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1. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

1.1 Szybkie uruchamianie

WAŻNE

System jest kontrolowany przez interfejs użytkownika, który może być zainstalowany wewnątrz lokalu lub na urządzeniu.
Niniejszy podręcznik informuje o wytycznych, jak należy prawidłowo używać interfejsu.
W razie pytań odnośnie wyświetlacza i jego konfiguracji należy skontaktować się z instalatorem.

Zajętość

Tryb

Programowanie
Na dół

Do góry

GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

• Ogrzewanie/ Chłodzenie: W zależności od rodzaju urządzenia, system może działać w trybie Ogrzewania lub Chłodzenia.
• Kontrola zajętości umożliwia łatwe ustawienie systemu w następujących trybach:

Home

Sleep

Away

• Łatwa kontrola temperatury: W zależności od konfiguracji systemu temperatura otoczenia lub temperatura wody zawsze pojawią 
się na ekranie.

Ikona temperatury otoczenia wskazuje, że sterowanie systemem jest oparte na temperaturze otoczenia.

Ikona temperatury wody wskazuje, że sterowanie systemem jest oparte na temperaturze wody.

• Wartość zadana wskazująca temperaturę do osiągnięcia jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu.
• Kontrola programowania umożliwia ustawienie urządzenia za pomocą szeregu wstępnie zdefiniowanych parametrów (ogrze-

wanie/chłodzenie, zajętość, wartość zadana) na określony czas. Zawsze możliwa jest modyfikacja programowania tam, gdzie to 
konieczne.

• Wyświetlacz dodatkowych danych: Poza standardowym wyświetlaczem można łatwo kontrolować inne parametry, które dostar-
czają informacji na temat ogólnego stanu urządzenia.

• Ochrona przed zamarzaniem budynku stosowana jest do utrzymania minimalnej temperatury środowiska. Gdy temperatura oto-
czenia spadnie poniżej progu ustawionego przez użytkownika, urządzenie zaczyna się nagrzewać w celu ochrony budynku przed 
mrozem. Nie jest wymagana konfiguracja użytkownika.

• Ochrona przed zamarzaniem wody stosowana jest do ochrony przewodów rurowych przed mrozem, gdy temperatura powietrza 
na zewnątrz jest niska. Nie jest wymagana konfiguracja użytkownika.

• Alarmy służą do ostrzegania o niebezpiecznych sytuacjach wynikających z awarii urządzenia.
• OPCJA Ciepłej wody użytkowej. Tryb CWU umożliwia kontrolowanie produkcji ciepłej wody użytkowej, w którą wyposażony jest 

układ pompy ciepła ze zbiornikiem na wodę użytkową oraz zawór CWU.
• OPCJA kontroli Master/Slave umożliwia kontrolowanie do czterech urządzeń jednocześnie.

WSKAZÓWKA Aby skonfigurować zaawansowane parametry urządzenia, należy skontaktować się z profesjonalnym technikiem.
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1.2 Przegląd wyświetlacza

⑰ ⑯

⑮
①

⑭

②

⑬

③

⑫
④

⑪⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Legenda:
1 Dni tygodnia
2 Zegar
3 Temperatura otoczenia
4 Temperatura wody
5 Zaawansowane ustawienia
6 Tryb ogrzewania
7 Tryb chłodzenia
8 Pompa w trakcie pracy
9 Tryb ciepłej wody użytkowej (CWU)

10 Sterowanie Master / Slave
11 Alarm
12 Wyświetlacz temp. / Kod alarmu / Wiadomości
13 Blokada zajętości
14 Status zajętości
15 Wartość zadana
16 Stadium grzejnika elektrycznego
17 Kocioł

Ekran Home

Uwaga: wygląd ekranu głównego może się różnić w zależności od konfiguracji urządzenia i ustawień ekranu:
• Tryb CWU / Ogrzewania / Chłodzenia
• Dodatkowe ogrzewanie: Kocioł lub ogrzewanie elektryczne
• Kontrola trybu zajętości: Home/Sleep/Away
• Kontrola temperatury powietrza (temp. otoczenia)
• Kontrola temperatury wody
• Wyświetlanie czasu: zegar 12-godzinny lub 24-godzinny
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1.3 Przegląd ikon

Dni tygodnia:
Poniedziałek – Niedziela Wyświetlacz temperatury:

Zegar:
Format 12- lub 24-go-

dziny
Temperatura Otoczenia

Temperatura otocze-
nia:

