
NAVODILA ZA UPORABO 

Toplotna črpalka zrak-voda Hydrolution (HM) 

HSB60/HSB100/HSB140/HMK60/HMK100 

FDCW60VNX/FDCW71VNX/FDCW100VNX/FDCW140VNX 

PT300/PT500/RC-HY20/RC-HY40 

Slovensko：Prevod izvirnika 

navodil 
Ta toplotna črpalka ustreza zahtevam Uredbe EMC 

(Elektromagnetna ustreznost) 2014/30/SE in Uredbe LV (Nizka 

napetost) 2014/35/SE. 

CE oznaka velja za področja s frekvenco električnega napajanja 
50 Hz. PSA012B821BF 
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Varnostna opozorila 

VARNOSTNA OPOZORILA 

Montažo mora opraviti naš pooblaščeni 
zastopnik ali strokovno usposobljen 
monter. 

Če napravo vgradite sami, in ni pravilno 
vgrajena, lahko pride do iztekanja vode, 
poškodbe z električnim tokom, požara in 
mehanske poškodbe, če se naprava prevrne. 

Če je naprava vgrajena v majhnem 
prostoru, je potrebno preveriti, da 
koncentracija uhajajočega hladilnega 
plina ne preseže mejne vrednosti. 

Uhajanje hladilne tekočine / plina lahko 
povzroči nesrečo zaradi pomanjkanja kisika. 
Za potrebne ukrepe se posvetujte z vašim 
dobaviteljem naprave. 

Naprava RC-HY20/40 mora biti priklopljena k 
varnostnemu stikalu z razmikom kontaktov vsaj 
3 mm. 

Če je kabel za električno napajanje poškodovan, 
ga sme zamenjati le predstavnik Mitsubishi HI, 
njegov pooblaščeni servis, ali druga ustrezno 
usposobljena oseba, da ne pride do poškodb in 
škode. 
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 Pred uporabo tega proizvoda pozorno 
preberite “VARNOSTNA OPOZORILA” 
in pri uporabi proizvoda upoštevaje 
proizvodu priložena navodila. 

 Tukaj navedena navodila so 
razdeljena v skupini “  NEVARNO” in 
“  POZOR”. V skupini “    NEVARNO” 
so opisana potencialno nevarna 
stanja , ki lahko povzročijo resne 
posledice, kot so smrt in hude 
poškodbe, če s proizvodom ne 
ravnamo pravilno. Pomnite pa, da 
lahko v nekaterih pogojih tudi 
opozorila v skupini   POZOR” 
povzročijo hude posledice. Opozorila 
in svarila vsebujejo za varnost 
pomembne informacije; prepričajte 
se, da jih upoštevate. 

 V besedilu tega priročnika uporabljeni 
simboli imajo naslednji pomen. 

znaki pomenijo nevarnost, 
preplah in pozornost. Navedena 
prepoved je opisana v trikotniku. 
Znak na levi pomeni “Nevarnost 
električnega udara”. 

znaki pomenijo prepovedana 
dejanja. Navedena prepoved je 
opisana v krogu ali v bližini. 

znak pomeni obvezno dejanje 
ali zahtevo. Navedena prepoved je 
opisana v krogu. Znak na levi 
pomeni “obvezna je ozemljitev”. 

OPOMBA 
To opozarja na nevarnost za napravo 
ali za osebe: 

Pozor 
To kaže na pomembne informacije o 
tem, na kaj paziti pri vzdrževanju 
vašega sistema. 

NASVET 
Kaže nasvete, kako preprosteje 
uporabljati napravo. 

 Potem ko priročnik z navodili 
preberete, ga shranite kjer bo 
dostopen tudi drugim. Če naprava 
zamenja lastnika, mu izročite ta 
navodila. Ta toplotna črpalka ustreza 
zahtevam Uredbe EMC 
(Elektromagnetna ustreznost) 
2014/30/SE. 

Naprava je namenjena uporabi v 
gospodinjstvu. Lahko jo uporabljajo 
otroci, starejši od 8 let, in osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali 
 

OPOZORILA K MONTAŽI 
NEVARNO 

mentalnimi sposobnostmi ali 
nezadostnimi izkušnjami in znanjem, če 
so pod nadzorom, ali so bili poučeni o 
varni uporabi naprave in seznanjeni z 
nevarnostjo, ki jo uporaba naprave 
predstavlja. Otroci se z napravo ne 
smejo igrati. Otroci brez nadzora 
naprave ne smejo čistiti, niti vzdrževati. 
To je skladno z veljavnimi deli Uredbe o 
nizki napetosti 2014/35/SE, LVD. Serija 
HMK, HSB in pripadajoče zunanje enote 
in zalogovniki so namenjeni tudi 
uporabi s strani strokovnjakov in 
izkušenih uporabnikov v trgovinah, 
lahki industriji, hotelih, na kmetijah in v 
tem podobnih okoljih. 
CE oznaka velja za področja s 
frekvenco električnega napajanja 50 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varnostna opozorila 

V primeru neobičajnih znakov (vonj po 
zažganem ipd.) takoj odklopite elektriko in 
napravo prenehajte uporabljati. Nato 
pokličite vašega dobavitelja. 

Nadaljevanje uporabe lahko povzroči okvare, 
poškodbe z elektriko, ali požar. 

Obvezno je napravo ozemljiti. 

Ozemljitveni vodnik ne sme biti povezan s cevjo 
plinske napeljave, vodovodne napeljave, 
električnim vodnikom ali telefonskim vodnikom. 
Neučinkovita ozemljitev lahko povzroči 
poškodbe z električnim tokom. Vzrok za nezadostno hlajenje ali gretje 

je lahko uhajanje hladilnega plina. 
Prosimo pokličite vašega dobavitelja. 

Če popravilo zahteva dodajanje hladilnega plina, 
se o tem posvetujte s pooblaščenim servisom. 
Hladilni plin v klimatski napravi / toplotni črpalki ni 
strupen. Hladilni plin običajno ne uhaja. Če pa 
uhaja in pride v stik z vročimi predmeti, kot so 
ventilatorski grelnik, peč ali kuhalnik, lahko 
nastanejo strupene spojine. 

V napeljavo povežite varnostno 
stikalo. 

Če tega ni, lahko pride do poškodbe z 
električnim tokom. Glede priklopa se posvetujte 
z dobaviteljem ali strokovnjakom za montažo. 

Naprave ne namestite tam, kjer lahko 
pride do uhajanja gorljivega plina. 

Če se uhajajoči plin nabere v napravi, se lahko 
vname. 

V napravo ne posegajte s prsti in 
drugimi predmeti, četudi ventilator 
za zrak ne deluje. 

Lahko bi nenadoma začel delovati in 
povzročil poškodbe. Naprava potrebuje odtočno cev, da 

lahko voda odteka. 

Brez odtoka lahko pride do izliva vode v 
prostoru. 

POGOJI ZA DELOVANJE 

Ne uporabljati v specialne namene, kot so 
hramba hrane, živali in rastlin, preciznih 
naprav, umetnin ipd. 

Shranjene dobrine se lahko pokvarijo. 

Dolgotrajno se neposredno ne 
izpostavljati radiatorju ali drugi grelni 
napravi. 

Lahko vam povzroči opekline z nizko 
temperaturo. 

Temperature vode ne nastaviti preveč 

Gumbov ne upravljati z mokrimi rokami. 

Lahko bi se poškodovali z električnim tokom. 

Kadar se skupaj z napravo uporablja 
naprava s kuriščem, prostor pogosto 
prezračite. 

Če prezračevanje ni zadostno, lahko pride do 
poškodb zaradi pomanjkanja kisika. 

visoko, če uporabljate talno gretje. 

Lahko vam povzroči opekline z nizko 
temperaturo. 

Dolgotrajno se neposredno ne  izpostavljati  

Naprave s kuriščem ne namestiti tik pred 
izhod zraka iz naprave, če uporabljate 
ventilatorske konvektorje. 

Tok zraka lahko povzroči nepravilno 
zgorevanje. hladnemu zraku, prostora ne pretirano 

hladiti. 

Lahko bi se podhladili ali imeli težave z 
zdravjem. 

S prsti in predmeti ne segajte v vstopne 
in izstopne rešetke za zrak. 

Lahko bi se poškodovali, ker se ventilator 
morda vrti. 

Preverite, ali se po dolgotrajni uporabi 
temelj / tla pod napravo niso 
poškodovali. 

Če so temelji ali tla poškodovani, se naprava 
lahko prevrne, in koga poškoduje. 

Če je bila naprava zaradi poplave ali 
neurja v vodi, se pred njeno ponovno 
uporabo posvetujte z dobaviteljem. 

Če napravo še naprej uporabljate, lahko 
pride do okvare, poškodbe z električnim 
tokom ali požara. 

Na napravo se ne naslanjajte. 

Lahko bi se prevrnila ali padla, če je 
nameščena na nestabilni podlagi, in koga 
poškodovala. 
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Varnostna opozorila 

Naprave ne prati z vodo, in nanjo ne 
postavljati posod z vodo. 

To bi lahko povzročilo poškodbe z električnim 
tokom ali vžig. 

Med delovanjem in vzdrževanjem ob 
napravi ne stopajte na nestabilne 
lestve ali podstavke. 

Lahko bi padli in se poškodovali. 

Naprave ne nameščati tako, da bo zrak iz 
nje pihal neposredno v živali in rastline. 

Lahko bi oboleli zaradi prepiha. 

Med nevihto delovanje izključite in 
izklopite glavno stikalo. 

Udar strele bi napravo lahko poškodoval. 

Pred čiščenjem izključite delovanje in 
odklopite električno napajanje. 

Ventilator v notranjosti se hitro vrti. 

Vsakih nekaj sezon delovanja je obvezen 
pregled in vzdrževanje naprave, 
poleg rednega vzdrževanja in čiščenja, ki 

mora biti pogostejše. 

Umazanija in prah, ki se naberejo v notranji enoti, 
lahko povzročita neprijeten vonj in uhajanje vode 
zaradi zamašenih odtočnih cevi. Za pregled in 
vzdrževanje so potrebne posebne informacije in 
znanja. Zato pokličite dobavitelja. 

Preverite, ali je varovalka ustrezna. 

Če uporabite jekleno ali bakreno žico, 
lahko povzročite požar. 

Ob napravi ne hranite razpršil z gorljivo 
vsebino, te ne brizgati neposredno v 
napravo. 

Lahko bi prišlo do požara. 

Okrog zunanje naprave ne odlagajte 
predmetov, ne dovolite, da bi se ob njej 
nabralo listje. 

V suhem listju se lahko naselijo žuželke in črvi, ki 
lahko pridejo v električno napeljavo in povzročijo 
škodo ali vžig. 

Pred vzdrževanjem izključite delovanje in 
odklopite električno napajanje. 

Ventilator v notranjosti se hitro vrti. 

Če naprava dolgo ne bo v uporabi, ji 
odklopite električno napajanje. 

Nabiranje umazanije lahko povzroči požar. Po 
ponovnem vklop napravo nekaj časa opazujte, ali 
deluje pravilno. 

Naprave ne uporabljajte brez rešetk 
izhodne/vhodne odprtine za zrak in 
drugih zaščitnih ohišij. 

To bi lahko povzročilo poškodbe. 

Pod in ob klimatsko napravo ne 
nameščajte drugih električnih naprav. 

Puščanje iz naprave lahko povzroči okvaro ali 
onesnaženje. 

Naprave ne upravljati, niti izklapljati z 
glavnim stikalom. 

To lahko povzroči požar ali iztekanje vode. 
Če je ponovna vključitev aktivna, lahko začne 
ventilator iznenada delovati in koga poškoduje. 

Ne dotikajte se aluminijastih reber. 

To bi lahko povzročilo poškodbe. 

Ne vlecite kabla daljinskega 
upravljalnika. 

Žica v kablu bi se lahko pretrgala in koga 
poškodovala z električnim tokom. 

Notranjosti notranje enote ne skušajte 
čistiti sami. Pokličite vašega  
zastopnika ali serviserja s seznama uradnih 
serviserjev. 

Uporaba napačnega detergenta ali metode lahko 
poškoduje lakirane dele in povzroči puščanje 
vode.  Če pride detergent v stik z električnimi 
komponentami ali motorjem, lahko pride do 
okvare, dima ali vžiga. 

Grelnika za vodo ipd. ne uporabljati blizu 
notranje enote ali daljinskega 
upravljalnika. 

Če se v njihovi bližini uporablja naprava, ki 
sprošča paro, lahko pride do kapljanja, ki 
povzroči poškodbe z električnim tokom, ali 
kratek stik. 

Naprave ne uporabljati, če so v zraku 
droben prah ali vlakna. 

Droben prah ali vlakna, ki gredo skozi filter zraka, 
se lahko naberejo v notranjosti, in povzročijo 
poškodbe z električnim tokom ali kratek stik. 

Na zunanjo napravo ne odlagati 
predmetov, niti nanjo ne stopati. 

Lahko bi padli in se poškodovali. 
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Varnostna opozorila 

Pod napravo ne postavljajte 
predmetov, ki niso odporni proti vodi. 

Vlažnost nad 80% ali zamašitev odtočne cevi jih 
lahko poškoduje s kapljanjem. 

NAVODILA ZA PRESELITEV ALI 
POPRAVILO 

  POZOR  

Naprava nikoli ne predelujte. Za 
popravilo pokličite dobavitelja. 

