
Uživatelský návod

Compact P / Compact P Polar - AIR

CTS602 HMI BY NILAN



Obecné informace

Bezpečnost

Napájení

Ohřev užitkové vody

Tepelné čerpadlo musí projít vhodnými servisními kontrolami podle platných právních předpisů a předpisů, aby bylo udržováno v dobrém stavu a

v souladu s bezpečnostními a ekologickými požadavky.

Odpovědnost za údržbu tepelného čerpadla nese majitel/uživatel.

POZOR
Pokud dojde k chybě, kterou nelze odstranit pomocí ovládacího panelu, vždy odpojte napájení jednotky.

POZOR
Pokud dojde k chybě na elektricky vodivých částech jednotky, vždy kontaktujte autorizovaného elektrikáře, aby chybu odstranil.

POZOR
Vždy odpojte napájení jednotky před otevřením dveří jednotky, například kvůli instalaci, kontrole,

čištění a výměně filtrů.

POZOR
Vyhněte se přímému kontaktu s trubkami topného systému v tepelném čerpadle, protože se mohou velmi zahřát.

POZOR
Aby bylo tepelné čerpadlo chráněno před poškozením, je vybaveno následujícím bezpečnostním zařízením.



Ovládací panel

Funkce v ovládacím panelu

Prvky hlavní obrazovky

Hlavní obrazovka HMI panelu zobrazuje informace a možnosti nastavení, které uživatel většinou vyžaduje.

1. Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu v obydlí měřenou přes

Odpadní vzduch

2. Zobrazuje aktuální teplotu přiváděného vzduchu

3. Zobrazuje aktuální teplotu venkovního vzduchu měřenou prostřednictvím

sání venkovního vzduchu

4. Zobrazuje aktuální teplotu výstupního vzduchu

5. Zobrazuje aktuální úroveň vlhkosti v odváděném vzduchu

6. Zobrazuje aktuální CO 2koncentraci (pouze je-li instalováno čidlo)

7. Ukazuje teplotu teplé vody

8. Zobrazuje teplotu přívodu v ústředním topení

9. Zobrazuje aktuální úroveň otáček ventilátoru

10. Zobrazuje níže uvedené provozní ikony

11. Zobrazuje ikony nabídky uvedené níže

12. Přístup do nabídky nastavení

13. Ukazuje, zda byl aktivován přídavný elektrický ohřev 

Ikony menu Ikony provozu

Ikona stop
Indikuje, že se jednotka zastavila.

Ikona kompresoru
Indikuje, že kompresor je aktivní.

Ikonu uživatelské volby
Označuje, že je aktivní funkce výběru uživatele.

Ikona topení (vzduchem)
Indikuje, že jednotka ohřívá přiváděný vzduch přes
kompresor nebo dohřev

Ikona týděnního programu
Označuje, že funkce týdenního programu byla aktivována

Ikona chlazení (vzduchem)
Indikuje, že jednotka ochlazuje přiváděný vzduch přes
Kompresor nebo bypass

Ikona alarmu
Označuje alarm nebo varování.

Ikona ohřevu
Označuje, že jednotka vyrábí teplou užitkovou vodu.
Blikání signalizuje, že je aktivní přídavné elektrické topení.

Ikona odmrazování
Indikuje, že se tepelné čerpadlo odmrazuje.



Servis a údržba
Obecná informace

Ventilační jednotka od Nilan může při správné údržbě vydržet mnoho let. Větrací jednotky jsou často skryty, a proto  

jim v každodenním životě není věnována pozornost. Ale stejně jako udržujete své auto, bude vaše ventilační jednotka potřebovat pravidelný 

servis, aby správně fungovala.

Pokud nebude provedena odpovídající údržba, může dojít k poškození ventilační jednotky. To může také vést ke zvýšení energie

spotřeba a horší vnitřní klima. Jednotkou bude procházet méně vzduchu, i když ventilátory běží rychleji. Ale ventilační jednotka

nefunguje dobře se znečištěnými filtry, ucpaným výměníkem tepla a zaprášenými ventilátory.

V kalendáři v telefonu si můžete nastavit budík, který vás upozorní, když má vaše ventilační jednotka provést servis. Případně 

si můžete domluvit servisní schůzku s místním prodejcem Nilan nebo servisní společností.

Pravidelná údržba

Filtry

Primárním účelem filtrů je ochrana větrací jednotky a zejména výměníku tepla a ventilátorů, které by jinak mohly

být poškozeny prachem a nečistotami.

Znečištěné filtry mají za následek horší vnitřní klima a vyšší spotřebu energie. Znečištěné filtry je proto nutné vyměnit. Špinavé filtry

mohou také ovlivnit systém regulace vlhkosti ve ventilační jednotce, takže již nefunguje tak, jak má.

Tovární nastavení řídicího systému je nastaveno na 90 dní, což bude vyhovovat většině instalací. Ale pokud žijete ve městě blízko silně 

frekventované silnice, možná budete muset filtry vyměňovat častěji. Naopak, pokud žijete na venkově, možná nebude nutné měnit filtry tak často.

Standardní filtry ve ventilační jednotce jsou hrubé ISO > 90 % (G4). Pokud nainstalujete pylový filtr ISO ePM1 50-65% (F7), nebudete muset pylový filtr 

vyměňovat tak často, protože jeho filtrační plocha je větší. Pak může být nutné vyměnit pylový filtr pouze jednou nebo potřetí, v závislosti na jeho stavu.

 



Ilustrace výměny filtrů/tkaniny

1. Před otevřením dveří vypněte jednotku na ovladači
pod položkou „Provoz“ v nabídce nastavení.

2. Otočte křídlovými šrouby ve dveřích v pravé horní části 
jednotky a otevřete dveře.

3. Vyjměte dva filtry z jednotky. 4. Je vhodné vysát komory filtru pro případné 
nečistoty a prach

5. Odstraňte filtrační list z rámu filtru. 6. Novou filtrační desku umístěte hladkou stranou dolů 
do rámu filtru

7. Zatlačte filtrační desku pevně na místo a opatrně ji zatlačte 
po stranách rámu filtru. Filtr je umístěn zpět do jednotky 
filtrační vložkou nahoru 

8. Znovu zapněte jednotku. Stiskněte symbol ALARM 
pro resetování alarmu filtru.



Roční údržba

Čištění

Větrací jednotka by se měla zevnitř vyčistit jednou ročně. Prach může proklouznout filtry a smísit se s vlhkostí z odsávaného vzduchu.

Možná budete chtít odstranit prach vysavačem, než otřete ventilační jednotku uvnitř. K tomu použijte mírně navlhčený hadřík s jemným mýdlovým 
roztokem. Buďte opatrní kolem potenciálně ostrých hran. Dávejte pozor, aby se voda nedostala do elektrického ovládacího systému.

Ventilační jednotka by se měla čistit i zvenčí mírně navlhčeným hadříkem a slabým mýdlovým roztokem.

Stropní ventily
V průběhu času se může kolem vstupních ventilů vytvořit prstenec. Je to přirozený proces a je způsoben prachem ve vzduchu v místnosti, nikoli 
vadnými filtry nebo nevyměnitelností filtrů.

Protože jen velmi málo malovaných stropů je omyvatelných, doporučujeme vysát kolem ventilu, a poté plochu otřít vlhkým hadříkem.

V případě potřeby je dobré ventily demontovat a vyčistit. Ventily byly instalačním technikem nastaveny na konkrétní proudění vzduchu, proto 
je důležité je neotáčet, protože by se tím změnilo nastavení a ventilační systém byl narušen.