Sterowanie układem 
oparte jest na tempera-

turze otoczenia

Temperatura wody

Temperatura wody:
Sterowanie układem 

oparte jest na tempera-
turze wody

Blokada zajętości:
Zajętość jest ustawiana ręcznie przez użytkownika 

(kontrola programowania jest wyłączona)

Zaawansowane usta-
wienia:

Ikona miga, gdy ko-
nieczne jest wprowadze-

nie hasła

Zajętość:
Tryb HOME jest aktywny

Tryb ogrzewania:
Tryb OGRZEWANIA jest 

aktywny

Zajętość:
Tryb SLEEP jest aktywny

Tryb chłodzenia:
Tryb CHŁODZENIA jest 

aktywny

Zajętość:
Tryb AWAY jest aktywny

Status pompy:
Pompa w trakcie pracy

Wartość zadana:
Temperatura do osiągnięcia (temperatura otocze-

nia lub wody)

Tryb ciepłej wody użyt-
kowej (CWU):

Aktywny tryb CWU

Stadium aktywnego grzejnika elektrycznego:
Używany w razie awarii pompy ciepła lub niskiej 

temperatury zewnętrznej

 Master / Slave:
Aktywny kocioł:

Używany w razie awarii pompy ciepła lub niskiej 
temperatury zewnętrznej

Stała ikona: Interfejs ten 
jest połączony z główną 
jednostką i używany do 
kontrolowania wszyst-
kich urządzeń z tej sa-
mej grupy master/slave

Alarm:
Stała ikona: Zidentyfikowano stan alarmowy; urzą-

dzenie wyłączyło się

Ikona szybko migająca: 
Ten interfejs jest podłą-

czony do jednostki slave 
i jest kontrolowany przez 

polecenia wysyłane 
przez Master

Alarm:
Migająca ikona: Zidentyfikowano stan alarmowy; 

jednostka jest w trakcie pracy

Ikona wolno migająca: 
Awaria komunikacji 

Master/Slave
  

UWAGA Gdy podświetlenie interfejsu użytkownika jest wyłączone, nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz.
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1.4 Programowanie sterowania

ZEGAR/DZIEŃ: USTAWIENIE GODZINY I DNIA

Przed zastosowaniem funkcji programowania ważne jest zaprogramowanie godziny i dnia kontroli.

Konfiguracja wyświetlania dnia i godziny

1. Aby wejść do menu konfiguracji godziny, należy przez dwie sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Programowanie.

Ustawienie godziny tygodnia

2. Bieżący dzień zaczyna migać.

3. Jeśli to konieczne, nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby zmienić dzień tygodnia.

4. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego parametru.

Ustawienie formatu godziny

5. Po zatwierdzeniu dnia tygodnia ustawić format godziny.
6. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby zmienić format godziny.

Format 12 godzin Format 24 godziny

7. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić tryb wyświetlenia godziny.

Możliwe jest spersonalizowanie zegara w formacie 12- lub 24-godzinnym.
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1.4 Programowanie sterowania

ZEGAR/DZIEŃ: USTAWIENIE GODZINY I DNIA

Przed zastosowaniem funkcji programowania ważne jest zaprogramowanie godziny i dnia kontroli.

Konfiguracja wyświetlania dnia i godziny

1. Aby wejść do menu konfiguracji godziny, należy przez dwie sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Programowanie.

Ustawienie godziny tygodnia

2. Bieżący dzień zaczyna migać.

3. Jeśli to konieczne, nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby zmienić dzień tygodnia.

4. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego parametru.

Ustawienie formatu godziny

5. Po zatwierdzeniu dnia tygodnia ustawić format godziny.
6. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby zmienić format godziny.

Format 12 godzin Format 24 godziny

7. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić tryb wyświetlenia godziny.

Możliwe jest spersonalizowanie zegara w formacie 12- lub 24-godzinnym.

Przykład: wyświetlanie zegara z formacie 12-godzinnym

Przykład: wyświetlanie zegara z formacie 24-godzinnym

Ustawienie godziny
8. Po zatwierdzeniu formatu godziny ustawić godzinę.
9. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby ustawić godzinę.

Format 24 godziny: Ustawić godzinę i nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić. Następnie ustawić minuty i nacisnąć 
przycisk Programowanie, aby zatwierdzić.

10. Aby zatwierdzić zmiany, należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Programowanie.
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OGRZEWANIE / CHŁODZENIE/ TYLKO CWU / OFF: ZMIENIĆ TRYB DZIAŁANIA

Wyświetlanie trybu działania może się różnić w zależności od konfiguracji urządzenia i ustawień użytkownika.

Ogrzewanie: Pompa ciepła ogrzewa obwód hydrauliczny aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.

