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Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek için bu emniyet uyarı-
larına lütfen titizlikle uyunuz. 

Emniyet uyarılarının açıklaması

Tehlike
Bu işaret cana gelebilecek zarar-
lara karşı uyarır.

! Dikkat
Bu işaret maddi hasarlara ve çev-
reye zarar verilmesine karşı uya-
rır.

Uyarı
Uyarı sözcüğü olan yerlerde ilave bilgiler
bulunmaktadır.

Hedef grup

Bu kullanma kılavuzu sistemin kullanıcı-
ları için hazırlanmıştır.
Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihin-
sel özürlü veya deneyimsiz ve/veya
deneyim eksikliği olan kişilerin (çocuklar
da dahil) kullanmaları için tasarlanma-
mıştır. Bu kişiler bu cihazı sadece emni-
yetlerinden sorumlu bir kişinin denetimi
altında veya bu kişiden cihazın nasıl
çalıştırılacağı ile ilgili talimat almaları
durumunda kullanılabilirler.

! Dikkat
Çocuklar gözetim altında bulun-
durulmalıdır.
Çocukların bu cihazla oynama-
masına dikkat edin.

Tehlike
Sistemde yapılacak amacına
uygun olmayan çalışmalar hayati
tehlike ile sonuçlanabilecek
kazalara sebep olabilir.
Elektrik tesisatındaki çalışmalar
sadece uzman elektrik tesisatçı-
ları tarafından yapılmalıdır.

Yangında

Tehlike
Yangında yanma tehlikesi var-
dır.
■ Sistemi kapatın.
■ Kontrol edilmiş, ABC yangın

sınıflarına uygun bir yangın
söndürücü kullanın.

Emniyet uyarıları

Emniyetiniz için
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Yerleştirmede aranan şartlar

! Dikkat
Uygun olmayan ortam koşulları
sistemde hasara neden olabilir
ve güvenli bir çalışmayı tehlikeye
sokabilir.

İç mekanlara yerleştirilen
cihaz:
■ Ortam sıcaklıklarının  0°C’nin

üstünde ve  35°C’nin altında
olması sağlanmalıdır.

■ Yerleştirme mekanındaki hava
halojenli hidrokarbonlarla kirle-
tilmemelidir (spreylerde, boya-
larda, solventlerde ve temiz-
leme maddelerinde bulunurlar)

■ Havanın sürekli olarak aşırı
nemli (örn. sürekli çamaşır
kurutulması) kalmaması
sağlanmalıdır.

Dış mekanlara yerleştirilen
cihaz:
■ Bu cihaz sadece –20 ºC üze-

rindeki ve 35 ºC altındaki sıcak-
lıklarda çalıştırılmalıdır.

Ek komponentler, yedek parçalar ve
sarf malzemeleri

! Dikkat
Sistem ile birlikte kontrol edilme-
yen komponentler sistemde
hasar yapabilir veya sistemin
çalışmasını olumsuz olarak etki-
leyebilir.
Parça değiştirme veya ekleme
sadece yetkili teknik servis tara-
fından yapılmalıdır.

Emniyet uyarıları

Emniyetiniz için (devam)
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Isıtma sisteminiz, ısı pompasının tipine
ve mevcut aksesuarlara bağlı olarak
aşağıdaki donanıma sahip olabilir:
■ Isıtma devreleri:

Maksimum 3 ısıtma devresi (bunlar-
dan 2’si karışım vanalı) ısıtılabilir.

■ Ek ısı üreticisi:
Isı pompası kontrol paneli ekstra bir ısı
üreticisi ile, örn. gaz yakıtlı yoğuşmalı
kazan veya elektrikli ek ısıtıcı, ikili işlet-
meyi destekler.

■ Soğutma:
Uygun montajlarla „natural cooling“ ve
„active cooling“ soğutma işlevleri des-
teklenir (soğutma işlevi ile ilgili geniş
açıklamalar için, ekteki „Teknik termi-
noloji“ bölümüne bakınız).
Soğutma bir ısıtma devresi (örn. yer-
den ısıtma devresi veya ayrı bir
soğutma devresi, örn. soğutucu tavan
veya fan coil) üzerinden gerçekleşir.
Soğutma işlevi active cooling
Bu durumda seçilen ısıtma devresi 1,
2 veya 3 bir ısıtma/soğutma devresi
olur (kışın ısıtma, yazın soğutma).
Maks. 3 ısıtma devresinin yanı sıra
ayrı soğutma devresi de ısı pompası
kontrol paneli tarafından desteklenir.

■ Sıcak su hazırlanması:
Harici bir boylerle sıcak su hazırlan-
ması ve bir sirkülasyon pompasına (Z-
pompa) kumanda edilmesi işlevleri
mümkündür.

■ Isı pompası kontrol paneli:
Bağlı olan tüm komponentler açık
metinli ısı pompası kontrol panelinden
kumanda edilir ve kullanılır.

Uyarı
Bu kullanma kılavuzunda sadece bazı ısı
pompası tipleri veya aksesuarlarla ger-
çekleştirilmesi mümkün olan işlevler de
tanımlanmaktadır. Bu işlevlere ayrıca
işaret edilmez.
Isı pompanızın ve ısıtma sisteminizin
işlev kapsamı ve aksesuarları için yetkili
teknik servisinize danışınız.

İlk işletmeye alma

Isı pompası kontrol panelinin ilk kez dev-
reye alınması ile yerel ve yapısal şartlara
uygun hale getirilmesi yetkili teknik ser-
vis tarafından yapılmalıdır.

Önce bilgilendirme

Cihaz tanımı
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Isı pompası kontrol panelinde fabrika
tarafından „Isıtma ve sıcak su“ ayar-
lanmıştır.
Isıtma sisteminiz işletmeye hazırdır: 

Mahal ısıtması/mahal soğutması
■ Odalarınız saat 00:00 ile 24:00 ara-

sında 20 °C „istenen oda
sıcaklığında“ ısıtılır (normal ısıtma
işletmesi).

■ Mevcut bir ısıtma suyu deposu da ısı-
tılır.

■ Eğer elektrikli bir ek ısıtıcı varsa, bu
ısıtıcı etkinleştirilir (bkz. Bölüm „Elek-
trikli ek ısıtıcıların etkinleştirilmesi“)

■ Aktif soğutma işletmesi kilitlenir (bkz.
Bölüm „Aktif soğutma işletmesinin
etkinleştirilmesi ve kilitlenmesi“)

■ İlk işletmeye almada yetkili teknik ser-
vis firması tarafından başka ayarlar da
yapılabilir.
Ayarların tümünü kendiniz istediğiniz
zaman değiştirebilirsiniz (bkz. „Mahal
ısıtması/mahal soğutması“ bölümü).

Sıcak su hazırlanması
■ Sıcak su her gün saat 00:00 ile 24:00

arasında 50 °C „İstenen sıcak su
sıcaklığına“ kadar ısıtılır.

■ Sirkülasyon pompası (eğer varsa)
kapanır.

■ İlk işletmeye almada yetkili teknik ser-
vis firması tarafından başka ayarlar da
yapılabilir.
Ayarların tümünü kendiniz istediğiniz
zaman değiştirebilirsiniz (bkz. „Sıcak
su hazırlanması“ bölümü).

Donma koruması
■ Isı pompası, boyler ve ısıtma suyu

deposu (eğer varsa) için donma koru-
ması denetimi aktiftir.

Uyarı
Isı pompası, boyler ve ısıtma suyu
deposu için −20 °C’nin altındaki sıcak-
lıklarda sadece bir sürekli akış tipi
elektrikli ısıtıcı (uygulayıcıya ait) takılı
ise donma koruması mevcuttur.
 

Kış/yaz saati ayarı
■ Bu ayar değişikliği otomatik olarak

yapılır.

Saat ve tarih
■ Gün ve saat ilk devreye almada yetkili

teknik servis tarafından ayarlanmalı-
dır.

Elektrik kesintisi
■ Elektrik kesintisinde hafızadaki

değerler silinmez.

Önce bilgilendirme

Sisteminizin fabrikada yapılmış ön ayarları
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Isı pompası kontrol panelinizin nasıl
çalıştığını daha iyi anlamak için bir „ter-
minoloji tanımlaması“ bölümü eklenmiş-
tir.

Enerji tasarrufu için ipuçları

Isı pompası kontrol panelinin ve uzaktan
kumandanın (eğer varsa) ayar olanakla-
rını kullanın:
■ Odalarınızı aşırı derecede ısıtmayın,

oda sıcaklığının bir derece düşük tutul-
ması ısıtma masraflarında % 6'ya
varan tasarruf sağlamaktadır
Oda sıcaklığını 20 °C'den yüksek tut-
mayın (bkz. sayfa 26).

■ Radyatörlü ısıtma sistemi:
Odaları gündüzleri normal ve geceleri
de düşümlü oda sıcaklığında ısıtınız.
Bunun için zaman programını ayarla-
yın. Zaman aralıklarını alışkanlıkları-
nıza göre girin, örneğin örneğin hafta
sonu için diğer günlerden daha farklı
bir ayar kullanın.

■ Yerden ısıtma sistemli ısıtma sistemi:
Yerden ısıtma sistemleri atıl düşük
sıcaklık sistemleridir ve kısa süreli
sıcaklık değişikliklerine çok yavaş
yanıt verirler.
Geceleri düşümlü oda sıcaklığında
ısıtma ve kısa bir süre evde
olmadığınız zaman „Tasarruf işlet-
mesi“ ayarlanması belirgin bir enerji
tasarrufu etkisi göstermez.

■ Mahal ısıtması veya soğutması için,
anlık gereksinimlerinize uygun bir
işletme program seçin:
– Kısa süreli olarak evden

ayrıldığınızda (birkaç saat, örn. alış-
verişe çıktığınızda) „Tasarruf işlet-
mesi“ seçin (yerden ısıtma sistem-
leri için değil, önceki açıklamalara
bakınız).
Tasarruf işletmesi çalıştığı sürece,
oda sıcaklığı düşürülür.

– Seyahate çıktığınızda „Tatil prog-
ramı“'nı ayarlayın (bkz. sayfa 37).
Tatil programı çalıştığı sürece oda
sıcaklığı düşürülür ve sıcak su hazır-
lanmaz.

– Yaz aylarında, odaları ısıtmak iste-
miyorsanız ve sadece sıcak suya
ihtiyacınız varsa, işletme programını
„Sadece sıcak su“ olarak ayarlayın
(bkz. sayfa 40).

– Uzun bir süre için odaları ısıtma
veya sıcak su hazırlamak istemiyor-
sanız, „Stand-by işletme“ progra-
mını ayarlayın (bkz. sayfa 22).

■ Boyler sıcaklığını çok yüksek olarak
ayarlamayın (bkz. sayfa 39).

■ Kullanma suyu sirkülasyon pompasını
sadece düzenli olarak sıcak su alırken
çalışacak şekilde ayarlayın. Bunun
için zaman programını ayarlayın (bkz.
sayfa 44).

Önce bilgilendirme

Teknik terimler
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Isı pompası kontrol panelindeki diğer
enerji tasarrufu işlevleri için yetkili teknik
servisinize danışınız.

Diğer öneriler:
■ Odaları doğru havalandırın.

Pencereleri  kısa bir süre için tamamen
açın ve bu esnada radyatör vanala-
rını kapatın (eğer bir konut havalan-
dırma sistemi yoksa).

■ Hava karardığında panjurları (mevcut
ise) kapatın.

■ Termostatik vanaları doğru ayarlayın.
■ Radyatörlerin ve termostatik vanaların

önünü kapatmayın.
■ Sıcak suyu kontrollü olarak tüketin:

sadece duş alındığında genellikle tam
banyo alınmasına göre daha az enerji
harcanır.

Önce bilgilendirme

Enerji tasarrufu için ipuçları (devam)
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Isı pompası kontrol panelinizin tüm ayar-
larını kontrol ünitesi üzerinden merkezi
olarak yapabilirsiniz.
Odalarınızda uzaktan kumandalar
varsa, ayarları uzaktan kumandalarda
da yapabilirsiniz.

Uzaktan kumandanın kullanma
kılavuzu

Uyarı
Kullanma ünitesi bir duvar montaj kaide-
sine takılabilir. Bu kaide aksesuar olarak
sipariş edilebilir. Bu konuda yetkili teknik
servislerden bilgi alabilirsiniz.

Kontrol panelinin açılması

Isı pompası kontrol paneli ısı pompası-
nın tipine bağlı olarak farklı görünüm-
lerde olabilir.

Kontrol paneli ısı pompasının ön yüzünde

14°C 21°C

Kullanımla ilgili olarak

Kullanma hakkında
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Kontrol paneli ısı pompasının üze-
rinde

BA

A Kullanma üniteli kontrol paneli üst
parçası

B Kapak durdurma konumunu
değiştirme düğmesi

Kontrol paneli duvarda

A

Uyarı
Kapağın arka tarafında bir kısa kullanma
kılavuzu bulunmaktadır. Açmak için
kapağı A üst kenarından hafifçe
çekin.

Kullanımla ilgili olarak

Kullanma hakkında (devam)
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Kullanma ünitesi

40°CGidiş sıcaklığı

14°C 21°C

HK1

Menüde bir adım geriye gidebilir
veya başladığınız bir ayar işlemini
yarıda kesebilirsiniz.
İmleç tuşları
Menüde sayfa açılır veya bir değer
girilir.

OK Seçtiğiniz ayarı onaylar veya yapı-
lan bir ayarı kaydedebilirsiniz.
„Kullanma bilgilerini“ (bir sonraki
bölüm) veya seçilen menü ile ilgili
ek bilgileri seçebilirsiniz.
Genişletilmiş menü seçilir.

„Kullanma bilgileri“

Kısa kılavuz şeklinde kullanma ile ilgili
bilgiler alınır.

„Kullanım bilgilerini“ açmak için:
■ Ekran koruyucu etkin (bkz.

sayfa 18):
 tuşuna basın.

■ Menüde herhangi bir noktada bulunu-
yorsunuz:
Ekranda ana menü görünene kadar

 tuşuna basın (bir sonraki bölüme
bakın).
 tuşuna basın.

Menü

Sizin için iki kullanma seviyesi mevcut-
tur, „Ana Menü“ ve „Genişletilmiş
Menü“.

Kullanımla ilgili olarak

Kullanma hakkında (devam)
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Ana Menü

Ana menüde başlık satırında gösteri-
len ısıtma/soğutma devresi veya ayrı
bir soğutma devresi için en sık kulla-
nılan ayarları yapabilir ve sorgulayabilir-
siniz:
■ İstenen oda sıcaklık değeri
■ İşletme programı

Ana menüyü seçmek için:
■ Ekran koruyucu etkin:

OK tuşuna basın.
■ Menüde herhangi bir noktada bulunu-

yorsunuz:
Ekranda ana menü görünene kadar

 tuşuna basın.

B

C

A

40°CGidiş sıcaklığı

14°C 21°C

HK1

D

A Başlık satırı (gösterilen ısıtma/
soğutma devresi D için işletme
programı göstergesi)

B Güncel dış hava sıcaklığı
C İstenen oda sıcaklık değeri

D Sadece birden fazla ısıtma/
soğutma devresinde:
Kullanmak için ana menüde seçilen
ısıtma/soğutma devresi (bkz. Bölüm
„Temel menünün değiştirilmesi“,
sayfa 50)

Uyarı
Özel sistem şemalarında ana menü
burada gösterilenden farklı olabilir (bkz.
Bölüm „Özel sistem şemaları“,
sayfa 59).

İstenen oda sıcaklığı değerinin ayar-
lanması

Aşağıdaki tuşlara basın:
/ istenen değer için.

OK ile onaylayın.

Kullanımla ilgili olarak

Menü (devam)
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İşletme programının ayarlanması

Aşağıdaki tuşlara basın:
/ istenen işletme programı için.

OK ile onaylayın.

Ana menüde gösterilen ısıtma/soğutma devresi için işletme programları

„ID1“, „ID2“, „ID3“ „SSD“
Isıtma devresi Isıtma/soğutma devresi Ayrı bir soğutma devresi

„Isıtma ve sıcak su“
■ Mahal ısıtması gerçekle-

şir.
■ Sıcak su hazırlanır.

— —

—
„Isıtma, soğutma ve
sıcak su“
■ Mahal ısıtması/mahal

soğutması yapılır.
■ Sıcak su hazırlanır.

—

— —
„Soğutma ve sıcak su“
■ Mahal soğutulur.
■ Sıcak su hazırlanır.

„Sadece sıcak su“ (yaz işletmesi):
■ Sıcak su hazırlanır.
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması yok.

„Stand-by işletme“ donma koruması denetlemeli:
■ Isı pompası, boyler ve ısıtma suyu deposu (eğer varsa) için donma koruma dene-

timi etkindir.
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması yok.
■ Sıcak su hazırlanmaz.

Kullanımla ilgili olarak

Menü (devam)
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Uyarı
Başlık satırında gösterilen ısıtma/
soğutma devresinin ayarlarını genişle-
tilmiş menüde de yapabilirsiniz.
Eğer başka ısıtma devreleri/soğutma
devresi de bağlı ise, bunların ayarlarını
sadece genişletilmiş menüde yapabilir-
siniz.

Ekrandaki semboller

Bu semboller ekranda sürekli olarak kal-
mazlar, sadece sistem uygulamasına ve
işletme durumuna bağlı olarak görünür-
ler.

