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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 



• Ez a kézikönyv részletes magyarázatot kínál a használat alatt 
alkalmazandó előírásokról. 

• A fali vezérlőegység helyes működésének biztosítása érdekében az 
egység használata előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet. 

• Őrizze meg a kézikönyvet az elolvasás után, hogy a későbbiekben is 
tanulmányozhassa. 
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1 BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
ÓVINTÉZKEDÉSEK 

1.1 Tájékoztató a dokumentációról 
• Az eredeti dokumentáció angol nyelven készült. A többi nyelven megjelenő 

dokumentumok fordítások. 

• Ebben a kézikönyvben megjelenő óvintézkedések nagyon fontos 
szempontokra vonatkoznak. Javasolt őket nagyon pontosan betartani. 

• A telepítési kézikönyvben leírt minden műveletet képzett telepítő végezze el. 
 

1.1.1 Figyelmeztető jelzések és szimbólumok 

VESZÉLY 
 

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek komoly sérüléseket vagy halált 
okoznak. 

 

VESZÉLY: 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE 

 

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek áramütést okozhatnak. 
 

VESZÉLY: ÉGÉSVESZÉLY 
 

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek túlzottan magas vagy alacsony 
hőmérséklet miatt égéseket okozhatnak. 
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FIGYELMEZTETÉS 

 

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek komoly sérüléseket vagy halált 
okoznak. 

 

FIGYELEM 

 

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek enyhe sérüléseket vagy anyagi kárt 
okozhatnak. 

 

MEGJEGYZÉS 

 

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek a berendezés vagy egyéb tárgyak 
sérülését okozhatják. 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

Hasznos javaslatokat és kiegészítő tájékoztatásokat jelöl. 
 

 

1.2 Felhasználó számára 
• Ha kétségei vannak az egység használatát érintően, akkor keresse fel a 

telepítőszakemberét.  
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• Ezt a berendezést csökkentett fizikai-, érzékszervi- vagy szellemi 
képességekkel élő személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve nem 
elégséges tapasztalattal vagy speciális ismeretekkel rendelkezők nem 
használhatják, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a 
biztonságukért felelős személytől a berendezés használatára vonatkozóan. 
Figyeljen oda a gyerekekre hogy ne játszhassanak a termékkel! 
 

FIGYELEM 
 

NE mossa el az egységet, mivel áramütést vagy égést okozhat. 
 

MEGJEGYZÉS 
 

• NE tegyen tárgyakat vagy berendezést az egységre. 

• NE üljön le, ne másszon fel és ne álljon fel az egységre. 
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• A berendezéseken a következő szimbólum látható: 

 
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem 
szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. NE próbálja meg egyedül 
szétszerelni a rendszert: a készülék szétszerelése, valamint a hűtőfolyadék, olaj 
és egyéb alkatrészek kezelése képzett telepítő feladata, amelyet az érvényes 
szabványokkal együtt kell elvégezni. Az egységeket megfelelő ártalmatlanító 
helyen kezelje, hogy lehetővé tegye az újrahasználatot, az újrafeldolgozást és 
az anyagok újrahasznosítását. Győződjön meg róla, hogy a termékek helyes 
ártalmatlanításával elkerülje a lehetséges környezetszennyezést és az emberi 
egészség károsítását. További információhoz keresse fel a telepítőszakemberét 
vagy a helyi hatóságokat. 
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2 FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ BEMUTATÁSA 

2.1 A fali vezérlőegység bemutatása 

  

A 

menüszerkezethez 

a kezdőoldalról 

léphet 

Mozdítsa el a kurzort a 

kijelzőn/Lépjen a 

megfelelő 

menüpontra/Végezze el 

a megfelelő 

beállításokat 

Lépjen vissza a felső 

szintre 

Kapcsolja be vagy ki a fűtővíz 

vagy HMV termelést, kapcsolja 

be vagy ki a működést a 

menüben 

Tartsa lenyomva a 

vezérlőegység 

felengedéséhez/lezárásához. 