Chłodzenie: Pompa ciepła lub agregat chłodniczy chłodzą obwód hydrauliczny aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.

Tylko ciepła woda użytkowa: Pompa ciepła służy do dostarczania ciepłej wody użytkowej. Chłodzenie lub ogrzewanie 
jest wyłączone.

Przykład:

Tryb Chłodzenie
Zajętość Home

Kontrola temp. Kontrola temp. powietrza
Temperatura otoczenia 28°C

Wartość zadana 26°C

Włączanie systemu

1. Nacisnąć przycisk Tryb, aby przejść z trybu OFF do jakiegokolwiek innego trybu.

Wyłączanie systemu

1. Przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Tryb.

2. Urządzenie zostanie wyłączone, a aktualna godzina i dzień nadal będą pojawiać się na ekranie.

Gdy urządzenie jest wyłączone (OFF), wszystkie opisane powyżej tryby (chłodzenie/ ogrzewanie/ tylko CWU) są wyłączone.
Nigdy nie wyłączać zasilania instalacji, aby zawsze zagwarantować możliwość zadziałania zabezpieczenia przez zamarza-
niem dla domu oraz dla wody.
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Ustawienie trybu działania

1. Nacisnąć przycisk Tryb, a następnie wybrać pożądany tryb działania.

2. Pojawi się ikona odpowiadająca wybranemu trybowi.

Przykład:

Tryb Ogrzewanie
Zajętość Home

Kontrola temp. Kontrola temp. wody
Temp. wody 34°C

Wartość zadana 35°C

Przykład:

Tryb Off
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HOME / SLEEP / AWAY: ZMIANA USTAWIENIA KOMFORTU

Aby zoptymalizować efektywność energetyczną budynku, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu jego mieszkańców, sterownik 
programuje się zazwyczaj zgodnie z godzinami zajętości.
Jeśli to konieczne, można wybrać ręcznie tryb zajętości w budynku. Każdy tryb zajętości związany jest ustalonym zakresem tempe-
ratur.

Trzy metody stosowane do ustalenia komfortowych ustawień (tryb zajętości) są następujące (A/B/C):

A. Programowanie
Użytkownik może ustawić do 8 faz, z których każda jest określana według następujących parametrów:
• Godzina rozpoczęcia
• Tryb zajętości
• Dzień (dni) tygodnia, gdy jest aktywny

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontroli zajętości na podstawie zaprogramowanego harmonogramu, patrz „Harmonogram”: 
programowanie trybów ogrzewania i chłodzenia na stronie 14.

B. Ustawienie ręczne
Użytkownik może zmienić tryb zajętości bezpośrednio na ekranie. Ustawienie to jest ważne do momentu aktywowania kolejnej fazy 
programowania.

Ręczne ustawienie zajętości

1. Nacisnąć przycisk Zajętość, a następnie wybrać pożądany tryb.

2. Pojawi się ikona odpowiadająca wybranemu trybowi.

Home Sleep Away

Pompa ciepła lub agregat chłodniczy jest aktywny w trybie Home, działa wartość zadana Home.

Pompa ciepła lub agregat chłodniczy jest aktywny w trybie Sleep, działa wartość zadana Sleep.

Pompa ciepła lub agregat chłodniczy jest aktywny w trybie Away, działa wartość zadana Away.

Uwaga Aby skonfigurować wartości zadane w poszczególnych trybach, należy zapoznać się z rozdziałem „Sterowanie bieżącą war-
tością zadaną: Zmiana temperatury”

C. Blokada zajętości

Bieżąca zajętość może zostać zablokowana w trakcie czasu określonego przez użytkownika („blokada zajętości”). Podczas tego 
czasu programowanie będzie zignorowane. Po upływie tego czasu zajętość powraca do zaprogramowanych ustawień.

Ustawić godzinę dla wybranego trybu zajętości

1. Przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Zajętość.

Pompa ciepła lub agregat chłodniczy jest aktywny w trybie Sleep, działa wartość zadana Sleep.
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HOME / SLEEP / AWAY: ZMIANA USTAWIENIA KOMFORTU

Aby zoptymalizować efektywność energetyczną budynku, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu jego mieszkańców, sterownik 
programuje się zazwyczaj zgodnie z godzinami zajętości.
Jeśli to konieczne, można wybrać ręcznie tryb zajętości w budynku. Każdy tryb zajętości związany jest ustalonym zakresem tempe-
ratur.