Nepravilno popravilo lahko povzroči puščanje 
vode, poškodbe z električnim tokom, ali požar. 
Hladilni plin običajno ne uhaja. Če pa uhaja in 
pride v stik z vročimi predmeti, kot so ventilatorski 
grelnik, peč ali kuhalnik, lahko nastanejo strupene 
spojine. Pri popravilu uhajanja hladilnega plina se 
dogovorite s pooblaščenim servisom, naj preveri 
morebitno uhajanje plina. 

Če je napravo potrebno preseliti in 
ponovno vgraditi, pokličite dobavitelja, 
ali drugega ustreznega strokovnjaka. 

Nepravilna montaža naprave lahko povzroči 
puščanje vode, poškodbe z električnim 
tokom in/ali požar. 

Pred popravilom ali pregledovanjem 
notranje enote preverite, ali je glavno 
stikalo električnega napajanja notranje 
enote izključeno. 

Če pregledovanje ali popravilo notranje enote 
opravljate pri vključenem stikalu električnega 
napajanja notranje enote, to lahko povzroči 
poškodbe z električnim tokom, ali mehanske 
poškodbe zaradi vrtenja ventilatorja. 

Zaščitne dele ohišja, ki ste jih 
odstranili za pregled ali popravilo, 
odložite na trdno podlago. 

Če se prevrnejo ali padejo, vas lahko 
poškodujejo. 

Ta navodila veljajo le za zunanje enote, 
priklopljene k napravam serije HSB in 
HMK. 

Če k zunanjim enotam priklopite druge notranje 
enote, upoštevajte pripadajoča navodila. 
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Splošno 

Splošno 

Hydrolution je sistem za ogrevanje, hlajenje in segrevanje sanitarne vode v stanovanjih, stanovanjskih hišah in manjših poslovnih 

prostorih. Sistem sestavljajo zunanja enota, ki uporablja energijo iz zunanjega zraka, in jo pošilja v notranjo enoto, ki skrbi za 

regulacijo temperature in dostavo toplote v prostore v hiši. 

Da bi sistem Hydrolution kar najbolje izkoristili, v celoti preberite navodila za uporabo. 

Hydrolution je kakovosten sistem, ki zagotavlja dolgotrajno in zanesljivo delovanje. 

OPOMBA 

Podatki o montaži 

Izpolni inštalater po opravljeni montaži 

Za veljavnost garancije mora inštalater izpolniti obrazca s podatki o montaži in kontroli po montaži na strani 41. 

Podatki o montaži 

Serijska številka 

Serijska številka mora biti obvezno vpisana 

Potrjujemo, da je bila montaža opravljena po navodilih v priročniku Mitsubishi H.I. in so bili upoštevani veljavni predpisi. 

Datum Podpis 
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Št. 
 

Ime 
 

Privzete 

nastavitve 
Nastavitev 

 

1.9.1 Krivulja gretja (odklon, naklon) 0 / 9 
 

Krmilnik RC-HY20/40 

Serijska številka 
 

Datum montaže 
 

Inštalater 
 

Notranja enota 
 

Zunanja enota 
 

Oprema 
 

Tip sidranja 
 

 

 
Ta naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline. 

Plina R410A ne spuščajte v atmosfero: R410A je fluoriran toplogredni plin z globalnim toplogrednim potencialom 
(Global Warming Potential - GWP) = 2088. 

Na tablici na zunanji enoti je navedena masa fluoriranega toplogrednega plina in ekvivalent CO2. 
 

  
 

 



Splošno 

Serijska številka je na vrhu pokrova kontrolnega modula in v 

meniju Info (meni 3.1). 

Serijska številka 

POZOR 

RC-HY20/40 – Odlična izbira 

RC-HY20/40 je električni krmilni modul, ki je priključen zato, 

da vaš dom oskrbi s poceni in okolju prijaznim ogrevanjem. 

Segrevanje sanitarne vode je s toplotno črpalko MHI zrak/voda 

in notranjimi enotami ekonomično in zanesljivo. 

Dodaten grelnik (npr. Električni / oljni / plinski bojler) se lahko 

avtomatično vključi v primeru nepredvidenega stanja, ali kot 

rezerva. 

Odlične prednosti RC-HY20/40: 

■ Lahko razumljiv zaslon 

Krmilni modul ima dobro viden barvni zaslon s preprosto 

razumljivimi meniji, ki uporabniku olajšajo nastavitve za 

udobno klimo v prostoru. 

■ Preverja vse komponente napeljave 

RC-HY20/40 je vgrajen skupaj z eno ali več kompatibilnimi 

toplotnimi črpalkami MHI zrak/voda. Kontrolni modul je 

priklopljen toplotnim črpalkam, zato lahko vse pomembne 

nastavitve opravimo na RC-HY20/40. RC-HY20/40 zna 

upravljati celotno grelno napeljavo in podpira številne funkcije 

dodatne opreme. 
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Kratka navodila 

Kratka 
navodila 

Navigacija Tipka OK (potrditev/izbira) 

Regulacijski vrtljiv gumb 

(pomik/povečanje/zmanjšanje) 

Tipka Nazaj 

(nazaj/preklic/izhod) 

Funkcije tipk so podrobneje opisane na strani 9. 

Pomikanje po meniju in nastavitve so opisani na strani 11. 

Nastavitev klimatskih razmer v prostoru  

10ºC 

2X 

1 2 
 

V meni za nastavitev sobne temperature vstopimo tako, da v 

osnovnem prikazu glavnega menija dvakrat pritisnemo tipko 

OK. Več o nastavitvah preberite na strani 14. 

Povečanje količine tople vode 
     ZAČANO LUX 2.1 

1X 
enkratno povečanje 

3 ure 

2X 
6 ur 

 

12 ur 

? 

Za začasno povečanje količine tople vode (če je grelnik 

sanitarne vode priklopljen k vašemu krmilniku RC-HY20/40), z 

nastavitvenim gumbom najprej izberite meni 2 (vodna kaplja), 

nato tipko OK dvakrat pritisnite. Več o nastavitvah preberite na 

strani 22. 

V primeru motenj delovanja 

V primeru motenj delovanja preverite nekaj stvari, preden 

pokličete vašega serviserja. Navodila so na strani 34. 
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Krmilni modul - srce vašega doma 

Krmilni modul - srce vašega doma 

Funkcije krmilnega modula 

RC-HY20/40 je preprost električen krmilni modul, ki priključen 

toplotni črpalki zrak/voda MHI, zalogovniku/grelniku sanitarne 

vode in dodatnemu grelniku (npr. Električnemu, oljnemu, 

plinskemu bojlerju) predstavlja kompleten sistem. Med drugim 

upravlja toplotno črpalko, krožilne črpalke, smerne ventile in 

dodatne vire toplote za oskrbo vašega doma s cenovno ugodnim 

in okolju prijaznim ogrevanjem na najbolj učinkovit način. 

B Signalna svetilka 

Signalna svetilka sporoča stanje krmilnega modula. Svetilka 

■ sveti zeleno med normalnim delovanjem. 

■ sveti rumeno v sili 

■ sveti rdeče v primeru napake 

C Tipka OK 

Tipka OK se uporablja za: 

■ Potrditev izbire v podmenijih/možnostih/nastavljanju 

vrednosti/strani v začetnih navodilih. 

Komandna plošča z zaslonom D Tipka Nazaj 

Tipka Nazaj se uporablja za: 

■ vrnitev v prejšnje stanje. 

■ spremembo vrednosti, ki ni bila potrjena. 

A Zaslon  

B Signalna svetilka 

C Tipka OK 

D Tipka Nazaj 

E Nastavitveni gumb 

E Nastavitveni gumb 

Nastavitveni gumb lahko vrtimo v levo ali v desno. Z njim 

lahko: 

■ se pomikamo med meniji in možnostmi. 

■ povečamo in zmanjšamo vrednost. 

■ se pomikamo po straneh v navodilih z več 

stranmi (npr. besedilo pomoči in servisne 

informacije). 

F F Stikalo (SF1) 

Stikalo ima tri položaje: 

Stikalo 

G USB 

vrata 
■ Vklj. ( ) 

■ Stanje pripravljenosti ( ) 

■ Način v sili (      ) 

Način v sili se sme uporabljati le v primeru, če krmilni modul 

odpove. V tem načinu kompresor v toplotni črpalki ne deluje, 

vključi se potopni grelnik. Zaslon krmilnega modula ni 

osvetljen, signalna svetilka sveti rumeno. 

Na sprednji strani modula je zaslon, ki se uporablja za 

komunikacijo s krmilnikom RC-HY20/40. Tukaj lahko: 

■ sistem vključimo, izključimo, ali ga postavimo v način v sili. 

■ nastavimo sobno temperaturo in temperaturo sanitarne vode, 

ter nastavitve sistema.  

■ dobimo informacije o nastavitvah, stanju in dogodkih. 

■ vidimo različne tipe alarmov in prejmemo navodila, kako jih 

odpraviti. 

G USB vrata 

USB vtičnica je skrita za plastičnim pokrovom z imenom 

proizvoda. 

USB vrata se uporablja za posodobitev programske opreme. 

A Zaslon 

Na zaslonu so prikazana navodila, nastavitve in informacije o 

delovanju. Na lahko razumljivem zaslonu se je v meniju 

preprosto pomikati med postavkami, nastavljati vrednosti za 

udobje, in pridobiti potrebne informacije. 
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Krmilni modul - srce vašega doma 

Meni 

Na zaslonu je prikazanih pet glavnih postavk menija in nekaj 

osnovnih informacij. 

 

Simboli na zaslonu 

Med delovanjem se na zaslonu lahko pojavijo naslednji 

simboli. 

Meni 1 – KLIMA V PROSTORIH 

Nastavitev sobne temperature in programska ura. Glej stran 14. 

Meni 2 - SANITARNA  VODA 

Nastavitev za toplo sanitarno vodo in programska ura. Glej 

stran 22. Ta meni se pojavi le, če je v sistemu vgrajen grelnik 

za sanitarno vodo. 

Meni 3 - INFO 

Prikaz temperature in drugih informacij o delovanju, prikaz 

zgodovine napak.  Glej stran 25. 

Meni 4 - MOJ SISTEM 

Nastavitev ure, datuma, jezika, zaslona, načina delovanja, ipd. 

Glej informacije v meniju za pomoč ali v priročniku z navodili. 

Meni 5 - ALARM 

Podatki z opozorili o morebitnih napakah delovanja z 

zgodovino. 

10 

 

Simbol Opis 
 

Ta simbol se pojavi, ko so na voljo 

informacije v meniju 3.1. 

 

 
Simbola kažeta, ali je krmilnik blokiral 

kompresor v zunanji enoti ali dodatni grelnik 

v napeljavi. 

Funkciji bosta blokirani npr. kadar je katera 

od funkcij blokirana v meniju 4.2, kadar je 

blokiranje katere od funkcij programirano v 

meniju 4.9.5, ali kadar pride do blokiranja 

funkcije zaradi napake. 

 
Zastoj kompresorja. 

 

Zastoj dodatnega grelnika. 

 
Ta simbol se pojavi, če je aktivno periodično 

povečanje ali način luks za toplo vodo. 

 
Ta simbol kaže, ali je aktivna funkcija "na 

dopustu" v meniju 4.7. 

 
Ta simbol kaže, da je krmilnik povezan z 

myUpway™. 

 
Ta simbol kaže, ali je aktivno hlajenje. 
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Številka menija – izbrani podmeni Ime in številka menija – glavni meni 

Simbol – 
glavni 
meni 

KLIMA V PROSTORIH 1 

1.1 temperatura 25.0O 

NOTRANJA TEMPERATURA 

programiranje 

TOPLA 

VODA 
MOJ SISTEM napredno 

INFO 

Izbran Glavni meni 

(začetni prikaz) 

Simboli – podmeniji Ime – podmeniji Informacija o stanju - 
podmeniji 

Izbrana možnost ima zeleno 

kljukico. 

Nastavljanje vrednosti 

Uporaba 

Za pomik kazalca nastavitveni gumb zavrtite v levo ali v 

desno. Izbrana postavka je svetlejša in/ali ima svetel okvir. 

Izbiranje menija 

Za izbiranje menija v glavnem meniju izberite želeni meni tako, 

da je označen, nato pritisnite tipko OK. Odpre se novo okno z 

izbranimi podmeniji. 

Izberite enega od podmenijev tako, da je označen, in pritisnite 

tipko OK. 

Izbiranje možnosti 

 ura in datum 4.4 

ura 

24 h 

12 h 

datu

m 
dan 

mesec 

leto 

 REŽIM UDOBJA 2.2 

Vrednosti, ki jih lahko spremenimo 
smart control 

 

gospodarno 
Za izbiro vrednosti: 

1. Z vrtljivim nastavitvenim gumbom označite vrednost, 

ki jo želite izbrati. 

2. Pritisnite tipko OK. Ozadje izbrane vrednosti se 

obarva zeleno, to pomeni, da ste v načinu izbiranja. 

3. Z vrtenjem gumba v desno vrednost povečate, z 

vrtenjem v levo pa zmanjšate. 

4. Za potrditev izbrane vrednosti pritisnite tipko OK. Za 

zamenjavo in povrnitev začetne vrednosti pritisnite 

tipko Nazaj. 

normalno 

luksuzno 

Možnosti 

V meniju možnosti ima trenutno izbrana možnost zeleno 

kljukico. 