Felenged/lezár néhány 

funkciót, mint a „HMV HŐM. 

BEÁLLÍTÁS” 
Akkor lépjen a következő fázisba, amikor a 

menüszerkezetben beállít egy 

programozást/Igazolja a választását/Lépjen 

a menüszerkezet egyik alpontjához 
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2.2 Állapot ikon 

 

Fűtési üzem

Fan-coil

Hűtési üzem

Fan-c oi l
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3 KEZDŐLAPOK HASZNÁLATA 

3.1 Tájékoztató a kezdőlapokról 
A kezdőlapokkal a mindennapi használatra vonatkozó beállításokat lehet 
elolvasni és módosítani. A kezdőlapokon megjelenített és a beállítható 
beállításokat a rájuk vonatkozó szakaszokban olvashatja. A berendezés 
felépítésétől függően a következő kezdőlapok egyike jelenhet meg: 
 

• Kívánt belső hőmérséklet (RENDSZER) 

• Kívánt előremenő vízhőmérséklet (FŐ) 

• HMV tartály aktuális hőmérséklet (TARTÁLY) HMV = használati melegvíz 
 

1. kezdőlap: 
Ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. igen állásban van és a RENDSZER nem állásban. 
A rendszer padlófűtés funkcióval is és HMV funkcióval is rendelkezik. Az 1. 
kezdőlap jelenik meg: 
MEGJEGYZÉS 
A kézikönyvben szereplő minden oldal csak ábrázolás céllal jelenik meg. 
A képernyőn ténylegesen megjelenő oldalaktól tehát eltérhet. 
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2. kezdőlap: 
Ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. nem állásban van és a RENDSZER igen állásban. 
A rendszer padlófűtés funkcióval is és meleg HMV funkcióval is rendelkezik. Az 
2. kezdőlap jelenik meg: 
MEGJEGYZÉS 
A fali vezérlőegységet a padlófűtött szobába telepítse, hogy ellenőrizhesse a 
környezeti hőmérsékletet. 
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3. kezdőlap: 
Ha a HMV MÓD. és a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. igen állásban van, és a 
RENDSZER is IGEN állásban van. Ekkor egy főoldal és egy kiegészítő oldal is 
megjelenik. A rendszer padlófűtés funkcióval is és második fűtési kör funkcióval 
is rendelkezik, fan-coil rendszerek számára. Az 3. kezdőlap jelenik meg: 
 

 
 

Fő oldal 

Kiegészítő 

oldal 
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4. kezdőlap: 
Ha a RENDSZER TERMOSZTÁT KÉT ZÓNÁRA van beállítva vagy a KÉT 
ZÓNA IGEN állásban van, akkor egy fő oldal és egy kiegészítő oldal jelenik 
meg. A rendszer padlóhűtés funkcióval és a második kör hűtés funkcióval is 
rendelkezik fan-coilokkal, valamint HMV-készítéssel. Az 4. kezdőlap jelenik 
meg: 

  

Fő oldal 

Kiegészítő 

oldal 
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4 A MENÜK FELÉPÍTÉSE 

4.1 Tájékoztató a menü felépítésről 
A menü felépítésével a NEM mindennapi használatra vonatkozó beállításokat 

lehet elolvasni és beállítani. A menük felépítésében megjelenített és a 

beállítható beállításokat a rájuk vonatkozó szakaszokban olvashatja. 