Trzy metody stosowane do ustalenia komfortowych ustawień (tryb zajętości) są następujące (A/B/C):

A. Programowanie
Użytkownik może ustawić do 8 faz, z których każda jest określana według następujących parametrów:
• Godzina rozpoczęcia
• Tryb zajętości
• Dzień (dni) tygodnia, gdy jest aktywny

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontroli zajętości na podstawie zaprogramowanego harmonogramu, patrz „Harmonogram”: 
programowanie trybów ogrzewania i chłodzenia na stronie 14.

B. Ustawienie ręczne
Użytkownik może zmienić tryb zajętości bezpośrednio na ekranie. Ustawienie to jest ważne do momentu aktywowania kolejnej fazy 
programowania.

Ręczne ustawienie zajętości

1. Nacisnąć przycisk Zajętość, a następnie wybrać pożądany tryb.

2. Pojawi się ikona odpowiadająca wybranemu trybowi.

Home Sleep Away

Pompa ciepła lub agregat chłodniczy jest aktywny w trybie Home, działa wartość zadana Home.

Pompa ciepła lub agregat chłodniczy jest aktywny w trybie Sleep, działa wartość zadana Sleep.

Pompa ciepła lub agregat chłodniczy jest aktywny w trybie Away, działa wartość zadana Away.

Uwaga Aby skonfigurować wartości zadane w poszczególnych trybach, należy zapoznać się z rozdziałem „Sterowanie bieżącą war-
tością zadaną: Zmiana temperatury”

C. Blokada zajętości

Bieżąca zajętość może zostać zablokowana w trakcie czasu określonego przez użytkownika („blokada zajętości”). Podczas tego 
czasu programowanie będzie zignorowane. Po upływie tego czasu zajętość powraca do zaprogramowanych ustawień.

Ustawić godzinę dla wybranego trybu zajętości

1. Przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Zajętość.

Pompa ciepła lub agregat chłodniczy jest aktywny w trybie Sleep, działa wartość zadana Sleep.

2. Długość okresu Home / Sleep / Away może być ustawiona w godzinach lub dniach. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby 
ustawić liczbę godzin / dni.

Przykład: Okres zajętości (2 godziny / 2 dni)

Uwaga Po przekroczeniu „23 godzin”, wyświetlacz przełącza się na dni („1 d”). Gdy ustawienia są w dniach, wybrany tryb zajętości 
zakończy się o tej samej godzinie, w której się rozpoczął. Potem przejdzie do wybranego trybu programowania.

3. Aby zatwierdzić zmiany, należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Zajętość.

4. Pojawi się ikona blokady

Przykład: Blokada zajętości (Home)

Aby skasować blokadę zajętości

1. Przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Zajętość.

2. Na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do   zakończenia wybranego trybu zajętości. Nacisnąć przycisk Na dół, aby ustawić 
tryb na „0”.

3. Aby zatwierdzić zmiany, należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Zajętość.

4. Ikona blokady zniknie, a program będzie ponownie aktywny.

IKONA BLOKADY
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STEROWANIE BIEŻĄCĄ WARTOŚCIĄ ZADANĄ: ZMIANA TEMPERATURY

Dwie różne konfiguracje mogą być dostępne:
• Jeśli w urządzeniu jest zainstalowany interfejs użytkownika (lokalny interfejs użytkownika), sterowanie wartością zadaną jest 

oparte na temperaturze wody na wylocie.
• Jeśli w urządzeniu jest zainstalowany interfejs użytkownika (mobilny interfejs użytkownika), sterowanie wartością zadaną jest 

oparte na temperaturze otoczenia.

Typ Wartość zadana prądu
Lokalny Wartość zadana wody
Mobilny Wartość zadana powietrza

KONTROLA TEMPERATURY WODY

Przykład (wartość zadana wody i temp. wody):

Wartość zadana prądu 35°C

W celu uzyskania większego komfortu można wyregulować zadaną wartość odpowiednio do swoich potrzeb.

Regulacja wartości zadanej
1. Nacisnąć przycisk Na dół, aby obniżyć temperaturę.
2. Nacisnąć przycisk Do góry, aby podwyższyć temperaturę.

Nie zapominać, że wartość zadaną można regulować tylko w zakresie określonym dla każdego trybu zajętości.

UWAGA: Po określonym czasie działania (żaden przycisk nie jest wciśnięty), znika informacja o wartości zadanej (temperatura po-
wietrza lub wody do osiągnięcia). Domyślnie limit czasu wynosi 10 minut.