İşletme programları:
Donma koruması denetlemeli
stand-by işletme
Sadece sıcak su
Isıtma ve sıcak su
Isıtma, soğutma ve sıcak su
Soğutma ve sıcak su

Göstergeler:
■ ID1, ID2 veya ID3

Isıtma devresi 1, 2 veya 3
ve
Isıtma/soğutma devresi 1, 2 veya
3

■ SSD
Ayrı bir soğutma devresi

Ana menüde seçilen ısıtma/soğutma
devresini göstermek için. Değiştir-
mek için, bkz. sayfa 50
Donma koruması denetlemesi

Normal sıcaklıkta ısıtma
Düşümlü sıcaklıkta ısıtma
Parti işletmesi etkin
Tasarruf işletmesi etkin
Güneş enerjisi sistemi ile bağlantılı
olarak:
Solar pompa çalışıyor
Kompresör çalışıyor
Antifriz-su veya su-su ısı pompala-
rında:
Primer pompa çalışıyor.
Hava/su ısı pompalarında:
Vantilatör çalışıyor
Ek ısı üreticisi ile bağlantılı olarak:
Elektrikli ek ısıtıcı etkin
Bir ısıtma/soğutma devresi veya ayrı
bir soğutma devresi ile bağlantılı ola-
rak:
Soğutma modu aktif

Mesajlar:
Arıza
Uyarı
Bilgi

Kullanımla ilgili olarak

Menü (devam)
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Genişletilmiş menü

Genişletilmiş menü seçeneği ile tatil
programı ve zaman programları gibi çok
sık kullanılmayan ısı pompası kontrol
paneli işlevlerini ayarlayabilir ve sorgu-
layabilirsiniz.
Menüye genel bakış için, bkz.
sayfa 67.

Genişletilmiş menüyü seçmek için:
■ Ekran koruyucu etkin:

Arka arkaya OK ve  tuşlarına basın.
■ Menüde herhangi bir noktada bulunu-

yorsunuz:
 tuşuna basın.

Uyarı
Yetkili teknik servisiniz genişletilmiş
menüyü kullanıma kapatabilir. Bu
durumda sadece mesajlar sorgulanabilir
(bkz. sayfa 55) ve istisnai durumda
manuel işletme etkinleştirilebilir (bkz.
sayfa 58).

Menü

Manuel işletme

Devam etmek için

Sistem
Sıcak su
Isıtma/Soğutma

OKE

i

E Diyalog satırı

Kullanma şekli

Kullanma ünitesinde bir kaç dakika süre
ile bir ayar yapılmadığında, ekran koru-
yucu etkinleşir. Ekran ışığının parlaklığı
azalır.

Kullanımla ilgili olarak

Menü (devam)
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14°C 21°CB

C

B Güncel dış hava sıcaklığı C İstenen oda sıcaklık değeri

1. OK tuşuna basın. Ana menüye erişir-
siniz (bkz. sayfa 14).

2.  tuşuna basın. Genişletilmiş
menüye erişirsiniz (bkz. sayfa 17).
Seçilen menü noktası beyaz bir fon
üzerinde görünür.
Diyalog satırında E (şekle bakınız,
sayfa 17) yapılması gerekenler görü-
nür.

Aşağıdaki şekilde istenen oda sıcaklığı
ayarlama örneğinde, ayarların nasıl
yapılacağı çeşitli diyalog satırları ile gös-
terilmektedir.

Kullanımla ilgili olarak

Kullanma şekli (devam)
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V vya da

OK

Ú

OK

OK

Isıtma devresi 1

Tasarruf işletmesi

Ù Ú

Parti işletmesi
ID1

Devam etmek için

Isıtma devresi seçimi Ù ÚID2

Seçildi

Isıtma devresi 2

İstenen oda sıcaklığı ID1

20°C

Değiştirmek için (

İstenen oda sıcaklığı ID1

22°C

Kabul etmek için OK

İstenen oda sıcaklığı ID1

22°C

Kabul edildi

OK

ê

ê

Ù ÚID1

Isıtma devresi 2

Tasarruf işletmesi

Ù Ú

Parti işletmesi
ID1

Devam etmek için OK

ê

ê

Ù ÚID2

Düş. istenen Oda Sıc.

Düş. istenen Oda Sıc.

İstenen oda sıcaklığı

İstenen oda sıcaklığı

V vya da

OK

İstenen oda sıcaklığı ID2

20°C

Değiştirmek için (

İstenen oda sıcaklığı ID2

22°C

Kabul etmek için OK

İstenen oda sıcaklığı ID2

22°C

Kabul edildi

OK / / v v

Isıtma devresi 1

Tasarruf işletmesi
Parti işletmesi

ID1

Devam etmek için OK

ê

ê

Düş. istenen Oda Sıc.
İstenen oda sıcaklığı

/ v v

OK

OK

40°CGidiş sıcaklığı

ID1

14°C 21°C

Menü

Sıcak su

Devam etmek için OK
Manuel işletme
Sistem

Isıtma/Soğutma

i

Kullanımla ilgili olarak

Kullanma şekli (devam)
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Isı pompası kontrol paneli ısı pompası-
nın tipine bağlı olarak farklı görünüm-
lerde olabilir.

Kontrol paneli ısı pompasının ön yüzünde

14°C 21°C

CBA

A Arıza lambası (kırmızı)
B İşletme lambası (yeşil)

C Şebeke anahtarı

Isı pompasındaki kontrol paneli

AB C

A Arıza lambası (kırmızı)
B İşletme lambası (yeşil)

C Şebeke anahtarı

Açma ve kapatma

Isı pompasının çalıştırılması
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Kontrol paneli duvarda

14°C 21°C

B

C

A

A Arıza lambası (kırmızı)
B İşletme lambası (yeşil)

C Şebeke anahtarı

1. Şebeke gerilimini açın; örn. ayrı bir
sigortada veya ana şalterde.

2. Şebeke anahtarını açın.
Ekrana kısa bir süre sonra ana gös-
terge gelir (bkz. sayfa 14) ve yeşil
işletme lambası yanar. Isı pompanız
ve bağlı ise uzaktan kumandalar
çalışmaya hazırdır.

Açma ve kapatma

Isı pompasının çalıştırılması (devam)
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Donma koruma denetlemeli

Her ısıtma/soğutma devresi için „Stand-
by işletme“ seçin.
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması yok.
■ Sıcak su hazırlanmaz.
■ Isı pompası, boyler ve ısıtma suyu

deposu (eğer varsa) için donma
koruma denetimi etkindir.

Uyarı
Isı pompası, boyler ve ısıtma suyu
deposu için −20 °C’nin altındaki sıcak-
lıklarda sadece bir sürekli akış tipi
elektrikli ısıtıcı takılı ise donma koru-
ması mevcuttur.
 

Ana menüde gösterilen ısıtma/
soğutma devresi için

Ana menü
1. /  işletme programı için

„Stand-by işletme“ (donma koru-
ması denetimi).

2. OK ile onaylayın.

Uyarı
Ana menüde gösterilen ısıtma/soğutma
devresi ayarını genişletilmiş menüde
de yapabilirsiniz.
Eğer başka ısıtma devreleri/soğutma
devresi de bağlı ise, bunların ayarını
sadece genişletilmiş menüde yapabilir-
siniz.

Tüm ısıtma devreleri/soğutma devre-
leri için

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma sistemi“
3. Gerektiğinde ısıtma/soğutma devre-

sini seçin (bkz. sayfa 24).
4. „İşletme programı“
5. „Stand-by işletme“ (donma koru-

ması denetlemesi).

Uyarı
Sirkülasyon pompaları, sıkışmalarını
önlemek için, her 24 saatte bir kısa bir
süre için çalıştırılır.

„Stand-by işletme“ programının sona
erdirilmesi

Başka bir işletme programı seçin.

Donma koruma denetlemesi yok (devre dışı bırakma)

1. Şebeke anahtarını kapatın. 2. Isı pompasının enerjisini kapatın;
örn. ayrı bir sigortada veya ana şal-
terde.

Açma ve kapatma

Isı pompasının kapatılması
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! Dikkat
Dış hava sıcaklığının 3 °C
altına düşmesi bekleniyorsa,
ısı pompasının ve ısıtma sis-
teminin donma koruması için
gerekli önlemleri almalısınız.
Gerektiğinde yetkili teknik ser-
vise danışın.

Uzun süreli kapatmalar için uyarılar
■ Sirkülasyon pompaları gerilim ile bes-

lenmediğinden sıkışabilirler.
■ Tarihin ve saatin yeniden ayarlanması

gerekebilir (bkz. sayfa 51).

Açma ve kapatma

Isı pompasının kapatılması (devam)
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Mahal ısıtması ya da soğutmasını çalış-
tırmak istiyorsanız, aşağıdaki noktaları
kontrol edin:
■ Isıtma devresi/soğutma devresi seçti-

niz mi?
Ayarlamak için „Isıtma/soğutma dev-
resinin seçilmesi“ bölümüne bakınız.

■ İstenen oda sıcaklığını ayarladınız
mı?
Ayar için, bkz. sayfa 26.

■ Doğru işletme programını ayarladınız
mı?
Ayar için, bkz. sayfa 27.

■ İstenen zaman programını ayarladınız
mı?
Ayar için bkz. sayfa 28 ve  30.

■ Gerektiğinde elektrikli ek ısıtıcıyı etkin-
leştirdiniz mi?
Ayar için, bkz. sayfa 33.

■ Gerektiğinde aktif soğutma işletmesini
etkinleştirdiniz mi?
Ayar için, bkz. sayfa 34.

Uyarı
Yetkili teknik servisiniz, örneğin yeni
binalarda inşaatın kuruması için „Şap
kurutma fonksiyonu“nu etkinleştirebi-
lir. Bina kurutması esnasında mahal ısıt-
ması/mahal soğutması ayarlarınız etkin
değildir. Mahal ısıtması şap kurutma
işlevine göre gerçekleşir. Bina kurutması
ana menüde görünmez. Sorgulama
için, bkz. sayfa 54, şap kurutma işlevi-
nin geniş bir açıklaması için, ekteki „Tek-
nik terminoloji“ bölümüne bakın.

Isıtma/soğutma devresi seçilmesi

Bütün odaların ısıtılması en fazla üç
ısıtma devresine („Isıtma devresi 1“,
„Isıtma devresi 2“ veya „Isıtma dev-
resi 3“) bölünmüş olabilir. Yetkili teknik
servis tarafından soğutma işlevi ayar-
landı ise, bunlardan biri mahal
soğutması için kullanılabilir (ilerideki
sayfalarda „Isıtma/soğutma devresi“ ola-
rak tanımlanacaktır).
Özel bir mekan (örn. depo) sadece
soğutulacak ise, yetkili teknik servis tara-
fından ayrı bir soğutma devresi
(„Soğutma devresi SSD“) ayarlanabi-
lir. Bu durumda ısıtma devreleri 1, 2 veya
3 ile soğutma artık mümkün değildir.

İlerideki sayfada ısıtma devreleri, ısıtma/
soğutma devresi ve ayrı soğutma dev-
resi genel olarak „Isıtma devresi/
soğutma devresi“ olarak tanımlanacaktır
ve sadece özel durumlarda ısıtma dev-
resi/ ısıtma/soğutma devresi ile ayrı
ısıtma devresi arasındaki fark belirtile-
cektir.

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Gerekli ayarlar
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■ Birden fazla ısıtma devresi/soğutma
devresi bulunan ısıtma sistemlerinde
ısıtma ile ilgili ayarları yapmadan
önce, ayar değişikliğinin yapılacağı
ısıtma devresi/soğutma devresi seçil-
melidir.

Uyarı
Ayrı bir soğutma devresi için işlevlerin
tümü kullanılamaz.
 

■ Sadece bir ısıtma devresi/soğutma
devresi olan ısıtma sistemlerinde bu
olanak mevcut değildir.

Örnek:
■ „Isıtma devresi 1“ zemin katın ısıtma

devresidir.
■ „Isıtma devresi 2“ 1. katın ısıtma dev-

residir.
■ „Soğutma devresi SSD“ fan coil'li

ayrı soğutma devresidir.
Isıtma devreleri/soğutma devresi
„Isıtma devresi 1“ (ID1), „Isıtma dev-
resi 2“ (ID2), „Isıtma devresi 3“ (ID3),
„Soğutma devresi SSD“ (SSD) olarak
adlandırılmıştır.
Fabrika tarafından yapılan bu tanımla-
maları kendiniz (veya yetkili teknik ser-
vis) değiştirebilirsiniz, örn. „Kat“,
„Zemin“ vb. (bkz. sayfa 49). Bu
durumda, örneğin „Soğutma devresi
SSD“ yerine değiştirilen yeni ad
„Zemin“ işletme programında gösteri-
lir.

Uyarı
Başlık satırındaki kısa tanımlamalar
„ID1“, „ID2“, „ID3“ ve
„SSD“ değişmez.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma/Soğutma“

Menü

Manuel işletme

Devam etmek için

Sistem
Sıcak su
Isıtma/Soğutma

OK

i

 
3. /  istenen ısıtma devresi/soğutma

devresi için.

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma/soğutma devresi seçilmesi (devam)
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Ú

Isıtma devresi seçimi ID2

Seçildi

Isıtma devresi 2

Ù ÚID2Isıtma devresi 1

Düş. istenen Oda Sıc.
İstenen oda sıcaklığı
Tasarruf işletmesi
Parti işletmesi

Ù ÚID1

Devam etmek için OK

ê

ê

Ù ÚID1

Uyarı
 tuşu ile tekrar ana menüye

geçtiğinizde, başlık satırında yeniden
„ID1“ görünür (bkz. sayfa 14).
Ana menüdeki ısıtma devresi/soğutma
devresi göstergesinin değiştirilmesi için,
bkz. sayfa 50.

Oda sıcaklık ayarı

Normal ısıtma veya soğutma işletmesi için oda sıcaklığı ayarlan-
ması

Fabrika tarafından yapılan ayar: 20 °C

Ana menüde gösterilen ısıtma/
soğutma devresi için

 14. sayfada açıklanan işlemleri yerine
getiriniz.

Uyarı
Ana menüde gösterilen ısıtma/soğutma
devresi ayarını genişletilmiş menüde
de yapabilirsiniz.
Eğer başka ısıtma devreleri/soğutma
devresi de bağlı ise, bunların ayarını
sadece genişletilmiş menüde yapabilir-
siniz.

Tüm ısıtma devreleri/soğutma devre-
leri için

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma/soğutma devre-

sini seçin (bkz. sayfa 24).
4. „İstenen oda sıcaklığı“
5. İstenen değeri ayarlayın.

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma/soğutma devresi seçilmesi (devam)
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Düşümlü ısıtma işletmesi için oda sıcaklığının ayarlanması (gece
düşümü)

Fabrika tarafından yapılan ayar: 16 °C

Uyarı
Ayrı bir soğutma devresi için bir düşümlü
istenen oda sıcaklığı değeri ayarlana-
maz.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“

3. Gerektiğinde ısıtma devresini/
soğutma devresini seçin.

4. „Düş. istenen Oda Sıc.“
5. İstenen değeri ayarlayın.

Bu sıcaklıkta mahal ısıtması:
■ Zaman programında işletme modu

„Düşümlü“ etkindir (bkz. sayfa 30).
■ Tatil programında (bkz. sayfa 37).

Isıtma/soğutma işletme programının ayarlanması

Fabrika ayarları:
■ Isıtma devresi:

„Isıtma ve sıcak su“
■ Isıtma/soğutma devresi:

„Isıtma /Soğutma ve sıcak su“
■ Ayrı soğutma devresi:

„Soğutma ve sıcak su“

Ana menüde gösterilen ısıtma/
soğutma devresi için

 15. sayfada açıklanan işlemleri yerine
getiriniz.

Uyarı
Ana menüde gösterilen ısıtma/soğutma
devresi ayarını genişletilmiş menüde
de yapabilirsiniz.
Eğer başka ısıtma devreleri/soğutma
devresi de bağlı ise, bunların ayarını
sadece genişletilmiş menüde yapabilir-
siniz.

Tüm ısıtma devreleri/soğutma devre-
leri için

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma/soğutma devre-

sini seçin (bkz. sayfa 24).
4. „İşletme programı“
5. Seçilen ısıtma devresine/soğutma

devresine bağlı olarak:
■ Isıtma devresi:

„Isıtma ve sıcak su“
■ Isıtma/soğutma devresi:

„Isıtma /Soğutma ve sıcak su“
■ Ayrı soğutma devresi:

„Soğutma ve sıcak su“

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Oda sıcaklık ayarı (devam)
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■ Seçilen ısıtma devresi/soğutma dev-
resinin bağlı olduğu odalar verilen oda
sıcaklığına ve zaman programına göre
ısıtılır veya soğutulur.

Ayrı bir soğutma devresi devamlı
soğutulur (bir zaman programı ayarla-
mak mümkün değildir).

■ Sıcak su ayarlanmış olan sıcak su
sıcaklık değerine ve zaman progra-
mına göre hazırlanır (bkz. Bölüm
„Sıcak su hazırlanması“).

Isıtma/soğutma zaman programının ayarlanması

Uyarı
Ayrı bir soğutma devresi için bir zaman
programı ayarlanamaz.

■ Mahal ısıtması/mahal soğutması
zaman programı zaman aralıklarından
oluşur. Her zaman aralığı için bir
işletme durumu ayarlayın
(„Düşümlü“, „Normal“, „Sabit
değer“, bkz. sayfa 30).
Fabrika tarafından yapılan ayar:
haftanın her günü için saat 0:00 ile
24:00 arasında, „Normal“ işletme
durumunda bir zaman aralığı.