Odpad

Když větrací jednotka v chladném období běží s vysokou rekuperací tepla, dochází ke kondenzaci odpadního vzduchu. Je důležité, aby z kondenzační
vany byl volný odtok, aby mohla voda odtékat. Pokud ne, v určitém okamžiku vyteče z dvířek jednotky a způsobí škody vodou.

Postup:
1. Nalijte vodu do misky na kondenzát.

2. Zavřete dvířka ventilační jednotky.

3. Zapněte ventilační jednotku a nechte ji běžet 10 minut.

4. Otevřete dvířka ventilační jednotky a zkontrolujte, zda voda vytekla a nevrátila se zpět do vaničky na kondenzát.

5. Pokud voda protekla odpadem, je vše v pořádku.

6. Pokud voda nevytekla, zkontrolujte sifon a celý odtok, kde se zastavil.

Výměník tepla

Protiproudý výměník je centrální částí ventilační jednotky. Ohřívá studený venkovní vzduch energií z teplého odváděného vzduchu. Pro udržení 
vysoké úrovně rekuperace tepla je důležité, aby se výměník tepla nezanášel nečistotami.

Zkušenosti ukazují, že by nemělo být nutné každý rok vytahovat a čistit výměník tepla. Pokud se však zdá být špinavý, měli byste
 jej zvednout a vyčistit.

Nejjednodušší způsob čištění protiproudého výměníku je ve sprše. Použijte vlažnou vodu a dobře jej opláchněte z obou stran. Před opětovnou 
montáží do ventilační jednotky jej nechte odkapat.

Varování
Před otevřením předních dveří zastavte ventilační jednotku na ovládacím panelu a vypněte napájení jednotky.

Upozornění
Pokud je funkce chlazení deaktivována, zkontrolujte odvod kondenzátu každý podzim, než nastane chlad.
(Ke kondenzaci obvykle dochází při venkovní teplotě < 10 °C)



Kontrola anody v nádrži TUV

V zásobníku teplé vody je namontována anoda, která chrání zásobník před korozí. Anoda je elektricky monitorována a je 
důležité ji ihned po zjištění alarmu vyměnit.

Záleží na kvalitě vody, instalaci a spotřebě, jak dlouho to bude mezi výměnami trvat. Ze zkušenosti vyplývá, že výměna může trvat 1/2 až 10 let. 
Obětní anoda je opotřebitelný díl, který musí být vyměněn profesionálním řemeslníkem

Záruka na zásobník teplé vody platí pouze v případě, že je v případě potřeby vyměněna obětní anoda.

Kontrola pojistného ventilu

Pojistný ventil pro teplou užitkovou vodu by měl mít každoroční kontrolu funkce, aby byla zajištěna jeho stálá funkčnost.

Funkční kontrolu musí provést vyškolený instalatér.

Kontrola přívodu a odtahu vzduchu

Pro provoz jednotky je důležité, aby vzduch mohl volně proudit přívodem a odvodem vzduchu.

Pokud jsou na přívodu a výstupu vzduchu namontovány střešní komíny, zkontrolujte, zda nejsou blokovány ptačími hnízdy, listím nebo jinými
nečistotami, které by mohly bránit průchodu vzduchu.

Pokud byly místo střešních komínů namontovány mříže do fasád nebo okapů, zkontrolujte, zda nejsou zanesené listím nebo nečistotami. 
Je zvláště pravděpodobné, že se mřížky zanesou.

Kontrola vzduchovodů

Pro provoz jednotky je důležité, aby byl volný průchod vzduchu ventilačním potrubím.

Po několika letech provozu se nečistoty přichytí na ventilační potrubí nebo potrubí a nahromadění může vést k vyššímu poklesu tlaku
v potrubí, což vede k vyšší spotřebě energie. Je proto důležité vyčistit potrubí, když se nashromáždilo příliš mnoho nečistot.

Po ošetření vstupních a výstupních ventilů bude vhodné je nechat znovu seřídit, aby byl zajištěn optimální provoz ventilačního systému.

Nebude však nutné čistit potrubí více než jednou za několik let.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo musí být zkontrolováno v souladu s platnými zákony a předpisy tak, aby bylo udržováno v dobrém stavu a splňovalo 
bezpečnostní a ekologické požadavky.

Částicový filtr - topení

Bezprostředně po uvedení tepelného čerpadla do provozu může být v systému ústředního vytápění značné množství nečistot. Po instalaci je
proto nutné filtr pevných částic kontrolovat a čistit několikrát denně, dokud nezůstane čistý.

Poté by měl být filtr pevných částic zkontrolován jednou ročně.

AIR – venkovní jednotka

V rámci roční servisní prohlídky musíte zkontrolovat odvod kondenzátu venkovní jednotky tak, že naplníte vanu na kondenzát 
vodou a zkontrolujete, zda volně odtéká.

Musíte také vyčistit výparník od nečistot a listí, aby vzduch mohl volně procházet.

Nakonec je třeba venkovní jednotku vyčistit jemným čisticím prostředkem. Současně zkontrolujte, zda jednotka není viditelně poškozena.



Uživatelské nastavení

Nastavení ventilační jednotky

Vypnutí ventilační jednotky

Pokud potřebujete otevřít dvířka ventilační jednotky v souvislosti se servisem nebo výměnou filtru, nezapomeňte ventilační jednotku vypnout. 
To provedete pod položkou nabídky „Provoz“

>Zapnutí/vypnutí jednotky

Když je ventilační jednotka vypnutá, zobrazí se tato ikona na hlavní obrazovce ovládacího panelu v pravém horním rohu.

POZOR
Než se dotknete elektrických instalací, musíte se ujistit, že je odpojeno napájení.

POZOR
Je důležité, aby ventilační jednotka nebyla delší dobu vypnutá, protože to může způsobit problémy s kondenzovanou 
vodou v potrubním systému.

> Zapnutí/vypnutí jednotky

> Compact P Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Vypnuto / Zapnuto
Vypnuto
Ventilační jednotka je při dodání vypnutá, aby se předešlo 
chybám během připojení.

Zde také vypnete ventilační jednotku, když je třeba vyměnit filtry 
nebo provést servisní prohlídku.

> AIR Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Vypnuto / Zapnuto
Vypnuto
AIR je při dodání vypnutý, aby se předešlo chybám při připojení.

Zde také vypnete AIR, když má být provedena servisní prohlídka nebo
pokud nechcete, aby fungoval v létě.



Provozní funkce

Jednotku můžete nastavit tak, aby pracovala v režimu „Auto“, „Topení“ nebo „Chlazení“.

> Provozní funkce

Alarm

Varování a alarmy můžete číst v položce nabídky „Alarm“. Zde je také resetujete, jakmile je problém vyřešen.

> Alarm

POZOR
Funkce "Topení" a "Chlazení" potlačí týdenní program. Pokud byl aktivován týdenní program, režim se automaticky přepne 
na „Auto“, když se příští týden změní.

> Provozní funkce

> Compact P Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Auto / Chlazení / Topení
Auto
Auto: Jednotka pracuje v souladu se zvolenými hodnotami.
. Chlazení: Jednotka pracuje v souladu se zvolenými hodnotami. 
Chlazení je však možné v zimním režimu, pokud existují 
požadavky na chlazení.

Topení: Jednotka pracuje v souladu se zvolenými hodnotami, ale 
klapka bypassu se nemůže otevřít a aktivní chlazení nelze aktivovat,
i když jsou požadavky na chlazení splněny.

> AIR Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Auto / Zima / Léto
Auto
Auto: Jednotka pracuje v souladu se zvolenými hodnotami.
Zima: Jednotka pracuje v souladu se zvolenými hodnotami, ale 
nemůže chladit.

Léto: Jednotka pracuje v souladu se zvolenými hodnotami, ale 
nemůže topit.