Da bi izbrali drugo možnost: 

1. Označite želeno možnost. Ena od možnosti je vnaprej 

izbrana (bela). 

2. S tipko OK potrdite izbrano možnost. 
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Uporaba tipkovnice na zaslonu Meni Pomoč 

V številnih menijih je simbol, ki pove, da je na voljo 

dodatna pomoč. 

Za prikaz besedila pomoči: 

1. Z nastavitvenim gumbom izberite simbol Pomoč. 

2. Pritisnite tipko OK. 

Besedilo pomoči navadno obsega več strani, po katerih se 

pomikate z vrtenjem nastavitvenega gumba. Tipi tipkovnic 

V nekaterih menijih, kjer je potrebno vnesti besedilo, je na 

voljo tipkovnica na zaslonu. 

Odvisno od menija lahko dostopate do različnih naborov črk, ki 

jih izbirate z nastavitvenim gumbom. Za zamenjavo nabora 

znakov pritisnite tipko Nazaj. Če ima meni le en nabor znakov, 

se tipkovnica pokaže takoj. 

Po vnosu besedila označite »OK« in pritisnite tipko OK. 

Pomikanje med okni 

Meni lahko vsebuje več strani (oken). Po straneh se pomikamo 

z vrtenjem nastavitvenega gumba. 

Trenutno 

okno menija 

Število oken v 

meniju 

Pomikanje med okni v začetnih navodilih 

Trenutno 

okno menija 

Število oken v 

meniju 

1. Nastavitveni gumb vrtite tako dolgo, da je označena ena od 

puščic v zgornjem levem kotu (ob številki strani). 

2. S tipko OK preskočimo korake v začetnih navodilih. 
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Varčnost RC-HY20/40 

Redni pregledi 

Vaša toplotna črpalka za varčno delovanje potrebuje redno 

vzdrževanje. Priporočeno je tudi, da vaš sistem občasno 

pregledate. Za več informacij o vzdrževanju toplotnih črpalk 

in/ali zalogovnikov/grelnikov vode upoštevati pripadajoča 

navodila. 

V primeru nenavadnega pojava se na zaslonu pojavi sporočilo v 

obliki različnih opozorilnih napisov - alarmov. Glej 

»Upravljanje alarmov« na strani 34. 

Nasveti za prihranek 

Vaša toplotna črpalka proizvaja toploto za ogrevanje in toplo 

vodo. To se dogaja po nastavitvah, ki jih opravite. 

Faktorji, ki vplivajo na porabo energije, so npr. notranja 

temperatura, poraba tople vode, toplotna izolacija stavbe in 

velika površina oken v stavbi. Tudi lega stavbe, npr. 

izpostavljenost vetru, je faktor, ki vpliva. 

Če vključite "Topla voda gospodarno", bo poraba energije 

manjša. 

Poraba energije 

Če notranjo temperaturo zvišate za 1 °C, se poraba energije 

poveča za ~ 5%. 

Elektrika v gospodinjstvu 

V preteklosti so izračunali, da povprečno gospodinjstvo na 

Švedskem letno porabi 5000 kWh električne energije. V 

današnji družbi je ta vrednost običajno med 6000-12000 

kWh/leto. 

Te vrednosti so približne za primerjavo. 

Primer: Družina z 2 otrokoma živi v hiši z 1 ploskim TV, 1 

digital box, 1 DVD predvajalnikom, 1 TV igralno konzolo, 2 

računalnikoma, 3 stereo napravami, 2 sijalkama v WC, 2 

sijalkama v kopalnici, 4 sijalkami v kuhinji, 3 sijalkami zunaj, 

pralnim strojem, sušilnikom perila, hladilnikom, 

zamrzovalnikom, pečico, sesalnikom za prah, grelnikom bloka 

motorja = 6240 kWh letne porabe elektrike 

Merilnik porabe 

Enkrat mesečno spremljajte merilnik porabe električne energije 

v vašem domu. Opazili boste vsako odstopanje od porabe 

električne energije. 
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Oprema 

 

 

Normalni izhod 

(W) 

 

 
Okvirna 

letna 
poraba 
(kWh) 

 Delovanje Pripravljen
ost 

 

TV 

(Delovanje: 5 h/dan, Pripravljenost: 19 
h/dan) 

200 2 380 

Digital box (Delovanje: 5 h/dan, 

Pripravljenost: 19 h/dan) 
11 10 90 

DVD (Delovanje: 2 h/teden) 15 5 45 

TV igre (Delovanje: 6 h/teden) 160 2 67 

Radio/stereo (Delovanje: 3 h/dan) 40 1 50 

Računalnik z zaslonom (Delovanje: 3 

h/dan, pripravljenost: 21 h/dan) 
100 2 120 

Sijalka (Delovanje 8 h/dan) 60 - 175 

Svetilka, Halogenska (Delovanje 8 h/dan) 20 - 58 

Hlajenje (Delovanje: 24 h/dan) 100 - 165 

Hladilnik (Delovanje: 24 h/dan) 120 - 380 

Peč, štedilnik (Delovanje: 40 min/dan) 1500 - 365 

Peč, štedilnik (Delovanje: 2 h/teden) 3000 - 310 

Pomivalni stroj s priklopom hladne vode 
(Delovanje 1 krat/dan) 

2000 - 730 

Pralni stroj (Delovanje: 

1 krat/dan) 
2000 - 730 

Sušilni stroj (Delovanje: 1 krat/dan) 2000 - 730 

Sesalnik za prah (Delovanje: 2 h/teden) 1000 - 100 

Grelnik bloka motorja 

(Delovanje: 1 h/dan, 4meseci na leto) 
400 - 50 

Grelnik potniške kabine (Delovanje:1 
h/dan, 4 mesece na leto) 

800 - 100 

 

 



RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Klima v prostorih 

Splošno 

Podmeniji 

Meni 1.1 - temperatura 

Če ima hiša več klimatskih sistemov, je to prikazano s 

simbolom termometra za vsak sistem. 

Izberite gretje ali hlajenje, potem pa želeno temperaturo v 

naslednjem meniju "temperatura gretje/hlajenje" v meniju 1.1. 

Izberite temperaturo (če je sobni senzor vgrajen in 

aktiven): 
 temperatura gretje 1.1.1  

NOTRANJA TEMPERATURA 1 

temperatura 

programi
ranje 

iz
klj
. napredno 

 temperatura hlajenje 1.1.2  
Meni "KLIMA V PROSTORIH" ima več podmenijev. 

Informacija o stanju posameznega menija je navedena na 

zaslonu na desni strani vsakega podmenija. 

"temperatura" Nastavitev temperature za sistem 

ogrevanja/hlajenja. Informacija o stanju kaže izbrano vrednost 

za ogrevalno/hladilni sistem. 

"programiranje" Časovno programiranje gretja in hlajenja. 

Prikazano je stanje "nastavljeno", če nastavite program, a 

trenutno ni aktiven, "počitnice", če je sočasno s časovnim 

programom aktiven program za počitnice (funkcija »počitnice« 

ima prednost), "aktiven", če je aktiven kateri od segmentov 

časovnega programa, sicer je napis stanja "izklj.". 

"napredno" Nastavitev grelne krivulje, upravljanje z zunanjim 

kontaktom, najmanjša vrednost temperature dovoda, sobni 

senzor in funkcija hlajenja. 

gretje 

Območje nastavitve: 5 – 30 °C 

Privzeta vrednost: 20 

hlajenje (potrebna je dodatna oprema) 

Območje nastavitve: 5 – 30 °C 

Privzeta vrednost: 25 

Vrednost na zaslonu se pojavi v Celzijevih stopinjah (°C), če se 

grelno/hladilni sistem upravlja s sobnim senzorjem. 

POZOR 

primeren za regulacijo s sobnim senzorjem toplotne 

 

Za spremembo sobne temperature na zaslonu uporabite 

nastavitveni gumb. Novo izbrano vrednost potrdite s tipko OK. 

Na desni strani simbola na zaslonu bo prikazana nova izbrana 

vrednost. 

Nastavitev temperature (brez aktivnega 

sobnega senzorja): 

Območje nastavitve: -10 do +10 

Privzeta vrednost: 0 

Na zaslonu so prikazane nastavljene vrednosti za gretje (odklon 

krivulje). Za znižanje ali zvišanje sobne temperature zmanjšajte 

ali povečajte vrednost na zaslonu. 

Z nastavitvenim gumbom izberite novo vrednost. Novo 

vrednost potrdite s tipko OK. 
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RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Meni 1.3 - programiranje temperature 

V meniju Programiranje temperature (gretje/hlajenje) se 

vrednosti programirajo za vsak dan v tednu. 

Mogoče je tudi programirati za daljše obdobje (na dopustu) v 

meniju 4.7. 

Število stopenj, za kolikor moramo vrednost na zaslonu 

spremeniti, da bi dobili želeno sobno temperaturo, je odvisno od 

grelnega sistema. Običajno zadostuje ena stopnja, včasih pa je 

potrebno nastavitev spremeniti za več stopenj. 

Na desni strani simbola na zaslonu je prikazana nova izbrana 

vrednost. 

PROGRAMIRANJE 1.3  

POZOR 

ogrevanje izklj. 

hlajenje izklj. 

NASVET

Meni 1.3.1 - gretje 

Zvišanje ali znižanje sobne temperature je mogoče v tem meniju 

programirati za do tri časovna obdobja za vsak dan. Ena stopnja 

je običajno dovolj za spremembo temperature za eno stopinjo, v 

nekaterih primerih pa bo potrebno spremembo povečati za več 

stopenj. 

Če je sobni senzor vgrajen in aktiven, lahko izberemo sobno 

temperaturo (°C) za časovna obdobja. 

Aktiviran Program Sistem 

Program 1 
1 

program 2 program 3 

aktivirano sistem 

vsi dnevi 

pon 

tor 

sre 

čet 

pet 

sob  

ned 

21:30 - 06:00 20.5
° 

Dan Časovno 

obdobje 

Nastavite

v 

Konflikt 

Program: Tukaj izberemo program, ki bi ga spremenili. 

Aktivirano: Tukaj aktiviramo program za izbrano časovno 

obdobje. Nastavljeni časi se ob dezaktiviranju ne spremenijo. 

Sistem (samo RC-HY40): Tukaj izberemo, za 

kateri grelno/hladilni sistem program velja. Ta možnost je 

prikazana le, če je povezanih več grelno/hladilnih sistemov. 

Dan: Izberemo, za kateri dan ali dneve v tednu program velja. 

Za odstranitev programa za določen dan moramo ponastaviti čas 

za ta dan. Čas začetka programa mora biti enak času konca 

programa. Če izberemo vrstico "vsi dnevi", se vsem dnem v 

tednu dodeli to časovno obdobje programa. 
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URNIK OGREVANJE 1.3.1 

 

temperatura utegne stabilizirati. 

e je zunaj hladno in je sobna temperatura prenizka, 
premik 

stopnjo. 

premik 
1 stopnjo. 

 in je sobna temperatura prenizka, 
premik 

stopnjo. 

premik 
1 stopnjo. 

 

 

radiatorski termostati ali talno gretje. 

Zato termostate povsem odprite, razen v prostorih, kjer 

 
 

 

 



RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Časovno obdobje: Izberemo čas začetka in konca programa 

za izbrani dan. 

Nastavitev: Tukaj izberemo, kolikšen mora biti odklon grelne 

krivulje v meniju 1.1 v trajanju programa. Če je sobni senzor 

vgrajen in aktiven, lahko sobno temperaturo za časovno obdobje 

izberemo v (°C) . 

Časovno obdobje: Izberemo čas začetka in konca programa 

za izbrani dan. 

Nastavitev: Tukaj izberemo, kdaj aktivno gretje ne bo 

omogočeno.  

Konflikt: Če sta dve nastavitvi med seboj v konfliktu, se 

pojavi rdeč klicaj. 

Konflikt: Če sta dve nastavitvi med seboj v konfliktu, se 

pojavi klicaj v rdeči barvi. NASVET 

NASVET 

NASVET 

NASVET 

POZOR 

Meni 1.3.2 - hlajenje 

Tukaj lahko programiramo, kdaj je hlajenje aktivno v bivalnih 

prostorih za dve časovni obdobji za vsak dan v tednu. 

Aktiviran Program 

program 1 program 2 

aktiviran 

vsi dnevi 

pon 

tor 

sre 

čet 

pet 

sob 

ned 

21:30 - 06:00 vk
lo
p 

Dan Časovno 

obdobje 

Nastavite

v 

Konflikt 

Program: Tukaj izberemo program, ki bi ga spremenili. 

Aktiviran: Tukaj aktiviramo program za izbrano časovno 

obdobje. Nastavljeni časi se ob dezaktiviranju ne spremenijo. 

Dan: Izberemo, za kateri dan ali dneve v tednu program velja. 

Za odstranitev programa za določen dan moramo ponastaviti čas 

za ta dan. Čas začetka programa mora biti enak času konca 

programa. Če izberemo vrstico "vsi dnevi", se vsem dnem v 

tednu dodeli to časovno obdobje programa. 
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URNIK HLAJENJA 1.3.2 

 
Sprememba temperat

Kratkotrajni programi za talni ogrevalni sistem ne bodo 

 

 

 

 

 

 

Program se v
 

 

tednu, najprej izberite »vsi dnevi«, nato pa programe 
za nekatere dneve spremenite. 