Uyarı
Bu ayar yerden ısıtma devresi ile çalış-
tırmak için uygundur (bkz. sayfa 9).
 

■ Zaman programını her gün için aynı
veya farklı olarak isteğe göre aynı
veya farklı olarak ayarlayabilirsiniz:
Ayarlamak için günde en fazla
8 zaman aralığı seçebilirsiniz. Her
zaman aralığı için bir başlama saati ve
bir de kapanma saati girin. Bu zaman
aralıkları arasında odalar ısıtılmaz ve
soğutulmaz, sadece ısı pompasının
donma koruması etkindir.

■ Zaman programlarını ayarlarken,
ısıtma sisteminizin odaları istenen
sıcaklığa kadar ısıtması ya da
soğutması için belirli bir zaman geç-
mesi gerektiği göz önünde bulundurul-
malıdır.

■ Genişletilmiş menüde „Bilgi“ altında
güncel zaman programını sorgulaya-
bilirsiniz (bkz. sayfa 53).

Genişletilmiş menü:
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma devresini/

soğutma devresini seçin.
4. „Isıtma Programı“

ya da
„Zaman prog. Isıtma/Soğutma“

5. Haftanın günlerini veya bir günü
seçin.

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma/soğutma işletme programının ayarlanması (devam)

55
80

 6
87

 T
R



29

6. ! ile ( arasında bir zaman aralığı
seçin. Seçilen zaman aralığı süre
şeması üzerinde beyaz bir sütun ile
gösterilir.

7. Her zaman aralığı için bir başlama
saati ve bir de kapanma saati girin.
Zaman şemasındaki beyaz sütunun
uzunluğu bu değerlere göre değişir
(aşağıdaki örneğe bakınız).

8. İstenen işletme durumunu seçin (bkz.
sayfa 30). İşletme durumları zaman
şeması üzerindeki sütunların farklı
uzunlukları ile gösterilir (aşağıdaki
örneğe bakınız).

9. Menüden çıkmak için  tuşuna
basın.

Uyarı
■ Bir zaman aralığı ayarını tamamlama-

dan iptal etmek istiyorsanız, istenen
gösterge ekrana gelene kadar 
tuşuna basın.

■ Birden fazla zaman aralığı üst üste
geliyorsa, sütunu daha yüksek olan
işletme durumu önceliklidir.

Örnek:
■ Pazartesi-Pazar arası için zaman

programı („Pt-Pz“)
■ Zaman aralığı !:

Saat 00:00:00 ile 08:30:00 arası:
„Düşümlü“

■ Zaman aralığı ?:
Saat 08:30:00 ile 12:10:00 arası:
„Normal“

■ Zaman aralığı §:
Saat 13:00:00 ile 18:30:00 arası:
„Düşümlü“

■ Zaman aralığı $:
Saat 20:00:00 ile 22:00:00 arası:
„Sabit değer“

■ Zaman aralığı %:
Saat 22:00 ile 24:00 arası:
„Düşümlü“

Isıtma/Soğutma Pt-Pz

? 08:30 - 12:10 u

Seçmek için

Normal

(

! 00:00 - 08:30 u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Düşümlü

?!

ID1

§ $%

Örnek:
Pazartesi hariç, tüm diğer günler için
aynı zaman programını ayarlamak isti-
yorsunuz:
Haftanın günleri olarak „Pazartesi–
Pazar“ arasını seçin ve zaman progra-
mını ayarlayın.
Daha sonra da „Pazartesi“ seçin ve
bunun için zaman programını ayarla-
yın..

Zaman aralığının silinmesi

■ Kapanma saati için de başlama saatini
girin.
ya da

■ Başlama zamanı için saat 00:00'dan
önce bir ayar seçin.

Ekranda seçilen zaman aralığı için
„- - : - -“.

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma/soğutma zaman programının ayarlanması (devam)
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ID1

Değiştirmek için (

- -:- - - -:- - u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

---

Pt-PzIsıtma/Soğutma

? 08:30 - 12:10 u Normal

!

Isıtma/soğutma için işletme durumu

Odaların bir ısıtma devresi/soğutma
devresi üzerinden nasıl ısıtılıp/soğutu-
lacağı farklı işletme durumları ile belirti-
lir.

„Normal“

Odalar normal oda sıcaklığında „İste-
nen oda sıcaklığı“ ile ısıtılır/soğutulur
(bkz. sayfa 26). Gidiş sıcaklığı otomatik
olarak dış hava sıcaklığına göre ayarla-
nır.

„Düşümlü“

Odalar düşümlü oda sıcaklığında „İst.
oda sıc.“ ısıtılır (bkz. sayfa 27). Gidiş
sıcaklığı otomatik olarak dış hava
sıcaklığına göre ayarlanır.

Uyarı
İşletme durumu „Düşümlü“ ayar-
landığında bir ısıtma/soğutma devresi
soğutulmaz.

„Sabit değer“

Odalar dış hava sıcaklığından bağımsız
olarak maks. gidiş sıcaklığında ısıtılır.
Odalar dış hava sıcaklığından bağımsız
olarak min. gidiş sıcaklığında soğutu-
lur.

Fabrika ayarları:
■ Maks. ısıtma gidiş sıcaklığı: 60 °C
■ Min. soğutma gidiş sıcaklığı: 10 °C

Yetkili teknik servisiniz gerektiğinde bu
ayarları yapmış olabilir.

Isıtma suyu deposu

Isıtma suyu deposu için zaman programının ayarlanması

Isıtma suyu deposu ile ilgili bilgi için „tek-
nik terminoloji“ bölümüne bakınız
(sayfa 74).

■ Isıtma deposu ayarı zaman programı
zaman aralıklarından oluşur. Her
zaman aralığı için bir işletme durumu
ayarlayın („Üst“, „Normal“, „Sabit
değer“, bkz. sayfa 32).

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma/soğutma zaman programının ayarlanması (devam)
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Fabrika tarafından yapılan ayar:
haftanın her günü için saat 0:00 ile
24:00 arasında, „Normal“ işletme
durumunda bir zaman aralığı.

■ Zaman programını her gün için aynı
veya farklı olarak isteğe göre aynı
veya farklı olarak ayarlayabilirsiniz:
Ayarlamak için en fazla
8 zaman aralığı seçebilirsiniz. Her
zaman aralığı için bir başlama saati ve
bir de kapanma saati girin. Zaman ara-
lıkları arasında ısıtma suyu deposu ısı-
tılmaz, sadece donma koruması etkin-
dir.

■ Ayar yaparken, ısı pompasının ısıtma
suyu deposunu istenen sıcaklığa
kadar ısıtması için belirli bir zaman
geçmesi gerektiği göz önünde bulun-
durulmalıdır.

■ Genişletilmiş menüde „Bilgi“ altında
güncel zaman programını sorgulaya-
bilirsiniz (bkz. sayfa 53).

Genişletilmiş menü:
1.
2. „Sistem“
3. „Zaman prog. Tampon boyler“
4. Haftanın günlerini veya bir günü

seçin.
5. ! ile ( arasında bir zaman aralığı

seçin. Seçilen zaman aralığı süre
şeması üzerinde beyaz bir sütun ile
gösterilir.

6. Her zaman aralığı için bir başlama
saati ve bir de kapanma saati girin.
Zaman şemasındaki beyaz sütunun
uzunluğu bu değerlere göre değişir
(aşağıdaki örneğe bakınız).

7. İstenen işletme durumunu seçin (bkz.
sayfa 32). İşletme durumları zaman
şeması üzerindeki sütunların farklı
uzunlukları ile gösterilir (aşağıdaki
örneğe bakınız).

8. Menüden çıkmak için  tuşuna
basın.

Uyarı
■ Zaman aralıklarının tümünü

sildiğinizde ( „- - : - -“), odalarınız ısı-
tılmaz. Isıtma suyu deposu zaman
programı en azından tüm mahal ısıt-
ması zaman programları ile (tüm
ısıtma devreleri için) aynı olmalıdır.
Isıtma suyu deposunun devamlı ola-
rak ısıtılmasını önermekteyiz.

■ Bir zaman aralığı ayarını tamamlama-
dan iptal etmek istiyorsanız, istenen
gösterge ekrana gelene kadar 
tuşuna basın.

■ Birden fazla zaman aralığı üst üste
geliyorsa, sütunu daha yüksek olan
işletme durumu önceliklidir.

Örnek:
■ Pazartesi için zaman programı („Pt-

Pz“)
■ Zaman aralığı !:

Saat 06:00:00 ile 09:00:00 arası:
„Normal“

■ Zaman aralığı ?:
Saat 10:00 ile 17:00 arası: „Üst“

■ Zaman aralığı §:
Saat 17:00 ile 22:00 arası: „Sabit
değer“

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma suyu deposu (devam)
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Zaman prog. depo boyler Pt-Pz

§ 17:00 - 22:00 u

Seçmek için

Sabit değer

(

? 10:00 - 17:00 u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Üst

?! §

Örnek:
Pazartesi hariç, tüm diğer günler için
aynı zaman programını ayarlamak isti-
yorsunuz:
Haftanın günleri olarak „Pazartesi–
Pazar“ arasını seçin ve zaman progra-
mını ayarlayın.
Daha sonra da „Pazartesi“ seçin ve
bunun için zaman programını ayarla-
yın..

Zaman aralığının silinmesi

■ Kapanma saati için de başlama saatini
girin.
ya da

■ Başlama zamanı için saat 00:00'dan
önce bir ayar seçin.

Ekranda seçilen zaman aralığı için
„- - : - -“.

Zaman prog. depo boyler Pt-Pz

§ 17:00 - 22:00 u

Seçmek için

Sabit değer

(

?
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

- -:- - - -:- - u ---

Isıtma suyu deposunun işletme durumu

Isıtma suyu deposunun nasıl ısıtılacağı
farklı işletme durumları ile belirtilir.

„Üst“

Isıtma suyu deposunun üst kısmı bağlı
olan tüm ısıtma devrelerinin en yüksek
istenen sıcaklığına kadar ısıtılır. Çok az
miktarda ısıtma suyu mevcuttur.

„Normal“

Isıtma suyu deposunun toplam hacmi
bağlı olan tüm ısıtma devrelerinin en
yüksek istenen sıcaklığına kadar ısıtılır.

Her ısıtma devresinin istenen gidiş
sıcaklığı değeri, dış hava sıcaklığına,
istenen oda sıcaklığına ve ısıtma tanım
eğrisine bağlıdır.

„Sabit değer“

Isıtma suyu deposunun toplam hacmi
yetkili teknik servis tarafından ayarlanan
sabit bir sıcaklık değerine kadar ısıtılır.
Bu ısıtma durumunu örneğin, ısıtma
suyu deposunu ucuz gece tarifesinde
ısıtmak için kullanabilirsiniz.

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma suyu deposu (devam)
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Uyarı
Belirli bir dış hava sıcaklık değerinin
üstünde, ısıtma suyu deposu „Sabit
değer“ işletme durumunda da artık ısı-
tılmaz. Bu kapatma sınır değeri yetkili
teknik servisiniz tarafından ayarlanabi-
lir.

Elektrikli ek ısıtıcılı ısıtma sistemi

Elektrikli ek ısıtıcının mahal ısıtması için etkinleştirilmesi veya
kilitlenmesi

Ayarlanmış olan istenen oda sıcaklığına
sadece ısı pompası ile erişilemiyorsa,
mahal ısıtması için otomatik olarak bir
elektrikli ek ısıtıcı (örn. sürekli akış tipi
elektrikli ısıtıcı) çalıştırılabilir (eğer
varsa). Elektrikli ek ısıtıcı ile ilgili ayrıntılı
bilgi için „teknik terminoloji“ bölümüne
bakınız (sayfa 70).
Elektrikli ek ısıtıcının sürekli olarak çalış-
ması elektrik giderlerini artırır. Elektrikli
ek ısıtıcıyı kendiniz etkinleştirebilir veya
kapatabilirsiniz.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Sistem“
3. „Elektrik ile ısıtma“

Isıtma tanım eğrisinin değiştirilmesi

Isı pompanızın davranışı seçilen ısıtma
tanım eğrisinin eğiminden ve seviye-
sinden etkilenir. Isıtma tanım eğrileri ile
ilgili ayrıntılı bilgi için „teknik termino-
loji“ bölümüne bakınız (sayfa 72).

Fabrika ayarları:
■ „Eğim“: 0,6
■ „Seviye“: 0
■ „İstenen oda sıcaklığı“: 20 ºC
■ „Düş. istenen Oda Sıc.“: 16 ºC

Genişletilmiş menü:
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma devresini seçin.
4. „Isıtma tanım eğrisi“

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma suyu deposu (devam)
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5. „Eğim“ veya „Seviye“
6. İstenen değeri ayarlayın.

Uyarı
■ Bir ısıtma/soğutma devresinde

ısıtma tanım eğrisi parametreleri
sadece ısıtma işletmesi esnasında
etkindir.

■ Isıtma tanım eğrisinin eğimini ve
seviyesini ne zaman ve nasıl
değiştirebileceğinizle ilgili bilgi
almak için ? tuşuna basın.

 

Örnek:
Isıtma eğrisinin eğiminin 1,1'e değişti-
rin.
Eğim veya seviye değerlerinden birini
değiştirdiğinizde, ısıtma tanım eğrisinin
nasıl değiştiği bir grafik üzerinde göste-
rilir.

Isıtma tanım eğrisi

Değiştirmek için (

ID1

Eğim

100°C

20 10 0 -10 -20 -30

35°C

1,1

43°C 49°C 55°C

Çeşitli dış hava sıcaklıklarına (yatay eks-
ende gösterilen) bağlı istenen gidiş
sıcaklık değerleri ekranda beyaz bir fon
üzerinde gösterilir.

Uyarı
Eğimin veya seviyenin çok yüksek veya
çok düşük olarak ayarlanması ısı pom-
panıza veya ısıtma sisteminize zarar
vermez.

Aktif soğutma işletmesinin etkinleştirilmesi ve kapatılması

„natural cooling“ ile soğutma kapasitesi
yeterli değilse, ısı pompası kontrol paneli
soğutma için aktif soğutma „active coo-
ling“ işlevini çalıştırabilir. Soğutma fonk-
siyonları ile ilgili ayrıntılı bilgi için „teknik
terminoloji“ bölümüne bakınız
(sayfa 74).
Sürekli aktif soğutma elektrik giderlerini
yükseltir. Aktif soğutma işlevini isteğe
göre etkinleştirip kapatabilirsiniz.

Uyarı
Soğutma işlevi yetkili teknik servis tara-
fından ayarlanmış olmalıdır.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma devresini/

soğutma devresini seçin.
4. „Aktif soğutma“

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Isıtma tanım eğrisinin değiştirilmesi (devam)
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Ana menüde gösterilen ısıtma/
soğutma devresi için

Ana menü
1. /  İşletme programı için:

■ „Sadece sıcak su“ (yaz işletmesi,
mahal ısıtması/mahal soğutması
yok)
ya da

■ „Stand-by işletme“ (ısı pompası-
nın donma koruması)

2. OK ile onaylayın.

Uyarı
Ana menüde gösterilen ısıtma/soğutma
devresi ayarını genişletilmiş menüde
de yapabilirsiniz.
Eğer başka ısıtma devreleri/soğutma
devresi de bağlı ise, bunların ayarını
sadece genişletilmiş menüde yapabilir-
siniz.

Tüm ısıtma devreleri/soğutma devre-
leri için

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma/soğutma devre-

sini seçin (bkz. sayfa 24).
4. „İşletme programı“
5. ■ „Sadece sıcak su“ (yaz işletmesi,

mahal ısıtması/mahal soğutması
yok)
ya da

■ „Stand-by işletme“ (ısı pompası-
nın donma koruması)

Mahal ısıtması/mahal soğutması

Mahal ısıtması/mahal soğutmasının kapatılması
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Bu konfor fonksiyonu ile bir ısıtma dev-
resi/soğutma devresinin oda sıcaklığını
birkaç saat için değiştirebilirsiniz,
örneğin misafirleriniz akşamları biraz
daha uzun bir süre kaldıklarında. Bu
durumda kontrol panelinde yapılmış olan
ayarların değiştirilmesi gerekmez.

Uyarı
Ayrı bir soğutma devresi için parti işle-
mesi ayarlanamaz.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma devresini/

soğutma devresini seçin.
4. „Parti işletmesi“

Isıtma devresi 1

Düş. istenen Oda Sıc.
İstenen oda sıcaklığı
Tasarruf işletmesi
Parti işletmesi

Ù ÚID1

Devam etmek için OK

ê

ê

 
5. Parti işletmesi için istenen oda

sıcaklığını girin.

Parti işletmesi

Değiştirmek için (

ID1

23℃

 

Ana menüdeki gösterge

Gidiş sıcaklığı 40°C

ID1

14°C 21°C

Uyarı
Ayarlanmış istenen oda sıcaklığı değeri
göstergesi değişmez.

■ Odalar bu istenen sıcaklığa kadar ısı-
tılır veya soğutulur.

■ Yetkili teknik servis tarafından başka
bir şekilde ayarlanmadı ise,
„önce“ sıcak su ayarlanmış olan iste-
nen sıcaklığa kadar ısıtılır ve daha
sonra da odalar ısıtılır/soğutulur.

■ Sirkülasyon pompası (eğer varsa)
çalışır.

