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RADY PRO UŽIVATELE
NASTAVENÍ TEPLÉ VODY

TYP: NILAN VP18

základní obrazovka
Pokud se zobrazuje v základním menu W,
signalizuje systém zapnutý elektrický ohřev vody.

šipka dolů

Do menu TEPLÁ VODA se dostaneme ze základní obrazovky 
pomocí stlačení šipky dolů.

ENTER

Jako první se po stisknutí tlačítka ENTER objeví  EL. OHŘEV.
V tomto menu se nastavuje hranice teploty vody, kdy spíná
elektrický dohřev a udržuje tak minimální teplotu vodu v nádrži.
Pokud uživatel požaduje deaktivaci el. ohřevu, menu se nezobrazí.
Doporučujeme nechat nastaveno na nižší teplotu, 
než se nastavuje v následujícím menu KOMPRES T12.

šipka dolů

Menu KOMPRES je hlavní nastavení pro levný ohřev teplé vody.
Zde nastavíte požadovanou teplotu teplé vody, poklesne-li
teplota vody v nádrži pod nastavenou hodnotu, sepne ohřev 
pomocí aktivní rekuperace.

šipka dolů

Po dosažení nastavené teploty KOMP. MAX může kompresor 
vypnout a přestat ohřívat vodu. Voda se však může ohřívat i dál,
pokud uživatel má nastaven například dohřev vzduchu.
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V posledním menu  PŘEDNOST se nastavuje, zda má být 
přednostně dohříván VZDUCH nebo VODA.

Upozornění: 
U modelů NILAN VP18 nelze ohřívat jen vzduch bez současného ohřevu vody. 
Pokud je aktivován režim LEGIONELA, bude se v pravidelných intervalech automaticky
spouštet elektrický ohřev vody, který zvýší nárazově teplotu vody pro prevenci tvorby
a  případnou likvidaci legionel.
Rozsvícená LED kontrolka na panelu signalizuje chod kompresoru (levného ohřevu vody).

Pokud se objeví v nabídce KOMPRES místo nastavené teploty jen dvě pomlčky, 
je potřeba zadat požadovanou teplotu vody, jinak může ohřívána jen elektrospirálou.
Takové nastavení se může objevit při změnách režimu v menu VZDUCH VÝMĚNA,
pokud provádíte změny větracích režimů, vždy překontrolujte nastavení vody.
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