CS
FM161 - FM162

FM161

Návod k obsluze

FM 162

A000732

300023452-001-B

1 Popis
1.1 Bezdrátové dálkové ovládání
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P1..P
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MODE

3
PROG

P1..P4
STANDARD

RD
NDA

STA

G
PRO

8806N014

8806N013

2

3

7
-

MOD

0

2

4

 Displej
 Tlačítka pro nastavení parametrů + a  Tlačítka pro volbu druhu provozu (Tlačítko MODE)
 Programovací tlačítka

 Tlačítko k nastavení času a dne
 Teplota pro aktivaci protimrazové ochrany
 Teplota útlumového režimu
 Teplota komfortního režimu
Programovací tlačítka

Tlačítka pro nastavení teplot
(viz kapitola : Požadovaná teplota pro vytápění)

2%
2$
2.
+/-

Nastavení časového programu (po krocích 1/2 hod) pro
komfortní režim vytápění nebo přípravy teplé vody (tmavá
zóna)

$O

Nastavení časového programu (po krocích 1/2 hod) pro
útlumový režim vytápění nebo přípravy teplé vody (světlá zóna)

Teplota komfortního režimu
Teplota útlumového režimu
Teplota pro aktivaci protimrazové ochrany

S

Umožňuje nastavovat jednotlivé teploty

Tlačítko pro návrat v časovém programu

P1...P4 Volba časově řízeného programu vytápění

Tlačítka pro volbu druhu provozu
Tlačítko MODE : opakovaným stiskem tlačítka MODE je možno zvolit
jednotlivé provozní režimy
AUTO

%O

(1) Blikající šipka
(2) Trvale svítící šipka

Automatický provoz dle nastaveného programu

%

Komfortní teplota do půlnoci (1)
` Při delším stisku tlačítka : "Trvalý komfortní režim" (2)

$

Útlumová teplota do půlnoci (1)
` Při delším stisku tlačítka : "Trvalý útlumový režim" (2)

.

Protimrazová ochrana (dovolená) : Opakovaným stiskem
tlačítek + nebo - zvolit příslušný den v týdnu
kdy se programuje, se počítá jako první den. Zapnutí
Den,
nastane v 0 hodin

` Při delším stisku tlačítka : "Stálý režim protimrazové
ochrany" (2)

#


D
:
6
Q"

2

Letní provoz (vytápění vypnuto)
Přednostně podporovaná příprava teplé vody do půlnoci
aktuálního dne (1)
` Při delším stisku tlačítka : "Uvolněna trvalá příprava TUV"
(2)
Hořák v provozu
Oběhové čerpadlo v provozu
Tlačítko k nastavení času a dne (viz kapitola : Nastavení hodin
a dne v týdnu)
Přístup do časového programu topných okruhů
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1.2 Displej
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Letní provoz : tento režim nelze nastavit na dálkovém ovládání
CDR2, ale na ovládacím panelu DIEMATIC 3 u kotle.

i

Provozní stav zobrazeného okruhu :
< : Stav 3-cestného směšovače zobrazeného okruhu (Pokud je

24

f

připojeno dálkové ovládání CDR2)

> Otevření
= Zavírání
: : Čerpadlo daného okruhu v provozu

8806N019A

g

j k g

h

i

a

Časová osa na displeji zobrazuje časový program zobrazeného
okruhu pro aktuální den :

b

Světlá zóna: ukazuje časové úseky útlumového režimu vytápění
resp. přípravy TUV.

c

Tmavá zóna: ukazuje časové úseky komfortního režimu vytápění
resp. přípravy TUV.

d

Blikající kurzor ukazuje aktuální čas

e

Šipka pro aktuální údaj o dni (1 = Pondělí)

f

Číselný údaj (čas, nastavený datum, parametr atd.)

g

Šipka umístěná pod symbolem aktuálního provozního režimu

j

Plánována údržba kotle

k

 Trvale zobrazovaný symbol : teplá voda je k dispozici nebo
právě probíhá její příprava
 Blikající symbol : nedostatečné množství teplé vody během
zablokované přípravy, v případě potřeby stisknout tlačítko



.

Po nastavování se na displeji zobrazí automaticky po 2
minutách nebo po stisknutí tlačítka AUTO normální stav,
odpovídající automatickému provozu.

2 Nastavení hodin a dne v týdnu
Pomocí špičatého předmětu stisknout tlačítko
pomocí tlačítek + a - čas a den v týdnu.

6 a poté nastavit

- Třetí stisk umožní nastavit den, přičemž se na horní ose displeje
zobrazuje nad pozicemi 1 až 7 šipka  (1 = pondělí).