 

tednu, najprej izberite »vsi dnevi«, nato pa programe 
za nekatere dneve spremenite. 

 

 



Bolj strm naklon 
krivulje 

ZUNANJA 
TEMPERATURA 

Odklon grelne krivulje 

RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Meni 1.9 - napredno Predpisana grelna krivulja za vašo hišo je vidna v meniju 

"OGREVALNA KRIVULJA ". Naloga krivulje za gretje je ta, 

da vzdržuje stalno notranjo temperaturo v hiši ne glede na 

zunanjo temperaturo, s tem pa energijsko učinkovito delovanje. 

Iz te krivulje gretja krmilnik izračuna temperaturo vode, ki jo 

pošilja v grelni sistem, temperaturo dovoda, s tem pa uravnava 

notranjo temperaturo v prostoru.  Izberite grelno krivuljo in si 

zapisujte, kako se temperatura dovoda spreminja ob 

spremembah zunanje temperature. Če črpalka oskrbuje tudi 

hlajenje, je enako mogoče nastaviti tudi hladilno krivuljo. 

Koeficient krivulje 

Grelna/hladilna krivulja določa razmerje med želeno 

temperaturo vode v dovodu in pripadajočo zunanjo temperaturo. 

Strma krivulja pomeni, da se temperatura dovoda viša pri nižjih 

zunanjih temperaturah pri gretju, in se niža pri višjih zunanjih 

temperaturah pri hlajenju. 

Temperatura dovoda 

NAPREDNO 1.9  

krivulja 

zunanje nastavljanje 

min.temp.dviž.voda 

nastavitev sobnega tipala 

lastna krivulja 

paralelni premik točke 

Meni "napredno" ima besedilo oranžne barve in je namenjen 

naprednejšim uporabnikom. Ta meni ima več podmenijev. 

"krivulja" Nastavitev nagiba toplotne krivulje za gretje in 

hlajenje. 

"zunanje nastavljanje" Nastavitev odklona toplotne 

krivulje z zunanjim kontaktom. 

"min.temp.dviž.voda " Nastavitev najnižje dovoljene 

temperature vode v dovodu. 

"nastavitev sobnega tipala" Nastavitve za senzor sobne 

temperature.  

"lastna krivulja "Nastavitev lastne krivulje za gretje in 

hlajenje. 

"točka odklona" Nastavitev odklona toplotne krivulje za 

gretje ali hlajenje pri določeni zunanji temperaturi. 

Meni 1.9.1 - Nastavitev krivulje za gretje/hlajenje 

°C 

70 

60 

50 

40 

30 

10 0 - 10 - 20 - 30 - 40 °C 

Zunanja temperatura 

Optimalen nagib krivulje je odvisen od klimatskih razmer v 

vašem kraju, od tipa grelnega sistema (radiatorji ali talno gretje) 

in toplotne izoliranosti stavbe. 

Krivuljo nastavimo ob vgradnji grelnega sistema, lahko pa 

kasneje zahteva popravke. Krivulja običajno ne zahteva 

popravkov. 

sistem 

temp.dviž.voda °C 

POZOR 

zunanja temp. °C 

 hladilna krivulja 1.9.1.2  sistem 

Paralelni premik točke 

Ciljno temperaturo lahko s to funkcijo vzporedno pomaknemo 

po vsem območju zunanje temperature. Ta se odkloni za 5 °C, 

če krivuljo odklonimo za 2 stopnji. 

Ciljno temperaturo lahko s to funkcijo pomaknemo vzporedno 

po vsem območju zunanje temperature. Ta se odkloni za 5 °C, 

če krivuljo odklonimo za 2 stopnji. 

Temperatura dovoda 

temperatura dovoda °C 

zunanja temp. °C 

grelna krivulja 

Območje nastavitve: 0 – 15 

Privzeta vrednost: 9 

hladilna krivulja (zahtevana je dodatna oprema) 

°C 

70 
Paralelni premik točke 

60 

50 

40 

Območje 

nastavitve: 0 – 9 

Privzeta vrednost: 

0 

30 

10 0 - 10 - 20 - 30 - 40 °C 

Zunanja temperatura 
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Za potrebe fine nastavitve notranje temperature 

določimo odklon od krivulje navzgor ali navzdol, to 
storimo v meniju 1.1 "temperatura". 

OGREVALNA KRIVULJA 1.9.1.1 

 
Bolj strm naklon krivulje 

 

  

 

 

sistem 

 



ZUNANJA 
TEMPERATURA 

Najvišja 
vrednost 

Najnižja 
vrednost 

RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Temperatura dovoda - najvišja in najnižja vrednost 

Ta funkcija se uporablja za omejitev najvišje in najnižje 

temperature. Grelna/hladilna krivulja postane zunaj območja 

najnižje/najvišje ciljne temperature vodoravna. 

NASVET 

POZOR 

Meni 1.9.2 - zunanje nastavitve 

 ZUNANJE NASTAVLJANJE 1.9.2 

Temperatura dv. voda 

dovoda °C 

70 
ogrevalni sistem 1 °

C 
60 ogrevalni sistem 2 

ogrevalni sistem 3 °
C 

50 

ogrevalni sistem 4 40 

30 

10 0 - 10 - 20 - 30 - 40 °C 

Zunanja temperatura 

*Če imamo le en ogrevalni sistem, je na zaslonu le "ogrevalni sistem 

1". 

ogrevalni sistem 

Območje nastavitve: -10 do +10 ali želena sobna 

temperatura, če je priklopljen sobni senzor. 

Privzeta vrednost: 0 

Z zunanjim kontaktom lahko začasno termostatu ali programski 

uri sporočimo, da želimo med ogrevanjem višjo ali nižjo 

temperaturo. Ko je kontakt sklenjen, se odklon od toplotne 

krivulje poveča ali zmanjša za število stopenj, ki je izbrano v 

meniju. Če je sobni senzor vgrajen in aktiven, je nastavljena 

želena sobna temperatura (°C). 

Če je priklopljenih več ogrevalnih sistemov, se nastavitev lahko 

opravi ločeno za vsakega posebej. 

Simbol na koncu krivulje pomeni številko krivulje. Slika ob 

ikoni termometra pove odklon krivulje. Z nastavitvenim 

gumbom izberite novo vrednost. 

Novo izbrano vrednost potrdite s tipko OK. Krivulja 0 je lastna 

krivulja, ki jo ustvarimo v meniju 1.9.7. 

Za izbiro drugačne krivulje (nagiba): 

1. Za vstop v način za nastavitve pritisnite tipko OK 

2. Izberite novo krivuljo. Krivulje imajo številke od 0 

do 15, večja številka pomeni bolj strmo krivuljo. 

Krivulja 0 pomeni, da uporabljamo "lastno 

krivuljo" (menu 1.9.7). 

3. Za izhod iz načina za nastavitve pritisnite tipko OK 

Za branje vrednosti krivulje: 

1. Z nastavitvenim gumbom izberite obroč na kazalcu 

zunanje temperature. 

2. Pritisnite tipko OK. 

3. Sledite sivi črti navzgor do krivulje in v levo za branje 

vrednosti temperature dovoda pri izbrani zunanji 

temperaturi. 

4. Zdaj lahko preverjate vrednosti pri različnih zunanjih 

temperaturah z vrtenjem gumba v levo in v desno in 

odčitavanjem pripadajočih vrednosti temperature 

dovoda. 

5. S tipko OK ali Nazaj izstopite iz načina za prikaz vrednosti. 
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RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Menu 1.9.3 – minim.temp.dv.voda Menu 1.9.4 - nastavitev sobnega tipala 

faktor sistema 
 MIN.TEMP.DVIŽ.VODA – OGR. 1.9.3.1  

NASTAVITEV SOBNEGA TIPALA 1.9.4  

ogrevalni sistem 1 °
C 

tipalo ref. prostora sist. 1 

ogrevalni sistem 2 °
C 

faktor ogrevanja sistem 1 

ogrevalni sistem 3 °
C 

faktor hlajenja sistem 1 

ogrevalni sistem 4 °
C 

tipalo ref. prostora sist. 2 

tipalo ref. prostora sist. 3 

tipalo ref. prostora sist. 4 

 MIN.TEMP.DVIŽ.VODA – HLAJ. 1.9.3.2  

*Če imamo le en ogrevalni sistem, je na zaslonu le "tipalo ref. prostora 

sist. 1". ogrevalni sistem 1 °
C 

ogrevalni sistem 2 °
C gretje 

Območje nastavitve: 0.0 – 6.0 

Tovarniška nastavitev gretje: 2,0 

hlajenje (potrebna je dodatna oprema) 

Območje nastavitve: 0.0 – 6.0 

Tovarniška nastavitev hlajenje: 1,0 

Tukaj aktiviramo tipala, ki regulirajo sobno temperaturo. 

ogrevalni sistem 3 °
C 

ogrevalni sistem 4 °
C 

*Če imamo le en ogrevalni sistem, je na zaslonu le "ogrevalni sistem 1". 

gretje 

Območje nastavitve: 5 – 70 °C 

Privzeta vrednost: 20 °C 

hlajenje (potrebujemo toplotno črpalko z možnostjo 
hlajenja) 

Odvisno od napeljave hladilnega sistema (2 cevni /4 cevni 

sistem) je spodnja meja območja nastavitve med 7 in 18 °C. 

Območje nastavitve: 7 – 30 °C 

Tovarniška nastavitev: 18 °C 

V meniju 1.9.3 izberemo gretje ali hlajenje, v naslednjem meniju  

(najnižja temperatura dv. voda ogrevanje/hlajenje) nastavimo 

najnižjo temperaturo za temperaturo dovoda v grelni/hladilni 

sistem. To pomeni, da RC-HY20/40 nikoli ne izračuna 

temperature, ki je nižja od tukaj nastavljene. 

Če je priklopljenih več ogrevalnih sistemov, se nastavitev lahko 

opravi ločeno za vsakega posebej. 

POZOR 

Tukaj določimo faktor (numerično vrednost), ki določa, 

kolikšen bo vpliv previsoke ali prenizke temperature (razlika 

med želeno in dejansko sobno temperaturo) v prostoru na 

temperaturo dovoda v grelno/hladilni sistem. Višja vrednost 

povzroči večjo in hitrejšo spremembo odklona od nastavljene 

toplotne krivulje. 

OPOMBA 

NASVET 

Če je priklopljenih več grelno/hladilnih sistemov, zgornjo 

nastavitev lahko opravimo za vsakega posebej. 
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RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Meni 1.9.5 - nastavitve za hlajenje Čas med preklopom gretje/hlajenje 

Območje nastavitve: 0 – 48 h 

Tovarniška nastavitev: 2 

RC-HY20/40 lahko uporabimo za hlajenje hiše v vročih 

obdobjih. 

 hlajenje 1.9.5  

delta pri +20 
°C 

°
C 

delta pri +40 
°C 

°
C 

POZOR 
tipalo 
gretje/hlajen
je 

BT7
4 

točka  tipala  

ogrevanje/hlajenje 

gretje pri sobni t. pod 

°C 

D
M 

delta pri +20 °C 

Nastavitev želene razlike temperature med dovodom in 

povratkom v grelno/hladilni sistem v načinu hlajenja, ko je 

zunanja temperatura +20 °C. RC-HY20/40 se skuša kolikor je 

le mogoče približati izbrani temperaturi. 

delta pri +40 °C 

Nastavitev želene razlike temperature med dovodom in 

povratkom v grelno/hladilni sistem v načinu hlajenja, ko je 

zunanja temperatura +40 °C. RC-HY20/40 se skuša kolikor je 

le mogoče približati izbrani temperaturi. 

tipalo ogrevanje/hlajenje 

Če bo en prostor določal, kako bo deloval celoten 

grelno/hladilni sistem, uporabiti tipalo (BT74). Če je krmilniku 

RC-HY20/40 priklopljeno tipalo temperature (BT74), ta določa, 

kdaj je treba preklopiti med gretjem in hlajenjem za celoten 

sistem. 

 hlajenje 1.9.5  

uporabi tipalo 

izbrana točka tipala 
gretje/hlajenje 

°
C 

ogrevanje pri sobni t. pod 

hlajenje pri sobni t. nad 

°
C 
°
C 

delta pri +20 °C 

Območje nastavitve: 3 – 10 °C 

Tovarniška nastavitev: 3 

delta pri +40 °C 

Območje nastavitve: 3 – 20 °C 

Tovarniška nastavitev: 6 

POZOR 
senzor gretje/hlajenje 

Območje nastavitve: BT74 (BT50, RMU-BT50) 

Tovarniška nastavitev: BT74 

točka tipala ogrevanje/hlajenje 

Območje nastavitve: 5 – 40 °C 

Tovarniška nastavitev: 21 

ogrevanje pri sobni t. pod 

Območje nastavitve: 0,5 – 10,0 °C 

Privzeta vrednost: 1,0 

hlajenje pri sobni t. nad 

Območje nastavitve: 0,5 – 10,0 °C 

Privzeta vrednost: 3,0 

začetek aktivnega hlajenja 

Območje nastavitve: 10 – 

300 DM Tovarniška 

nastavitev: 30 DM 

zakasnitev kompresorjev (samo RC-HY40) 

Območje nastavitve: 10 – 150 

Privzeta vrednost: 30 

DM hlajenje (samo RC-HY40) 

Območje nastavitve: -3000 – 3000 minut 

zakasnitve hlajenja Tovarniška nastavitev: -1 

točka tipala ogrevanje/hlajenje 

Tukaj lahko izberemo, pri kateri notranji temperaturi RC-

HY20/40 preklopi med gretjem in hlajenjem. 

ogrevanje pri sobni t. pod 

Tukaj določimo, kako nizko se sobna temperatura lahko spusti 

pod želeno temperaturo, preden RC-HY20/40 preklopi v način 

za gretje. 

hlajenje pri sobni t. nad 

Tukaj določimo, kako visoko se sobna temperatura lahko dvigne 

nad želeno temperaturo, preden RC-HY20/40 preklopi v način 

za hlajenje. 

začetek aktivnega hlajenja 

Tukaj določimo, kdaj se aktivno hlajenje vključi. 