Parti işletmesini sona erdirme

■ Otomatik olarak 8 saat sonra
ya da

■ Zaman programına göre otomatik ola-
rak „Normal“ veya „Sabit
değer“ işletme durumuna geçilir.
ya da

■ Genişletilmiş menüde „Parti işlet-
mesi“ seçeneğini „Kapalı“ olarak
ayarlayın.

Konfor ve enerji tasarrufu işlevleri

„Parti işletmesi“ konfor işlevinin seçilmesi
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Enerji tasarruf etmek için, normal ısıtma
işletmesi esnasında oda sıcaklığını
düşürebilirsiniz, örn. bir iki saat için
evden çıktığınızda.

Uyarı
■ Isıtma/soğutma devresinde soğutma

tasarruf işlevinde kapalıdır.
■ Ayrı bir soğutma devresi için tasarruf

işlemesi ayarlanamaz.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma devresini/

soğutma devresini seçin.
4. „Tasarruf işletmesi“

Isıtma devresi 1

Düş. istenen Oda Sıc.
İstenen oda sıcaklığı
Tasarruf işletmesi
Parti işletmesi

Ù ÚID1

Devam etmek için OK

ê

ê

Ana menüdeki gösterge

ID1

14°C 21°C

Gidiş sıcaklığı 40°C

Uyarı
Ayarlanmış istenen oda sıcaklığı değeri
göstergesi değişmez.

Tasarruf işletmesini sona erdirme

■ Zaman programına göre otomatik ola-
rak „Düşümlü“ işletme durumuna
geçilir.
ya da

■ Genişletilmiş menüde „Tasarruf işlet-
mesi“ seçeneğini „Kapalı“ olarak
ayarlayın.

Enerji tasarrufu işletmesi „Tatil programı“ seçilmesi

Uzun bir süre tatile çıktığınızda, enerji
tasarrufu sağlamak için tatil programını
etkinleştirebilirsiniz.

Uyarı
Kontrol paneli, tatil programı tüm ısıtma
devreleri/soğutma devresi için geçerli
olacak şekilde ayarlanmıştır.

Tatil programının ısıtma devrelerine/
soğutma devresine ve sıcak su hazırlan-
masına etkisi:
■ Mahal ısıtması:

– „Isıtma ve sıcak su“ ya da „Isıtma/
soğutma ve sıcak su“ işletme
programındaki ısıtma devreleri/
soğutma devresi için:

Konfor ve enerji tasarrufu işlevleri

Enerji tasarruf işlevi „Tasarruf işlevi“ seçilmesi
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Bu ısıtma devrelerinde ve ısıtma/
soğutma devresinde odalar ayarlan-
mış olan zaman aralıkları arasında
düşümlü oda sıcaklığında ısıtılır
(bkz. sayfa 27).

– „Sadece sıcak su“ işletme progra-
mındaki ısıtma devreleri/soğutma
devresi için:
Bu ısıtma devrelerinde ve ısıtma/
soğutma devresinde odalar ısıtıl-
maz. Tüm ısıtma devreleri/soğutma
devresi için „Sadece sıcak
su“ işletme programı ayar-
landığında, sadece ısı pompası ve
eğer varsa, ısıtma suyu deposunun
donma korumaları etkindir.

■ Mahal soğutma:
Soğutma bir ısıtma devresi (ısıtma/
soğutma devresi) üzerinden kapatılır.
Ayrı bir soğutma devresi ile soğutma
devam eder.

■ Sıcak su hazırlanması:
Sıcak su hazırlanması kapatılır, boyler
için donma koruması denetimi etkindir.

Tatil programı seyahate çıktığınız tarih-
ten bir gün sonra saat 0.00'da başlar ve
tatilden döndüğünüz gün saat 0.00'da
sona erer; yani, tatile çıktığınız ve tatil-
den döndüğünüz gün daimi olarak ayar-
lanmış olan zaman programı etkindir
(bkz., sayfa 28).

Genişletilmiş menü:
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“

3. „Tatil programı“

Isıtma devresi 1

Isıtma tanım eğrisi

Isıtma zaman programı
İşletme programı

Ù ÚID1

Devam etmek için OK

Tatil programı ê

 
4. İstenen tatil başlangıcı ve dönüşünü

ayarlayın.

Tatil programı

Seçmek için (

ID1

Tarih Ça 22.12.2010
Tatil dönüşü:
Tarih
Tatil başlangıcı:

Sa 21.12.2010

 

Ana menüdeki gösterge

Etkin olan tatil programı ana menüde
görünmez. Genişletilmiş menüde
„Bilgi“ altında ayarlanmış olan tatil
programını sorgulayabilirsiniz (bkz.
sayfa 53).

Tatil programının yarıda kesilmesi
veya silinmesi

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. „Tatil programı“
4. „Programın silinmesi“

Konfor ve enerji tasarrufu işlevleri

Enerji tasarrufu işletmesi „Tatil programı“ seçilmesi (devam)
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Sıcak su hazırlamak istiyorsanız,
aşağıdaki noktaları kontrol edin:
■ İstenen sıcak su sıcaklığını ayarladı-

nız mı?
Ayar için, bkz. sayfa 39.

■ Doğru işletme programını ayarladınız
mı?
Ayar için, bkz. sayfa 40.

■ İstenen zaman programını ayarladınız
mı?
Ayar için bkz. sayfa 41 ve  44.

■ Gerektiğinde elektrikli ek ısıtıcıyı etkin-
leştirdiniz mi?
Ayar için, bkz. sayfa 47.

Uyarı
Kontrol paneli, sıcak su hazırlanması
tüm ısıtma devreleri/soğutma devresi
için geçerli olacak şekilde ayarlanmıştır.

Sıcak su sıcaklıklarının ayarlanması

İstenen boyler sıcaklık değeri

Genişletilmiş menü
1.
2. „Sıcak su“

3. „İstenen sıcak su sıcaklığı“
4. İstenen değeri ayarlayın.

İkinci istenen boyler sıcaklık değeri

Sıcak su için ikinci bir istenen sıcaklık
değeri ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki
durumlarda su bu istenen değere kadar
ısıtılır:
■ Sıcak su hazırlama zaman progra-

mında bir zaman aralığı için işletme
durumu „Sıc. 2“ ayarlandığında (bkz.
sayfa 41).

■ Tek seferlik sıcak su hazırlanması
etkinleştirildiğinde (bkz. sayfa 44).

■ Manuel işletme etkinleştirildiğinde
(bkz. sayfa 58).

Genişletilmiş menü
1.
2. „Sıcak su“
3. „İstenen 2. sıcak su sıcaklığı“
4. İstenen değeri ayarlayın.

Sıcak su hazırlanması

Gerekli ayarlar
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Fabrika ayarları:
■ Isıtma devresi:

„Isıtma ve sıcak su“
■ Isıtma/soğutma devresi:

„Isıtma /Soğutma ve sıcak su“
■ Ayrı soğutma devresi:

„Soğutma ve sıcak su“

Ana menüde gösterilen ısıtma/
soğutma devresi için

 15. sayfada açıklanan işlemleri yerine
getiriniz.

Uyarı
Ana menüde gösterilen ısıtma/soğutma
devresi ayarını genişletilmiş menüde
de yapabilirsiniz.
Eğer başka ısıtma devreleri/soğutma
devresi de bağlı ise, bunların ayarını
sadece genişletilmiş menüde yapabilir-
siniz.

Tüm ısıtma devreleri/soğutma devre-
leri için

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“

3. Gerektiğinde ısıtma/soğutma devre-
sini seçin (bkz. sayfa 24).

4. „İşletme programı“
5. Seçilen ısıtma devresine/soğutma

devresine bağlı olarak:
■ Isıtma devresi:

„Isıtma ve sıcak su“
ya da
(„Sadece sıcak su“ (mahal ısıtıl-
maz)

■ Isıtma/soğutma devresi:
„Isıtma /Soğutma ve sıcak su“
ya da
„Sadece sıcak su“ (Mahal ısıt-
ması/mahal soğutması yok)

■ Ayrı soğutma devresi:
„Soğutma ve sıcak su“
ya da
„Sadece sıcak su“ (Mahal
soğutması yok)

Sıcak su hazırlanması

Sıcak su hazırlanması işletme programının ayarlanması
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■ Sıcak su hazırlanması zaman prog-
ramı zaman aralıklarından oluşur. Her
zaman aralığı için bir işletme durumu
ayarlayın („Üst“, „Normal“, „Sıc. 2“,
bkz. sayfa 42).
Fabrika tarafından yapılan ayar:
haftanın her günü için saat 0:00 ile
24:00 arasında, „Üst“ işletme duru-
munda bir zaman aralığı.

■ Zaman programını her gün için aynı
veya farklı olarak isteğe göre aynı
veya farklı olarak ayarlayabilirsiniz:
Ayarlamak için en fazla
8 zaman aralığı seçebilirsiniz. Her
zaman aralığı için bir başlama saati ve
bir de kapanma saati girin. Zaman ara-
lıkları arasında sıcak su hazırlanmaz,
sadece boylerin donma koruması
etkindir.

■ Ayar yaparken, ısıtma sisteminin boy-
leri istenen sıcaklığa kadar ısıtması
için belirli bir zaman geçmesi gerektiği
göz önünde bulundurulmalıdır. Baş-
langıç ve bitiş zamanlarını bir miktar
öne alın veya „Çalıştırma optimizas-
yonu“ (bkz. sayfa 43) ve „Kapatma
optimizasyonu“(bkz. sayfa 43)
işlevlerini kullanın.

■ Genişletilmiş menüde „Bilgi“ altında
güncel zaman programını sorgulaya-
bilirsiniz (bkz. sayfa 53).

Genişletilmiş menü:
1.
2. „Sıcak su“
3. „Zaman prog. Sıcak su“
4. Haftanın günlerini veya bir günü

seçin.
5. ! ile ( arasında bir zaman aralığı

seçin. Seçilen zaman aralığı süre
şeması üzerinde beyaz bir sütun ile
gösterilir.

6. Her zaman aralığı için bir başlama
saati ve bir de kapanma saati girin.
Zaman şemasındaki beyaz sütunun
uzunluğu bu değerlere göre değişir
(aşağıdaki örneğe bakınız).

7. İstenen işletme durumunu seçin (bkz.
sayfa 42). İşletme durumları zaman
şeması üzerindeki sütunların farklı
uzunlukları ile gösterilir (aşağıdaki
örneğe bakınız).

8. Menüden çıkmak için  tuşuna
basın.

Uyarı
■ Bir zaman aralığı ayarını tamamlama-

dan iptal etmek istiyorsanız, istenen
gösterge ekrana gelene kadar 
tuşuna basın.

■ Birden fazla zaman aralığı üst üste
geliyorsa, sütunu daha yüksek olan
işletme durumu önceliklidir.

Örnek:
■ Pazartesi için zaman programı („Pt“)
■ Zaman aralığı !:

Saat 05:30:00 ile 08:00:00 arası:
„Normal“

■ Zaman aralığı ?:
Saat 08:00:00 ile 14:00:00 arası:
„Üst“

■ Zaman aralığı §:
Saat 16:30:00 ile 17:30:00 arası: „Sıc.
2“

■ Zaman aralığı $:
Saat 17:30:00 ile 22:00 arası: „Nor-
mal“

Sıcak su hazırlanması

Sıcak su hazırlanması zaman programının ayarlanması
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Sıcak su zaman prog. Pt-Pz

? 08:00 - 14:00 u

Seçmek için

Üst

(

! 05:30 - 08:00 u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Normal

?! $§

Örnek:
Pazartesi hariç, tüm diğer günler için
aynı zaman programını ayarlamak isti-
yorsunuz:
Haftanın günleri olarak „Pazartesi–
Pazar“ arasını seçin ve zaman progra-
mını ayarlayın.
Daha sonra da „Pazartesi“ seçin ve
bunun için zaman programını ayarla-
yın..

Zaman aralığının silinmesi

■ Kapanma saati için de başlama saatini
girin.
ya da

■ Başlama zamanı için saat 00:00'dan
önce bir ayar seçin.

Ekranda seçilen zaman aralığı için
„- - : - -“.

Sıcak su zaman prog. Pt-Pz

? 08:00 - 14:00 u

Seçmek için

Üst

(

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

- -:- - - -:- - u ---!

Sıcak su hazırlanması işletme durumu

Boylerin nasıl ısıtılacağı farklı işletme
durumları ile belirtilir. İşletme durumu ile
ilgili ayrıntılı bilgi için „teknik termino-
loji“ bölümüne bakınız (sayfa 70).

„Üst“

Boylerin üst kısmı „istenen sıcak su
sıcaklığına“ (bkz. sayfa 39) kadar ısıtı-
lır, örneğin sıcak su gereksinimi az ise.
Boylerin alt kısmı bir iki °C daha soğuk
olarak kalır.

„Normal“

Boyler hacminin tamamı „İstenen sıcak
su sıcaklığına“ (bkz. sayfa 39) kadar
ısıtılır.

„Sıc. 2“

Boylerin toplam hacmi „İstenen 2. Boy-
ler Sıcaklığı“ (bkz. sayfa 39) değerine
kadar ısıtılır, örneğin, mikropların öldü-
rülmesi için.

Sıcak su hazırlanması

 Sıcak su hazırlanması zaman programının… (devam)
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„Normal“ ve „Sıc. 2“ işletme durum-
larında özel durum

Aşağıdaki sistem şemalarında boylerin
tüm hacmi ısıtılır:
■ Boyler entegre edilmiş bir ısı pompası

varsa.
■ Elektrikli ısıtıcı (elektrikli ek ısıtıcı)

olmayan ayrı bir boyler varsa.
■ Ek bir ısı üretici (örneğin sıvı/gaz

yakıtlı kazan) yoksa..
ya da

■ Ek ısı üreticisini (örneğin sıvı/gaz
yakıtlı kazan) sıcak su hazırlanması
için değil, sadece mahal ısıtması için
kullanıyorsanız.

Aşağıdaki sistem şemalarında boylerin
sadece üst kısmı ısıtılır:
■ Elektrikli ısıtıcı (elektrikli ek ısıtıcı) ile

ayrı bir boyleri ısıtıyorsunuz.
■ Başka bir ısı üreticisi (örn. sıvı/gaz

yakıtlı kazan) ile ayrı bir boyleri ısıtı-
yorsunuz.

Sistem şemaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için
„teknik terminoloji“ bölümüne bakınız
(sayfa 69).
Sistem şemanızla ilgili sorularınız için
yetkili teknik servise başvurunuz.

Çalıştırma optimizasyonu

Açma zamanı optimizasyonu ile sıcak
suyun bir zaman aralığı başlangıcında
istenen sıcaklıkta olması sağlanır.

Uyarı
Bu işlev sadece, bir zaman programı
ayarlanmış ise etkindir.

Genişletilmiş menü:
1.
2. „Sıcak su“
3. „Çalıştırma optimizasyonu“

Örnek:
Sabahları duş almak için saat
06:00:00'dan itibaren sıcak su gerekli.
Zaman aralığının başlangıcını
saat 06:00 olarak ayarlıyorsunuz.
Çalışma optimizasyonu ile sıcak su oto-
matik olarak daha önce hazırlanmaya
başlar.
Böylece saat 06:00'da istenen sıcaklıkta
su hazır olur.

Kapatma optimizasyonu

Kapatma optimizasyonu ile boylerin bir
zaman aralığı sonunda işletme durumu
„Normal“ ile tamamen ısınmış olması
sağlanır.

Uyarı
Bu işlev sadece, bir zaman programı
ayarlanmış ise etkindir.

Genişletilmiş menü:
1.
2. „Sıcak su“
3. „Kapatma optimizasyonu“

Sıcak su hazırlanması

 Sıcak su hazırlanması zaman programının… (devam)
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Sıcak su hazırlanmasını zaman progra-
mından bağımsız olarak derhal başlata-
bilirsiniz. Bunun için tek seferlik sıcak su
hazırlanması „1x sıcak su hazır-
lama“ veya „Parti işletmesi“ konfor
işlevi kullanılabilir.

Uyarı
Sisteminizdeki en az bir ısıtma devresi/
soğutma devresi için aşağıdaki işletme
programlarından biri ayarlanmış olmalı-
dır:
■ „Isıtma ve sıcak su“
■ „Isıtma /Soğutma ve sıcak su“
■ „Soğutma ve sıcak su“
■ „Sadece sıcak su“

Bir seferlik sıcak su hazırlanması

Sıcak su sadece bir kez „2. istenen
sıcak su sıcaklığına“ (bkz. sayfa 39)
kadar ısıtılır.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Sıcak su“
3. „1x sıcak su hazırlama“

Uyarı
„2. istenen sıcak su sıcaklığına“ eri-
şildiğinde, bir seferlik sıcak su hazırlan-
ması otomatik olarak sona erer.

„Parti işletmesi“ kontrol işlevi ile sıcak su hazırlanması

Konfor fonksiyonu aktif olduğunda
„Parti işletmesi“ sıcak su „İstenen
sıcak su sıcaklığı“ (bkz sayfa 39)
değerine kadar ısıtılır ve sirkülasyon
pompası çalışır (bkz. sayfa 36).

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“

3. Gerektiğinde ısıtma devresini/
soğutma devresini seçin.

4. „Parti işletmesi“
5. „Parti işletmesi“ yeniden

„Kapalı“ ile devre dışı bırakılarak,
yanlışlıkla normal oda sıcaklığında
ısıtma önlenmelidir.

Sirkülasyon pompalı ısıtma sistemi

Sirkülasyon pompası için zaman programı ayarlanması

Sirkülasyon pompası ile ilgili bilgi için
„teknik terminoloji“ bölümüne bakınız
(sayfa 77).