Pokud je aktivní alarm nebo varování, v pravém horním rohu ovládacího panelu se zobrazí ikona alarmu.

> Alarm - číslo

> Alarm Popis: Když stisknete budík, zobrazí se následující informace:

• Alarm ID číslo

• Typ alarmu 

• Kritický alarm nebo varování

(Seznam alarmů vás bude informovat, jak postupovat.)

> Alarm (HP) Popis: Když stisknete budík, zobrazí se následující informace:

• Alarm ID číslo

• Typ alarmu 

• Kritický alarm nebo varování

(Seznam alarmů vás bude informovat, jak postupovat.)

POZOR
Dokud nebude problém vyřešen, alarm nebo varování zůstane aktivní. Po vyřešení problému budete moci resetovat alarm 
nebo varování stisknutím tlačítka „Vymazat“.



Zobrazit data

Můžete odečíst aktuální provozní data větrací jednotky. To vám umožní zkontrolovat, zda jednotka funguje uspokojivě, a identifikovat příčinu 
potenciálních alarmů.

>Zobrazit data

> Compact P

> Provozní stav Popis: Ukazuje, v jakém provozním nastavení větrací jednotka běží.

> Bypass Popis: Ukazuje, zda je klapka bypassu otevřená nebo zavřená.

> Anoda Popis: Ukazuje, zda je anoda v provozuschopném stavu. V opačném
případě musí být vyměněna

> T1 Venkovní vzduch Popis: Zobrazuje venkovní teplotu před předehřevem
(Je-li namontovaný).

> T2 Přívodní vzduch Popis: Zobrazuje teplotu přiváděného vzduchu.

> T4 Výfuk Popis: Zobrazuje teplotu výstupního vzduchu ve výměníku.

> T5 Kondenzátor Popis: Ukazuje teplotu kondenzátoru.

> T6 Výparník Popis: Zobrazuje teplotu výparníku/teplotu výstupního vzduchu.

> T10 Odtah/Pokoj Popis: Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu naměřenou v odtahovaném
vzduchu.

> T11 Hladina teplá voda Popis: Zobrazuje aktuální teplotu v horní části zásobníku teplé vody.
Ovládá přídavné elektrické topení.

> T12 Dno teplá voda Popis: Zobrazuje aktuální teplotu na dně zásobníku teplé vody. Ovládá 
tepelné čerpadlo.

> Vlhkost Popis: Zobrazuje aktuální úroveň vlhkosti v obydlí.

> CO2 koncentrace Popis: Zobrazuje aktuální CO 2úrovni v obydlí (pouze pokud je instalováno).

> Přívodní ventilátor Popis: Zobrazuje aktuální úroveň otáček ventilátoru přiváděného vzduchu.

> Odtahový ventilátor Popis: Zobrazuje aktuální úroveň otáček ventilátoru odtahového vzduchu.

> Informace - jednotka Popis: Stiskněte pro další informace o ventilační jednotce.

> Typ jednotky Popis: Ukazuje, o jaký typ ventilační jednotky se jedná.

> Software verze Popis: Zobrazuje verzi softwaru ventilační jednotky.

> Software verze ovladače Popis: Zobrazuje verzi softwaru ovládacího panelu.

> AIR

> Status Popis: Ukazuje, v jakém provozním nastavení AIR běží.

> Anoda SHW (dodatečné) nádrže Popis: Ukazuje, zda je anoda v provozuschopném stavu, pokud byla 
nainstalována nádrž SHW. Pokud je vadná, musí být anoda vyměněna.

> T16 Zpátečká topení Popis: Zobrazuje aktuální teplotu zpátečky z ústředního topení.

> T17 Přívod topení Popis: Zobrazuje aktuální teplotu přívodu do ústředního topení.

> T18 Teplota vyrovnávací nádrže Popis: Zobrazuje aktuální teplotu přívodního toku do vyrovnávací nádrže.

> T20 Venkovní teplota Popis: Zobrazuje venkovní teplotu naměřenou ve venkovní jednotce.

> T21 SHW hladina teplá voda Popis: Zobrazuje aktuální teplotu v horní části nádrže TUV (pouze pokud je 
nainstalována). Ovládá přídavné elektrické topení.

> T22 SHW dno teplá voda Popis: Zobrazuje aktuální teplotu na dně nádrže TUV (pouze pokud je 
nainstalována). Ovládá tepelné čerpadlo.

> T23 Teplota výparníku Popis: Zobrazuje aktuální teplotu výparníku.

> T35 Teplota tlakového potrubí Popis: Zobrazuje teplotu v tlakovém potrubí.



Datum/Čas

Je důležité správně nastavit datum a čas. Usnadňuje lokalizaci chyb uvedených v chybovém hlášení. Při logování dat je důležité umět 
sledovat historii. Čas je zobrazen pod „Datum / Čas“ na displeji.

> Datum / Čas

> Současná kapacita Popis: Zobrazuje kapacitu kompresoru v %.

> HP tlak Popis: Ukazuje vysoký tlak (pokud byl nainstalován snímač tlaku).

> LP tlak Popis: Zobrazuje nízký tlak (pokud byl nainstalován snímač tlaku).

> Invertor Popis: Zobrazuje alarm invertoru.

> Rok Popis: Na panelu vyberte „Rok“ a poté vyberte správný rok.

> Měsíc Popis: Na panelu vyberte „Měsíc“ a poté vyberte správný měsíc.

> Den Popis: Na panelu vyberte „Den“ a poté vyberte správný den.

> Hodina Popis: Na panelu vyberte „Hodina“ a poté vyberte správnou hodinu.

> Minuta Popis: Na panelu vyberte „Minuta“ a poté vyberte správný počet minut.



Týdenní program

Ventilační jednotku můžete naprogramovat tak, aby běžela v souladu se specifickými nastaveními v pevně stanovenou dobu během dne a týdne
 prostřednictvím týdenního programu.

> Týdenní program

Na hlavní obrazovce v pravém horním rohu se zobrazí ikona, když je aktivní týdenní program.

> Výběr programu Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Vypnuto / 1 / 2 / 3
Vypnuto
Ovládání umožňuje nastavit 3 programy pro různé situace,
např.:

• Normální provoz

• Prázdninový provoz

> Editace program Popis: Vybraný týdenní program je nyní aktivní a lze jej upravit.

> Pondělí Nastavení: Zde je vybrán den v týdnu.

>Funkce 1 Nastavení: Zde vyberete funkci, kterou chcete upravit.

> Doba spuštění Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Hodiny a minuty
6:00
Nastavte čas spuštění programu.
Program poběží až do další změny týdenního programu.

> Větrání Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Vypnuto
Level 3
Zde vyberte požadovaný stupeň rychlosti ventilátoru.

> Teplota Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

5  40 °C

22 °C
Zde nastavte požadovanou pokojovou teplotu.

> Zkopírujte na další den Popis: Jakmile jsou hodnoty pro pondělní program nastaveny, je možné je 
zkopírovat do dalšího dne.

Pro všechny funkce jsou 
provedena stejná nastavení

> Reset program Nastavení: Program můžete resetovat výběrem ikony „Schválit“.



Teplá užitková voda

Nastavení pro ohřev teplé vody bylo nastaveno ve výrobě, ale může být nutné je upravit tak, aby splňovaly přesné požadavky uživatele.

>Teplá užitková voda

*Při výběru dne v týdnu se funkce proti legionele spustí v 1:00 a ohřeje teplou užitkovou vodu na 65 °C. Funkce bude fungovat pouze
 v případě, že byl aktivován přídavný elektrický ohřev.

> Compact P

> Přídavné elektrické topení na 
ohřev teplé vody

Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Vypnuto / 5  85 ºC

30 ºC
Vypnuto: Přídavný elektrický ohřev je deaktivován uživatelem.