4.2 Hozzáférés a menük felépítéséhez 
A kezdőlapról nyomja meg a „MENÜ” gombot. Ekkor a menük felépítése 

jelenik meg: 

MENÜ           1/2  MENÜ               2/2 

MŰKÖDÉSI MÓD  SZERVIZ INFORMÁCIÓK 

MEGHATÁROZOTT 
HŐMÉRSÉKLETEK 

 
MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK 

HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)  ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

ÓRÁS PROGRAMOZÁS  WLAN BEÁLLÍTÁS 

OPCIÓK   

GYEREKZÁR   

OK  IGAZOLÁS  OK  IGAZOLÁS 

 

4.3 A menük felépítése 
A „▼” és „▲” gombokkal görgethet a menüben.  
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5 ALAPVETŐ HASZNÁLAT 

5.1 A képernyő feloldás 

Ha megjelenik a képernyőn a  ikon, akkor a vezérlőegység le van zárva. A 
következő oldal jelenik meg: 

  

Bármelyik gomb megnyomásával a  ikon kezd villogni. Tartsa 

lenyomva a „FELENGEDÉS” gombot. A  ikon eltűnik és elkezdheti 
az interfész-beállítást. 
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Az interfész lezárul, ha sok időn keresztül (kb. 120 mp.) nem végez rajta 

módosítást. Amikor az interfész felenged, akkor a lezárásához tartsa 

lenyomva „FELENGEDÉS” gombot. 

 

Tartsa 
lenyomva a 
FELENGEDÉS 
gombot 

Tartsa 
lenyomva a 
FELENGEDÉS 
gombot 
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5.2 A vezérlések be-, és kikapcsolása (BE/KI) 
Az egység interfészével lehet be-, és kikapcsolni a rendszer fűtését és 

hűtését. 

• Az egység be-, és kikapcsolását az interfészen is ellenőrizheti, ha a 

RENDSZER TERMOSZTÁT NEM állásban van (lásd a „RENDSZER 

TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Telepítési kézikönyv - M-Thermal 

osztott beltéri egység” szakaszában). 

• A kezdőlapon nyomja meg a „◄” és „▲” gombokat. Ekkor megjelenik a fekete 
kurzor: 

 
Amikor a kurzor a rendszer működési mód oldalának hőmérsékletén áll 

(amelyben van Meleg , Hideg  és Auto A  mód), akkor nyomja meg a 

„BE/KI” gombot, hogy be-, kikapcsolhassa a környezeti fűtést/hűtést. 
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Ha a HMV TÍPUS NEM állásban van, akkor a következő oldalakat látja: 

 

Ha a HŐM.BEÁLLÍTÁS a BELSŐ  HŐM. állásban van, akkor a következő 
oldalak jelennek meg: 
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A vezérlő termosztáttal lehet be-, és kikapcsolni a rendszer fűtését és hűtését. 
 

(1) A RENDSZER TERMOSZTÁT nem állásban van (lásd a „RENDSZER 
TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Telepítési kézikönyv - M-Thermal 
osztott beltéri egység” szakaszában). A rendszer fűtése vagy hűtése a vezérlő 
termosztáttal kapcsolható be vagy ki. Ehhez nyomja meg az interfészen a BE/KI 
gombot, ekkor a következő oldal jelenik meg: 

 
(2) A RENDSZER KÉT ZÓNÁRA állásban van (lásd a „RENDSZER 
TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Telepítési kézikönyv - M-Thermal 
osztott beltéri egység” szakaszában). A vezérlő termosztát ki van kapcsolva a 
második fan-coilos kör számára, a padlófűtést vezérlő termosztát be van 
kapcsolva és az kültéri egység működik, de a kijelző ki van kapcsolva. Ekkor 
az alábbi oldal jelenik meg: 

  

A hűtés/fűtés mód be-, vagy 
kikapcsolását a szobatermosztát 
vezérli. 
Kapcsolja be, vagy ki a hűtés/fűtés 
módot a szobatermosztáttal. 

IGAZOLÁS 
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Az interfésszel lehet be-, vagy kikapcsolni a HMV egységet. 
A kezdőlapon nyomja meg a „►” és „▼” gombokat. Ekkor megjelenik a fekete 
kurzor: 
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Amikor a kurzor a HMV hőmérsékleten áll, akkor a be-, és kikapcsoláshoz 

nyomja meg az BE/KI gombot. 