DM (Degree Minutes - stopinje minute) so enota za merjenje 

trenutne potrebe po toploti v hiši in določajo, kdaj se 

vključijo/izključijo kompresor, hlajenje in dodatni grelnik. 
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meniju 5.4, v meniju 1.9.5. ne moremo izbrati nobenega 
drugega tipala. 
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RC-HY20/40 – za vaše udobje 

zakasnitev kompresorjev (samo RC-HY40) POZOR 

POZOR 

Meni 1.9.8 – paralelni premik točke 

Razlika DM, ki določa, kdaj se naslednjič vključi delovanje 

kompresorja. 

DM hlajenje (samo RC-HY40) 

To poglavje je na voljo le, če priklopljena naprava meri potrebo 

po toploti DM. 

Po določitvi najnižje in najvišje vrednosti bo sistem samodejno 

določil dejansko vrednost na osnovi števila kompresorjev, ki 

delujejo v hlajenju. 

čas med preklopom gretje/hlajenje 

Ta možnost je na voljo samo v 2 cevnih hladilnih sistemih. 

Tukaj določimo, kako dolgo RC-HY20/40 čaka do preklopa v 

gretje potem, ko ni več zahteve po hlajenju, in obratno. 

PARALELNI PREMIK TOČKE 1.9.8  

tocka zunanje temp. °
C 

sprememba krivulje °
C 

temp. dviž. Voda (°C) 

zunanja temp. (°C) 

točka zunanje temp. 

Območje nastavitve: -40 – 30 °C 

Privzeta vrednost: 0 °C 

spremembo krivulje 

Območje nastavitve: -10 – 10 °C 

Privzeta vrednost: 0 °C 

Tukaj izberemo paralelni premik točke temperature pri določeni 

zunanji temperaturi. Ena stopnja je običajno dovolj za 

spremembo temperature za eno stopinjo, v nekaterih primerih 

bo potrebna sprememba več stopenj. 

Vpliv na toplotno krivuljo je pri ± 5 °C od izbrane zunanje 

temperature. 

Pomembno je izbrati pravilno toplotno krivuljo, da je sobna 

temperatura čim bolj enakomerna. 

Meni 1.9.7 - lastna krivulja 

temperatura dovoda 

 LASTNA OGREVALNA KRIVULJA 1.9.7.1  

temp.dviž.voda pri -30 °C °
C 

temp.dviž.voda pri -20 °C °
C 

temp.dviž.voda pri -10 °C °
C 

temp.dviž.voda pri 0 °C °
C 
°
C 

temp.dviž.voda pri 10 °C 

NASVET temp.dviž.voda pri 20 °C °
C 

LASTNAHLADILNA KRIVULJA 1.9.7.2  

temp.dviž.voda pri 0 °C  20  °
C 

temp.dviž.voda pri 10 °C  20  °
C POZOR  20  temp.dviž.voda pri 20 °C °
C 

temp.dviž.voda pri 30 °C  20  °
C 

 20  temp.dviž.voda pri 40 °C °
C 

gretje 

Območje nastavitve: 5 

– 70 °C 
hlajenje (potrebna je dodatna oprema) 

Odvisno od uporabljene opreme se območje nastavitve lahko 

spremeni. 

Območje nastavitve: -5 – 40 °C 

Tukaj ustvarite lastno grelno ali hladilno krivuljo tako, da 

določite želene temperature dovoda za različne zunanje 

temperature. 
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RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Sanitarna voda 

Splošno 

Podmeniji 

Ta meni se pojavi le, če je v toplotni črpalki vgrajen grelnik za 

sanitarno vodo. 

Meni "SANITARNA VODA" ima več podmenijev. Informacija 

o stanju posameznega menija je navedena na zaslonu ob vsakem 

meniju. 

Menu 2.1 - začasno luks 

ZACASNO LUKS 2.1  

izkl 

enkratno povec   

3 ur 

6 ur 

12 ur 

SANITARNA VODA  2 
Območje nastavitve: 3, 6 in 12 ur in način »izkl« in 

"enkratno povečanje"  

Privzeta vrednost: »izkl« 

Ko se potreba po topli vodi nenadoma poveča, ta meni 

uporabimo za zvišanje temperature sanitarne vode v načinu luks 

za določen čas. 

začasno luks izkl. 

režim udobja normalno 

programiranje izkl 

napredno 

POZOR 
- luksuzno "luks" v meniju 2.2, 

 
   

"začasno luks" Aktivira se začasno zvišanje temperature 

sanitarne tople vode. V statusnem polju je “izkl", ali informacija 

o preostalem času zvišane temperature sanitarne tople vode. 

"režim udobja" Nastavitev udobja sanitarne vode. Statusno 

polje kaže izbrani način, "gospodarno", "normalno" ali 

"luksuzno". 

"programiranje" Časovno programiranje režimov udobja 

sanitarne tople vode. Prikazano je stanje "nastavljeno", če 

nastavite program, a trenutno ni aktiven, "počitnice", če je 

sočasno s časovnim programom aktiven program za počitnice 

(funkcija »počitnice« ima prednost), "aktiven", če je aktiven 

kateri od segmentov časovnega programa, sicer je napis stanja 

"izklj.". 

Funkcija se aktivira takoj, ko je izbrano časovno obdobje in 

potrjeno s tipko OK. Preostali čas za izbrano nastavitev je 

prikazan na desni. 

Po poteku tega časa se RC-HY20/40 vrne v način, ki je izbran v 

meniju 2.2. Izbrati »izkl« če želimo funkcijo »začasno luks« 

izključiti. 

Meni 2.2- režim udobja 
REŽIM UDOBJA 2.2  

"napredno" Nastavitev ponavljajočega zvišanja temp.  
gospodarno 

normalno 

luks 

Območje nastavitve: smart control, gospodarno, 

normalno, luks. Privzeta vrednost: normalno 

Razlika med izbirnimi načini je v temperaturi tople sanitarne 

vode. Višja temperatura pomeni, da je na voljo več tople vode.  

smart control: Krmilnik samodejno prilagaja pogoje za 

optimalno delovanje. 

gospodarno: Ta način nudi manj tople vode, a je bolj 

ekonomičen. Ta način se lahko uporabi v manjših bivalnih 

enotah z manj potrebe po topli sanitarno vodi. 

normalno: Normalni način zagotavlja več tople sanitarne vode 

kot način varčno, in je primeren za večino bivalnih enot. 

luks: Način luksuzno (luks) nudi največjo možno količino tople 

sanitarne vode. V tem načinu se za segrevanje sanitarne vode 

uporabljata tako potopni grelnik, kot kompresor, kar lahko 

poveča stroške delovanja. 
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RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Meni 2.3 - programiranje 

Mogoče je programirati dve obdobji udobja za sanitarno 

vodo za vsak dan v tednu. 

Program se aktivira / dezaktivira z dodajanjem ali 

odstranitvijo kljukice ob postavki "aktivirano". Nastavljeni 

časi se ob deaktiviranju ne spremenijo. 

Meni 2.9 - napredno 

Meni "napredno" ima besedilo oranžne barve in je namenjen 

naprednejšim uporabnikom. Ta meni ima več podmenijev. 

              NAPREDNO 2.9  

Aktiviran Program 

periodični dvig 
 

kroženje sanitarne vode 
program 1 program 2 

aktivirano 

vsi dnevi 

pon 

tor 

sre 

čet 

pet 

sob 

ned 

normalno 

Meni 2.9.1 – periodični dvig 

 PERIODIČNI DVIG 2.9.1  

Dan Čas        Režim udobja Konflikt 

Program: Tukaj izberemo program, ki bi ga spremenili. 

Aktiviran: Tukaj aktiviramo program za izbrano časovno 

obdobje. Nastavljeni časi se ob dezaktiviranju ne spremenijo. 

Dan: Izberemo, za kateri dan ali dneve v tednu program velja. 

Za odstranitev programa za določen dan moramo ponastaviti čas 

za ta dan. Čas začetka programa mora biti enak času konca 

programa. Če izberemo vrstico "vsi dnevi", se vsem dnem v 

tednu dodeli to časovno obdobje programa. 

Čas: Izberemo čas začetka in konca programa za izbrani dan. 

Režim udobja: Tukaj izberemo udobje sanitarne vode za to 

časovno obdobje. 

Konflikt: Če sta dve nastavitvi med seboj v konfliktu, se pojavi 

rdeč klicaj. 

aktivirano 

obdobje dnevi 

cas zac.. 

Naslednji periodicni dvig 
ponavljajoče zvišanje 

obdobje 

Območje nastavitve: 1 – 90 dni 

Privzeta vrednost: 14 dni 

čas začetka 

Območje nastavitve: 00:00 – 23:00 

Privzeta vrednost: 00:00 

Za preprečitev razmnoževanja bakterij v grelniku vode toplotna 

črpalka ponavljajoče za kratek čas zviša temperaturo tople vode. 

Čas med vsakim zvišanjem temperature nastavimo tukaj. Čas 

lahko nastavimo od 1 do 90 dni. Tovarniška nastavitev je 14 dni. 

Za vklop/izklop funkcije označite/odznačite "aktivirano". 

NASVET 

NASVET 
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RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Meni 2.9.2 - kroženje tople vode (potrebna je dodatna oprema) 

KROŽENJE TOPLE VODE. 2.9.2  

cas delovanja min 

čas izklopa min 

obdobje 1 

obdobje 2 

obdobje 3 

čas delovanja 

Območje nastavitve: 1 – 60 min 

Privzeta vrednost: 60 min 

čas izklopa 

Območje nastavitve: 0 – 60 min 

Privzeta vrednost: 0 min 

Tukaj določimo do tri obdobja za kroženje sanitarne vode za 

vsak dan. V izbranih obdobjih bo krožilna črpalka za toplo vodo 

delovala  po zgornjih nastavitvah. 

"čas delovanja" določa, koliko časa črpalka za toplo vodo deluje 

v vsakem obdobju delovanja. 

"čas izklopa" določa, koliko časa je črpalka za toplo vodo 

izključena v vsakem obdobju delovanja. 

Kroženje tople vode aktiviramo v meniju 5.4 "mehki vhodi in 

izhodi". 
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RC-HY20/40 – za vaše udobje 

Info 

Splošno 

Podmeniji 

Meni "INFO" ima več podmenijev. V teh menijih ni mogoče 

ničesar nastavljati, namenjeni so le prikazovanju informacij.  

Informacija o stanju posameznega menija je navedena na 

zaslonu ob vsakem meniju. 

 INFO 3 

Meni 3.1 - servisne info 

Informacije o trenutnem stanju delovanja sistema (npr. Trenutne 

temperature, ipd.). Ni pa mogoče ničesar spreminjati. 

Informacije vsebujejo več strani. Po straneh se pomikamo z 

vrtenjem nastavitvenega gumba. 

SERVISNE INFO 3.1  

stanje 

obrat prioritete         

zunanja temp. (BT1) 

san.voda, ogrevanje (BT6)     

racunska temp. dviž. V.1 

stopinjske minute 

AA25 

Izkl 

       -- °C           
-- °C 

45.0  °C 

0 

servisne info 

info o kompr. deluje 

Info o dod.grelcu izklj. 

pregled alarmov 

pregled sob. temp. 

Simboli, ki se pojavijo v tem meniju: 

Kompresor Gretje 
"servisne info" kaže temperature in nastavitve v sistemu. 

"info o kompr. " kaže čase delovanja, število vklopov itd. za 

kompresor v toplotni črpalki. 

"info o dod. grelcu" kaže podatke o časih delovanja 

dodatnih virov toplote, ipd. 

"pregled alarmov" kaže zadnje alarme. 

"pregled sob. temp." povprečna notranja temperatura po 

tednih za preteklo leto. 

Dodajanje Topla voda 

Hlajenje 

Črpalka hladilnega 
medija (oranžna) 

Meni 3.2 – info o kompresorju 

Informacije o stanju delovanja kompresorja in statistični 

podatki. Ni pa mogoče ničesar spreminjati. 

Če je več kot en grelno/hladilni sistem, so podatki na več 

straneh. Po straneh se pomikamo z vrtenjem nastavitvenega 

gumba. 

 INFO O KOMPR. 3.2    

s2  s3  s4   s5  s6  s7   s8 

Komp.nap.t.c. 

EB101 1 

stanje: 

Št. zagonov 

skupni čas delovanja: 

- od tega za toplo vodo: 

195 ur 

5 ur 
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Meni 3.3 – info o dodatnem grelcu 

Informacije o nastavitvah dodatnih virov toplote, stanju 

delovanja in statistični podatki. Ni pa mogoče ničesar 

spreminjati. 