5 - 85 ºC:Udává teplotu (T11) pod nímž má pomoci ohřátí teplé 
užitkové vody doplňkové elektrické vytápění.

> Den funkce legionella Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Nic / PO / UT / ST / CT / PA / SO / NE 
Nic
Zde určíte, zda má jednotka provádět týdenní funkci legionella *.

> Legionella teplota Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

50  70 ºC

65 ºC
Teplota funkce legionella.

> AIR Zobrazuje se pouze v případě, že je aktivováno v Nastavení služby.

> Teplá voda setpoint  Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

5  70 ºC

40 ºC
Zde zadáte požadovanou teplotu užitkové vody. Zobrazí se pouze 
v případě, že bylo vybrán ohřev TV tepelným čerpadlem AIR.

> Legionella den Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

1  21 dnů / Vypnuto

Vypnuto
Zde nastavíte počet dní mezi jednotlivými funkcemi legionella.
Zobrazí se pouze v případě, že byl vybrán ohřev TV.

> Teplá voda min. Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

5  55 ºC

35 °C
Pokud užitková voda klesne pod tuto teplotu, spustí se přídavný 
elektrický ohřev, pokud byl aktivován. Zobrazí se pouze v případě, že 
Byl vybrán ohřev TV.



Nastavení chlazení

Jednotka může chladit obydlí pomocí bypassového chlazení a/nebo aktivního chlazení přes tepelné čerpadlo. Jednotka se přepne do režimu chlazení 
pouze v případě, že pracuje v letním režimu nebo pokud jste aktivovali chlazení v „Provozní funkci“.

Bypass chlazení:
Pokud je pokojová teplota, měřená na odváděném vzduchu, vyšší než nastavená hodnota chlazení -2 ºC a venkovní teplota je nižší než pokojová 
teplota, otevře se bypass a zahájí chlazení bypassem.

Bypass se opět uzavře, jakmile pokojová teplota dosáhne požadované úrovně + 1 ºC.

Pokud je venkovní teplota vyšší než pokojová teplota a je požadováno chlazení, bypass se neotevře. Jednotka však zahájí rekuperaci chlazení 
přes tepelný výměník, kde je venkovní vzduch ochlazen odváděným vzduchem.

Aktivní chlazení:
Pokud je pokojová teplota, měřená na odváděném vzduchu, vyšší než požadovaná pokojová teplota + nastavená hodnota chlazení,
kompresor se spustí a zahájí aktivní chlazení přiváděného vzduchu. Kompresor se zastaví, když pokojová teplota klesne pod nastavenou 
hodnotu chlazení -1 ºC.

> Nastavení chlazení

* Když je požadována teplá užitková voda, tepelné čerpadlo upřednostní výrobu teplé užitkové vody a nebude provádět aktivní chlazení. 
V případě potřeby chlazení však otevře obtokovou klapku.

Pokud má chlazení (přiváděný vzduch) vyšší prioritu než výroba teplé užitkové vody, bude jednotka během této doby ochlazovat přiváděný vzduch 
a akumulovat teplo v nádrži na horkou vodu. Teplá užitková voda se ohřeje, ale ne tak rychle jako při normální výrobě teplé vody.

> Compact P

> Chlazení “setpoint” Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Vypnuto / +1 / +2 / +3 / +4 / +5 / +7 / +10 °C
Vypnuto
Vypnuto: Aktivní chlazení je deaktivováno.
Setpoint + X ºC: Označuje, kdy má začít aktivní chlazení. Nastavená 
hodnota je požadovaná pokojová teplota, kterou nastavíte na hlavní 
obrazovce panelu.

>Větrání během chlazení Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Vypnuto / 2 / 3 / 4
Vypnuto
Vypnuto: Jednotka při přepnutí do režimu chlazení nemění 
rychlost ventilátoru.

Úroveň 2-4: Zde zvolíte úroveň rychlosti ventilátoru, na kterou 
chcete, aby se jednotka přepnula v režimu chlazení. To se děje již při 
bypassovém chlazení.
 

> Priorita Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Voda / Vzduch 
Voda
Zde určíte, zda má mít funkce chlazení vyšší prioritu než příprava 
teplé užitkové vody.*

> AIR Zobrazuje se pouze v případě, že je aktivováno v Nastavení služby.

> Režim topení/chlazení Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Vypnuto / Zapnuto
Vypnuto
Zde můžete zvolit nebo zrušit aktivní chlazení pomocí 
tepelného čerpadla.

> Min. chlazení setpoint Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

5  50 ºC

16 ºC
Zde nastavíte minimální teplotu, při které má fungovat funkce chlazení.



Řízení vlhkosti

Primárním účelem větrání je odsávání vlhkosti z domu, aby nedošlo k poškození budovy, a dosažení dobrého vnitřního klimatu. 
Během dlouhých období s teplotami pod nulou může vlhkost vzduchu v domě klesnout na úroveň, která je kritická pro budovu a pro 
vnitřní klima. Dřevěné podlahy, nábytek a stěny může poškodit velmi suchý vzduch, který navíc víří prach, což má za následek špatné
 vnitřní klima.

To je napraveno integrovaným systémem regulace vlhkosti, který udržuje dobrou relativní vlhkost vzduchu. Když průměrná vlhkost 
vzduchu v domě klesne pod nastavenou úroveň (standardně nastaveno na 30 %), může být ventilace omezena. Obvykle to bude jen na krátkou 
dobu. To pomůže zabránit dalšímu snižování vlhkosti vzduchu v domě.

Systém regulace vlhkosti má také funkci, která umožňuje zvýšené větrání v případě zvýšení vlhkosti vzduchu, například při koupeli. 
Sníží se riziko vzniku plísní v koupelně a koupelnové zrcadlo se jen málokdy zapaří.

Systém řízení vlhkosti sleduje průměrnou úroveň vlhkosti vzduchu naměřenou za předchozích 24 hodin. Tímto způsobem se systém 
automaticky přizpůsobí letním a zimním podmínkám.

> Řízení vlhkosti

> Větrání nízká vlhkost Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Úroveň 1 / Úroveň 2 / Úroveň 3  / Vypnuto
Úroveň 1
Když aktuální vlhkost klesne pod nízkou úroveň vlhkosti, ventilační 
jednotka se přepne na nastavenou úroveň větrání.

Vypnuto znamená, že ventilace při nízké vlhkosti je deaktivována.

> Vlhkost nízká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

15  45%

30%
Když aktuální vlhkost klesne pod tuto hodnotu, aktivuje se výše 
nastavená úroveň ventilace.

> Větrání vysoká vlhkost Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Úroveň 1 / Úroveň 2 / Úroveň 3  / Vypnuto
Úroveň 3
Při vysoké vlhkosti, například při koupeli, se jednotka přepne na 
nastavenou rychlost ventilátoru.

Vypnuto znamená, že ventilace při nízké vlhkosti je deaktivována.

> Max čas vlhkost vysoká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

1  180 min. / Vypnuto

60 min.
Funkce „Vysoká vlhkost“ se zastaví, když skutečná vlhkost klesne 
pod 3 % nad průměrnou vlhkost vzduchu.

Tento časový limit však zastaví provoz, pokud selže během 
nastavené doby.

Vypnuto znamená, že ventilace při nízké vlhkosti je deaktivována.



CO2 Řízení

Zobrazí se pouze v případě, že CO2  senzor byl nainstalován a funkce byla vybrána v části Nastavení služby.

Pokud se počet lidí používajících budovu výrazně liší, řízení ventilace pomocí CO2 koncentrace v odváděném vzduchu může být dobrým řešením.

Tato funkce se často používá v kancelářích a školách, kde se využití během dne a týdne značně liší.

