чення) = 20 °C
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Мал. 40

Приклад:
Для зовнішньої температури −14 °C:
A Система внутрішньопідлогового опалення,

нахил 0,2 - 0,8
B Низькотемпературна опалювальна система,

нахил 0,8 – 1,6
C Опалювальна установка з температурою котло-

вої води вище 75 °C, нахил 1,6 - 2,0
Заводські налаштування: нахил = 1,4, рівень = 0.
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A Змінити нахил:
Крутизна кривої опалення змінюється.

B Змінити рівень:
Криві опалення зміщуються паралельно у вер-
тикальному напрямку.
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Опалювальний контур

Опалювальний контур - це замкнутий контур між
водогрійним котлом і радіаторами, в якому протікає
теплоносій.
Ваша опалювальна установка може мати кілька
опалювальних контурів. Наприклад, один опалю-
вальний контур для житлових приміщень і один
опалювальний контур для приміщень, що здаються
в оренду.

Насос опалювального контуру

Циркуляційний насос для перекачування теплоно-
сія в опалювальному контурі

Змішувач

Нагрітий теплоносій, що надходить від теплогене-
ратора, змішується з охолодженою водою опалю-
вального контуру. Вода, підігріта таким чином до
необхідної температури, подається насосом до опа-
лювального контуру. За допомогою змішувача
контролер змінює температуру подаючої магістралі
опалювального контуру відповідно до різних умов,
наприклад, до зміни зовнішньої температури.

Нічне зниження

Див. „Знижений режим опалення“

Режим з відбором повітря для горіння з примі-
щення установки

Повітря для горіння відбирається з приміщення, в
якому установлений водогрійний котел.

Режим з відбором повітря для горіння ззовні

Повітря для горіння відбирається ззовні будинку.

Температура приміщення

■ Нормальна температура приміщення:
У періоди часу, коли ви цілий день знаходитесь
вдома, використовуйте нормальну температуру
приміщення.

■ Знижена температура приміщення:
На час відсутності або вночі встановіть знижену
температуру приміщення, див. „Режим опалення“.

Запобіжний клапан

Захисний пристрій, який має вбудовуватися в тру-
бопровід холодної води спеціалізованою фірмою з
опалювальної техніки, що вас обслуговує. Запобіж-
ний клапан автоматично відкривається, щоб уни-
кнути надмірного підйому тиску в ємнісному водо-
нагрівачі.

Насос контуру геліоустановки

У поєднанні з геліоустановками.
Насос контуру геліоустановки подає охолоджений
теплоносій з теплообмінника ємнісного водонагрі-
вача в геліоколектори.

Задане значення температури

Попередньо встановлена температура, яку необ-
хідно досягти; наприклад, задана температура
гарячої води.

Літній режим

Режим роботи „Тільки ГВП“.
У теплу пору року режим опалення можна вим-
кнути. Котел продовжує приготування гарячої води.
Опалення приміщень вимкнено.

Насос завантаження водонагрівача

Циркуляційний насос для нагрівання води контуру
ГВП в ємнісному водонагрівачу

Фільтр води контуру ГВП

Пристрій, який видаляє тверді речовини з води кон-
туру ГВП. Фільтр води контуру ГВП вбудований в
трубопровід холодної води перед входом у ємніс-
ний водонагрівач або проточний нагрівач.

Режим погодозалежної теплогенерації

Див. „Режим опалення“

Циркуляційний насос

Циркуляційний насос перекачує гарячу воду в кіль-
цевому трубопроводі між накопичувальним водона-
грівачем і точками відбору води (наприклад, водя-
ним краном). Завдяки цьому гаряча вода дуже
швидко подається в точку відбору.

Додаток

Пояснення термінології опалення (продовження)

58
12

99
5



67

Вентиляція квартири

Система квартирної вентиляції забезпечує постійну
припливно-витяжну вентиляцію приміщень.
Система квартирної вентиляції складається з вен-
тиляційної установки, системи трубопроводів і кла-
панів припливного/відхідного повітря.
Фільтр зовнішнього повітря, вбудований в вентиля-
ційну установку, забезпечує захист від квіткового
пилку.