Če je več kot en grelno/hladilni sistem, so podatki na več 

straneh. Po straneh se pomikamo z vrtenjem nastavitvenega 

gumba. 

Meni 3.5 – pregled sobnih temperatur 

Tu vidimo povprečno notranjo temperaturo po tednih za 

preteklo leto. Črtkana črta kaže povprečno letno temperaturo. 

Povprečna zunanja temperatura je prikazana le, če je 

priklopljen senzor zunanje temperature. 

Za prikaz povprečne temperature 

1 Z nastavitvenim gumbom obroč na kazalcu postavite na 

številko tedna. 

2 Pritisnite tipko OK. 

3. Sledite sivi črti navzgor do krivulje in v levo za branje 

povprečne sobne temperature za izbrani teden. 

4. Zdaj lahko z vrtenjem gumba v levo in desno prikazujemo 

vrednost povprečne temperature za posamezne tedne v letu. 

5. S tipko OK ali Nazaj izstopite iz načina za prikaz. 

 INFO O DOD. GRELCU 3.3  

stanje: 

časovni faktor: 

izkl 

Meni 3.4 - zgodovina alarmov 

Za lažje iskanje napak je tu shranjena zgodovina delovanja 

sistema ob opozorilih o napakah (alarmih). Videti je mogoče 

podatke o zadnjih desetih alarmih. 

Za prikaz podatkov o delovanju v primerih alarma tega označite 

in pritisnite tipko OK. 

 

PREGLED ALARMOV 3.4  

teden 

zunanja temp. 

kondenzator povratek 

kondenzator izhod 

dodajanje 

polnjenje tople vode 

pretok hl. medija 

uparilnik  

čas delovanja 

način delovanja 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Podatki o alarmu 
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Moj sistem - nastavitve toplotne črpalke 

Splošno 

Podmeniji 

Meni "MOJ SISTEM" ima več podmenijev. Informacija o 

stanju posameznega menija je navedena na zaslonu na desni 

strani vsakega podmenija. 

"dodatne funkcije" Nastavitve morebitnih dodatnih funkcij v 

grelnem sistemu. 

"režim delovanja" Izbira ročnega ali avtomatičnega načina 

delovanja. Informacije o stanju kažejo izbrani način delovanja. 

 

Meni 4.1 - dodatne funkcije 

Nastavitve dodatnih funkcij, vgrajenih v RC-HY20/40 so 

mogoče v podmeniju. 

Meni 4.1.3 - internet 

Tukaj opravimo nastavitve za povezavo krmilnika RC-

HY20/40 i Internetom. 

            INTERNET 4.1.3  

myUpway
™ 
nastavitve tcp/ip 

nastavitve namestnika 

MOJ SISTEM  4 

OPOMBA dodatne funkcije 

režim delovanja avt
om
atič
no 

 
moje ikone 

čas in datum 

Meni 4.1.3.1 - myUpway™ 

Tu upravljamo povezavo sistema z myUpway™ 

(www.myUpway.com) in vidimo število uporabnikov, ki so s 

sistemom povezani po internetu. 

Povezani uporabnik ima uporabniški račun v myUpway™, s 

pravicami za regulacijo in/ali spremljanje vašega sistema. 

slovenšcina jezik / language 

nastavitev počitnice Izkl 

"čas in datum" nastavitev trenutnega časa in datuma. 

"jezik/language" Tukaj izberite jezik uporabniškega 

vmesnika. Informacije o stanju kažejo izbrani jezik. 

"nastavitev dopust" Programiranje gretja, segrevanja 

sanitarne vode in prezračevanja v času odsotnosti. Informacija o 

stanju "nastavljen" je prikazana, če ste nastavili program za 

dopust, a ta trenutno ni aktiven, "aktiven" je prikazan, če je 

program za dopust aktiven, sicer pa je napis  " izklj.". 

"napredno" Nastavitve načina delovanja krmilnega modula. 

 myUpway 4.1.3.1  

serijska številka 

povezovalni niz 

število 
uporabnikov 

zahtevaj nov povezovalni niz 

izklopi vse uporabnike 

Zahteva za nov povezovalni niz 

Za povezavo uporabnika na myUpway™ v vaš sistem morate 

zahtevati enotni povezovalni niz. 

1. Označite “zahtevaj nov povezovalni niz" in pritisnite tipko 

OK. 

2. Sistem bo komuniciral z myUpway™ in ustvaril povezovalni 

niz. 

3. Po prejemu povezovalnega niza je ta prikazan v tem meniju 

v postavki "povezovalni niz" in velja 60 minut. 
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Odklop vseh uporabnikov 

1. Označite “odklopi vse uporabnike" in pritisnite tipko OK. 

2. Sistem zdaj komunicira z myUpway™ in prekine povezavo z 

vsemi uporabniki, ki so naj povezani po Internetu. 

Meni 4.1.3.9 - nastavitve namestnika 

Tu lahko nastavite namestnika (proxy) za vaš sistem. 

Proxy nastavitve potrebujemo, da posredovalnemu strežniku 

(proxy server - namestniku) med sistemom in internetom 

sporočimo povezovalne podatke. Te nastavitve se predvsem 

uporabljajo, kadar se sistem v Internet povezuje po mreži 

podjetja. Sistem podpira proxy prijavo tipa HTTP Basic in 

HTTP Digest. 

Če ne poznate potrebnih nastavitev, povprašajte upravitelja 

mreže (ali podobno) za več informacij. 

 

 nastavitve proxy 4.1.3.9  

OPOMBA 

Meni 4.1.3.8 - nastavitve tcp/ip 

Tu lahko nastavite TCP/IP nastavitve za vaš sistem. 

Avtomatična nastavitev (DHCP) 

1. Označite “avtomatično". Sistem zdaj TCP/IP nastavitve 

sprejema po DHCP. 

2. Označite “potrdi" in pritisnite tipko OK. 

uporabi proxy 
 

strežnik 

vrata 

uporabniško ime 

geslo 

potrdi ponastavi 
NASTAVITVE TCP/IP 4.1.3.8 

Nastavitve 

1. Odznačite “uporabi namestnika",  če ne želite 

uporabljati proxy povezave. 

2. Označite “strežnik" in pritisnite tipko OK. 

3. Na navidezni tipkovnici vnesite pravilne podatke. 

4. Označite “OK" in pritisnite tipko OK. 

avtomatsko 

ip-naslovj 

omrežna maska   
maska 

prehodi 

dns 

5. Ponovite 1 - 3 za "vrata", "uporabn. ime" in "geslo". 

6. Označite “potrdi" in pritisnite tipko OK. 
potrdi ponastavi 

NASVET Ročne nastavitve 

1. Odznačite "avtomatsko", zdaj imate dostop do številnih 

nastavitvenih možnosti. 

2. Označite “ip-naslov" in pritisnite tipko OK. 

3. Na navidezni tipkovnici vnesite pravilne podatke. 

4. Označite “OK" in pritisnite tipko OK. 

5. Ponovite 1 - 3 za "omrežna maska", "prehod" in "dns". 

6. Označite “potrdi" in pritisnite tipko OK. 

POZOR 

NASVET 
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Vse nastavitve, opravljene od vstopa v meni, je 

"ponastavitev" in pritisnemo tipko OK. 

 
Sistem se v Internet ne more povezati brez pravilnih 

 

 
Vse nastavitve, opravljene od vstopa v meni, je 

"ponastavitev" in pritisnemo tipko OK. 

  

 
Po odklopu vseh uporabnikov noben od njih ne more 

 

 

 



cena, zunanje 
obdobje 

tarifa 

cena za kWh, nizka 
tarifa 
cena za kWh, visoka 
tarifa 

tarif
a 

cena za kWh, nizka 
tarifa 

cena za kWh, visoka 
tarifa 

tarif
a 

cena za kWh, nika 
tarifa 
cena za kWh, visoka 
tarifa 

datum datum 

jan 

de

c 

del.dn
evi 
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Meni 4.2- režim delovanja 

REŽIM DELOVANJA. 4.2  

avto  

ročno 

samo dod.ogr. 

datum datu 

začetni datum 

obdobja z nizko tarifo 

končni datum 

delovni dnevi 

obdobje 

obdobje 

obdobje 

obdobje 

jan 

de

c 

del.dn
evi 

režim delovanja 

Območje nastavitve: avtomatično, ročno, samo dodatno 

ogrevanje  

Privzeta vrednost: avtomatično 

funkcije 

Območje nastavitve: kompresor, dodajanje, gretje, hlajenje 

Krmilni modul je običajno nastavljen na "avtomatično". 

Mogoče je izbrati tudi načine delovanja "samo dod. ogr.", kadar 

uporabljamo le dodatno toploto, ali "ročno", in nato izberemo, 

katere funkcije so dovoljene. 

Način delovanja izberemo tako, da označimo želeni način in 

pritisnemo tipko OK. Ko je izbran kateri od načinov delovanja, 

kaže, kaj je v krmilniku dovoljeno (prekrižano = ni dovoljeno), 

na desni pa izbirne možnosti. Za izbiro dovoljenih funkcij 

slednje z nastavitvenim gumbom označite in pritisnite tipko OK. 

avto 

V tem načinu delovanja krmilni modul avtomatično izbere, 

katere funkcije so dovoljene. 

ročno 

V tem načinu delovanja lahko sami izberemo, katere funkcije so 

dovoljene. V ročnem načinu funkcije "kompresor" ne moremo 

izključiti. 

Samo dodatno ogrevanje 

V tem načinu kompresor ne deluje, uporablja se samo dodatni 

vir toplote. 

dat
um 

dat
um 

jan 

de

c 

del.dn
evi 

POZOR 

POZOR 

 

 
. ogr.« ne morete preklopiti v drug 

 
 

 
 dod. ogr." se delovanje 
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Funkcije 

"kompresor" je ta, ki skrbi za gretje in segrevanje sanitarne 

vode v bivalni enoti. Če je "kompresor" onemogočen, je v 

začetnem prikazu glavnega menija prikazan simbol. V ročnem 

načinu funkcije "kompresor" ne moremo izključiti. 

"dodajanje" je vir, ki kompresorju pomaga pri ogrevanju in 

segrevanju sanitarne vode, ko ta sam ne zmore pokriti vseh 

potreb. 

"ogrevanje" pomeni, da dobimo ogrevanje bivalnih prostorov. 

Funkcijo lahko onemogočimo, kadar prostorov ne želimo 

ogrevati. 

"hlajenje" pomeni, da dobimo hlajenje bivalnih prostorov. Ta 

možnost zahteva hladilno opremo, ali da ima toplotna črpalka 

vgrajeno funkcijo za hlajenje, in je ta v meniju aktivirana. 

Funkcijo lahko onemogočimo, kadar prostorov ne želimo 

hladiti. 

Meni 4.7 - nastavitve za dopust 

Za manj porabe energije med počitnicami lahko programiramo 

zmanjšano ogrevanje in nižjo temperaturo sanitarne vode. 

Hlajenje je mogoče programirati le, če so te funkcije 

priključene. 

Če je sobni senzor vgrajen in aktiven, lahko izberemo sobno 

temperaturo (°C) za časovna obdobja. Te nastavitve veljajo za 

vse grelno/hladilne sisteme s sobnimi senzorji. 

aktivirano 

Začetni datum  

končni datum  

gretje 

želena sobna temper. 

udobje sanitarne vode 

hlajenje 

prezračevanje 

bazen 

Meni 4.4 - čas in datum 

Tu nastavimo uro in datum, način prikaza časa in 

časovni pas. 

Če sobni senzor ni aktiviran, se upošteva izbrani odklon 

ogrevalne krivulje. Ena stopnja je običajno dovolj za 

spremembo temperature za eno stopinjo, v nekaterih primerih 

bo potrebna sprememba nekaj stopenj. Te nastavitve veljajo za 

vse grelno/hladilne sisteme brez sobnega senzorja. 

Program počitnice se začne ob 00:00 na dan začetka in se konča 

ob 23:59 na dan konca. 

 CAS IN DATUM 4.4  

ura  

24 
h 

12 
h 

datu
m  

dan 

mes

ec 

leto 

NASVET 

NASVET NASVET 

POZOR 

Meni 4.6 - jezik 

Tukaj določite jezik, v katerem naj bodo prikazane 

informacije. 

JEZIK  4.6  

30 

 
dopusta 

 

 
 

 

. Da bi imeli pravilen 
as. 

Program za dopust nastavite vnaprej in ga aktivirajte 
tik pred odhodom, da bo do odhoda 
zagotovljeno toplotno udobje. 

 
Program za dopust  

vrnitvijo domov, da sobna temperatura in temperatura 
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Meni 4.9 - napredno 

Meni "napredno" ima besedilo oranžne barve in je namenjen 

naprednejšim uporabnikom. Ta meni ima več podmenijev. 

izklop ogrevanja 

Območje nastavitve: -20 – 40 °C 

Privzete vrednosti: 17 

izklop dodatnega grelca 

Območje nastavitve: -25 – 40 °C 

Tovarniška nastavitev: 5 

čas filtriranja 

Območje nastavitve: 0 – 48 ur 

Privzeta vrednost: 24 ur 

Kadar je režim delovanja "avtomatično", krmilni modul na 

osnovi povprečne zunanje temperature odloči, kdaj vključiti in 

izključiti dodatni grelnik, in je proizvodnja toplote dovoljena. 