Sıcak su hazırlanması

Zaman programı dışında sıcak su hazırlanması
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■ Sirkülasyon pompası zaman prog-
ramı zaman aralıklarından oluşur. Her
zaman aralığı için bir işletme durumu
ayarlayın („5/25 çevrim“, „5/10 çev-
rim“, „Açık“, bkz. sayfa 46).
Sirkülasyon pompası için fabrikada
zaman aralığı ayarlanmamıştır, yani
kullanma suyu sirkülasyon pompası
kapalıdır.

■ Zaman programını her gün için aynı
veya farklı olarak isteğe göre aynı
veya farklı olarak ayarlayabilirsiniz:
Ayarlamak için en fazla
8 zaman aralığı seçebilirsiniz. Her
zaman aralığı için bir başlama saati ve
bir de kapanma saati girin. Sirkülasyon
pompası zaman aralıkları arasında
kapalıdır.

■ Genişletilmiş menüde „Bilgi“ altında
güncel zaman programını sorgulaya-
bilirsiniz (bkz. sayfa 53).

Uyarı
Sirkülasyon pompasının sadece sıcak
su alınırken çalışması daha doğrudur.

Genişletilmiş menü:
1.
2. „Sıcak su“
3. „Zaman prog. Sirkülasyon“
4. Haftanın günlerini veya bir günü

seçin.
5. ! ile ( arasında bir zaman aralığı

seçin. Seçilen zaman aralığı süre
şeması üzerinde beyaz bir sütun ile
gösterilir.

6. Her zaman aralığı için bir başlama
saati ve bir de kapanma saati girin.
Zaman şemasındaki beyaz sütunun
uzunluğu bu değerlere göre değişir
(aşağıdaki örneğe bakınız).

7. İstenen işletme durumunu seçin (bkz.
sayfa 46). İşletme durumları zaman
şeması üzerindeki sütunların farklı
uzunlukları ile gösterilir (aşağıdaki
örneğe bakınız).

8. Menüden çıkmak için  tuşuna
basın.

Uyarı
■ Bir zaman aralığı ayarını tamamlama-

dan iptal etmek istiyorsanız, istenen
gösterge ekrana gelene kadar 
tuşuna basın.

■ Birden fazla zaman aralığı üst üste
geliyorsa, sütunu daha yüksek olan
işletme durumu önceliklidir.

Örnek:
■ Pazartesi için zaman programı („Pt-

Pz“)
■ Zaman aralığı !:

Saat 06:00:00 ile 09:00:00 arası:
„Açık“

■ Zaman aralığı ?:
Saat 11:00:00 ile 13:00:00 arası: „5/10
çevrim“

■ Zaman aralığı §:
Saat 18:00:00 ile 22:30:00 arası: „5/25
çevrim“

Sirkülasyon zaman prog. Pt-Pz

? 11:00 - 13:00 u

Devam etmek için

5/10 çevrim

OK

! 06:00 - 09:00 u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Açık

?! §

Sıcak su hazırlanması

Sirkülasyon pompalı ısıtma sistemi (devam)

55
80

 6
87

 T
R

 



46

Örnek:
Pazartesi hariç, tüm diğer günler için
aynı zaman programını ayarlamak isti-
yorsunuz:
Haftanın günleri olarak „Pazartesi–
Pazar“ arasını seçin ve zaman progra-
mını ayarlayın.
Daha sonra da „Pazartesi“ seçin ve
bunun için zaman programını ayarla-
yın..

Zaman aralığının silinmesi

■ Kapanma saati için de başlama saatini
girin.
ya da

■ Başlama zamanı için saat 00:00'dan
önce bir ayar seçin.

Ekranda seçilen zaman aralığı için
„- - : - -“.

Sirkülasyon zaman prog. Pt-Pz

? 11:00 - 13:00 u

Devam etmek için

5/10 çevrim

OK

!
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

- -:- - - -:- - u ---

Sirkülasyon pompası için işletme durumu

İşletme durumları pompanın çalışma
zamanlarını belirtir.

„5/25 çevrim“

Sirkülasyon pompası saatte 2 defa
5 dakika çalışır (25 dakika çalışmaz).

„5/10 çevrim“

Sirkülasyon pompası saatte 4 defa
5 dakika çalışır (10 dakika çalışmaz).

„Açık“

Kullanma suyu sirkülasyon pompası
sürekli olarak çalışır.

Sıcak su hazırlanması

Sirkülasyon pompalı ısıtma sistemi (devam)
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Elektrikli ek ısıtıcının sıcak su hazırlanması için etkinleştirilmesi
veya kapatılması

Ayarlanmış olan istenen sıcak su
sıcaklığına sadece ısı pompası ile erişi-
lemiyorsa, sıcak su ısıtması için otomatik
olarak bir elektrikli ek ısıtıcı (eğer varsa)
çalıştırılabilir. Elektrikli ek ısıtıcı ile ilgili
ayrıntılı bilgi için „teknik terminoloji“ bölü-
müne bakınız (sayfa 70).

Sıcak su hazırlanması için elektrikli ek
ısıtıcı örnekleri:
■ Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı:

Isı pompasına veya ısıtma sistemini-
zin gidişine takılır.

■ Elektrikli ısıtıcı:
Boylere takılır.

Elektrikli ek ısıtıcının sürekli olarak çalış-
ması elektrik giderlerini artırır. Elektrikli
ek ısıtıcıyı kendiniz etkinleştirebilir veya
kapatabilirsiniz.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Sıcak su“
3. „Elektrikli boyler“

Sıcak su hazırlanmasının kapatılması

Mahal ısıtmak ya da soğutmak ve kul-
lanma suyu ısıtmak istemiyorsunuz.

Ana menüde gösterilen ısıtma dev-
resi/soğutma devresi için (bkz.
sayfa 15)

Ana menü
1. /  işletme programı „Stand-by

işletme“ için (donma koruması dene-
timi).

2. OK ile onaylayın.

Uyarı
Ana menüde gösterilen ısıtma/soğutma
devresi ayarını genişletilmiş menüde
de yapabilirsiniz.
Eğer başka ısıtma devreleri/soğutma
devresi de bağlı ise, bunların ayarını
sadece genişletilmiş menüde yapabilir-
siniz.

Tüm ısıtma devreleri/soğutma devre-
leri için

Genişletilmiş menü
1.
2. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
3. Gerektiğinde ısıtma/soğutma devre-

sini seçin (bkz. sayfa 24).
4. „İşletme programı“
5. „Stand-by işletme“ (donma koru-

ması denetlemesi).

Sıcak su hazırlanması

Elektrikli ek ısıtıcılı ısıtma sistemi
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Sıcak su hazırlamak istemiyorsunuz,
fakat odaları ısıtmak istiyorsunuz.

Tüm ısıtma devreleri/soğutma devre-
leri için

Genişletilmiş menü
1.
2. Gerektiğinde ısıtma devresini (bkz.

sayfa 24) seçin.
3. „Isıtma“ veya „Isıtma/Soğutma“
4. „İşletme programı“
5. Seçilen ısıtma devresine/soğutma

devresine bağlı olarak:
■ Isıtma devresi:

„Isıtma ve sıcak su“
■ Isıtma/soğutma devresi:

„Isıtma /Soğutma ve sıcak su“
■ Ayrı soğutma devresi:

„Soğutma ve sıcak su“
6.  ile menüye kadar.
7. „Sıcak su“
8. „İstenen sıcak su sıc.“
9. 10 °C olarak ayarlayın.

Sıcak su hazırlanması

Sıcak su hazırlanmasının kapatılması (devam)
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Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“

3. „Kontrast“
4. İstenen kontrast değerini girin.

Ekran parlaklığının ayarlanması

Menüdeki yazıları daha iyi okuyabilmek
istiyorsunuz. Bunun için „Kulla-
nım“ ayarından parlaklığı değiştirebilir-
siniz.
Ekran koruyucunun parlaklığını da
değiştirebilirsiniz.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“
3. „Parlaklık“
4. „Kullanım“ veya „Ekran koruyucu“
5. İstediğiniz parlaklığı ayarlayın.

Isıtma devresine bir ad verilmesi

Tüm ısıtma devrelerine/soğutma devre-
sine isim verebilirsiniz. Kısaltmalar
„ID1“, „ID2“, „ID3“ ve
„SSD“ değişmez.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“
3. „Isıtma devresi için ad“
4. „Isıtma devresi 1“, „Isıtma devresi

2“, „Isıtma devresi 3“ veya
„Soğutma devresi SSD“

5. „Değiştirilsin mi?“
6. /  ile istenen karakteri seçin.
7. /  ile bir sonraki karaktere geçin.
8. OK tuşuna basarak verilen tüm karak-

terleri onaylayın ve bu menüden çıkın.

Uyarı
„Sıfırlansın mı?“ ile girilen değer tek-
rar silinir ve ekranda yeniden „Isıtma
devresi 1“ vb. görünür.
 

Örnek:
„Isıtma devresi 2“ için ad: 1. kat

Isıtma devresi 2 ID2

Değiştirmek için (

Isıtma devresi 1
f
g

d
c

e

Isıtma devresi 2

Kabul edildi

1. kat

ID2

Diğer ayarlar

Ekran kontrastının ayarlanması
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Menüde „Isıtma devresi 2“ için
„1. kat“ görünür.

1. kat

Düş. istenen Oda Sıc.

Seçmek için (

İstenen oda sıcaklığı
Tasarruf işletmesi
Parti işletmesi

Ù ÚID21. kat

ß
22℃

Ana menünün değiştirilmesi

Isıtma sistemi birden fazla ısıtma devre-
sinden veya ısıtma devresi/devreleri ile
soğutma devresinden oluşuyorsa, ana
menüde hangi ısıtma devresinin/
soğutma devresinin gösterileceğini
seçebilirsiniz (bkz. sayfa 14).

Uyarı
Isıtma sisteminiz sadece bir ısıtma dev-
resinden/soğutma devresinden oluşu-
yorsa, bu menü kullanılamaz. Başlık
satırında ısıtma devresi/soğutma dev-
resi adı„ID...“, „SSD“ görünmez.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“

3. „Ana menü“
4. Isıtma devresini/soğutma devresini

seçin:
■ „Isıtma devresi 1“ (ısıtma devresi

1 veya ısıtma/soğutma devresi 1
için)
Başlık satırındaki gösterge: „ID1“

■ „Isıtma devresi 2“ (ısıtma devresi
2 veya ısıtma/soğutma devresi 2
için)
Başlık satırındaki gösterge: „ID2“

■ „Isıtma devresi 3“ (ısıtma devresi
3 veya ısıtma/soğutma devresi 3
için)
Başlık satırındaki gösterge: „ID3“

■ „Soğutma devresi SSD“ (ayrı
soğutma devresi için)
Başlık satırındaki gösterge: „SSD“

Diğer ayarlar

Isıtma devresine bir ad verilmesi (devam)
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Saat ve tarih fabrika tarafından ayarlan-
mıştır. Isıtma sisteminiz uzun bir süre
devre dışı kaldığında, saatin ve tarihin
ayarlanması gerekebilir.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“

3. „Saat / Tarih“
4. Saati ve tarihi ayarlayın.

Dil ayarı

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“

3. „Dil“
4. İstenen dili ayarlayın.

Sıcaklık biriminin (°C/°F) ayarlanması

Fabrika tarafından yapılan ayar: °C

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“

3. „Sıcaklık birimi“
4. Sıcaklık birimini („°C“ veya „°F“)

ayarlayın.

Fabrika tarafından yapılan ayarlara dönüş

Isıtma devresi/soğutma devresi, sıcak
su hazırlanması ve diğer sistem ayarla-
rını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Isıtma devreleri, ısıtma/soğutma dev-
resi

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“
3. „Temel ayar“
4. „Isıtma devresi 1“, „Isıtma devresi

2“ veya „Isıtma devresi 3“

Aşağıdaki ayarlar ve değerler sıfırlanır:
■ İstenen oda sıcaklık değeri
■ İstenen düşümlü oda sıcaklık değeri
■ Isıtma zaman programı
■ Isıtma tanım eğrisinin eğimi ve sevi-

yesi
■ Konfor ve enerji tasarrufu işlevleri

(parti işletmesi, tasarruflu işletme, tatil
programı) silinir.

Diğer ayarlar

Saat ve tarih ayarı
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Uyarı
Isıtma devrelerine/soğutma devresine
isim verildiğinde (bkz. Bölüm „Isıtma
devresine bir ad verilmesi“), verilen isim
silinmez.

Soğutma, ayrı bir soğutma devresi

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“
3. „Temel ayar“
4. „Soğutma“

Aşağıdaki değerler sıfırlanır:
■ İstenen oda sıcaklık değeri
■ Aktif soğutma işletmesi kapanır

Sıcak su hazırlanması

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“
3. „Temel ayar“
4. „Sıcak su“

Aşağıdaki ayarlar ve değerler sıfırlanır:
■ İstenen boyler sıcaklık değeri
■ İstenen ikinci boyler sıcaklık değeri
■ Sıcak su hazırlanması için zaman

programı
■ Sirkülasyon pompası için zaman prog-

ramı
■ Sıcak su hazırlamak için elektrikli ek

ısıtıcı etkinleştirilir.
■ Çalıştırma ve kapatma optimizasyon-

ları kapatılır

Elektrikli ek ısıtıcı

Genişletilmiş menü
1.
2. „Ayarlar“

3. „Temel ayar“
4. „Elektrikli ek ısıtıcı“

Aşağıdaki ayarlar sıfırlanır:
■ Elektrikli ek ısıtıcı mahal ısıtmak için

kapatılır.

Diğer ayarlar

Fabrika tarafından yapılan ayarlara dönüş (devam)
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Bağlanan sistem komponentlerine ve
yapılmış olan ayarlara göre aşağıdaki
ölçülen sıcaklıklar, ayar değerleri,
zaman programları ve işletme durumları
sorgulanabilir:

Genişletilmiş menüdeki bilgiler gruplara
ayrılmıştır:
■ „Sistem“
■ „Isıtma devresi 1“
■ „Isıtma devresi 2“
■ „Isıtma devresi 3“
■ „Soğutma devresi SSD“
■ „Sıcak su“
■ „Solar“
■ „Isı pompası“
■ „İşletme kitabı“ (bkz. sayfa 54)

Gruplarla ilgili ayrıntılı sorgulama ola-
nakları için, bkz. Bölüm „Menüye genel
bakış“, sayfa 68).

Uyarı
Isıtma devrelerine/soğutma devresine
isim verildiğinde (bkz. Bölüm „Isıtma
devresine bir ad verilmesi“), verilen isim
görünür.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Bilgi“
3. Bir grup seçiniz.
4. İstenen sorgulamayı seçin.

Güneş enerjisi sistemleri ile ve ısı pompası kontrol paneline
entegre solar kontrol paneli ile bağlantılı sorgulamalar

Genişletilmiş menü
1.
2. „Güneş enerjisi“

Son 7 günün güneş enerjisi kazancı bir
diyagram üzerinde gösterilir.
Diyagramdaki yanıp sönen çizgi aktüel
günün henüz tamamlanmadığını göste-
rir.

Güneş enerjisi

Seçmek için (

kWh 1,3Pz 03.10.10

4.0

Ça
0

Pe Cu Ct Pz Pt Sa Ça

Uyarı
■ Genişletilmiş menüde „Solar“ gru-

bunda „Bilgi“ altında solar devre ile
ilgili diğer bilgileri, örneğin güncel
kolektör sıcaklığı, sorgulayabilirsiniz
(ekteki „Menüye genel bakış“ bölü-
müne bakınız).

■ Harici bir solar kontrol paneli (örn.
Vitosolic 200) ile bağlantılı olarak bil-
gileri harici solar kontrol panelinde de
sorgulayabilirsiniz.

Özel kullanma kılavuzu

 

Sorgulama

Bilgilerin sorgulanması
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İşletme kitabı

İşletme kitabında her takvim haftası
„CW“ (calendar week) için aşağıdaki bil-
giler verilir:
„T.in“ Isı pompası girişindeki ortalama

sıcaklık 
„T.out“ Isı pompası çıkışındaki orta-

lama sıcaklık
„WP1“ Isı pompası 1. kademe çalışma

süresi 
„WP2“ Isı pompası 2. kademe çalışma

süresi
„AC“ Aktif soğutma işletmesinin

„active cooling“ çalışma saatleri
„NC“ Soğutma işlevi „natural coo-

ling“ çalışma saatleri

Uyarı
Bu bilgiler sürekli olarak kaydedilir, ısı
pompası kontrol paneli arızalansa da
silinmezler.

İşletme kitabı

Seçmek için (

CW T.in T.out HP1 HP2 AC NC
12
13

15
16
17
18

7,2
7,8

7,0
6,9
6,8
7,2

4,3
4,7

3,3
3,1
3,0
4,4

14 7,5 4,5

123
113

89

103

97
93

133

37
21

28

15

10
9

45

0
0

2

4

0
0

0

15
12

12

18

11
10

5

Genişletilmiş menü
1.
2. „Bilgi“
3. „İşletme kitabı“

İnşaat kurutma

Yetkili teknik servisiniz, örneğin yeni
binalarda inşaatın kuruması için „Şap
kurutma fonksiyonu“nu etkinleştirebilir
(ayrıntılı bilgier için ekteki „teknik termi-
noloji“ başlığına bakın).
■ Mahal ısıtması şap kurutma işlevine

göre gerçekleşir. İnşaat kurutması
esnasında mahal ısıtması/mahal
soğutması ayarlarınız etkin değildir.