Ha a rendszer működési mód aktív (BE), akkor az alábbi oldalak jelennek 

meg: 

 
Ha a rendszer működési mód nem aktív (KI), akkor a következő oldalak 

jelennek meg: 
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5.3 A hőmérséklet szabályozás 
 

A kezdőlapon nyomja meg a „◄” és „▲” gombokat. Ekkor megjelenik a fekete 

kurzor: 

 
Ha a kurzor a hőmérsékleten áll, akkor a „◄” és „►” nyíllal választhat ki 

valamit és a „▼” és „▲” nyilakkal módosíthatja a hőmérsékletet.  
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5.4 A rendszer működési mód beállítása 
• A környezeti működési mód szabályozása az interfésszel. 

Lépjen a „MENÜ” > „MŰKÖDÉSI MÓD” pontba. Az „OK” gomb 

megnyomása után a következő oldal jelenik meg: 
 

MŰKÖDÉSI MÓD 

Működési mód beállítása: 
 

MELEG        HIDEG          AUTO 

 
 
OK  IGAZOLÁS 

 

• Három mód közül választhat, amelyek a MELEG, HIDEG és AUTO.  

A „◄” és „►” gombokkal görgethet az opciók között, az „OK” gombbal 

igazolhatja a választását. 

Ha nem nyomja meg az OK gombot, és kilép az oldalról a HÁTRA 

gombbal, akkor az üzemmód működésben marad, ha a kurzort a 

működési módra mozdítja. 
 

Ha csak a MELEG (HIDEG) üzemmód az aktív, akkor a következő oldal 

jelenik meg: 
 

MŰKÖDÉSI MÓD 
 

MŰKÖDÉSI MÓD 

A működési mód csak meleg módként 
állítható be: 

 

A működési mód csak hideg módként 
állítható be: 

 
 

 
MELEG 

 

  HIDEG   

 

 

 
OK  IGAZOLÁS 

 

OK  IGAZOLÁS 
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• Ha a működési mód nem módosítható, akkor a telepítési leírás 

üzemmmód váltás fejezetét nézze meg. 

Ha a 
választás: 

Akkor a környezeti működési mód: 

 
MELEG 

Mindig fűtési üzemmód 

 
HIDEG 

Mindig hűtési üzemmód 

 
AUTO 

A beállítást automatikusan módosítja a 
szoftverrel a külső hőmérséklet alapján (és a 
telepítő által beállított külső hőmérséklet alapján) 
és a havi korlátok szerint. 
Megjegyzés: az automatikus módosítás csak 
megadott körülmények között lehetséges. 
Lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > 
„AUTOMATIKUS MÓD BEÁLLÍTÁS” pontot a 
„Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri 
egység” bekezdésben). 
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• Szabályozza a működési üzemet a vezérlő termosztáttal (lásd a 

„TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Telepítési kézikönyv - M-

Thermal osztott beltéri egység” szakaszában). 

Lépjen a „MENÜ” > „MŰKÖDÉSI MÓD” pontba. Ha megnyom egy 

gombot a kiválasztáshoz vagy szabályozáshoz, akkor a következő oldal 

jelenik meg: 

 

01-01-2018           23:59                 

A hideg/meleg módot a környezeti 
termosztáttal vezérelheti. 
 

Szabályozza a működési módot a 
környezeti termosztáttal. 
 

OK  IGAZOLÁS 
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6 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV 

6.1 Biztonsági előkészületek 
• Az egység telepítése előtt gondosan olvassa el az óvintézkedéseket. 

• Javasolt gondosan betartani az alábbiakban megadott fontos, 

biztonsági javaslatokat. 

• Győződjön meg róla, hogy nem történik rendellenesség a telepítés 

befejezését jelző teszt végrehajtása során, majd adja át a kézikönyvet 

a felhasználónak. 