> CO2 řízení

POZOR
   CO2  čidlo není standardní součástí všech větracích jednotek, ale lze jej dokoupit jako příslušenství.

> Větrání vysoká CO2 Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Úroveň 2 / Úroveň 3 / Úroveň 4 / Vypnuto
Úroveň 3
Zde nastavíte rychlost ventilátoru, při které má jednotka pracovat při
vysoké CO2 koncentraci.

Vypnuto znamená, že tato funkce je deaktivována.

> Vysoký CO2 level Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

650  2500 ppm

800 ppm
Zde můžete nastavit koncentraci CO                           2 , při které jednotka zvýší 

úroveň otáček ventilátorů

> Normalní CO2 level Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

400  700 ppm

600 ppm
Zde můžete nastavit koncentraci CO                               2 při které se má jednotka 

přepnout na normální úroveň otáček ventilátoru.



Výměna vzduchu

Nízké vlhkosti v obydlí lze předejít omezením větrání při nízkých venkovních teplotách. Tato funkce je užitečná například v zemích
s pravidelnými teplotami pod nulou a ve vysokých nadmořských výškách, kde je venkovní vzduch velmi suchý.

> Výměna vzduchu

Typ větrání Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Voda / Komfort / Energie
Komfort
Voda: Zde se ventilátor přiváděného vzduchu zastaví tak 
dlouho, dokud užitková voda potřebuje ohřev.
 Energie: Zde je optimalizována energie pro provoz.
Komfort: Zde je výměna vzduchu vždy vyrovnaná.

> Komfort Popis: Komfort byl zvolen tam, kde je rychlost ventilátoru pro přiváděný a 
odváděný vzduch vždy stejná.

> Komp. nízká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

0  -15 °C / Vypnuto / 0  15 °C 

Vypnuto
Zde určíte, zda se má tepelné čerpadlo spustit při nízkých venkovních 
teplotách, i když není požadováno vytápění.

Vypnuto znamená, že funkce byla deaktivována.

> Úroveň zima nízká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Level 1 / Level 2 / Level 3 / Vypnuto
Vypnuto
Zde určíte, při jaké rychlosti ventilátoru chcete, aby jednotka pracovala
při nízkých venkovních teplotách.

Vypnuto znamená, že funkce byla deaktivována.

> Teplota zima nízká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

-20  10 °C

0 °C
Zde určíte, při jaké venkovní teplotě se má aktivovat funkce 
„Zima nízká“.

> Voda Popis: Byla zvolena voda, což znamená, že ventilátor přiváděného vzduchu 
přestane běžet, dokud bude užitková voda ohřívat. Pokud je jednotka 
v režimu chlazení, přívod vzduchu se nezastaví.

> Komp. nízká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

0  -15 °C / Vypnuto / 0  15 °C 

Vypnuto
Zde určíte, zda se má tepelné čerpadlo spustit při nízkých venkovních 
teplotách, i když není požadováno vytápění.

Vypnuto znamená, že funkce byla deaktivována.

> Úroveň zima nízká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Stupeň 1 / Stupeň 2 / Stupeň 3 / Vypnuto
Vypnuto
Zde určíte, při jaké rychlosti ventilátoru chcete, aby větrací jednotka 
pracovala při nízkých venkovních teplotách.

Vypnuto znamená, že funkce byla deaktivována.

> Teplota zima nízká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

-20  10 °C

0 °C
Zde určíte, při jaké venkovní teplotě se má aktivovat funkce 
„Zima nízká“

> Energie Popis: Energie byla zvolena tak, aby byla optimalizována energie pro provoz 
regulací množství přiváděného vzduchu ve vztahu k nastavené 
teplotní křivce.

> Křivka nízká teplota Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

15  46 °C

38 °C
Při regulaci křivky bude přiváděný vzduch vždy temperovaný, protože 
je regulován se zvýšenou nebo sníženou rychlostí ventilátoru.

Min. křivka je na úrovni 1.

> Křivka vysoká teplota Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

39  60 °C

50 °C
Při regulaci křivky bude přiváděný vzduch vždy temperovaný, protože 
je regulován se zvýšenou nebo sníženou rychlostí ventilátoru.

Max. křivka je na úrovni 4.



Ovládání křivky kondenzátoru

Přívod vzduchu [%]

                                                                                   Teplota kondenzátoru [°C]

> Low temp. compr.  start Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

0  -15 °C / Vypnuto / 0  15 °C 

Vypnuto
Zde určíte, zda se má tepelné čerpadlo spustit při nízkých venkovních
teplotách, i když není požadováno vytápění.

Vypnuto znamená, že funkce byla deaktivována.

> Nízká zimní úroveň Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Úroveň 1 / Úroveň 2 / Úroveň 3 / Vypnuto
Vypnuto
Zde určíte, při jaké rychlosti ventilátoru chcete, aby větrací 
jednotka pracovala při nízkých venkovních teplotách.

Vypnuto znamená, že funkce byla deaktivována.

> Teplota zima nízká Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

-20  10 °C

0 °C
Zde určíte, při jaké venkovní teplotě se má aktivovat funkce 
„Zima nízká“.
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Filtr alarm

Z výroby je alarm filtru nastaven tak, aby signalizoval výměnu filtru každých 90 dní. Časovač můžete nastavit tak, aby odpovídal úrovni 
znečištění v oblasti, kde je nainstalována ventilační jednotka.

Pokud má někdo v domácnosti pylovou alergii, doporučuje se nainstalovat pylový filtr do přívodu venkovního vzduchu.

> Filter alarm

Regulace teploty

Jednotka může chladit obydlí pomocí bypassového chlazení a/nebo aktivního chlazení přes tepelné čerpadlo. Jednotka se přepne do režimu 
chlazení pouze v případě, že pracuje v letním režimu nebo pokud jste aktivovali chlazení v „Provozní funkci“.

 

> Řízení teploty

POZOR
Je důležité měnit filtry pravidelně a v případě potřeby. Znečištěné filtry snižují účinnost ventilační jednotky a mají za následek 
horší vnitřní klima a vyšší spotřebu energie.

> Dny do výměny Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Nic /30 / 60 / 90 / 180 / 360
90 dnů
Počet dní mezi výměnami filtrů lze nastavit podle potřeby.

> Léto/Zima režim Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

5  30 °C

12 °C
Zde nastavíte teplotu pro přechod do a z letního a zimního režimu.

• Pokud je venkovní teplota vyšší, jednotka bude 
pracovat v letním režimu.

• Pokud je venkovní teplota nižší, jednotka bude 
pracovat v zimním režimu.



AIR modul

Nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda.

> AIR modul

Topná křivka

Jazyk

Ventilační jednotka je z výroby nastavena na dánský jazyk. Texty můžete změnit do jiných jazyků.

>Jazyk (DK - Sprog)

> Topení – chlazení současně Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Ne / Ano
Ne
Pokud zde stisknete „ano“, zapne se ústřední topení, zatímco 
chlazení zajišťuje ventilace.

> Kompenzace pokoj/venkovní tepl.

> Regulátor teploty Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Kompresor min. / Venkovní teplota / Pokoj / Venkovní +
Pokoj
Kompresor min.
Vybrat si můžete z min. teplota kompresoru, venkovní teplota, 
pokojová teplota nebo venkovní a pokojová teplota

 

> Křivka venkovní teploty Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

Manuální / Křivka 1  10

Manuální
Manuální: Zde můžete ručně nastavit ovládání křivky.
Křivka 1 + 10: Zde zvolíte, podle které křivky má řídicí 
systém regulovat.

> Max. kompenzace pokoj Nastavení:
Standardní nastavení:
Popis:

-45  100 °C

5 °C
Odsazení vzhledem k vybrané křivce.