UWAGA: Dzięki metodzie opisanej w tej części możliwe jest skonfigurowanie wartości zadanej dla różnych trybów zajętości, z wyjąt-
kiem sytuacji, gdy sterowanie wartością zadaną jest skonfigurowane dla wartości zadanej wody na wylocie i krzywych klimatycznych 
(w zależności od konfiguracji instalatora). W tym przypadku wartości zadane mogą zostać zmienione przez użytkownika. Jeśli to 
konieczne, skontaktować się z technikiem, aby zmienić konfigurację.

KONTROLA TEMPERATURY OTOCZENIA

Przykład (wartość zadana powietrza i temp. otoczenia):

Wartość zadana prądu 19°C
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WYŚWIETLANIE DODATKOWYCH INFORMACJI: OGÓLNY STATUS URZĄDZENIA

Zwykle, gdy interfejs użytkownika jest zainstalowany w pomieszczeniu, bieżąca temperatura powietrza wewnątrzi wartość 
zadana powietrza są wskazywane na ekranie.
W przypadku jednostek zainstalowanych na zewnątrz wyświetlacz zwykle pokazuje bieżącą temperaturę wody i wartość zadaną 
wody.
Oprócz wyżej wskazanych temperatur daje możliwość sterowania innymi parametrami, pozwalając na monitorowanie stanu pracy 
urządzenia (patrz tabela poniżej). Uwaga: możliwy jest dostęp do tych parametrów (1-16) tylko w trybie odczytu.

Nr Opis Numer parametru GIGLIO AWM 5 - 15
1 Temp powietrza zewnętrznego P001 x
2 Temp. Wody na wejściu P003 x
3 Temp. Wody na wyjściu P004 x
4 Temp. Kontroli wody P044 x
5 Temp. Zasysania do nasyc. P008 N/D
6 Temperatura zasysania P009 x
7 Temperatura przegrzania P015 x
8 Docelowa Temperatura przegrzania P016 x
9 Temperatura wydechu P010 x

10 Temperatura czynnika chłodniczego P005 x
11 Wymagana częstotliwość sprężarki P022 x
12 Aktualna częstotliwość sprężarki P023 x
13 Punkt kontrolny wody P043 x
14 Status przepływomierza P070 x
15 Status przełącznika bezpieczeństwa P069 x
16 Temperatura zbiornika CWU P091 lub

x = Wyświetlana jest wartość dla tej jednostki
o = Wyświetlana jest wartość tylko wówczas, gdy skonfigurowana jest opcja CWU
N/A = Wartość nie jest dostępna dla tej jednostki (wyświetlana jest temp. -40°C)

Aby wyświetlić pożądaną temperaturę
1. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk Zajętość oraz przycisk Tryb.

2. Zostanie wyświetlony pierwszy parametr.
3. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby wyświetlić parametry wskazane w poniższej tabeli.

4. Aby wyjść z tego okna, nacisnąć i przytrzymać przez 30 sekund (koniec czasu ekranu) przycisk Zajętość aż do wyświetlenia 
okna home.
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Przykład: Temp. Powietrza zewnętrznego (Parametr: P001)

PROGRAMOWANIE: PRZYPISANIE PROGRAMOWANIA DO TRYBÓW CHŁODZENIA I OGRZEWANIA

Funkcja programowania umożliwia ustawienie urządzenia w określonym trybie przez określony czas. System umożliwia modyfikowa-
nie ośmiu faz, każda określona dniem (dniami) tygodnia, godziną uruchomienia i zajętości.

Przykład parametrów programowania

Faza
Numer

Dzień tygodnia Godzina 
urucho-
mienia

Zajętość
MON TUE WED THU FRI SAT SUN Home Sleep Away

1 x x x x x x x 06:00 x   
2 x x x x x   08:00   x
3   x     12:00 x   
4 x x  x x   17:00 x   
5 x x x x x   22:00  x  
6      x x 23:00  x  
7        00:00    
8        00:00    

Godzina (Godzina uruchomienia)

 Godzina
Dzień 06:00 08:00 12:00 17:00 22:00 23:00
MON ● x x - - - - x x ● ● ●
TUE ● x x - - - - x x ● ● ●
WED ● x x - - x x x x ● ● ●
THU ● x x - - - - x x ● ● ●
FRI ● x x - - - - x x ● ● ●
SAT ● x x x x x x x x x x ●
SUN ● x x x x x x x x x x ●

Tryb zajętości
x = Home
- = Away
● = Sleep

Zakończyć programowanie zgodnie z codziennym rytmem dnia i używać go zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Faza
Numer

Dzień tygodnia Godzina 
urucho-
mienia

Zajętość
MON TUE WED THU FRI SAT SUN Home Sleep Away

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
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Zmodyfikować programowanie (etapy programowania)
1. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zmienić programowanie.