Če ima toplotna črpalka vgrajeno tudi funkcijo za hlajenje, in je 

ta v meniju aktivirana, lahko določimo tudi začetno temperaturo 

za hlajenje. 

V tem meniju izberemo povprečne zunanje temperature. 

Lahko izberemo tudi čas, po katerem (čas filtriranja) se 

izračunava povprečna zunanja temperatura. Če izberete 0, bo 

uporabljena trenutna zunanja temperatura. 

Meni 4.9.1 – obrat prioritete 

OBRAT PRIORITETE 4.9.1  

POZOR 
sanitarna voda 

ogrevanje 

bazen 

min 

 30   min 

 30   min 

POZOR 
Obrat prioritete 

Območje nastavitve: 0 – 180 min 

Privzeta vrednost: 30 min 

Tukaj izberemo, za koliko časa sistem deluje za vsako zahtevo, 

če je sočasno več zahtev po delovanju. Če je le ena zahteva, bo 

sistem deluje le po tej zahtevi. 

Kazalec kaže, kje v ciklu je trenutno sitem. 

Če izberemo 0 minut, to pomeni, da zahteva po delovanju nima 

prednosti, in bo upoštevana le tedaj, ko ni drugih zahtev. 

Meni 4.9.3 - nastavitev stopinj minut 

 NASTAVITEV STOPINJSKIH MINUT 4.9.3  

trenutna vrednost DM 

vklopi kompresor DM 

zac.razi. kompresor DM 

zac.razi. dod.grelnika DM Meni 4.9.2 - nastavitev režima avto 
Razlika med koraki dod. grelca DM 

NASTAVITEV REŽIMA AVTO 4.9.2  

trenutna vrednost 

Območje nastavitve: -3000 – 3000 

vklopi kompresor 

Območje nastavitve: -1000 – -30 

Privzeta vrednost: -60 

začetna razlika kompresor (samo RC-HY40) 

Območje nastavitve: 10 – 2000 

Privzeta vrednost: 60 

začetna razlika dodatnega grelnika 

Območje nastavitve: 100 – 2000 

začetek hlajenja °
C 

izklop ogrevanja °
C 

izklop dod. grelca °
C 

čas filtriranja ur 

začetek hlajenja (potrebna je dodatna 

oprema za nastavitev avtomatičnega 

načina) 

Območje nastavitve: 15 – 40 °C 

Tovarniška nastavitev: 25 

31 

 
V sistemih, kjer se za gretje in hlajenje uporabljajo iste 

hlajenje/gretje. 
 

30  

kot "izklop gretja". 
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Dan: Izberemo, za kateri dan ali dneve v tednu program velja. 

Za odstranitev programa za določen dan moramo ponastaviti čas 

za ta dan. Čas začetka programa mora biti enak času konca 

programa. Če izberemo vrstico "vsi dnevi", se vsem dnem v 

tednu dodeli to časovno obdobje programa. 

Časovno obdobje: Izberemo čas začetka in konca programa 

za izbrani dan. 

Blokade: Tukaj določimo želene prepovedi delovanja. 

Konflikt: Če sta dve nastavitvi med seboj v konfliktu, se pojavi 

rdeč klicaj. 

Tovarniška nastavitev: 400 

Razlika med koraki dod. grelca 

Območje nastavitve: 10 – 1000 

Tovarniška nastavitev: 30 

DM (Degree Minutes - stopinje minute) so enota za merjenje 

trenutne potrebe po toploti v hiši in določajo, kdaj se 

vključijo/izključijo kompresor in dodatni grelnik. 

POZOR 

Prepoved delovanja kompresorja zunanje 

enote. 

Prepoved delovanja dodatnega grelnika. Meni 4.9.4 - tovarniška uporabniška nastavitev 

Vse nastavitve, ki so na voljo uporabniku (vključno z 

naprednimi meniji) lahko tukaj ponastavimo na privzeto 

vrednost. 
NASVET 

 TOVUPORABN.NAST. 4.9.4  

Želite ponastaviti  vse svoje nastavitve na 
tovarniške? 

NASVET 

ne da 

POZOR POZOR 

Meni 4.9.5 – urnik blokad 

Dodatno gretje je tukaj mogoče programsko prepovedati za do 

dve različni časovni obdobji. 

Aktivirano Program 

                         URNIK BLOKAD 4.9.5       

program 1 program 2 

aktivirano 

vsi dnevi 

pon 

tor 

sre 

čet 

pet 

sob 

ned 

Meni 4.9.6 - programiranje načina tiho 

Kompresor v tem meniju lahko programiramo v "tihi način" (če 

toplotna črpalka to podpira) za do dve časovni obdobji. 

Če je program aktiven, je v glavnem meniju na krmilniku 

prikazan simbol "tiho delovanje". 

Program Aktiviran 

                          TIHO 4.9.6  

program 2 program 
1 

aktivirano 

vsi 

dne

vi 

pon 

tor 

sre 

čet 

pet 

sob 

ned 

Dan Časovno obdobje Blokada Konflikt 

Če je program aktiven, je v glavnem meniju na krmilniku 

prikazan pripadajoči simbol. 

Program: Tukaj izberemo obdobje blokade. 

Aktiviran: Tukaj aktiviramo program za izbrano časovno 

obdobje. Nastavljeni časi se ob dezaktiviranju ne spremenijo. 

Konflikt 

Dan Časovno 

obdobje 
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itvah je treba ponovno nastaviti 

osebne nastavitve, kot je npr. toplotna krivulja.  

 

 

 

 

tednu, najprej izberite »vsi dnevi«, nato pa programe 
za nekatere dneve spremenite. 

 

nestalno sobno temperaturo. 
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Program: Tukaj izberemo obdobje, ki bi ga spremenili. 

Aktiviran: Tukaj aktiviramo program za izbrano časovno 

obdobje. Nastavljeni časi se ob dezaktiviranju ne spremenijo. 

Dan: Izberemo, za kateri dan ali dneve v tednu program velja. 

Za odstranitev programa za določen dan moramo ponastaviti čas 

za ta dan. Čas začetka programa mora biti enak času konca 

programa. Če izberemo vrstico "vsi dnevi", se vsem dnem v 

tednu dodeli to časovno obdobje programa. 

Časovno obdobje: Izberemo čas začetka in konca programa 

za izbrani dan. 

Konflikt: Če sta dve nastavitvi med seboj v konfliktu, se pojavi 

rdeč klicaj. 

NASVET 

NASVET 

POZOR 
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tednu, najprej izberite »vsi dnevi«, nato pa programe 
za nekatere dneve spremenite. 

 

 



Napake delovanja 

Alarm 

V večini primerov krmilnik zazna napako (alarm) in nanjo na 

zaslonu opozori z opozorilnim sporočilom in navodili, kako jo 

odpraviti. Glej "Upravljanje alarmov" za informacije o 

upravljanju z alarmi. Če se napaka na zaslonu ne pojavi, ali če 

zaslon ni aktiven, upoštevati naslednja navodila za odpravljanje 

napak. 

ukrep. 

OPOMBA 

Odpravljanje napak 

Če uporabniški vmesnik na zaslonu ni prikazan, lahko 

poskusimo naslednje: 

Osnovni ukrepi 

Začnite s preverjanjem naslednjih možnih vzrokov za napako: 

■ Stanje stikala. 

■ Vejna in glavna varovalka v stanovanjski enoti. 

■ Varnostno stikalo v stavbi. 

■ Pravilno nastavljen merilnik obremenitve (če je vgrajen). 

Nizka temperatura sanitarne vode ali pomanjkanje 
tople sanitarne vode 

Navodila za iskanje napak v tem poglavju veljajo le, če je 

vgrajen dodatni grelnik vode. 

■ Zaprt ali zamašen polnilni ventil 

− Ventil odprite. 

■ Mešalni ventil (če je vgrajen) nastavljen prenizko. 

− Nastaviti mešalni ventil. 

■ Krmilni modul v napačnem načinu delovanja. 

− Če je izbran način "ročno", izbrati "dodajanje". 

■ Velika poraba sanitarne tople vode. 

− Počakati, da se sanitarna voda ogreje. V meniju 2.1 lahko 

izberemo Začasno povečanje količine tople vode (začasno 

lux). 

■ Prenizko nastavljena temperatura sanitarne vode. 

− V meniju 2.2 izbrati višjo stopnjo udobja sanitarne vode. 

■ Prenizka temperatura ali brez prednosti za sanitarno vodo. 

− V meniju 4.9.1 podaljšati čas prednosti za sanitarno vodo. 

Nizka sobna temperatura 

■ Zaprti termostati v več sobah. 

− Termostate nastaviti na najvišjo vrednost, v čim več sobah. 

Sobno temperaturo nastaviti v meniju 1.1, namesto dušenja 

s termostati. 

■ Krmilni modul v napačnem načinu delovanja. 

− Vstopiti v  meni 4.2. Če je izbran način "avtomatično", 

izbrati višjo vrednost v "izklop gretja" v meniju 4.9.2. 

− Če je izbran način "ročno", izbrati "gretje". Če to ne 

zadostuje, izbrati "dodajanje". 

■ Prenizko nastavljena vrednost na avtomatični regulaciji 

gretja. 

− Vstopiti v meni 1.1 "temperatura" in povečati odklon grelne 

krivulje. Če je sobna temperatura prenizka samo v načinu 

hlajenje 

Napaka tipala: zunanje tipalo 
BT1 

Alarm 1 

info/ukrep 

ponastavi alarm 

režim udobja aktiviran 

Upravljanje alarmov 

V primeru alarma je prišlo do napake, ki jo označujejo signalna 

svetilka, ki namesto neprekinjeno zeleno sveti neprekinjeno 

rdeče. Dodatno se na zaslonu v polju informacij pojavi ikona 

zvončka. 

Alarm 

V primeru alarma z rdečo signalno svetilko je prišlo do napake, 

ki je toplotna črpalka / krmilnik sama ne znata rešiti. Na zaslonu 

z vrtenjem gumba  in tipko OK prikažemo tip aktivnega alarma 

in ga ponastavimo. Lahko pa tudi sistem preklopimo v način 

delovanja v sili. 

Info/ukrep: Tu lahko preberemo, kaj alarm pomeni in dobimo 

nasvete, kako lahko odpravimo vzrok, ki je napako delovanja 

povzročil. 

ponastavi alarm: V večini primerov zadostuje, če izberemo 

"ponastavitev alarma", da odpravimo vzrok, ki je povzročil 

alarm. Če potem, ko izberemo "ponastavitev alarma", sveti 

zelena svetilka, je vzrok za alarm odpravljen. Če pa sveti rdeča 

signalna svetilka in je na zaslonu prikazan meni ”alarm”, vzrok 

za alarm ostaja. Če alarm izgine, potem pa se ponovno pojavi, 

pokličite inštalaterja. 

Režim udobja aktiviran: ”način v sili” je oblika zasilnega 

načina. To pomeni, da sistem še vedno greje in/ali segreva 

sanitarno vodo, četudi vsebuje kakšno napako. To lahko 

pomeni, da kompresor toplotne črpalke ne deluje. V tem primeru 

dodatni viri grejejo in segrevajo sanitarno vodo. 

POZOR 

Če se alarm ne ponastavi, povprašajte inštalaterja za ustrezen 
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Ob prijavi napake vedno navedite serijsko številko 

naprave (14 mestna). 

 

 



Napake delovanja 

Samo dodatno gretje 

Če odpravljanje vzroka za napako ne uspe, lahko med čakanjem 

na popravilo uporabite način delovanja toplotne črpalke ”samo 

dod. gretje” To pomeni, da delujejo samo dodatni viri za 

ogrevanje prostorov. 

Nastavitev sistema na dodatno gretje 

1. Vstopiti v meni 4.2. 

2. Z vrtljivim gumbom označiti ”samo dod. ogr.” in pritisniti 

tipko OK. 

3. S tipko Nazaj se vrniti v glavni meni. 

ali potrebuje naklon krivulje v meniju 1.9.1 "grelna 

krivulja" nastavitev. 

■ Prenizka temperatura ali brez prednosti za gretje. 

− V meniju 4.9.1 podaljšati čas prednosti za gretje. 

■ "Način počitnice" aktiviran v meniju 4.7. 

− Vstopiti v meni 4.7 in izbrati "Izklj.". 

■ Aktivno zunanje stikalo za regulacijo ogrevanja prostorov. 

− Preveriti vsa zunanja stikala. 

■ Zrak v ogrevalni napeljavi. 

− Iz napeljave izločiti zrak. 

■ Zaprti ventili v grelno napeljavo. 

− Odpreti ventile (prositi inštalaterja za pomoč, kje so). 

■ Napačno nastavljen pretok skozi toplotno črpalko. 

– Preveriti, ali sta v zgodovini napak visoka dovod 

kondenzator (163) ali visoka izhod kondenzator (162). 

Slediti navodilom za nastavitev pretoka. 

Visoka sobna temperatura 

■ Previsoko nastavljena vrednost na avtomatični regulaciji 

gretja. 

– Vstopiti v meni 1.1 "temperatura" in zmanjšati odklon 

grelne krivulje. Če je sobna temperatura previsoka le v 

hladnem vremenu, naklon grelne krivulje v meniju 1.9.1 

"grelna krivulja" zmanjšati. 