Max. teplota

Min. teplota

Teplota přiváděného vzduchu

Venkovní teplota

> Danish Popis: Na uživatelském panelu vyberte požadovaný jazyk.
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Alarm list

Compact 

Alarm list

Následující seznam platí pro kompaktní větrací jednotky s ovládáním CTS602. Události jsou rozděleny do následujících kategorií:

Varování Operace pokračuje, ale došlo k incidentu, který je třeba mít na paměti.

Alarm Provoz je částečně nebo úplně zastaven, protože jde o kritickou poruchu, která vyžaduje okamžitou pozornost.

ID Typ Display text Popis / příčina Odstranění problému

1 Hardware error Chyba v hardwaru řídicího systému Poznamenejte si alarm a resetujte jej.

Pokud alarm nezmizí, kontaktujte servis.

2 Alarm timeout Varovný alarm se stal kritickým alarmem Poznamenejte si alarm a resetujte jej.

Pokud alarm nezmizí, kontaktujte servis.

3  Fire alarm 
activated

Ventilační jednotka je zastavena z důvodu 
aktivace požárního termostatu.

Pokud nedochází k požáru, zkontrolujte 
připojení k požárnímu termostatu.

Pokud je to v pořádku, kontaktujte servis.

4 Pressure switch Došlo k aktivaci vysokotlakého spínače v 
chladicím okruhu, pravděpodobně kvůli:

• Extrémně teplý přívod venkovního vzduchu

• Ucpaný filtr

• Rozbitý ventilátor

Zkontrolujte závady a resetujte alarm.

Kontaktujte servis, pokud nemůžete resetovat 
alarm nebo pokud se alarmy často objevují.

6 Error in de-icing the 
heat pump

Doba odmrazování byla překročena.
Výměník nebo tepelné čerpadlo se nepodařilo 
odmrazit během maximální doby.

To může být způsobeno tím, že je jednotka 
vystavena velmi nízkým venkovním teplotám.

Pokud resetování alarmu nepomůže, kontaktujte
servis.

Zaregistrujte aktuální provozní teploty z nabídky
Zobrazit data, abyste si usnadnili servisní proces.

10 Overheating of elec-
trical 
after-heating

The electrical heating element has over-
heated. Lack of airflow due to, for instance, 
blocked filters, blocked air intake or defect 
supply air fan.

Ujistěte se, že je do domu vháněn vzduch.
Ujistěte se, že jsou filtry čisté.
Zkontrolujte, zda nejsou ucpané přívody 
venkovního vzduchu.

Resetujte alarm.

Pokud výše uvedené problémy nevyřeší, 
kontaktujte servis.

11  Low flow over the 
electrical heating 
element

Nedostatek proudění vzduchu na přívodu. Viz kód alarmu 10.

13 High temperature 
electricity supple-
mentary heating 
HW.

Teplota pro záložní elektrospirálu v zásobníku 
teplé vody je příliš vysoká.

Pojistka proti přehřátí umístěná za spodními 
dvířky se musí znovu zapnout. V případě 
opakovaných alarmů kontaktujte servis.



15 The room 
temperature is too 
low

Když teplota v místnosti klesne pod 10°C, 
jednotka se zastaví, aby se zabránilo dalšímu 
ochlazování domu. To může být například
v době, kdy je dům neobydlený a topný systém
je vypnutý.

Vytopte dům a resetujte alarm.

16 Software error Chyba v softwaru ventilační jednotky Kontaktujte servis.

17  Watchdog warning Chyba v softwaru ventilační jednotky Kontaktujte servis.

18 Content of database 
changed

Části nastavení programu byly ztraceny.

Může to být způsobeno dlouhodobým výpadkem 
proudu nebo úderem blesku.

Jednotka bude nadále fungovat se standardním 
nastavením.

Resetujte alarm.

Pokud jednotka nefunguje k vaší spokojenosti/
jako dříve, kontaktujte servis, protože některé 
podprogramy se mohly ztratit. 
(Podprogram je dostupný pouze pro servis).

19 Change filter Monitor filtru byl nastaven na X dní pro 
kontrolu/výměnu filtru.

Vyčistěte/vyměňte filtr.

Resetujte alarm.

20 Errors in legionella 
treatment

Funkce antilegionela nebyla provedena
 v časovém limitu nebo počtu pokusů.

V případě opakovaných alarmů kontaktujte 
servis.

21 Check date and time Zobrazí se při výpadku proudu. Nastavte datum a čas.

Resetujte alarm.

22 Error supply air 
temperature

Požadovaný ohřev přiváděného vzduchu není 
možný.

(platí pouze pro dodatečné topné těleso)

Nastavte nižší teplotu přiváděného vzduchu.

Resetujte alarm.

23 Domestic hot water 
temperature error

Ohřev teplé užitkové vody není možný. Kontaktujte servis.

27-
58

Error on the tem-
perature sensor

Jeden z teplotních senzorů buď zkratovaný,
odpojený nebo vadný.

Registrujte, který snímač, Tx, je vadný
a kontaktujte servis.

70 Anode Error Anoda zásobníku teplé vody je buď roztržená,
nebo není správně připojena.

Kontaktujte servis.

71 Error de-icing heat 
exchanger

Max. překročena doba odmrazování u 
protiproudého výměníku tepla.

To může být způsobeno tím, že je jednotka 
vystavena velmi nízkým teplotám.

Pokud resetování alarmu nepomůže, kontaktujte 
servis. Zaregistrujte aktuální provozní teploty
z nabídky „ZOBRAZIT DATA“, abyste si 
usnadnili servisní proces.

72 Abnormal low evap-
orator temperature

Abnormální teplota výparníku (T6) je způsobena
nedostatečným průtokem vzduchu.

Vyměňte filtry, zkontrolujte, zda není 
zastaven přívod venkovního vzduchu.

V případě trvalé poruchy kontaktujte servis.

73 High pressure alarm Proudění vzduchu přes povrchy je příliš nízké Ujistěte se, že je do domu vháněn vzduch.
Ujistěte se, že jsou filtry čisté.
Zkontrolujte, zda nejsou ucpané přívody 
venkovního vzduchu.

Resetujte alarm.

Pokud výše uvedené problémy nevyřeší, 
kontaktujte servis.



74 Low pressure alarm Proudění vzduchu přes povrchy v režimu 
chlazení je příliš nízké.

Ujistěte se, že je do domu vháněn vzduch.
Ujistěte se, že jsou filtry čisté.
Zkontrolujte, zda nejsou ucpané přívody 
venkovního vzduchu.

Resetujte alarm.

Pokud výše uvedené problémy nevyřeší, 
kontaktujte servis.

91  Missing 
expansion PCB

Chybí rozšiřující PCB. Kontaktujte servis.

92 Backup error Chyba při zápisu nebo čtení nastavení 
instalačního programu.

Kontaktujte servis.

96 Error in damper test Klapka (otevřená / zavřená) není splněna. Resetujte alarm.

Pokud to nepomůže, kontaktujte servis.



GEO / AIR 

Alarm list

Následující seznam platí pro ventilační jednotky s ovládáním CTS602. Události jsou rozděleny do následujících kategorií:

Varování Operace pokračuje, ale došlo k incidentu, který je třeba mít na paměti.

Alarm Provoz je částečně nebo úplně zastaven, protože jde o kritickou poruchu, která vyžaduje okamžitou pozornost.