• A szimbólumok jelentése: 

 
FIGYELMEZTETÉS 

 
Azt jelzi, hogy a nem megfelelő használat halált vagy komoly sérüléseket 
okozhat. 
 

FIGYELEM 

 
Azt jelzi, hogy a nem megfelelő használat a berendezésen helyre nem 
állítható hibákat vagy személyi sérüléseket okozhat. 
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IGYELMEZTETÉS 

 
Az egység telepítését a forgalmazó telepítői, vagy képzett 
technikusok végezzék. 
Nem képzett személyzet adott esetben helytelen telepítést végez, 
amely áramütés vagy égésveszélyt jelenthet. 
 
 
Gondosan tartsa be a kézikönyvben tartalmazott utasításokat. 
A hibás telepítés áramütést vagy égést okozhat. 
 
 
Az újratelepítést képzett technikusok végezzék. 
A hibás telepítés áramütést vagy égést okozhat. 
 
 
Saját elhatározásból ne szerelje le a légkondicionálót. 
A helytelen szétszerelés rendellenes működést, vagy 
túlmelegedést okozhat, ezt követő égéskockázattal. 
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FIGYELEM 

 
Ne telepítse az egységet olyan helyen, ahol gyúlékony gázok 
szivároghatnak. 
A központ közelében érzékelt gyúlékony gázszivárgás esetén tűz 
üthet ki. 
 
 
A kábelezés legyen a központ áramerősségének megfelelő. 
Ellenkező esetben elektromos szivárgás történhet, ezt követő 
tűzveszéllyel. 
 
 

A kábel kapcsolási rajzokban megadott kábeleket használja. A 
sorkapcsokon ne alkalmazzon különleges erőt. 
Ellenkező esetben a vezetékek eltörhetnek, túlmelegedhetnek, vagy 
tüzet okozhatnak. 
 
 

Ne helyezze a központot lámpák 

közelébe, hogy a központ 
távirányító jelzésével ne okozzon 
interferenciát (lásd a jobb oldali 
ábrát). 
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6.2 Egyéb óvintézkedések 

6.2.1 Telepítés helye 
Ne telepítse az egységet olyan helyre, ahol nagy mennyiségű olaj, gőz, vagy 

kéngáz van. 

Ellenkező esetben a berendezés eldeformálódhat és használhatatlanná 

válhat. 

6.2.2 A telepítést megelőző előkészítés 
1) Ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek jelen legyenek. 
 

Sz. Név Menny. Megjegyzések 

1 Központ 1 ---------------------------------------- 

2 
Kerek fejű, fából készült 
szerelőcsavar 

3 Falra szereléshez 

3 
Kerek fejű, szerelő-
keresztcsavar 

2 
Elektromos kapcsolótáblára 
szereléshez 

4 
Felhasználói és telepítési 

kézikönyv 
1 ---------------------------------------- 

5 Műanyag csavar 2 
Ezzel a kiegészítővel telepítheti a 
központi vezérlést az elektromos 
szekrénybe 

6 Műanyag tipli 3 Falra szereléshez 
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6.2.3 Megjegyzés a központ telepítéséhez: 
 

1) Ez a telepítői kézikönyv tartalmazza a vezérlő telepítésére vonatkozó 

információkat. Olvassa el a Telepítői kézikönyvet, majd a vezérlőt és a 

hőszivattyút ennek megfelelő csatlakoztassa. 

2) A vezérlő alacsony feszültségű áramkör. Soha ne csatlakoztassa normális 

220 V / 380 V feszültségű áramkörhöz, és ne dugja be az áramkör vezeték 

csatornájába. 

3) Az árnyékolt kábel stabilan legyen földelve, különben jelátviteli problémák 

jelentkezhetnek. 

4) Ne próbálja meg az árnyékolt kábelt elvágva meghosszabbítani. Szükség 

esetén használjon megfelelő csatlakozókapcsot. 