2. Po włączeniu menu programowania można zmodyfikować pierwszą fazę programowania.

Dzień (dni) tygodnia
3. Pierwszy dzień tygodnia („MON”) zacznie migać. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby wybrać „Tak” (faza aktywna dla tego 

dnia) lub „nie” (faza nieaktywna dla tego dnia).

Przykład: Poniedziałek (faza nieaktywna)

Przykład: Poniedziałek (faza aktywna)

4. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić swój wybór.

5. Kolejny dzień („TUE”) zacznie migać. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby wybrać „Tak” (faza aktywna dla tego dnia) lub 
„nie” (faza nieaktywna dla tego dnia).
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6. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić swój wybór i tak kontynuować dla innych dni tygodnia.

Godzina uruchomienia
7. Po ustawieniu ostatniego dnia tygodnia („SUN”) zacznie migać zegar.
8. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby ustawić godzinę uruchomienia.

9. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić godzinę uruchomienia.

ZAJĘTOŚĆ
10. Po ustawieniu godziny uruchomienia ikona zajętości zacznie migać.
11. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby ustawić zajętość w określonym przedziale czasowym.

12. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić swój wybór.

13. Pierwszy dzień tygodnia „MON” zacznie migać. Jeśli to konieczne, można ponownie zmienić ustawienia programowania.
14. Aby zatwierdzić bieżące programowanie, należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Programowanie.

15. Wyświetli się kolejny etap programowania (Programowanie 2).

Zapisanie programowania
W dowolnym momencie w menu programowania można zapisać ustawienia bieżącej fazy programowania i przejść do następnego 
kroku.

Zapisania bieżącego programowania i przejście do kolejnej fazy
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Programowanie przez 2 sekundy (kilkakrotnie), aż pojawi się numer programowania.

2. Przeprowadzić wszystkie konieczne fazy, jak wskazano w niniejszym punkcie.
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Modyfikacja programowania
W razie potrzeby można bez problemu modyfikować każdą z 8 dostępnych faz programowania.

Zmienić tylko jedno programowanie, na przykład programowanie „2”
1. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zmienić menu programowania.

2. Aby zatwierdzić programowanie „1” bez wprowadzania modyfikacji, należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Pro-
gramowanie.

3. Pojawi się Programowanie „2”.
4. Przeprowadzić wszystkie konieczne fazy, jak wskazano w niniejszym punkcie.

Przykład

Godzina uruchomienia 9:00
Dni tygodnia WED, SAT, SUN

Zajętość HOME
Etapy Programowania 8

Aby wyjść z menu programowania
1. Aby wyjść do menu programowania, należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Zajętość.

2. Pojawi się okno „home”, a wprowadzone zmiany programowania NIE zostaną zachowane.

Przykładowo:

Po ustawieniu i zatwierdzeniu programowania „1” można zmienić programowanie „2”.
• W przypadku wyjścia z programowania „2” bez uprzedniego zatwierdzenia, programowanie „2” NIE zostanie zapisane (programo-

wanie „1” zostanie zapisane).
• Aby zatwierdzić programowanie, należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Programowanie.
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Usunięcie fazy programowania
Dostępnych jest 8 faz programowania, jednakże nie wszystkie muszą być używane.

Usunięcie programowania
1. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby włączyć menu programowania.

2. Po przejściu do fazy programowania, która ma zostać usunięta, należy odznaczyć wszystkie dni tygodnia danego programowa-
nia.

3. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby wybrać „nie” (faza aktywna dla tego dnia).

4. Nacisnąć przycisk Programowanie, aby zatwierdzić swój wybór.

5. Wykonać czynności opisane powyżej (fazy 3 i 4), aby odznaczyć wszystkie dni tygodnia.
6. Aby zatwierdzić usunięcie programowania, należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Programowanie.

1.5 Zaawansowane opcje programowania
ZAAWANSOWANE USTAWIENIA: PROGRAMOWANIE STEROWANIA

Menu ustawień jest używane przez techników do konfigurowania niektórych zaawansowanych ustawień urządzenia.

Włączenie menu ustawień
1. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk Zajętość oraz przycisk Programowanie.

2. Wyświetlone zostanie okno hasła.
3. Wpisać hasło. Aby zalogować się jako użytkownik, należy wpisać następujące hasło: 0000.
4. Aby zatwierdzić hasło i przejść do konfiguracji ustawień, należy przez dwie sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Tryb.

5. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby przechodzić z jednego okna do kolejnego.
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Wyjście z okna hasła
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Zajętość, aż pojawi się okno home.

Okno z hasłem

Więcej informacji na temat konfiguracji zaawansowanych ustawień znajduje się w podręczniku IOM.

TRYB CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

UWAGA: tryb ciepłej wody użytkowej (CWU), który umożliwia produkcję ciepłej wody, dotyczy tylko pomp ciepła.
Zwykle tryb ciepłej wody użytkowej można aktywować tak szybko, jak to konieczne, bez konieczności wykonywania przez użytkow-
nika dalszych czynności.

Ustawienie tylko trybu CWU (ręcznie)
1. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk Tryb, aby wybrać tylko tryb CWU.

2. Pojawi się ikona odpowiadająca trybowi CWU.

Programowanie ciepłej wody użytkowej i wartości zadanej CWU ustawiane są przez instalatora. Więcej informacji na temat 
konfiguracji programowania CWU znajduje się w podręczniku IOM.
Tryb CWU może być aktywowany, gdy nie jest wymagane ogrzewanie lub chłodzenie.

Regulacja wartości zadanej CWU
1. Nacisnąć przycisk Zajętość, a następnie wybrać pożądany tryb.

Zajętość WUI Wartość zadana wody
Wartość zadana CWU

Anti-Legionella Stp CWU

Wartość zadana Eco CWU
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2. Określić wartość zadaną CWU dla każdego trybu Zajętości:
 » Nacisnąć przycisk Na dół, aby obniżyć temperaturę.
 » Nacisnąć przycisk Do góry, aby podwyższyć temperaturę.

UWAGA: Gdy system jest w trybie CWU, bieżąca temperatura wody („Temp. kontroli wody”) staje się temperaturą zbiornika CWU. 
Patrz także „Wyświetlanie dodatkowych informacji: Ogólny stan urządzenia” na stronie 13.
UWAGA: Aby zmienić wartość zadaną CWU, patrz „Kontrola bieżącej wartości zadanej: Zmiana temperatury” na stronie 12.

STEROWANIE MASTER / SLAVE

Możliwe, że w przypadku instalacji w budynku niektóre urządzenia muszą być skomunikowane, aby zapewnić chłodzenie / ogrze-
wanie w tej samej sieci.Urządzenie, które stanowi punkt decyzyjny dla TRYBU PRACY i PUNKTU STEROWANIA nosi nazwę Master, 
a wszystkie inne jednostki należące do tej samej grupy w tej samej sieci nazywane są Slave.

Gdy interfejs użytkownika połączony jest z urządzeniem Master, ikona Master / Slave pojawia się w oknie.

Jeśli tryb pracy zostanie zmieniony lub ustalona zostanie nowa wartość zadana w interfejsie użytkow-
nika „master”, polecenie to będzie przesłane do wszystkich urządzeń „slave” w tej sieci. Działanie slave 
zależy od polecenia wysłanego przez Master.

Gdy interfejs użytkownika połączony jest z urządzeniem Slave, ikona Master / Slave zaczyna szybko migać.

Jeśli tryb pracy zostanie zmieniony lub ustalona zostanie nowa wartość zadana w interfejsie użytkow-
nika „slave”, polecenie to zostanie zignorowane. Aktywny będzie tryb pracy i wartość zadana ustalone 
przez urządzenie Master.

Gdy nastąpi błąd komunikacji Master / Slave, ikona Master / Slave będzie wolno migać.

W razie błędu komunikacji master/slave jednostka Master będzie działać w trybie pracy samodzielnej 
lub będzie kontynuować pracę z innymi jednostkami Slave, które są skomunikowane. Jednostka Slave 
przerwie wszystkie czynności, które były w toku.

Przykład: tryb Master/Slave

Zaleca się skontaktowanie się z technikiem, aby ustawić sterowanie grupy Master/slave.
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1.6 Alarmy i błędy
ALARMY

Alarmy używane są do ostrzegania w razie awarii jednej z części pompy ciepła lub agregatu chłodniczego.
W razie alarmu ikona alarmu wyświetlona na ekranie to:

Stała ikona: Zidentyfikowany stan alarmowy; urządzenie wyłączyło się

Migająca ikona: Zidentyfikowany stan alarmowy; urządzenie jest w trakcie pracy

Sprawdzenie alarmów
1. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk Tryb oraz przycisk Programowanie.

2. Wyświetlone zostanie menu alarmów.
3. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby wyświetlić alarmy (od 1 do 5).