ID Typ Display text Popis/příčina Odstranění problému

100 THeatSup Open T17 Teplota přívodu topení otevřená přípojka. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

101 THeatSup Short T17 Zkrat teploty přívodu topení. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

102 THeatRet Open T16 Teplota zpátečky topení na připojení. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

103 THeatRet Short T16 Zkrat zpátečky topení Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

104 TWaterTa Open T22 Otevřená přípojka teploty vodní nádrže. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

105 TWaterTa Short T22 Teplota vodní nádrže zkratována. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

106 Tamb Open T20 Otevřené připojení při okolní teplotě. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

107 Tamb Short T20 Zkrat okolní teploty. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

108 Troom Open T10 Otevřené připojení pokojové teploty. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

109 Troom Short T10 Zkrat pokojové teploty. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

110 THeatTank Open T18 Teplota topné nádrže otevřené připojení. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

111 THeatTank Short T18 Zkrat teploty topné nádrže. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

112 TColdSup Open T13 Otevřené připojení studené přívodní teploty. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

113 TColdSup Short T13 Zkratovala teplota přívodu studená. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.



114 TColdRet Open T14 Otevřené připojení studené zpátečky. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

115 TColdRet Short T14 Zkrat studené zpátečky. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

116 Tevap Open T23 Otevřeno čidlo teploty výparníku
spojení.

Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

117 Tevap Short T23 Zkrat snímače teploty výparníku. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

122 Tmixing Open Otevřené připojení snímače teploty směšování. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

123 Tmixing Short Snímač teploty směšování zkratován. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

124 SHW T-sensor Open T21 otevřené spojení čidla v přídavné nádrži Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

125 SHW T-sensor Short T21 Snímač teploty v SHW zkratován. Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

126 SHW anode Selhání anody SHW. Anoda se musí vyměnit.

127 TPres open T35 Teplotní senzor - Otevřený tlak
spojení.

Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

128 TPres short T35 Snímač teploty tlaku zkrat.
.

Zkontrolujte kabel a konektory.
Změřte odpor v teplotním čidle.

200 LOM309 missing Ovladač není verze Extended Funkčnost rozšířené verze je
vybraný.
Vyměňte řadič na verzi Extended
nebo zakažte používání této funkce.

600 Hi Pres Aktivní vysokotlaký spínač. Zkontrolujte, zda je zapnuté čerpadlo horké 
strany/přepouštěcí ventil vysokoteplotní strany. 
Zkontrolujte, je potrubí odvzdušněno. 
Zkontrolujte, zda není filtr zanešený.
Jednotka se restartuje, když tlak klesne
pod mez čidla vysokého tlaku.
Po 3. vypnutí musí být alarm
potvrzen k opětovnému spuštění jednotky.

601 Low pres. Aktivní nízkotlaký spínač. Zkontrolujte náplň chladiva, expanzní ventil
a výparník (led...). Zkontrolujte ventilátor -
překážky na výparníku AIR (venkovní).
Alarm musí být potvrzen pro spuštění
jednotky.

602 Leakage Nízký tlak v solném roztoku - Tlak solanky Kontrola těsnosti systému solanky.
Alarm musí být potvrzen pro spuštění
jednotku.

603 Hi press Opakovaně aktivní vysokotlaký spínač. Zkontrolujte, zda je zapnuté čerpadlo horké 
strany/přepouštěcí ventil vysokoteplotní strany.
Alarm musí být potvrzen pro spuštění
jednotku znovu.

604 Frost protection Příliš nízká teplota (stav ochrany proti mrazu) Tepelné čerpadlo a elektrický ohřívač běží
na plnou kapacitu.
Zkontrolujte, zda není nastavení vypnuto.



605 Heat pump overheat Přívodní teplota je příliš vysoká 
(stav úplné zastavení).

Zkontrolujte čerpadlo horké strany/přepouštěcí 
ventil na straně vysoké teploty. Zkontrolujte 
elektrický přívodní ohřívač proti přehřátí.

607 Legionella failed Funkce Anti Legionella vypršela dvakrát Zkontrolujte elektrické ohřívače a přívod tepla 
do okruhu solanky.

608 FC alarm Přepínač zpětné vazby poruchy střídače/FC 
je aktivní - FC má alarm.

Zkontrolujte elektrické připojení a napájení 
střídače.

Zkontrolujte, zda kompresor běží.

609 FC alarm Relé FC alarmu bylo opakovaně aktivováno Zkontrolujte elektrické připojení a napájení 
střídače

Zkontrolujte, zda kompresor běží.

610 Tevap Low Teplota výparníku je příliš nízká. Okruh solanky má nízkou kapacitu. Tevap je 
příliš nízký

Nebezpečí poškození okruhu solanky mrazem.

611 Tevap Low Teplota výparníku je příliš nízká. Kompresor se zastavil kvůli příliš nízké 
teplotě solanky

Kompresor se zastavil, aby nedošlo k 
poškození mrazem

612 TMIX to High Teplota Tmix nad maximální teplotou. Zkontrolujte směšovací ventil a teplotu Tmix
čidlo.

613 Tmix High Rep Teplota Tmixu je opakovaně příliš vysoká. Zkontrolujte směšovací ventil a teplotu Tmix
čidlo.

614 Cooling low Teplota chlazení je příliš nízká.  

615 El heater Porucha elektrického ohřívače.  

904 Datalog Chyba s interním protokolem. Rezervováno. Zatím neimplementováno.

905 Database Chyba s interní databází. Ovladač může být vadný.
Zkuste aktualizovat firmware nebo vyměnit
ovladač.

907 RTC err Chyba vnitřních hodin reálného času. Vyměňte ovladač.

908 RTC inv Neplatná data z hodin reálného času. Jednotka je dlouho vypnutá. Nastavte čas a datum.
Jinak vyměňte ovladač.

909 LUP SW version LUP SW neodpovídá LMC320. Nejprve aktualizujte LMC320 na nejnovější 
verzi SW.

910 Slave communication
error

Chyba v komunikaci s slave.

995 SW Rejected Software není kompatibilní s
LMC320.

Aktualizujte LMC320 na nejnovější verzi SW.

998 TestVer. Software je testovací verze. Použijte verzi softwaru.

999 Manuel mode Jednotka je v manuálním režimu. Změňte režim z manuálního na zapnutý.



Odstraňování problémů

Nouzový režim

Nouzový provoz teplé užitkové vody

Pokud dojde k chybě v ovladači nebo součástech v Compact P a jednotka se proto zastaví, nebude schopna vyrábět teplou užitkovou vodu.

Pokud se instalační technik nemůže dostavit hned nebo se chyba stane mimo otevírací dobu, a proto nemůžete kontaktovat instalačního 
technika, existuje možnost získat teplou vodu uvedením jednotky do nouzového režimu.

Tlačítko nouzového ovládání je umístěno 
za velkými dveřmi.

Nouzový provoz má tři nastavení:

I - Auto:
Doplňování el. energie je řízeno ovládáním v jednotce (standardní nastavení).

0 - Vypnuto:
Doplňování el. energie je vypnuté a nelze jej znovu zapnout ovládáním v jednotce.

II - Manuální:
Doplňování el. energie je zapnuté a nelze jej vypnout ovladačem v jednotce 
(Nezapínejte jej, pokud v nádrži není voda).

POZOR
V ručním provozu může teplota vody dosáhnout 75 °C, což může způsobit opaření, pokud nebudete opatrní 
při otevírání horké vody.



Nouzový provoz ústředního topení

Pokud dojde k chybě v ovladači nebo komponentech tepelného čerpadla AIR vzduch/voda a tepelné čerpadlo se proto zastaví, nebude schopno 
vytápět dům ústředním topením.

Pokud se instalační technik nemůže dostavit hned nebo se chyba stane mimo otevírací dobu a nemůžete tedy kontaktovat instalačního technika, 
existuje možnost vytopit dům nastavením tepelného čerpadla do nouzového režimu.

Tlačítko nouzového ovládání je umístěno 
za velkými dveřmi.

Nouzový provoz má tři nastavení:

I - Auto:
Doplňování el. energie je řízeno ovládáním v jednotce (standardní nastavení).