5) A csatlakozás végrehajtása után, nem használjon multimétert a jelkábel 

szigetelésének ellenőrzésére.  
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6.3 A vezérlő telepítése és beállítása 

6.3.1 Vezérlő méretei 
 

  

A ábra 
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6.3.2 Vezetékezés 
 

 

Bemeneti feszültség (A/B) 13,5 VC A 

Kábelméretek 0,75 mm2 

 

A kódolt forgókapcsoló S3(0-F) a hidraulikus modul fő 

vezérlőkártyáján lehetővé teszi a modbus cím beállítását. 

Alapértelmezésben az egységben ez a kódolt kapcsolót =0 

állásban van, amely modbus 16-nak felel meg, míg a jelzett 

számhoz kapcsolódó többi helyzetben például: pos=2 a 2. cím, a 

pos=5 a 5. cím.  

Központ 
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6.3.3 Hátsó burkolat telepítése 
 

  

Záróhelyzet 

Hátsó burkolat 

Elülső 

burkolat 

Lapos 

csavarhúzó 

Három helyen van rögzítési 

lehetőség M4X20 csavarhoz 
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Három helyen van rögzítési 

lehetőség M4X20 csavarhoz 

 

Csavarfurat a 86-os 

elosztódobozon, használjon 

két M4x25 mm-es csavart. 

Hátsó 

burkolat 

Jelátvivő 

vezetékek 
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1) Tegyen egy lapos csavarhúzót a központ alsó részén lévő zárópontba, és forgassa 

el a csavarhúzót, hogy levegye a hátsó burkolatot (figyeljen oda a forgásirányra, hogy 

elkerülje a hátsó burkolat sérülését!). 

2) Három M4X20 mm-es csavarral szerelje fel a hátsó burkolatot közvetlenül a falra. 

3) Két M4x25 mm-es csavarral telepítse a hátsó burkolatot a 86 elosztódobozra és 

egy M4x20 mm-es csavarral rögzítse a falra. 

4) Úgy szabályozza a műanyag, csavaros tiplik hosszát, hogy az elosztódoboz 

csavaros tiplije és a fal között szabványos távolság legyen. Amikor a csavaros tiplit 

betette a falba, akkor ellenőrizze, hogy a fallal egyvonalban legyen. 

5) Keresztfejű csavarokkal rögzítse a központ hátsó burkolatát a falban, a csavaros 

tiplivel. Győződjön meg róla, hogy a központ hátsó burkolata azonos legyen a 

telepítés magasságával, majd tegye vissza a központot a hátsó burkolatra. 

6) Ne zárja le túlzottan a csavart, hogy elkerülje a hátsó burkolat eldeformálódását. 

 

  

Bal alsó oldali vezetékek 

kimeneti furat bevágása 

Bal alsó 

oldali 

vezetékek 

kimeneti 

furata 
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Kerülje víz behatolását a távoli központba, használjon rögzítést és gittet a 
vezetékek csatlakozásainak szigeteléséhez a kábeltelepítés során.  

Kábelező 

furat 
Falfurat és kábelező furat 

Átmérő: Ø8 – Ø10 

E
lo

s
z
tó

d
o

b
o

z
 

Gitt Gitt Gitt 

Rögzítés 

Rögzítés 
Rögzítés 
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6.4 Hátsó burkolat telepítése 

 

Az elhelyezés után zárja le az elülső burkolatot, és ügyeljen arra, hogy ne 

blokkolja a telepítés alatt a kommunikáció-átviteli vezetéket. 

 

 

Védje az érzékelőt a 

nedvességtől.  
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Telepítse megfelelően a hátsó burkolatot és szorosan zárja le az elülső és 
hátsó burkolatot; ellenkező esetben az elülső burkolat leesik. 
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7 ANNEX. MODBUS MAPPING TABLE 
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MEGJEGYZÉS 
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