■ Sıcak su hazırlanır.

Ana menüdeki gösterge

Bina kurutması veya şap kurutma işlevi
ana menüde görünmez. Genişletilmiş
menüde başka bilgiler de sorgulanabilir.

Tüm ısıtma devreleri/soğutma dev-
resi için şap kurutma işlevinin sorgu-
lanması

Genişletilmiş menü
1.
2. „Bilgi“

Sorgulama

Bilgilerin sorgulanması (devam)
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3. „Isıtma devresi 1“, „Isıtma devresi
2“, „Isıtma devresi 3“ veya
„Soğutma devresi SSD“

4. „İşletme programı“

Isıtma devresi 1

  ile geri

İşletme programı:
Şap kurutma işlevi
İşletme durumu:
Sabit değer

ID1

 

Bina kurutma süresinin sorgulanması

Bina kurutması toplam 32 gün sürer.
„Bina kurutma günleri“ için gösterilen
değer kalan günlerdir, buradaki örnekte
18 gün.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Bilgi“
3. „Sistem“

Sistem

Seçmek için (

Toplam arıza
Saat
Tarih
Sıva kurutma günleri 18

Ça 19.01.2011
Saat 14:30:00

Kapalı

 

Mesajların sorgulanması

Isı pompanız veya ısıtma sisteminizde
oluşabilecek bazı özel durumlarda veya
işletme durumlarında ısı pompası kon-
trol panelinde bilgi, uyarı veya arıza
mesajları görünür.
Mesajın yanında açık metin olarak
ekranda ilgili sembol yanıp söner.

Bilgi
Uyarı
Arıza: Ayrıca, kontrol panelindeki
arıza lambası (kırmızı) da yanıp
söner, bağlı olan bir sinyal tertibatı
(örn. alarm) çalışır.

Arıza için bir örnek:

Devam etmek için OK

Arıza

Sorgulama

Bilgilerin sorgulanması (devam)

55
80

 6
87

 T
R

 



56

1. OK tuşu ile gösterilen mesajla ilgili
ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.

Bilgi

Onaylamak için OK

Dış hava sıc. sensörü 18
EDK kesintisi C5

 
2. Mesaj listesinde aşağı yukarı hareket

edebilirsiniz. Her mesajın başlık satı-
rında bunun bir bilgi, uyarı veya arıza
mesajı mı olduğu gösterilir.

? tuşu ile seçilen mesajla ilgili
aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz:
■ Mesajın ilk defa görüldüğü tarih ve

saat.
■ Isı pompasının ve ısıtma sisteminin

davranışı bilgileri.
■ Yetkili teknik servise haber verme-

den önce sizin neler yapabi-
leceğinizi de öğrenebilirsiniz.

3. Mesaj metnini ve yanında bulunan
mesaj kodunu not alın. Buradaki
örnekte: „Dış hava sıc. sensörü
18“ ve „EDK kesintisi C5“ (bkz.
sayfa 63).
Bu sayede yetkili teknik servis firma-
nız hazırlıklı olarak gelir.

4. Tüm mesajları onaylamak istiyorsa-
nız, menüdeki yönergeleri takip edi-
niz. Mesajları onaylamak istemiyorsa-
nız, ä tuşuna basın.
Mesaj menüye alınır.

Ana menüdeki gösterge

Gidiş sıcaklığı 40°C

ID1

14°C 21°C

Genişletilmiş menüdeki gösterge

Menü

Güneş enerjisi

Devam etmek için

Sıcak su
Isıtma sistemi
Arıza

OK

ã

 

Sorgulama

Mesajların sorgulanması (devam)
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Uyarı
■ Arıza mesajları bir sinyal tertibatına

(örn. alarm) bağlı ise, arıza onay-
landığında bu tertibat da kapanır.

■ Arızanın ancak daha sonraki bir tarihte
giderilmesi mümkünse, arıza mesajı
bir gün sonra saat 7:00'da yeniden
görünür ve sinyal düzeneği (eğer
varsa) yeniden çalışır.

■ „Isı pompası A9“ arıza mesajı onay-
landığında, ısıtma ve kullanma suyu
hazırlanması tamamen elektrikli ek ısı-
tıcı (örn. sürekli akış tipi bir elektrikli
ısıtıcı, eğer varsa) tarafından gerçek-
leştirilir. Bu durumda elektrik giderleri
çok yüksek olduğundan, ısı pompanızı
en kısa zamanda yetkili teknik servise
baktırmanızı öneririz.

Onaylanan mesajların çağrılması

1. Ana Menü ya da „Genişletilmiş
Menüyü“ seçin.

2. „Bilgi“, „Uyarı“ veya „Arıza“'yı
seçin.

Mesaj „EDK kesintisi C5“

Bu bir arıza değildir (bkz. sayfa 63).

Sorgulama

Mesajların sorgulanması (devam)
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Manuel işletmede mahal ısıtması ve
sıcak su hazırlanması zaman program-
larından bağımsız olarak gerçekleşir:
■ 45 °C istenen gidiş sıcaklığı ile kontrol

etmeden ısıtma
■ „İstenen 2. sıcak su sıcaklığı“ ile

sıcak su hazırlanması (bkz. sayfa 39).
■ Soğutma yok.

Uyarı
Manuel işletme türünü sadece yetkili
teknik servise danıştıktan sonra kulla-
nın.

Genişletilmiş menü
1.
2. „Manuel işletme“.

Manuel işletme

Manuel işletme
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Ana menü ile genişletilmiş menüdeki
göstergeler sistem şemasına bağlı ola-
rak değişir.
Her iki kullanma seviyesinde de sizin sis-
teminiz için mevcut olan işlevler görü-
nür.
Sistem şemaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için
„teknik terminoloji“ bölümüne bakınız
(sayfa 69).

Sıcak su hazırlanması sistem şeması
için ana menü

Sıcak su

Gidiş sıcaklığı 40°C

45°C

Uyarı
Ayrıca bir soğutma devresi mevcutsa,
ana menü 14. sayfada gösterildiği gibi-
dir.

Harici kumanda sistem şeması için
ana menü

Harici kumanda

Gidiş sıcaklığı 40°C

Özel sistem şemaları

Özel sistem şemaları
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Nedeni Giderilmesi
Isı pompası kapalıdır. ■ Şebeke anahtarını açın (şekillere bakı-

nız, sayfa 20 ve arkası).
■ Mevcutsa, ana şalteri (kazan dairesi

dışında) açın.
■ Elektrik dağıtım kutusunda bulunan

sigortayı (ev sigortası) kontrol edin.
Isı pompası kontrol panelinin veya uzak-
tan kumandanın ayarı yanlış.

Aşağıdaki ayarları kontrol edin, gerekirse
düzeltin:
■ „Isıtma ve sıcak su“

ya da
„Isıtma /Soğutma ve sıcak su“
ya da
„Soğutma ve sıcak su“
ayarlanmış olmalıdır (bkz. sayfa 27)

■ Oda sıcaklığı (bkz. sayfa 26)
■ Saat (bkz. sayfa 51)
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması için

zaman programı (bkz. sayfa 28)
■ Isıtma suyu deposu için zaman prog-

ramı (bkz. sayfa 30)
■ Uzaktan kumandadaki (eğer varsa)

ayarları kontrol edin.

Özel kullanma kılavuzu

 
■ Gerektiğinde mahal ısıtması için elek-

trikli ek ısıtıcıyı etkinleştirin (eğer varsa,
bkz. sayfa 33)

Boyler ısıtılıyor Boyler ısınana kadar bekleyin.
Gerektiğinde alınan sıcak su miktarını
azaltın.

Ekranda „Bilgi“, „Uyarı“ veya
„Arıza“ gösterilir.

Mesaj türünü sorgulayın ve onaylayın
(bkz. sayfa 56). Gerektiğinde yetkili teknik
servise haber verin.

Bina kurutması için şap kurutma işlevi
etkindir.

Bir önlem almaya gerek yoktur.
Bina kurutma süresi sona erdiğinde,ısı
pompası seçilmiş olan işletme programı
ile çalışmaya devam eder (bkz.
sayfa 54)

Ne yapmalı?

Odalar çok soğuk
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Nedeni Giderilmesi
Isı pompası kontrol panelinin veya uzak-
tan kumandanın ayarı yanlış.

Aşağıdaki ayarları kontrol edin, gerekirse
düzeltin:
■ Oda sıcaklığı (bkz. sayfa 26)
■ Saat (bkz. sayfa 51)
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması için

zaman programı (bkz. sayfa 28)
■ Isıtma suyu deposu için zaman prog-

ramı (bkz. sayfa 30)
■ Uzaktan kumandadaki (eğer varsa)

ayarları kontrol edin.

Özel kullanma kılavuzu

 
■ Gerektiğinde „Aktif soğutma işletme-

sini“ etkinleştirin (bkz. sayfa 34)
Ekranda „Bilgi“, „Uyarı“ veya
„Arıza“ gösterilir.

Mesaj türünü sorgulayın ve onaylayın
(bkz. sayfa 56). Gerektiğinde yetkili teknik
servise haber verin.

Ne yapmalı?

Odalar çok sıcak
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Nedeni Giderilmesi
Isı pompası kapalı. ■ Şebeke anahtarını açın (şekillere bakı-

nız, sayfa 20 ve arkası).
■ Mevcutsa, ana şalteri (kazan dairesi

dışında) açın.
■ Elektrik dağıtım kutusunda bulunan

sigortayı (ev sigortası) kontrol edin.
Isı pompası kontrol panelinin veya uzak-
tan kumandanın ayarı yanlış.

Aşağıdaki ayarları kontrol edin, gerekirse
düzeltin:
■ Sıcak su hazırlanması açık olmalıdır

(bkz. sayfa 40)
■ Sıcak su sıcaklığı (bkz. sayfa 39)
■ Sıcak su hazırlanması için zaman prog-

ramı (bkz. sayfa 41)
■ Saat (bkz. sayfa 51)
■ Uzaktan kumandadaki (eğer varsa)

ayarları kontrol edin.

Özel kullanma kılavuzu

 
■ Gerektiğinde sıcak suyu hazırlamak

için elektrikli ek ısıtıcıyı etkinleştirin
(eğer varsa, bkz. sayfa 47)

Ekranda „Bilgi“, „Uyarı“ veya
„Arıza“ gösterilir.

Mesaj türünü sorgulayın ve onaylayın
(bkz. sayfa 56). Gerektiğinde yetkili teknik
servise haber verin.

Kullanma suyu çok sıcak

Nedeni Giderilmesi
Isı pompası kontrol panelinin ayarı yan-
lış.

■ Kontrol edin ve gerekiyorsa sıcak su
sıcaklığını düzeltin (bkz. sayfa 39)

■ Uzaktan kumandadaki (eğer varsa)
ayarları kontrol edin.

Özel kullanma kılavuzu

 

Ne yapmalı?

Sıcak su yok
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Nedeni Giderilmesi
Isıtma sistemi veya ısı pompasında belirli
bir işletme durumu veya özel bir durumla
ilgili bilgi

 55. sayfada açıklanan işlemleri yerine
getiriniz.

„ “ yanıp sönüyor ve „Uyarı“ görünüyor

Nedeni Giderilmesi
Isıtma sistemi veya ısı pompasında belirli
bir işletme durumu veya özel bir durumla
ilgili uyarı

 55. sayfada açıklanan işlemleri yerine
getiriniz.

„ “ yanıp sönüyor ve „Arıza“ görünüyor

Nedeni Giderilmesi
Isı pompası veya ısıtma sisteminde
arıza

 55. sayfada açıklanan işlemleri yerine
getiriniz.

„EDK kesintisi C5“ gösterilir

Nedeni Giderilmesi
Elektrik dağıtım kurumunuzun (EDK)
elektriği kestiği sürece ekranda bu mesaj
görünür.

Bir önlem almaya gerek yoktur.
Elektrik dağıtım kurumu elektriği tekrar
açtığında, ısı pompası seçilmiş olan
işletme programı ile çalışmaya devam
eder.

„Harici program“ görünüyor

Nedeni Giderilmesi
Isı pompası kontrol panelinde ayarlanmış
olan işletme programı, iletişim arabirimi
Vitocom 100 tarafından değiştirildi.

İşletme programını değiştirebilirsiniz.
Menüde verilen yönergeleri takip edin.

Ne yapmalı?

„ “ yanıp sönüyor ve „Bilgi“ görünüyor
55
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Nedeni Giderilmesi
Bu işlevin kullanılması kilitlenir. İşlev yetkili teknik servis tarafından yeni-

den etkinleştirilebilir.

Ne yapmalı?

Ekranda „Kullanma iptal“ görünüyor
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Temizlik

Bu cihazlar, piyasada yaygın olan temiz-
lik maddeleriyle (tahriş edici maddeler
kullanılmamalıdır) temizlenebilir.
Kumanda ünitesinin yüzeyini bir mikro
fiber bez ile silebilirsiniz.

Kontrol ve bakım 

Isıtma sistemlerinin kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması, Enerji Tasarruf
Yönetmeliği DIN 4755, DIN 1988-8 ve EN 806 normları tarafından istenmektedir.
Düzenli bir bakım arızasız, enerji tasarruflu ve çevre dostu bir ısıtma işletmesi için
şarttır. Bunun için en uygun yöntem yetkili teknik servis firmanızla bir "Bakım Söz-
leşmesi" yapmanız olacaktır.

Boyler (eğer mevcut ise)

DIN 1988-8 ve EN 806’ya göre, işlet-
meye aldıktan en geç iki yıl sonra ve
daha sonra belirli aralıklarla temizlik ve
bakım yapılması zorunludur.
Boylerin içinin ve kullanma suyu bağlan-
tılarının temizliği sadece yetkili bir teknik
servis firması tarafından yapılmalıdır.
Boylerin soğuk su girişinde bir su şart-
landırma cihazı (örneğin, yumuşatma
veya dozajlama) varsa, bu cihazın
dolumu vaktinde yenilenmelidir. Üretici
verilerini dikkate alınız.
Ayrıca Vitocell 100’de:
Koruyucu anodun her yıl yetkili teknik
servis firması tarafından kontrol edilme-
sini önermekteyiz.
Anot fonksiyonunun kontrolü işletmede
kesinti olmadan gerçekleştirilebilir. Yet-
kili teknik servis firması bir anot kontrol
cihazı ile koruyucu akımı ölçer.

Emniyet ventili (boyler)

Emniyet ventili her altı ayda bir, işletici
veya tesisat firması tarafından açılarak
işletmeye hazır olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Ventil yuvasında kirlenme
tehlikesi mevcuttur (ventil üreticisinin
kılavuzuna bakınız).

Kullanma suyu filtresi (mevcut ise)

Hijyenik sebeplerden dolayı yapılması
gerekenler:
■ Ters yıkamalı olmayan filtrelerde her

altı ayda bir filtre elemanı yenilenmeli-
dir (iki ayda bir görsel kontrol),

■ Ters yıkanabilir filtreler ise her iki ayda
bir ters yıkanmalıdır.

Bakım

Bakım
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Bu cihaz Kyoto protokolünde belirtilen
florürlü hidrokarbonlar (soğutucu akış-
kan) içermektedir.
Isı pompasının hangi soğutucu akış-
kanla çalıştığı tip etiketinde verilmiştir.
Soğutucu akışkanın sera etkisi potansi-
yeli CO2 gazı potansiyelinin GWP (global
warming potential) katları olarak verilir
(CO2 için GWP değeri = 1).

Kullanılan soğutucu akışkanların sera
etkisi potansiyelleri:
■ R 134A: 1300
■ R 410A: 1890
■ R 407C: 1600

Ek

Soğutucu akışkan
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Genişletilmiş menü (bkz. sayfa 17)

İstenen sıcak su
sıcaklığı

Isıtma/Soğutma
ID1/ID2/ID3/SDD

Sıcak su

Parti işletmesi

Tasarruf işletmesi

İstenen oda
sıcaklığı

İşletme programı

Tatil programı

Isıtma tanım eğrisi

Düş. istenen oda sıc.
 

Isıtma Programı
Isıtma/soğutma zaman prog.

Soğutma tanım eğrisi

Aktif soğutma

1 x sıcak su hazırlama

Sıcak su zaman prog.

Sirkülasyon zaman prog.

Elektrikli boyler

Çalıştırma optimizasyonu

Kapatma optimizasyonu

İstenen 2. sıcak su sıcaklığı

Sadece sıcak su

Stand-by işletme

Isıtma ve sıcak su
Isıtma /Soğutma ve sıcak su
Soğutma ve sıcak su

Sistem

Zaman prog. depo boyler

Elektrik ile ısıtma

Bilgi

Ayarlar

Saat / Tarih

Dil

Kontrast

Parlaklık

Sıcaklık birimi

Ana menü

Temel ayar

Isıtma devresi
adı

Manuel işletme

A Kullanım

Ekran koruyucu

Sıcak su

Elektrikli ek ısıtıcı

Isıtma devresi 1

Isıtma devresi 2

Isıtma devresi 3

Soğutma

A „Bilgi“ menüsünün içeriği:
Aşağıdaki şekle bakınız

Ek

Menüye genel bakış
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Genişletilmiş menü — Bilgi (bkz. sayfa 53)

Sistem

Isıtma devresi 1

Isıtma devresi 2

Isıtma devresi 3

Soğutma devresi SSD

Sıcak su

Solar

Isı pompası

İşletme kitabı

Isıtma/Soğutma Bilgi Ayarlar

Dış hava sıcaklığı

Ortak gidiş sıc.