0 - Vypnuto:
Doplňování el. energie je vypnuté a nelze jej znovu zapnout ovládáním v jednotce.

II - Manuální:
Doplňování el. energie je zapnuté a nelze jej vypnout ovladačem v jednotce 
(Nezapínejte jej, pokud v nádrži není voda)..

Nouzový provoz pro oběhové čerpadlo má tři nastavení:

I - Auto:
Oběhové čerpadlo je ovládáno ovládáním v jednotce (standardní nastavení)

0 - Vypnuto:
Oběhové čerpadlo je vypnuté a nelze jej znovu zapnout ovládáním v jednotce

II - Manuální:
Oběhové čerpadlo je zapnuté a nelze jej vypnout ovládáním v jednotce

POZOR
Když je el-doplňování v I nebo II, oběhové čerpadlo musí být ve stejné poloze.

POZOR
V ručním provozu může výstupní teplota pro ústřední vytápění dosáhnout 40 °C.



Teplá užitková voda

Chyby a řešení teplé užitkové vody

Problém Možná příčina Řešení

Jednotka produkuje nedostatečné množství
teplé vody.

Filtry mohou být tak zaneseny, že se
k jednotce nedostává dostatek vzduchu.
K tomu může dojít, pokud filtry nejsou
často měněny.
K tomu může dojít, pokud jednotka byla
provozované během stavebního procesu a
filtry jsou plné prachu a nečistot.

Vyměňte filtry a v případě potřeby
změňte periodu výměny filtru na a
kratší interval.



Ústřední vytápění

Problémy a řešení ústředního vytápění

Problém Možná příčina Řešení

Telestaty volají po teple, ale tepelné
čerpadlo se nespustí

Během přechodného období mohou telestaty 
volat po teple, ale TČ se nespustí. To může 
být způsobeno tím, že teplota v odsávaném
vzduchu je vyšší než požadovaná teplota
nastavená na ovladači (některé místnosti
jsou studenější než jiné). Tím jednotka 
blokuje spuštění TČ. To dělá proto, aby 
ušetřila energie a aby zabránila protipůsobení
TČ a větrací část.

Pokud stále chcete v některých místnostech 
vytápět, navzdory průměrné teplotě v domě, 
můžete aktivovat tuto funkce níže: 
Nastavení / Centrální vytápění v položce 
Menu: Chlazení a vytápění ve stejnou dobu
To znamená, že spolupráce mezi větrací částí
a částí tepelného čerpadla končí, a pokud 
existuje potřeba tepla v některých 
místnostech, tepelné čerpadlo se spustí i v 
Případě, že větrání část detekuje, že dům je
teplý dost.

.

Elektrický ohřev je v provozu často
nebo pořád.

Tepelné čerpadlo nebude fungovat efektivně,
což může být způsobeno různými důvody.

- Zkontrolujte, zda ve výparníku není led
ve venkovní jednotce. Zabraňuje průchod 
vzduchu. Udělat ruční odmrazování.
- Zkontrolujte, zda není na povrchu výparníku 
Ve venkovní jednotka není zastavena s
listí a jiné nečistoty, které mohou zabránit
vzduch z průchodu. Vyčistěte
povrch výparníku.
- Zkontrolujte, zda jsou hadice mezi vnějším
jednotka a vnitřní jednotka jsou správně
izolované, aby nedošlo k nadměrnému
ztráta tepla.
- Zkontrolujte, zda je v potrubí správný průtok
obvod mezi vnější částí a
vnitřní část.

AIR má velkou spotřebu energie S větší spotřebou elektřiny je třeba počítat
v prvním roce, kdy bude větší než se 
očekávalo. To je zcela přirozené, protože
dům musí vyschnout.
Vyšší vlhkost v prvním roce znamená, 
že vytápění stojí více energie.
Důvodem může být také, že tepelné čerpadlo
neběží z různých důvodů optimálně.

- Zkontrolujte, zda ve výparníku není led
ve venkovní jednotce. Zabraňuje průchod 
vzduchu. Udělat ruční odmrazování.
- Zkontrolujte, zda není na povrchu výparníku 
Ve venkovní jednotka není zastavena s
listí a jiné nečistoty, které mohou zabránit
vzduch z průchodu. Vyčistěte
povrch výparníku.
- Zkontrolujte, zda je potrubí mezi vnějším
a vnitřní jednotkou správně izolované, aby 
nedošlo k nadměrné ztrátě tepla.
- Zkontrolujte, zda je v potrubí správný průtok
mezi vnější částí a
vnitřní část.



Product data
EU/EC Declaration of Conformity



Ecodesign data - Hot water production 

Ecodesign data AIR9 - Heat pump for space heating 

Consumer profile, water heater L (large)

Energy efficiency class A

Energy efficiency for water heating - average climate 94%

Annual electricity consumption - average climate 1081 kWh/annum

Temperature settings on the thermostat 10 - 65 °C

Sound power level LWA 46 dB(A)

The water heater can function outside peak load periods (Smart-grid) No

Guidelines for assembly, installation and maintenance See installation instructions

Energy efficiency for water heating - cold climate 94 %

Energy efficiency for water heating - warm climate 94 %

Annual electricity production - cold climate 1081 kWh/annum

Annual electricity production - cold climate 1081 kWh/annum

Model AIR9

Air-to-water heat pump Yes

Water-to-water heat pump No

Brine-to-water heat pump No

Low-temperature heat pump Yes

Equipped with a supplementary heater Yes

Heat pump combination heater No

Temperature control:

Model CTS602

Class 2

Contribution to seasonal space heating energy efficiency 2%



Item Symbol Value Unit Item Symbol Value Unit

Rated heat output Prated 5,21 kW Seasonal space heating
energy efficiency

ŋs 206 %

* Declared capacity for heating for part load at indoor temper-
ature 20 °C and outdoor temperature of T j

Declared coefficient of performance or primary energy ratio 
for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor tem-
perature T j

Tj = -7 °C Pdh 4,79 kW Tj = -7 °C COPd 3,20

Tj = +2 °C Pdh 2,88 kW Tj = +2 °C COPd 4,95

Tj = +7 °C Pdh 1,90 kW Tj = +7 °C COPd 6,53

Tj = +12 °C Pdh 2,12 kW Tj = +12 °C COPd 9,69

Tj = bivalent temperature Pdh 5,21 kW Tj = bivalent temperature COPd 2,83

Tj = operation limit tempera-

ture
Pdh 0 kW 

Tj = operation limit tempera-

ture
COPd 0

For air-water-heating pumps
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh   kW

For air-to-water heat pumps:
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd

Bivalent temperature Tbiv -10  °C
For air-to-water heat pumps: 
Operation limit temperature

 TOL -22 °C

Cyclling interval capacity for 
heating

Pcych  kW Cycling interval efficiency  COPcyc

Degradation co-efficient Cdh
0,94-
0,99

 
Heating water operating limit
temperature

WTOL 45 °C

Power consumption in modes other than active mode Supplementary heater

Off mode POFF 0,01  kW Rated heat output Psup 6 kW

Thermostat off-mode PTO 0,005 kW   

Standby mode PSB 0,01  kW Type of energy input
 Electri-

cal
  

Crankcase heater mode PCK  0  kW   

Other items

Capacity control:
Variable compressor 
Variable indoor water flow

For air-to-water heat pumps:
Rated air flow rate, outdoors

 3000 m3/h

Variable indoor temperature 
adjustment

For water-/ brine-water heat 
pumps: Rated brine or water 
flow rate, outdoor heat 
exchanger

 m3/h

Sound power level, outdoors LWA 46 dB   

Emissions of nitrogen oxides QHE  1464 kWh   
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