Принцип функціонування вентиляційного при-
строю

C

E

B

D

A

F

Мал. 42

A Припливне повітря
(наприклад, для спальні, дитячої або загальної
кімнати)

B Випускне повітря
C Зовнішнє повітря
D Відхідне повітря

(наприклад, з кухні, ванної кімнати, туалету)
E Байпас не активний, вентиляція з рекуперацією

тепла
F Байпас активний, вентиляція без рекуперації

тепла

Вентиляція з рекуперацією тепла, байпас забло-
кований

За допомогою теплообмінника у вентиляційній уста-
новці повітря, що подається в приміщення, (при-
пливне) попередньо нагрівається витяжним (відхід-
ним) повітрям. Для цього байпас E не активний.
При цьому втрата енергії в порівнянні з провітрю-
ванням через вікна мізерно мала.

Вентиляція без рекуперації тепла, байпас актив-
ний

При активному байпасі F об'ємний потік відхід-
ного повітря на 100 % пропускається повз теплооб-
мінника, і фільтроване свіже повітря із зовнішньою
температурою надходить у приміщення.
Таким чином у приміщення може поступати більш
холодне зовнішнє повітря, наприклад, прохолод-
ними ночами влітку (пасивне охолодження).

Якщо виконані всі перераховані нижче умови, бай-
пас активований:
■ Зовнішнє повітря холодніше, ніж повітря у примі-

щенні:
Зовнішнє повітря мінімум на 4 °C холодніше, ніж
повітря в приміщенні.

■ Температура у приміщеннях вище, ніж бажано:
Температура у приміщенні мінімум на 1 °C вище,
ніж „Зад.темп. приміщення“ для вентиляції.

■ Температура припливного повітря перевищує
мінімальну температуру для пасивного охолод-
ження („Мін. темп-ра припливного повітря бай-
пас“).

Об'ємні потоки повітря

Щоб в приміщеннях не створювався знижений або
надлишковий тиск, об'ємна витрата припливного
повітря має дорівнювати об'ємній витраті відхідного
повітря. Об'ємна витрата повітря регулюється спе-
ціалізованою фірмою, що вас обслуговує, під час
введення в експлуатацію.

Тільки для Vitovent 300-F: Регулювання волого-
сті повітря та концентрації вуглекислого газу
(концентрація CO2)

Якщо до вентиляційного пристрою приєднано
датчик CO2/вологості, об'ємна витрата повітря регу-
люється автоматично залежно від визначеної
концентрації CO2 і вмісту вологи. Для цього в
режимі „Вентиляц.автоматика“ має бути активний
поточний режим „Норма“.

Захист від замерзання теплообмінника у венти-
ляційному пристрої

В теплообміннику вентиляційного пристрою зов-
нішнє повітря нагрівається повітрям, що надходить
з приміщень. Через це відхідне повітря охолод-
жується, і в теплообміннику утворюється конденсат.
При низьких зовнішніх температурах цей конденсат
в теплообміннику може замерзнути.
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Функції захисту від замерзання:
■ Зовнішнє повітря нагрівається за допомогою

попередньої нагрівальної секції, у разі її наявності
(приладдя).

■ Об'ємна витрата повітря скорочується, у разі
необхідності до повної зупинки вентилятора.

Вказівка
Коли функція захисту від замерзання активна,
відображений ступінь вентиляції може відрізня-
тися від налаштованого. Індикація ступені венти-
ляції узгоджується зі зниженою об'ємною витра-
тою повітря функції захисту від замерзання.

Нагрівання припливного повітря через опалю-
вальний контур 1 (контур повітряного опалення,
що суміщений з вентиляцією)

Якщо у вентиляційну установку вбудована гідра-
влічна секція догрівання (приладдя), нагрівання
припливного повітря можливе через теплогенера-
тор. Зовнішнє повітря, що було попередньо нагріте
в теплообміннику вентиляційного пристрою, догрі-
вається через гідравлічну секцію догрівання тепло-
генератора.

В цьому випадку налаштування температури примі-
щення і часової програми для опалення приміщень
здійснюється в меню опалювального контуру 1.

Вказівка
Оскільки опалювальний контур вентиляційної
установки забезпечує лише незначну теплову
потужність, ми рекомендуємо використовувати
нагрівання припливного повітря як єдине джерело
тепла тільки в будівлях з дуже якісною ізоляцією
(наприклад, енергоефективний будинок).