Wyświetlane są dwa rodzaje alarmów:
Bieżące alarmy (C-X) / Poprzednie alarmy (P-X).

Przykład:

Alarm dotyczący prądu: C1
Kod alarmu: 16

Przykład:

Poprzedni alarm: P1
Kod alarmu: 15
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Przywrócenie alarmów
1. W menu alarmów nacisnąć i przytrzymać równocześnie przez 2 sekundy przycisk Tryb oraz przycisk Programowanie.

2. Wyświetlone zostanie menu przywracania alarmów.
3. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby ustawić przywrócenie alarmów na „Tak”

Przywrócenie alarmu: NIE Przywrócenie alarmu: TAK

4. Aby zatwierdzić przywrócenie alarmów, nacisnąć i przytrzymać równocześnie przez 2 sekundy przycisk Tryb oraz przycisk Pro-
gramowanie.

Wyjście z okna alarmów
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Zajętość, aż pojawi się okno home.

Więcej informacji na temat alarmów znajduje się w podręczniku IOM.
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Przywrócenie alarmów
1. W menu alarmów nacisnąć i przytrzymać równocześnie przez 2 sekundy przycisk Tryb oraz przycisk Programowanie.

2. Wyświetlone zostanie menu przywracania alarmów.
3. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby ustawić przywrócenie alarmów na „Tak”

Przywrócenie alarmu: NIE Przywrócenie alarmu: TAK

4. Aby zatwierdzić przywrócenie alarmów, nacisnąć i przytrzymać równocześnie przez 2 sekundy przycisk Tryb oraz przycisk Pro-
gramowanie.

Wyjście z okna alarmów
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Zajętość, aż pojawi się okno home.

Więcej informacji na temat alarmów znajduje się w podręczniku IOM.

BŁĘDY

Błąd niektórych komponentów może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie interfejsu użytkownika. W takim przypadku na 
ekranie pojawi się błąd.

Przykład: E1, błąd 1

ID Opis
1 Błąd łączności

2 Błędna konfiguracja (Urządzenie nieskonfigurowane do stoso-
wania WUI)

3 Błędny rozmiar profilu tabeli
4 Parametr nieodnaleziony, ale obowiązkowy
5 Błąd czujnika pomieszczenia

Więcej informacji na temat błędów znajduje się w podręczniku IOM.
W razie wystąpienia błędu należy sprawdzić, czy wszystkie lokalne parametry WUI są prawidłowe, np. sprawdzić wartość parametrów 
w tabeli poniżej.

Aby włączyć lokalne parametry
1. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk Zajętość oraz przycisk Tryb.

2. Zostanie wyświetlony pierwszy parametr.
3. Nacisnąć przycisk Na dół lub Do góry, aby wyświetlić parametry wskazane w poniższej tabeli.

4. Aby wyjść z tego okna, nacisnąć i przytrzymać przez 30 sekund (koniec czasu ekranu) przycisk Zajętość aż do wyświetlenia 
okna home.
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Parametry lokalne

Nr Opis Numer parametru Gama Wartość domyślna
1 Godzina dnia P901 0 - 23 0
2 Minuta godziny P902 0 - 59 0
3 Dzień tygodnia i Święto 1 P903 od 0 do 255 0
4 Dzień miesiąca P904 1 - 31 0
5 Miesiąc P905 1 - 12 0
6 Rok P906 0 - 99 0
7 WYBÓR CZASU LETNIEGO P920 Nie/Tak nie
8 Godzina (czas letni), wchodząc P921 od 0 do 22 2
9 Godzina (czas letni), wychodząc P922 od 1 do 23 3

10 Miesiąc P923 1 - 12 3
11 Dzień Tygodnia (1=Poniedziałek) P924 od 1 do 7 7
12 Numer tygodnia w miesiącu P925 od 1 do 5 5
13 Miesiąc P926 1 - 12 10
14 Dzień Tygodnia (1=Poniedziałek) P927 od 1 do 7 7
15 Numer tygodnia w miesiącu P928 od 1 do 5 5
16 Adres CCN agregatu chłodniczego P951 - 1
17 Timeout1 display LCD P952 5 do 60 min 10 minut
18 Format godziny AM/PM P953 Nie/Tak nie
19 Adres elementu CCN P991 od 1 do 239 116
20 Magistrala elementu CCN P992 od 0 do 239 0
21 Szybkość transmisji P993 9600/19200/38400 38400
22 Nr wersji SW aplikacja PIC P999 - -
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Strona celowo pozostawiona na biało.
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Strona celowo pozostawiona na biało.
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Strona celowo pozostawiona na biało.
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