Sistemin işletme durumu

Isıtma periyodu

Soğutma periyodu

Isıtma suyu deposu

Depo boyler işl. durumu

Zaman prog. depo boyler

Isıtma/Soğutma vanası

Harici ısı üreticisi

Toplam arıza

İşletme durumu
Yüzme havuzu

Katılımcı No.

Harici çalış. 0...10V

Saat

Tarih

Sıva kurutma günleri

Sıra ısı pompası 1

Sıra ısı pompası 2

Sıra ısı pompası 3

Kompresör

Primer pom./Vantil.

Sekonder pompa

Isıtma/Sıcak su vanası

Kompresör çal.saat.

Kompr. dev. girme sayısı

Sürekli akış tipi ısıtıcı Kademe 1

Isıtma yıllık iş sayısı

Sıcak su yıllık iş sayısı

Toplam yıllık iş sayısı

Sürekli akış tipi ısıtıcı Kademe 1

Sürekli akış tipi ısıtıcı Kademe 2

Sürekli akış tipi ısıtıcı Kademe 2

Kolektör sıcaklığı

Solar sıcak su sıc.

İşletme programı

Isıtma Programı
Isıtma/soğutma zaman prog.

İstenen Oda Sıc.

Oda sıcaklığı

Düş. istenen Oda Sıc.

Isıtma tanım eğrisi

Isıtma devresi pompası

Gidiş sıcaklığı

Tatil programı

Karışım vanası

Active Cooling

Natural Cooling

Soğutma karşımı vanası

Soğutma gidiş sıcaklığı

İşletme programı

İstenen Oda Sıc.

Oda sıcaklığı

Gidiş sıcaklığı

Active Cooling

Natural Cooling

İşletme programı

Sıcak su zaman prog.

Sirkülasyon zaman prog.

Sıcak su sıcaklığı

Sirkülasyon pompası

Boyler besleme pompası

1 x sıcak su hazırlama

Boyler ek ısıtması

Boyler ek ısıtması

İst.Dön..Sıc. - Solar

Güneş enerjisi

Solar devre pompası

Ek ısıtmayı önleme

Ek

Menüye genel bakış (devam)
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Düşümlü işletme

Bkz. „Düşümlü ısıtma işletmesi“.

Stand-by işletme

Donma koruması denetlemeli işletme
programı:
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması yok.
■ Sıcak su hazırlanmaz.
■ Isı pompası, boyler ve ısıtma suyu

deposu (eğer varsa) için donma
koruma denetimi etkindir.

Uyarı
Isı pompası, boyler ve ısıtma suyu
deposu için −20 °C’nin altındaki sıcak-
lıklarda sadece bir sürekli akış tipi
elektrikli ısıtıcı takılı ise donma koru-
ması mevcuttur.
 

„active cooling“

Aktif soğutma işletmesi, „Soğutma işlev-
leri“ bölümüne bakınız.

Sistem şeması

Sistem şemasında ısıtma sisteminizde
bulunan ısı pompası, ısıtma devresi
pompası, karışım vanası, valflar, kontrol
paneli, radyatör gibi komponentler
tanımlanır.
Her ısıtma sistemi yetkili teknik servisiniz
tarafından yerel koşullara göre ayarla-
nır.

Bina kurutma

Yetkili teknik servisiniz, örneğin yeni
binalarda inşaatın kuruması için „Şap
kurutma fonksiyonu“nu etkinleştirebi-
lir. Şap kurutma işlevi ile belirtilen sabit
bir zaman programına göre (sıcaklık-
zaman profili) sıva inşaat malzemesine
uygun olarak kurutulur. Bina kurutması
32 gün sürer.

Şap kurutma işlevi tüm ısıtma devreleri/
soğutma devresi için geçerlidir:
■ Bütün odalar sıcaklık-zaman profiline

göre 32 gün boyunca ısıtılır/soğutulur.
İnşaat kurutması esnasında mahal
ısıtması/mahal soğutması ayarlarınız
etkin değildir.

■ Sıcak su hazırlanır.

İşletme programı

İşletme programı ile, mahal ısıtması/
soğutması ve sıcak su hazırlanması
veya sadece sıcak su hazırlanması seçi-
lir. Isı pompası bu işletme programı üze-
rinden kapatıldığında, donma koruması
aktif olarak kalır (bkz. sayfa 22).

Seçilebilen işletme programları:
■ „Isıtma ve sıcak su“

ya da
„Isıtma /Soğutma ve sıcak su“
Odalar ısıtılır ya da soğutulur, sıcak su
hazırlanır.

■ „Soğutma ve sıcak su“
Ayrı soğutma devresi soğutulur, kul-
lanma suyu ısıtılır.

Ek

Teknik terminoloji
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■ „Sadece sıcak su“
Sıcak su hazırlanır, odalar ısıtılmaz
(yaz işletmesi).

■ „Stand-by işletme“
Isı pompası, boyler ve ısıtma suyu
deposu (eğer varsa) için donma koru-
ması etkindir, mahal ısıtması/mahal
soğutması yapılmaz, sıcak su hazır-
lanmaz.

Uyarı
Sıcak su hazırlamasız bir ısıtma prog-
ramı mevcut değildir. Mahal ısıtması
gerekiyorsa, genelde sıcak su hazırlan-
ması da gerekir.
Buna rağmen sadece mahal ısıtması isti-
yorsanız, „Isıtma ve sıcak su“, „Isıtma/
soğutma ve sıcak su“ veya „Soğutma
ve sıcak su“ işletme programını seçin
ve sıcak su sıcaklığını 10 °C olarak ayar-
layın (bkz. sayfa 48). Bu sayede gereksiz
yere su ısıtılmaz, fakat boyleriniz don-
maya karşı korunur.

İşletme durumu

İşletme durumu ısıtma sisteminizin bir
komponentin nasıl çalışacağını gösterir.
Mahal ısıtmasındaki işletme durumları,
örneğin farklı sıcaklık seviyeleri ile birbir-
lerinden ayrılır. Bunun dışında, sıcak su
hazırlanması için işletme durumları boy-
ler sıcaklığı kontrolü için hangi sıcaklık
sensörlerinin kullanıldığını da göz
önünde bulundurur. Bu sayede, örneğin
boyler tamamen veya sadece üst kısmı
ısıtılır.
Pompalarda işletme durumu üzerinden,
pompanın sürekli mi, yoksa belirli zaman
aralıklarında mı çalışacağı belirlenebilir.
İşletme programının ne zaman değiştiri-
leceği zaman programında belirlenir.

Elektrikli ek ısıtıcı

İstenen oda sıcaklığına veya sıcak su
sıcaklığına sadece ısı pompası ile erişi-
lemezse, ek ısıtma için bir elektrikli bir
ısıtıcı kullanılabilir.

Elektrikli ek ısıtıcılara örnekler:
■ Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı:

– mahal ısıtması ve/veya sıcak su
hazırlanması için.

– Isı pompasına veya ısıtma sistemi-
nizin gidişine takılır.

■ Elektrikli ısıtıcı:
– sıcak su hazırlanması için.
– Boylere takılır.

Uyarı
Elektrikli ek ısıtıcının sürekli olarak çalış-
ması elektrik giderlerini artırır. Bu
nedenle elektrikli ek ısıtıcıyı kendiniz
etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz.
Etkinleştirme/kapatma mahal ısıtması
(bkz. sayfa 33) ve sıcak su hazırlanması
(bkz. sayfa 47) için ayrı ayrı yapılabilir.

Elektrikli ısıtıcı

Bkz. „Elektrikli ek ısıtıcı“.

Karışım vanalı ısıtma devresi için ek
bağlantı modülü

Karışım vanalı bir ısıtma sisteminin kon-
trolü için kullanılan bir modül (akse-
suar).
Bkz. „Karışım vanası“.

Şap kurutma işlevi

Bkz. „Bina kurutması“.

Ek

Teknik terminoloji (devam)
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EDK

Enerji Dağıtım Kurumu.

EDK kesintisi

Enerji dağıtım kurumunuz ısı pompanı-
zın güç kaynağını kesebilir. Bu kesinti
süresinde ekranda „EDK kesin-
tisi“ görünür.
Elektrik dağıtım kurumu elektriği tekrar
açtığında, ısı pompası seçilmiş olan
işletme programı ile çalışmaya devam
eder.
Odalarınızın elektrik kesintisi süresi
boyunca da ısıtılabilmesi için, ısıtma sis-
teminizde bir ısıtma suyu deposu mevcut
olmalıdır.

Donma koruma denetlemesi

Bkz. „Stand-by işletme“:

Isıtma işletmesi/soğutma işletmesi

Normal ısıtma işletmesi/soğutma
işletmesi

Normal ısıtma veya soğutma işletme-
sinde, gündüzleri evde bulunduğunuz
zamanlar için odalarınız normal olarak
ısıtılır veya soğutulur. Bu zamanlar
(zaman aralıkları) bir mahal ısıtması/
mahal soğutması zaman programı ile
tespit edilir.

Oda sıcaklığına bağlı ısıtma işletmesi/
soğutma işletmesi

Oda sıcaklığına bağlı işletmede odalar
ayarlanmış olan istenen sıcaklığa erişi-
lene kadar ısıtılır veya soğutulur. Bunun
için ayrı bir oda sıcaklık sensörü mevcut
olmalıdır.
Isıtma/soğutma kapasitesi dış hava
sıcaklığından bağımsız olarak kontrol
edilir.

Düşümlü ısıtma işletmesi

Evde olmadığınız zamanlar veya gece
konforu için, odalarınızı düşümlü oda
sıcaklığında (düşümlü işletme) ısıtınız.
Bu zamanlar bir ısıtma/soğutma zaman
programı ile tespit edilir. Yerden ısıtma
sisteminde düşük ısıtma işletmesi çok
fazla bir enerji tasarrufu sağlamaz (bkz.
sayfa 9).
Düşük işletmede soğutma kapalıdır.

Dış hava kompanzasyonlu ısıtma
işletmesi/soğutma işletmesi

Dış hava kompanzasyonlu işletmede
gidiş sıcaklığı dış hava sıcaklığına bağlı
olarak kontrol edilir. Böylece, odaları
sizin ayarladığınız istenen oda
sıcaklığına kadar ısıtmak için,
gereğinden fazla ısı üretilmez.
Dış hava sıcaklığı binanın dışında bulu-
nan bir sensör tarafından tespit edilir ve
ısı pompası kontrol paneline aktarılır.

Ek
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Isıtma tanım eğrisi/soğutma tanım
eğrisi

Isıtma ve soğutma tanım eğrileri ile, dış
hava sıcaklığı, oda sıcaklığı (istenen
değer) ile kazan suyu sıcaklığı veya
(ısıtma devresi) gidiş sıcaklığı arasın-
daki ilişki gösterilir.

Isıtma tanım eğrisi:
■ Dış hava sıcaklığı ne kadar düşük

olursa, ısıtma devresinin gidiş
sıcaklığı da o kadar yüksek olur.

Soğutma tanım eğrisi:
■ Dış hava sıcaklığı ne kadar yüksek

olursa, soğutma devresinin gidiş
sıcaklığı da o kadar düşük olur.

Değişik dış hava sıcaklıklarında yeterli
ısı elde edebilmek için, binanın ve ısıtma
sisteminin özelliklerine göre ayarlanmış
doğru ısıtma tanım eğrileri kullanılmalı-
dır. Bunun için ısıtma tanım eğrisini ayar-
layabilirsiniz (bkz. sayfa 33).
Soğutma tanım eğrisi yetkili teknik servis
tarafından ayarlanır.

Örnek:
Burada gösterilen ısıtma tanım eğrileri,
aşağıdaki ayarlar için geçerlidir:
■ Isıtma tanım eğrisi seviyesi = 0
■ Normal oda sıcaklığı (istenen değer)
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Dış hava sıcaklığı −14°C için:
A Yerden ısıtma, eğim 0,2 ile 0,8 arasında
B Düşük sıcaklık ısıtma sistemi, eğim 0,8 ile 1,6 arasında

Fabrika tarafından eğim = 0,6 ve seviye
= 0 olarak ayarlanmıştır.

A
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C
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Dış hava sıcaklığı
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A Eğimin değiştirilmesi:
Isıtma tanım eğrilerinin diklikleri
değişir.

B Seviyenin değiştirilmesi:
Isıtma tanım eğrileri düşey yöne
paralel olarak kaydırılırlar.

C Normal oda sıcaklığını (istenen
değer) değiştirin:
Isıtma tanım eğrileri „istenen oda
sıcaklığı“ ekseni üzerinde kaydırılır.
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Isıtma devresi, ısıtma/soğutma dev-
resi, ayrı soğutma devresi

■ Isıtma devresi
Isı pompası ile tüketiciler (radyatörler)
arasında bulunan, içinden ısıtma suyu
akan, kapalı bir döngü ısıtma devresi
olarak tanımlanır.
Bir ısıtma sisteminde birden fazla
ısıtma devresi bulunabilir, örneğin bir
ısıtma devresi zemin katı için ve başka
bir ısıtma devresi de üst katlar için.

■ Isıtma/soğutma devresi
Bir ısıtma devresi üzerinden, örneğin
yerden ısıtma devresi, soğutma işlet-
mesinde bu oda yaz aylarında soğutu-
labilir (soğutma devresi) kışın da ısıtı-
labilir (ısıtma devresi).

■ Ayrı bir soğutma devresi
Ayrı bir soğutma devresi kapalı bir
döngüdür ve fan coil ya da soğutucu
tavan gibi bir soğutma cihazını besler.
Soğutma dış hava sıcaklığından
bağımsız olarak gerçekleşir.
Ayrı soğutma devresi ile ısıtma işlet-
mesi mümkün değildir.

Isıtma devresi pompası

Isıtma devresi/soğutma devresindeki
ısıtma suyunun dolaşımını sağlayan sir-
külasyon pompası.

Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı

Bkz. „Elektrikli ek ısıtıcı“.

Isıtma suyu deposu

Bir ısıtma suyu deposunda, mahal ısıt-
ması için ısı enerjisi depolanır. Bu
sayede, ısı pompası saatlerce süre çalı-
şamazsa dahi, örn. EDK kesintisi, bağlı
olan tüm ısıtma devreleri ısı ile beslene-
bilir.
Isıtma suyu deposunun ısıtılması zaman
programı ile kapatırsanız (tüm zaman
aralıkları silinir „- - : - -“), odalarınız ısıtı-
lamaz. Bu sebepten ısıtma suyu deposu
zaman programı tüm mahal ısıtması
zaman programları ile (tüm ısıtma dev-
releri için) aynı olmalıdır.
Isıtma suyu deposunu geceleri ısıtıp
uygun gece tarifesinden yararlanabilirsi-
niz.

Gerçek sıcaklık

Sorgulamanın yapıldığı andaki gerçek
sıcaklık; örn. gerçek sıcak su sıcaklığı
değeri

Soğutma işletmesi

Bkz. „Isıtma işletmesi/soğutma işlet-
mesi“.

Soğutma işlevleri

Isı pompası tipine ve takılı olan akse-
suarlara bağlı olarak „natural cooling“ ve
„active cooling“ soğutma işlevleri destek-
lenir.
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Antifriz/su ısı pompaları:
■ „natural cooling“

Bu soğutma işlevinde toprak altı sıcak-
lık seviyesi doğrudan ısıtma devrele-
rine/soğutma devresine aktarılır.
„Active cooling“ ile karşılaştırıldığında,
„natural cooling“ daha düşük soğutma
kapasitesine sahiptir. Burada ısı pom-
pası devre dışı olduğundan, bu işlev
enerji tasarrufludur ve sürekli soğutma
işletmesi için uygundur.

■ „active cooling“
Burada „natural cooling“ soğutma
kapasitesinin yeterli olmadığı durum-
larda ve gerekli akseuar mevcut ise,
kontrol paneli otomatik olarak aktif
soğutma moduna („active cooling“)
geçer.
Aktif soğutma işletmesinde toprakta
soğumuş olan ısı taşıyıcı akışkanın
sıcaklığı, ısıtma/soğutma devresine
veya ayrı soğutma devresine aktarıl-
madan önce ısı pompası üzerinden
daha da düşürülür. Bu sayede, „natu-
ral cooling“ ile karşılaştırıldığında,
daha yüksek bir soğutma kapasitesi
elde edilir.

Hava/su ısı pompaları:
■ „natural cooling“

Mümkün değildir.
■ „active cooling“

Soğutma ısı pompası ters çalıştırılarak
sağlanır. Yüksek bir soğutma kapasi-
tesi sunar.

„active cooling“ için bilgi
Aktif soğutma işletmesinde „active coo-
ling“ sirkülasyon pompalarının dışında
ısı pompası da çalıştığından, elektrik
enerjisi tüketimi fazladır.

Soğutma devresi

Bkz. „Isıtma devresi, ısıtma/soğutma
devresi, ayrı soğutma devresi“.

Isıtma/soğutma devresi üzerinden
soğutma

Dış hava sıcaklığı soğutma sınırını
geçtiğinde, soğutma döşemeden ısıtma
devresi gibi bir ısıtma devresi üzerinden
gerçekleşir. Isıtma sınır değeri yetkili tek-
nik servisiniz tarafından ayarlanmalıdır.