Вказівки щодо утилізації

Утилізація упаковки

Утилізацію упаковки вашого виробу Viessmann
виконує спеціалізована фірма, що вас обслуговує.

DE: Упаковка, що підлягає утилізації, відповідно до
законодавчих положень має бути здана до сер-
тифікованого підприємства з утилізації відхо-
дів.

AT: Упаковка, що підлягає утилізації, відповідно до
законодавчих положень має бути здана до сер-
тифікованого підприємства з утилізації відхо-
дів. Використовуйте законодавчо встановлену
систему утилізації ARA (Altstoff Recycling
Austria AG, номер ліцензії 5766).

Остаточне виведення з експлуатації та утилізація опалювальної установки

Вироби Viessmann придатні для вторинної обробки.
Компоненти і паливо вашої опалювальної уста-
новки не можуть бути утилізовані в якості побутових
відходів.
З питань правильної утилізації вашої установки
зверніться до спеціалізованої фірми, що вас обслу-
говує.
DE: Експлуатаційні матеріали (наприклад, тепло-

носії) можуть бути утилізовані на комунальних
пунктах утилізації.

AT: Експлуатаційні матеріали (наприклад, тепло-
носії) можуть бути утилізовані на комунальних
пунктах утилізації ASZ (Altstoff
Sammelzentrum).
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– нормальна температура приміщення.................. 31
Базове налаштування.............................................. 46
Байпас....................................................................... 67
Баланс енергії...........................................................24
Блокування керування............................................. 44

В
Введення в експлуатацію......................................... 11
Введення до експлуатації........................................ 29
Вентиляційний пристрій
– чищення................................................................. 56
Вентиляція.......................................................... 21, 40
– без рекуперації тепла............................................67
– знижений режим.................................................... 43
– з рекуперацією тепла............................................ 67
– інтенсивний режим................................................ 43
– пояснення...............................................................67
– принцип функціонування...................................... 67
– режим роботи.........................................................17
Вентиляція без рекуперації тепла
– задана мінімальна температура припливного

повітря....................................................................42
– задана температура приміщення.........................42
Вентиляція квартири.......................................... 21, 40
– економія енергії..................................................... 12
– заводські налаштування........................................11
– комфорт..................................................................12
– пояснення...............................................................67
Виведення з експлуатації.........................................30
Видалення циклу...................................................... 20
Вимикання
– опалювальна установка без контролю захисту від

замерзання.............................................................30
Вимкнення
– опалення приміщень............................................. 33
– опалювальна установка з контролем захисту від

замерзання.............................................................29
– приготування гарячої води....................................39
Вихід з економного режиму..................................... 34
Вихід з комфортного режиму...................................34
Відкладення пилу..................................................... 56
Відновлення заводського налаштування................46
Відпустка....................................................... 11, 35, 41
Вказівки щодо чищення............................................55
Внутрішньопідлогове опалення...............................64
Вода надто гаряча.................................................... 53
Вода надто холодна................................................. 52
Вологість повітря...................................................... 67

Г
Гарячої води немає.................................................. 52
Геліоустановка.......................................................... 66
Гігієна гарячої води...................................................38
Глосарій.....................................................................64
Години роботи водогрійного котла.......................... 26
Головне меню........................................................... 15

Д
Дата/час, заводські налаштування.......................... 11
Денна температура (нормальна температура примі-
щення)................................................................. 11, 31
Дисплей
– чищення................................................................. 46
Договір на техобслуговування................................. 55
Додаткові налаштування..........................................45

Е
Економія енергії (поради).........................................11
Елементи керування................................................ 13
Енергетичний стан теплогенератора...................... 26

З
Заводські налаштування.......................................... 11
Задана температура.................................................66
Заміна фільтрів.........................................................56
– вентиляційний пристрій.........................................56
– клапани відхідного повітря....................................56
Запобіжний клапан................................................... 66
Захист від замерзання..............................................11
Збій електроживлення..............................................11
Звук кнопки................................................................44
Звуковий сигнал дисплею........................................ 44
Зимовий режим.........................................................64
Зміна характеру опалення водогрійного котла.......33
Змінювання циклу.....................................................19
Знижена температура приміщення (нічна темпера-
тура)...........................................................................11
Знижений режим опалення...................................... 11
Зовнішнє підключення..............................................17
Зовнішня програма...................................................17