- První stisk umožní nastavit minuty (jednotlivě).
- Druhý stisk umožní nastavit hodiny (jednotlivě).

Pokud zůstane tlačítko + nebo - déle stisknuté, průběh
zobrazování na displeji se zrychlí.
Krátký stisk umožňuje jemné nastavení.

3 Požadovaná teplota pro vytápění
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Časová osa displeje udává program vytápění pro aktuální den.
Naměřená teplota vytápěného prostoru je zobrazena v pravé
části displeje.

- Stisknutím příslušného tlačítka zvolit komfortní (2%) nebo
útlumovou (2$) teplotu nebo teplotu ochrany před zamrznutím
(.), přičemž se objeví příslušná požadovaná teplota na levé
straně displeje.
- Požadovanou hodnotu nastavit pomocí tlačítek + nebo -.
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3

4 Volba časově řízeného programu vytápění
Jedenkrát stisknout tlačítko P1...P4 a tlačítky + a - nastavit
požadovaný časový program vytápění. Při stisknutí jednoho z těchto
tlačítek se zobrazí na časové ose odpovídající časový program
daného okruhu.

Nastavení od
výrobce

Komfortní režim

P1

Pondělí až neděle :

od 6 hod do 22 hod

P2

Pondělí až neděle :

od 4 hod do 21 hod

Pondělí až pátek :

od 5 hod do 8 hod
od 16 hod do 22 hod
od 7 hod do 23 hod

P3

Sobota a neděle :
Pondělí až pátek :
P4

Sobota :
Neděle :

od 6 hod do 8 hod
od 11 hod do 13 hod
od 16 hod do 22 hod
od 6 hod do 23 hod
od 7 hod do 23 hod

5 Programování času
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- Opakovaným stiskem tlačítka PROG " zvolit den v týdnu (1
až 7).

7
22

24

- Psát tmavé zóny tlačítkem %O a světlé zóny tlačítkem $P
(po 1/2 hodině).



MODE

PROG

- Tlačítko S slouží ke vrácení o 1/2 hodiny zpět bez přemazání
programu.

P1..P4
STANDARD

- 1-krát stisknout tlačítko PROG ".
První stisknutí umožňuje programování pro všechny dny v týdnu.
nad všemi dny v týdnu blikají šipky. Tlačítky + nebo - vybrat časový
program P2, P3 nebo P4. Program P1 nelze uživatelem přestavit.

4

Tmavá zóna : Komfortní režim
Světlá zóna : Útlumový režim.

- Stiskem tlačítka MODE dojde k uložení do paměti.
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Současným stiskem tlačítek %O a $P po dobu 5 sekund
(STANDARD) dojde k návratu k časovým programům
nastavených od výrobce.
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6 Použití odchylky na jednom nebo několika okruzích
Tlačítkem MODE lze nastavit provozní režim pro okruh (a jen tento),
řízený dálkovým ovládáním.

Po dobu 5 sekund stisknout na ovládacím panelu Diematic 3 tlačítko
AUTO.

Je však možné všem okruhům přiřadit odchylku od provozního
režimu nastaveného na ovládacím panelu Diematic 3. Pokud je
některý topný okruh naprogramován odlišně od ostatních, zobrazí se
na displeji hlášení VIZ DALK.OVL..

Hlášení se na displeji smaže.
Požadovaná odchylka se provede na všech okruzích.
Příklad : Jedete na dovolenou a chcete použít provozní režim
"Ochrana před zamrznutím" na okruhy vytápění a okruh přípravy
TUV v domě.

7 Indikace závady
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Při poruše provozu ukazuje dálkové ovládání hlášení „Error“.

6
2418

Displej ovládacího panelu regulátoru Diematic 3 na kotli pak zobrazí
přesný typ závady.
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8806N018

8 Výměna baterií
4

1

$

8801N347

8801N348

3

2



8801N349

4

#
#

#

Pokud je třeba baterie vyměnit, bliká na displeji symbol baterie
().

Použít alkalické baterie běžného typu LR 6 AA 1.5 V.
Nepoužívat
v žádném případě akumulátory!
Na displeji dálkového ovládání se objeví na několik sekund hlášení
"init". Během této doby se synchronizuje dálkové ovládání.
Předchozí nastavení zůstane uloženo v paměti.



Aby zůstal časový údaj zachován, musí zůstat kotel během
tohoto postupu zapnutý.
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