Karışım vanası

Bir karışım vanası ısınan ısıtma suyunu
ısıtma devresi dönüşündeki soğumuş su
ile karıştırır. Bu şekilde gereksinime
bağlı olarak ısıtılan su ısıtma devresi
pompası ile ısıtma devresine basılır. Isı
pompası kontrol paneli ısıtma devresi
gidiş sıcaklığını değişen dış hava
sıcaklığı gibi çeşitli koşullara göre ayar-
lar.
Karışım vanası bir ısıtma devresi
(örneğin yerden ısıtma devresi) üzerin-
den soğutmada sıcaklığın oda havasının
yoğuşma noktasının (çiy noktası) üze-
rinde kalması için kullanılır. Bu sayede
yoğuşma suyu oluşması önlenir.

„natural cooling“

Bkz. „Soğutma işlevleri“.

Normal ısıtma işletmesi/soğutma
işletmesi

Bkz. „Isıtma işletmesi/soğutma işlet-
mesi“.
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Normal oda sıcaklığı

Gündüzleri evde bulunduğunuz zaman-
lar için normal oda sıcaklığını ayarlayın
(bkz. sayfa 26).

Isıtma suyu deposu

Bkz. Bölüm „Isıtma suyu deposu“.

Oda sıcaklığına bağlı ısıtma işletmesi/
soğutma işletmesi

Bkz. „Isıtma işletmesi/soğutma işlet-
mesi“.

Düşümlü ısıtma işletmesi

Bkz. „Isıtma işletmesi/soğutma işlet-
mesi“.

Düşümlü oda sıcaklığı

Evde olmadığınız zamanlar veya gece
konforu için, düşümlü oda sıcaklığını
ayarlayın (bkz. sayfa 27). Ayrıca, bkz.
„Düşümlü ısıtma işletmesi“.

Emniyet ventili

Yetkili montaj firması tarafından soğuk
su borusuna takılması gereken bir emni-
yet donanımı. Boylerdeki basıncın çok
yükselmemesi için, emniyet ventili oto-
matik olarak açılır.
Isıtma devreleri ve antifriz devresinde de
emniyet ventilleri mevcuttur.

Sekonder pompa

Sekonder pompa ısıtma suyunu ısı pom-
pasından ısıtma sistemine pompalar,
ısıtma suyu ısıtma suyu depolu ısıtma
sistemlerinde önce bir depo boylere
pompalanır.

Solar devre pompası

Güneş enerjisi sistemleri ile bağlantılı
olarak.
Güneş enerjisi devresi pompası boylerin
eşanjöründe soğumuş olan ısı taşıyıcı
akışkanı kolektörlere basar.

İstenen sıcaklık

Isıtma veya soğutma ile erişilmesi iste-
nen ayar değeri, örneğin istenen sıcak
su sıcaklığı değeri.

Boyler besleme pompası

Boylerdeki kullanma suyunu ısıtmak için
kullanılan sirkülasyon pompası.

Kullanma suyu filtresi

Kullanma suyundaki partikülleri süzen
bir tertibat. Kullanma suyu filtresi soğuk
su borusuna, boyler veya sürekli akış tipi
elektrikli ısıtıcı girişinden önce monte
edilir.

Kompresör

Bir ısı pompasının ana modülü. Isıtma
işletmesi için gerekli sıcaklık seviyesine
kompresör ile erişilir.
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Dış hava kompanzasyonlu ısıtma
işletmesi/soğutma işletmesi

Bkz. „Isıtma işletmesi/soğutma işlet-
mesi“.

Sirkülasyon pompası

Kullanma suyu sirkülasyon pompası
sıcak suyu boyler ile su alma yerleri (örn.
musluk) arasındaki bir dairesel hatta
pompalar. Bu sayede su alma yerlerinde
hemen sıcak su hazır olur.
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A
active cooling...............................69, 75
Açılması
■ Sıcak su hazırlanması....................39
Aktif soğutma işletmesi................34, 69
Ana menü
■ değiştirme.......................................50
Ana Menü
■ Kullanım..........................................14
Antifriz sıcaklığı..................................54
Arızaã...............................................63
Arızaların giderilmesi.........................60
Arıza mesajı.......................................16
■ çağrılması.......................................57
■ onaylama........................................55
■ sorgulama.......................................55
Ayarlar
■ Dil...................................................51
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması....24
■ Sıcaklık birimi.................................51
■ Sıcak su hazırlanması....................39
■ Tarih/Saat.......................................51
Ayarların sıfırlanması.........................51
Ayrı bir soğutma devresi seçilmesi....24
Ayrı soğutma devresi...................24, 74

B
Bakım.................................................65
Bakım sözleşmesi..............................65
Bilgi....................................................16
■ çağrılması.......................................57
■ EDK kesintisi C5.............................63
■ Gösterge.........................................63
■ onaylama........................................55
■ sorgulama.......................................55
Bilgiler
■ Solaranlage....................................53
■ sorgulama.......................................53
Bina kurutma......................................69
Bir seferlik sıcak su hazırlanması......44
Boyler besleme pompası...................76

Ç
Çalışma optimizasyonu......................41
Çalışma süresi...................................54
Çalıştırma
■ Donma koruma denetimi................22
■ Isı pompası.....................................20
■ Konfor işlevi....................................36
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması....24
Çalıştırma optimizasyonu...................43

D
Devre dışı bırakma.............................22
Devreye alma.......................................7
Dış hava kompanzasyonlu işletme....71
Dil ayarı..............................................51
Donma koruma denetimi....................22
Donma koruma denetlemesi........35, 47
Donma koruması (fabrika ayarı)..........8
Donma koruması denetlemesi...........16
Düşümlü ısıtma işletmesi...................71
Düşümlü işletme................................69
Düşümlü oda sıcaklığı..................27, 76

E
EDK....................................................63
EDK kesintisi
■ Açıklama.........................................71
■ Mesaj..............................................63
EDK kesintisi C5................................57
Ek ısıtıcı.............................................70
Ek ısıtıcı, elektrikli
■ mahal ısıtması için....................33, 47
Ekran
■ Kontrast ayarı.................................49
■ Parlaklığın ayarlanması..................49
Ekrandaki semboller..........................16
Ekran koruyucu............................13, 17
Elektrik kesintisi.............................8, 57
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Elektrikli ek ısıtıcı
■ Açıklama.........................................70
■ Mahal ısıtması................................33
■ mahal ısıtması için..........................33
■ Sıcak su hazırlanması....................47
■ sıcak su hazırlanması için..............47
Elektrikli ısıtıcı....................................70
Elle çalıştırma (Manuel işletme).........58
Emniyet ventili....................................76
Enerji Dağıtım Kurumu...........57, 63, 71
Enerji Enerji tasarruf işlevi
■ Tasarruf işlevi.................................37
Enerji tasarrufu (ipuçları)......................9
Enerji tasarrufu için ipuçları..................9
Enerji tasarrufu işletmesi
■ Tatil programı.................................37
Etkinleştirme
■ Aktif soğutma işletmesi...................34
■ elektrikli ek ısıtıcı......................33, 47

F
Fabrika tarafından yapılan ayarlara
dönüş.................................................51

G
Genişletilmiş menü
■ Kullanım..........................................17
■ Menü yapısı..............................67, 68
Gerçek sıcaklık..................................74
Gösterge elemanları....................16, 20
Gündüz sıcaklığı (normal oda
sıcaklığı).............................................14
Güneş enerjisi sistemi
■ Bilgilerin sorgulanması...................53
■ Güneş enerjisi sorgulaması............53
■ Solar devre pompası......................76

H
Harici işletme programı......................63
Havalandırma.....................................10

I
Isı pompasının kapatılması................22
Isıtma.................................................16
■ Oda sıcaklığı...................................14
Isıtma/soğutma devresi üzerinden
soğutma.............................................75
Isıtma davranışının değiştirilmesi.......33
Isıtma devrelerini adlandırma.............49
Isıtma devrelerinin adları....................49
Isıtma devresi.....................................74
Isıtma devresi pompası......................74
Isıtma devresi seçilmesi.....................24
Isıtma işletmesi
■ düşümlü....................................27, 71
■ İşletme durumu...............................30
■ normal.......................................26, 71
Isıtma suyu deposu..............................8
■ Açıklama.........................................74
■ İşletme durumu...............................32
■ Zaman aralıkları..............................30
■ Zaman programı.............................30
Isıtma tanım eğrisi
■ Açıklama.........................................72
■ ayarlama.........................................33
■ değiştirilmesi...................................33
■ Eğim...............................................33
■ Seviye.............................................33
Isıtma tanım eğrisi eğimi..............33, 72
Isıtma tanım eğrisi seviyesi..........33, 72

İ
İlk devreye alma...................................7
İmleç tuşları........................................13
İnşaat kurutma...................................54
İstenen boyler sıcaklık değeri............39
İstenen boyler sıcaklık değeri-2.........39
İstenen sıcaklık..................................76
İşletme durumlarının sorgulanması....53
işletme durumu
■ Sabit değer...............................30, 32
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İşletme durumu
■ Açıklama.........................................70
■ Düşümlü.........................................30
■ Isıtma suyu deposu........................32
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması....30
■ Normal................................30, 32, 42
■ Sıc. 2..............................................42
■ Sıcak su hazırlanması..............41, 42
■ Sirkülasyon pompası......................46
■ Üst............................................32, 42
İşletme kitabı......................................54
İşletme programı
■ Açıklama.........................................69
■ Isıtma..............................................16
■ Isıtma ve sıcak su.....................15, 16
■ Mahal ısıtma...................................16
■ Mahal ısıtması................................15
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması

için..................................................27
■ Sadece sıcak su.............................15
■ Sıcak su hazırlanması....................40
■ Stand-by işletme.......................15, 22
İşletmeye alma...................................21

K
Kapatma
■ Aktif soğutma işletmesi...................34
■ elektrikli ek ısıtıcı............................47
■ Isı pompası.....................................22
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması....35
■ Sıcak su hazırlanması....................47
Kapatma optimizasyonu...............41, 43
Karışım vanalı ısıtma devresi.............70
Karışım vanalı ısıtma devresi için ek
bağlantı modülü.................................70
Karışım vanası...................................75
Kesinti süresi......................................63
Kış/yaz saati ayarı................................8
Kış saati ayarı......................................8
Kompresör.........................................76
Kontrast ayarı.....................................49
Kontrol................................................65
Kullanım akışı....................................17

Kullanma bilgileri................................13
Kullanma elemanları....................11, 20
Kullanma iptal....................................64
Kullanma suyu filtresi.........................76
Kullanma suyu için filtre.....................76
Kullanma şekli....................................17
Kullanma ünitesi.................................11
Kullanma yeri.....................................11
Kyoto protokolü..................................66

M
Mahal ısıtması
■ elektrikli ek ısıtıcı ile........................33
Mahal ısıtması/mahal soğutması
■ çalıştırma........................................24
■ Fabrika ayarı.....................................8
■ Gerekli ayarlar................................24
■ İşletme programı.............................27
■ kapatma..........................................35
■ Oda sıcaklığı...................................26
■ Zaman aralıkları..............................28
■ Zaman programı.............................28
Maks. ısıtma gidiş sıcaklığı................30
Manuel işletme (Elle çalıştırma).........58
Menü
■ Ana Menü.......................................14
■ Genişletilmiş menü.........................17
■ Kullanma yeri..................................13
■ Yapısı.............................................67
■ Yardım............................................13
Menü yapısı.................................67, 68
Mesaj
■ Arıza ã..........................................55
■ Bilgi.................................................55
■ EDK kesintisi C5.......................57, 63
■ Uyarı...............................................55
Mesajların sorgulanması....................55
Mikropların öldürülmesi......................42
Min. soğutma gidiş sıcaklığı...............30

N
natural cooling..............................74, 75
Normal ısıtma işletmesi..........26, 71, 76

Alfabetik endeks

Alfabetik endeks (devam)

55
80

 6
87

 T
R



81

Normal işletme.....................................8
Normal oda sıcaklığı......................8, 26
Normal soğutma işletmesi............26, 71

O
Odalar çok sıcak................................61
Odalar çok soğuk...............................60
Odalar soğuk......................................60
Oda sıcaklığı
■ ayarlanması....................................26
■ düşümlü..........................................76
■ düşümlü ısıtma işletmesi için..........27
■ Fabrika ayarı...................................26
■ normal.............................................76
■ Normal ısıtma/soğutma işletmesi

için..................................................26
■ normal ısıtma işletmesi için ayarlan-

ması................................................14
Oda sıcaklığına bağlı ısıtma işletmesi71
Oda sıcaklığına bağlı soğutma işlet-
mesi...................................................71

Ö
Özel sistem şemaları.........................59

P
Parlaklığın ayarlanması.....................49
Parti işletmesi.....................................36
Parti işletmesi konfor işlevi.................36
Pompa
■ Boyler ısıtması................................76
■ Isıtma devresi.................................74
■ Sekonder devre..............................76
■ Sıcak su..........................................76
■ Sirkülasyon.....................................77
■ Solar devre.....................................76

R
Reset..................................................51

S
Saat/Tarih
■ ayarlanması..............................23, 51
■ Fabrika ayarı.....................................8
Sadece ısıtma....................................48
Sekonder pompa................................76
Sera etkisi potansiyeli........................66
Sıcaklık
■ ayarlanması....................................26
■ Gerçek sıcaklık...............................74
■ İstenen değer..................................76
■ normal oda sıcaklığı.......................14
■ Sıcak su..........................................39
Sıcaklık birimi.....................................51
Sıcaklıkların sorgulanması.................53
Sıcak odalar.......................................61
Sıcak su.............................................62
Sıcak su dezenfeksiyonu (mikropların
öldürülmesi).......................................42
Sıcak su hazırlamadan ısıtma............48
Sıcak su hazırlanması
■ açılması..........................................39
■ bir seferlik.......................................44
■ elektrikli ek ısıtıcı ile........................47
■ Fabrika ayarı.....................................8
■ İşletme durumu...............................42
■ İşletme programı.............................40
■ kapatma..........................................47
■ Parti işletmesinde...........................44
■ Sıcaklık ayarı..................................39
■ Zaman aralıkları..............................41
■ Zaman programı.............................41
■ Zaman programı dışında................44
Sıcak su sıcaklığı...........................9, 39
Sıcak su sıcaklığının ayarlanması.....39
Sıcak su tüketimi................................10
Sıcak su yok.......................................62
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Sirkülasyon pompası......................9, 77
■ Fabrika ayarı...............................8, 45
■ İşletme durumu...............................46
■ Zaman programı.............................44
Sistem şeması
■ Harici kumanda...............................59
■ Sıcak su hazırlanması....................59
■ Teknik terminoloji............................69
Soğutma
■ Fabrika ayarı.....................................8
■ İşletme durumu...............................30
Soğutma devresi................................74
Soğutma devresi seçilmesi................24
Soğutma işletmesi
■ active cooling..................................69
■ normal.......................................26, 71
Soğutma işlevi
■ active cooling............................34, 75
■ natural cooling......................7, 34, 75
Soğutma işlevi active cooling
■ etkinleştirme...................................34
■ kapatma..........................................34
Soğutma işlevleri active cooling
■ Açıklama.........................................74
Soğutma işlevleri natural cooling
■ Açıklama.........................................74
Soğutma sınırı....................................75
Soğutma tanım eğrisi.........................72
Soğutucu akışkan..............................66
Sona erdirilme
■ Parti işletmesi.................................36
Sona erdirme
■ Sıcak su hazırlanması....................47
■ Tasarruf işletmesi...........................37
Sorgulama
■ Bilgi, uyarı ve arıza mesajları.........55
■ Bilgiler.............................................53
■ Güneş enerjisi sistemi....................53
■ İşletme durumları............................53
■ Sıcaklıklar.......................................53
Sözlük................................................69
Stand-by işletme..........9, 22, 35, 47, 69
Stand-by işletmenin açılması.............22

Stand-by işletmenin sona erdirilmesi. 22
Su çok sıcak.......................................62
Su çok soğuk.....................................62
Sürekli akış tipi elektrikli ısıtıcı22, 69, 70
■ mahal ısıtması için..........................33
■ sıcak su hazırlanması için..............47

Ş
Şap kurutma işlevi........................54, 69
Şebeke anahtarı...........................21, 22
Şebeke gerilimi..................................21

T
Tarih/Saat
■ ayarlanması....................................51
■ Fabrika ayarı.....................................8
Tasarruf işletmesi...............................37
Tasarruf işlevi.....................................37
Tatil programı
■ kesilmesi.........................................38
■ seçilmesi.........................................37
■ silinmesi..........................................38
Teknik terminoloji...............................69
Temizlik..............................................65
Tuşlar.................................................13

U
Uyarı..................................................16
Uyarı mesajı
■ çağrılması.......................................57
■ onaylama........................................55
■ sorgulama.......................................55
Uzaktan kumanda..............................11

Y
Yardım menüsü..................................13
Yardım metni......................................13
Yaz saati ayarı.....................................8
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Z
Zaman aralığının silinmesi29, 32, 42, 46
Zaman aralıkları
■ Isıtma suyu deposu........................30
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması....28
■ Sıcak su hazırlanması....................41
■ Sirkülasyon pompası......................44

Zaman programı
■ Isıtma suyu deposu........................30
■ Mahal ısıtması/mahal soğutması....28
■ Sıcak su hazırlanması....................41
■ Sirkülasyon pompası......................44
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Müşteri servisi

Isıtma sisteminizin bakımı ve onarımı ile ilgili olarak bir yetkili teknik servis firmasına
başvurunuz. Yakınınızda bulunan tesisat firmalarının adreslerini İnternet'te, örneğin
www.viessmann.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mahallesi Söyleşi Sokak, No: 39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr 55
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