І
Ім'я опалювальних контурів.....................................45
Індикатор несправності............................................ 29
Індикатор робочого стану.........................................29
Індикація
– перевірити фільтри................................................54
Індикація несправності.............................................53
Індикація тиску..........................................................29
Інтенсивність вентиляції
– зміна....................................................................... 22
– тимчасова зміна.....................................................22
Інтервал для заміни фільтрів...................................56

К
Керування заблоковано........................................... 53
Кількість енергії, що вироблена геліоустановкою.. 24
Комплект приводу змішувача.................................. 64
Комфорт (поради).....................................................12
Комфортна температура..........................................12
Комфортна функція ................................................. 34
Контактні дані фірми з опалювальної техніки........ 45
Контроль захисту від замерзання..................... 29, 33
Контур повітряного опалення, що суміщений з вен-
тиляцією.................................................................... 68
Концентрація вуглекислого газу.............................. 67
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Корпус фільтра....................................................59, 61
Крива опалення
– комфорт..................................................................12
– налаштування........................................................33
– пояснення...............................................................65

Л
Літній режим........................................................64, 66

М
Манометр.................................................................. 29
Мережевий вимикач................................................. 29
Можливості опитування........................................... 62

Н
Нагрівання припливного повітря............................. 68
Назва опалювального контуру.................................45
Налаштування дати..................................................45
Налаштування економного режиму........................ 34
Налаштування комфортного режиму
– контролер окремого котла.................................... 34
Налаштування мови.................................................45
Налаштування температури....................................31
Налаштування циклів...............................................18
Налаштування часу..................................................45
Налаштування часу опалення.................................18
Налаштування яскравості........................................44
Насос
– ємнісний водонагрівач...........................................66
– контур геліоустановки........................................... 66
– опалювальний контур............................................66
– Циркуляція............................................................. 66
Насос завантаження водонагрівача........................66
Насос контуру геліоустановки..................................14
Насос опалювального контуру................................ 66
Нахил.........................................................................33
Нахил кривої опалення............................................ 65
Нічна температура (знижена температура примі-
щення)................................................................. 11, 31
Нічне зниження......................................................... 66
Нормальна температура приміщення (денна темпе-
ратура).......................................................................11
Нормальний режим опалення..................................11

О
Обране...................................................................... 28
Огляд......................................................................... 55
Опалення приміщень
– вимкнення.............................................................. 33
– заводські налаштування........................................11
– режим роботи...................................................16, 32
– цикли...................................................................... 32
– часова програма....................................................32
Опалювальна установка
– вимкнення.............................................................. 29
– увімкнення..............................................................29
Опалювальний контур..............................................66
Опалювальний контур зі змішувачем......................64

Опитування
– генерація енергії.................................................... 22
– години роботи водогрійного котла........................26
– енергетичний стан................................................. 22
– ємнісний водонагрівач...........................................25
– інформація............................................................. 47
– повідомлення про несправність........................... 48
– повідомлення про техобслуговування (сервісне

повідомлення)........................................................48
– режими роботи.......................................................47
– сонячна енергія............................................... 47, 62
– споживання газу водогрійним котлом.................. 26
– споживання струму водогрійним котлом..............26
– тексти довідки........................................................ 49
– температура...........................................................47
– температура геліоустановки................................. 23
– теплова потужність водогрійного котла............... 26
Опитування енергетичного стану............................ 22
Опитування інформації............................................ 47
Опитування обсягу генерації сонячної енергії....... 47
Опитування режимів роботи.................................... 47
Опитування текстів довідки..................................... 49
Опитування фактичної температури.......................47
Освітлення дисплею.................................................44
Очищення фільтрів...................................................56
– вентиляційний пристрій.........................................56

П
Панель енергії...........................................................22
Панель керування.....................................................13
Перемикання між зимовим і літнім часом...............11
Перемикання на зимовий час.................................. 11
Перемикання на літній час.......................................11
Перше введення в експлуатацію............................. 11
Підвищена температура гарячої води.....................38
Повідомлення про готовність...................................11
Повідомлення про несправність
– опитування.............................................................48
– підтвердження....................................................... 48
Повідомлення про техобслуговування
– індикація.................................................................53
Повідомлення про техобслуговування (сервісне
повідомлення)
– опитування.............................................................48
Попередні налаштування.........................................11
Поточний режим....................................................... 64
Пояснення термінології............................................64
Приготування гарячої води
– вимкнення.............................................................. 39
– економія енергії..................................................... 12
– заводські налаштування........................................11
– комфорт..................................................................12
– режим роботи...................................................16, 37
– цикли...................................................................... 37
– часова програма....................................................37
Приготування гарячої води поза межами часової
програми................................................................... 38
Принцип функціонування.........................................67
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Провітрювання через вікно...................................... 12
Програма відпустки
– вентиляція..............................................................41
– вихід/видалення........................................ 35, 36, 42
– увімкнення........................................................35, 41

Р
Режим з відбором повітря для горіння ззовні.........66
Режим з відбором повітря для горіння з приміщення
установки...................................................................66
Режим очікування..............................11, 16, 29, 33, 64
Режим перевірки.......................................................50
Режим перевірки димаря......................................... 50
Режим погодозалежної теплогенерації................... 66
Режим роботи
– вентиляція........................................................17, 40
– економія енергії......................................................11
– захист від замерзання...........................................16
– налаштування, гаряча вода.................................. 37
– налаштування, опалення......................................32
– опалення, гаряча вода.......................................... 16
– особливий.............................................................. 17
– пояснення термінології..........................................64
– тільки ГВП.............................................................. 66
Рекуперація тепла.................................................... 67
Рівень........................................................................ 33
Рівень кривої опалення............................................65
Рівні керування......................................................... 13

С
Символи на дисплеї................................................. 14
Скидання................................................................... 46
Споживання гарячої води.........................................12
Стан завантаження ємнісного водонагрівача.........25
Створення обраного.................................................28
Структура меню........................................................ 62
Сушіння бетону.........................................................17

Т
Температура
– задана температура.............................................. 66
– знижена температура приміщення.......................31
– нормальна температура приміщення.................. 31
– опитування.............................................................47
Температура гарячої води
– налаштування........................................................37
– підвищена.............................................................. 38
Температура ємнісного водонагрівача....................25
Температура приміщення
– для зниженого режиму роботи............................. 31
– для нормального режиму опалення.....................31
– економія енергії......................................................11

Технічне обслуговування......................................... 55
Технічний догляд...................................................... 55
Техобслуговування................................................... 55

У
Увімкнення
– контроль захисту від замерзання.........................29
– літній режим...........................................................33
– опалювальна установка........................................29
– режим очікування.............................................29, 33
Увімкнення приладу..................................................29
Усунення несправностей..........................................51

Ф
Фільтр........................................................................ 54
– вода в контурі ГВП.................................................66
Фільтр води контуру ГВП..........................................66
Фільтри
– чищення................................................................. 42
Функція економії енергії
– економний режим.................................................. 34
– програма відпустки..........................................35, 41

Х
Холодні приміщення.................................................51

Ц
Цикли
– опалення приміщень............................................. 32
– приготування гарячої води....................................37
– циркуляційний насос ГВП..................................... 38
Циркуляційний насос................................................66
Циркуляційний насос ГВП
– економія енергії..................................................... 12
– цикли...................................................................... 38
– часова програма....................................................38

Ч
Час/дата, заводські налаштування..........................11
Часова програма
– вентиляція..............................................................40
– економія енергії......................................................11
– комфорт..................................................................12
– налаштування........................................................17
– опалення приміщень............................................. 32
– приготування гарячої води....................................37
– циркуляційний насос ГВП..................................... 38
Чищення....................................................................55
Чищення вентиляційної установки..........................56
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Ваша контактна особа

З питань монтажу обладнання та його сервісного обслуговування звертайтесь, будь-ласка, до спеціалізо-
ваних сервісних організацій. Найближчі з них можна знайти на сайті: www.viessmann.ua

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08130 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
www.viessmann.ua 58
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