■ Aktivno zunanje stikalo za regulacijo ogrevanja prostorov. 

– Preveriti vsa zunanja stikala. 

Nizek tlak v napeljavi 

■ Premalo vode v grelno/hladilni napeljavi. 

– Dodati vodo v grelno/hladilno napeljavo. 

Delovanje kompresorja se ne vključi 

■ Ni zahteve po toploti. 

– Toplotna črpalka nima zahteve po gretju, niti po 

segrevanju sanitarne vode. 

■ Temperaturni pogoj sprožen. 

– Počakati, da se temperaturni pogoj ponastavi. 

■ Ni še dosežen najkrajši čas do naslednje vključitve 

kompresorja. 

– Počakati 30 minut in preveriti, ali se je delovanje 

kompresorja vključilo. 

■ Alarm sprožen. 

– Slediti navodilom na zaslonu. 

POZOR 

35 

 
Pri vklopu brez toplotne črpalke zrak/voda MHI se na 

zaslonu lahko pojavi opozorilo o napaki / alarm. 

Alarm se ponastavi, če v pripadajočo toplotno črpalko 
onemogočimo v meniju 5.2.2 ("vgrajene odvisne 

naprave") 

 

 



Vzdrževanje 

Vzdrževanje 

HSB60/100/140 

Filter delcev v priloženem krogelnem ventilu na sliki na desni 

je po montaži potrebno čistiti po opisanem postopku. 

1. Ročico obrnite v lego off (zaprto) in odvijte pokrov filtra. 

2. Očistite kartušo filtra, ponovno sestavite in ventil odprite. 

HMK60/100 

POMEMBNO 

Način v sili 

Način v sili se uporabljan v primeru težav pri delovanju in med 

vzdrževanjem. V tem načinu je količina tople sanitarne vode 

omejena. 

Način v sili se vklopi z ustrezno nastavitvijo stikala. 

(SF1) v načinu “      ”. To pomeni da: 

・Signalna svetilka sveti rumeno. 

・Zaslon je izključen, krmilnik ni priklopljen. 

Temperaturo pretoka skozi grelnik regulira termostat (T1). 

・Delujejo le krožilne črpalke in električni grelni modul. Moč 
električnega grelnega modula v  

Načinu v sili je nastavljen na kartici (AA1). 

Izpraznitev zalogovnika sanitarne vode 

Za izpraznitev zalogovnika sanitarne vode uporabljamo sifonski 

princip. To lahko storimo skozi odtočni ventil v napeljavi 

dovoda hladne vode, ali s priklopom cevi k priključku hladne 

vode. 

Izpraznitev grelne napeljave 

Za lažje vzdrževanje grelnega sistema je napeljavo potrebno 

najprej izprazniti skozi polnilni ventil. 

POMEMBNO 

1. Cev priključite k spodnjemu ventilu za polnjenje prenosnega 

medija toplote. 

2. Odprite ventil za izpraznitev ogrevalne napeljave. 
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Pri praznjenju strani hladilnega medija / hladilne 

napeljave pomnite, da je v ceveh lahko vroča voda. 
Nevarno je, da se opečete. 

 

 

 

 
  

 

 
i le osebje z zahtevanim 

 

Pri zamenjavi komponent v HMK 
le originalne nadomestne dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdrževanje 

PT300/500 

Redni pregledi in vzdrževanje so pogoj za trajno pripravljenost 

za delovanje, zanesljivost in dolgo dobo uporabnosti proizvoda. 

Posegi vzdrževanja obsegajo: 

・ redne preglede in zamenjavo zaščitne magnezijeve anode 

・čiščenje zalogovnika 

Pregled obrabljenosti zaščitne magnezijeve anode 

Da bi ugotovili stopnjo obrabljenosti magnezijeve anode, storite 

naslednje: 

1. Odstranite pokrov ohišja skupaj s toplotno izolacijo. 

2. Od zgornje glave zalogovnika odklopite priključni konektor 

(zaščitni). 

3. Med zaščitni konektor in sponko M5 priklopite ampermeter 

(območje v mA) in izmerite zaščitni električni tok. 

Zaščitni električni tok pri polnem zalogovniku ne sme biti 

manjši od 0,3 mA. Če je zaščitni tok premajhen, anodo 

odstranite in preglejte, koliko je obrabljena. Če je anoda opazno 

korodirana, (okrog 50 % manjša), jo takoj zamenjajte. Po 

opravljeni meritvi vodnik zaščitne anode spet priklopite k 

zalogovniku. 

POZOR 

Pregled zaščitne magnezijeve anode 

Zalogovniki z eno spiralo serije PT so proti koroziji znotraj 

zaščiteni s keramično oblogo, dodatno pa še z izolirano zaščitno 

magnezijevo anodo. Pri normalnem delovanju najprej korodira 

anoda in tako ohišje zalogovnika ščiti pred korozijo. Zato je 

njeno stanje treba od časa do časa preverjati. Trajanje zaščitne 

anode je lahko različno, odvisno je od kakovosti vode na vašem 

področju. Za optimalno zaščito proti koroziji priporočamo, da 

se stanje zaščitne elektrode preveri enkrat letno. 

POZOR 

INFORMACIJA 0,3 mA Za

šči
tna 

ele

ktr
od

a - 

PE 

Sponka M5 

Merjenje zaščitnega direktnega toka 

Izolirana zaščitna magnezijeva anoda 
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janje 

neposrednega toka, ne da bi jo za to morali odstraniti 
in zalogovnik izprazniti (in s tem prekiniti uporabo 

dodatno prispeva k zanesljivosti in dolgotrajnosti 
uporabe. 

 

 

 
   

 
Preverjajte delovanje varnostnega ventila, kot navaja 

proizvajalec ventila (vsaj na vsakih14 dni) ali pred 
vsako vključitvijo delovanja grelnika po izklopu za 
daljši čas. 

 

 

 



Vzdrževanje 

Zamenjava zaščitne magnezijeve anode 

Zaščitno magnezijevo anodo zamenjajte vsakih 18 mesecev (ne 

glede na rezultat meritve). Namesto magnezijeve lahko 

uporabite titanovo anodo. Vgradite jo po anodi priloženih 

navodilih. 

Čiščenje zalogovnika 

Med delovanjem zalogovnika se na notranje stene odlaga vodni 

kamen. Količina vodnega kamna je odvisna od trdote vode, 

temperature vode in časa delovanja. Grelne površine, na katerih 

se nabere vodni kamen, zmanjšajo grelno moč zalogovnika, 

povečajo porabo energije in podaljšajo čas, potreben za 

segrevanje vode. Vodni kamen v notranjosti zalogovnika je 

priporočljivo očistiti vsaj enkrat vsaki dve leti. Če je voda zelo 

trda, je čiščenje potrebno opraviti pogosteje. 

Postopek čiščenja zalogovnika: 

POZOR 

Pri zamenjavi magnezijeve anode slediti spodnjim navodilom: 
1. Pripravite novo tesnilo revizijske odprtine. Starega tesnila ni 

mogoče ponovno uporabiti (seznam tesnil revizijskih 

odprtin je v navodilih za PT300. 

Napravam z vgrajenim električno grelno enoto najprej 

odklopiti električno napajanje. 

Električne grelnike v zalogovniku izključite in počakajte, da 

se voda v notranjosti ohladi. 

Zaprite dovod tople vode in zalogovnik izpraznite skozi 

iztočni ventil. 

Odstranite pokrov revizijske odprtine in tesnilo 

Odstranite vijake revizijske odprtine  in pokrova s 

prirobnico, zalogovnik znotraj obrizgajte in odstranite 

nabrano usedlino in vodni kamen. Po potrebi odstranite 

obloge vodnega kamna s spirale – to bo pripomoglo k 

pravilni izmenjavi toplote. Posebno pazite, da ne 

poškodujete keramične obloge. 

Zamenjajte novo tesnilo in pokrov revizijske odprtine s 

prirobnico. Dvojica za privijanje: 35±5 Nm. 

Zalogovnik napolnite z vodo in iz njega izločite zrak, kakor 

je opisano v poglavju 4.2 Zagon 

Preverite, ali tesnilo revizijske odprtine tesni. 

1. Napravam z vgrajenim električnim grelnikom najprej 

odklopiti električno napajanje. 

Električne grelnike v zalogovniku izključite in počakajte, 

da se voda v notranjosti ohladi. 

Zaprite dovod tople vode in iz zalogovnika skozi iztočni 

ventil izpustite nekaj vode. 

Odstranite pokrov ohišja skupaj s toplotno izolacijo (1). 

Odklopite kabel zaščitne elektrode (2). 

Odstranite obrabljeno magnezijevo anodo (3). 

Privijte novo magnezijevo anodo. 

Kabel zaščitne elektrode priključite k zalogovniku. 

Zalogovnik napolnite z vodo in iz njega izločite zrak, kakor 

je opisano v poglavju 4.2 Zagon 

2. 
2. 

3. 
3. 

4. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

5. 

6. 

7. 
10. Preverite, ali vgrajena anoda tesni. 

11. Ponovno namestite toplotno izolacijo in ohišje. Po 

opravljenih zgoraj navedenih korakih je zalogovnik pripravljen 

za uporabo. 

Po vgradnji nove magnezijeve anode mora biti njen zaščitni 

vodnik priključen k glavi na vrhu zalogovnika. Brez stika anode 

z zalogovnikom anoda ne bo delovala, posoda zalogovnika ne 

bo zaščitena proti koroziji. 

8. 

9.  Zamenjajte tesnilo in pokrov revizijske odprtine. 

Po čiščenju je enota pripravljena za uporabo. 

POMEMBNO 
1 

3 

2 
Dvojica 

35 ± 5 Nm 

Zamenjava zaščitne magnezijeve anode 

Vodnik zaščitne anode priključite konektorju M5 na zgornji 

glavi zalogovnika. Montaža pokrova revizijske odprtine (zaporedje montaže). 
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anode sta pogoja za veljavnost garancije za zalogovnik 

 

 



Vzdrževanje 

FDCW60/71/100/140 

Če je toplotna črpalka nameščena zunaj, zahteva nekaj 

vzdrževanja zunanjosti. 

Čiščenje zunanjosti ohišja 

Po potrebi se zunanje ohišje lahko očisti z vlažno krpo. 

Med čiščenjem paziti, da površine ne opraskamo. Ne brizgati 

vode v rešetke ali v bočne stranice, da ta ne pride v električne 

komponente. Električne in krmilne komponente ne smejo priti v 

stik z alkalnimi čistilnimi sredstvi. 
OPOMBA 

Pregled rešetk in dna ohišja v FDCW 

Skozi vse leto preverjajte, da vhodna rešetka ni zamašena z 

listjem, snegom ali čim drugim. 

Pozorni morate biti v času vetra in sneženja, tedaj se rešetke 

lahko zamašijo. 

Preverite tudi, ali niso tri odtočne odprtine v spodnjem dnu 

zamašene z umazanijo in listjem. 

V njih ne sme biti snega in ledu 

Preprečite zamete, ki bi zamašili rešetke in odtoke na napravi 

FDWC. 

V njih ne sme biti snega 

in/ali ledu 
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in krmilne komponente, ki v tem primeru niso krite z 
garancijo. 

 

 



Tehnični podatki 

Tehnični podatki 

Podrobni tehnični podatki za ta proizvod so navedeni v 

navodilih za montažo. 
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Kontrolni seznam 

Kontrolni seznam: Kontrole pred zagonom 
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Oprema Opombe Preverjeno 

Zunanja krožilna črpalka Da/Ne 

 

 

Posoda zalogovnika Da/Ne   prostornina ________ l  

Smerni ventil Da/Ne  

Sobni senzor 
Da/Ne    
Nastavitev (Meni 1.9.4, 1.9.5) 

 

   

Električna inštalacija Opombe Preverjeno 

Lastnosti glavne varovalke     3/1 fazna   _________ A  

Skupna varovalka     3/1 fazna   _________ A 

  

 

Tokovna zaščita/ tokovni senzor Je pravilno vgrajen za 3 fazno napajanje?  

   

Hladilni sistem Opombe Preverjeno 

 Dolžina cevi (do 30m) ______________ m  

 Višinska razlika (do 7m) ______________ m 

 

 

Tlačni preizkus      41,5 bar  

Sledi uhajanja plina   

Končni podtlak    -1 bar ali nižji za eno uro  

   

Hlajenje Opombe Preverjeno 

Cevni sistem, izolacija proti kondenzaciji   

 Povratni ventil (QN12) Je vgrajen v pravo smer?  

   

Gretje Opombe Preverjeno 

Količina vode v sistemu _________________________ l  

  
Varnostni ventil Je vgrajen FL2?  

Raztezna posoda Prostornina sistema x 5% ali več ________ l  

Notranji grelnik Omogočen / prepovedan (Meni 5.1.12)  

Zunanji vir toplote 
Da > Tip ___________ nastavitve (Meni 5.3.2) _______ 

Ne 
 

   

Topla voda Opombe Preverjeno 

Varnostni ventil Je vgrajen v dovodu hladne vode?  

Mešalni ventil Je vgrajen v pravilni smeri?  

   

 

 

 



Slovar izrazov 

Slovar izrazov 

Dodatno gretje 

Dodatno gretje je toplota, ki se proizvaja dodatno k toploti, ki jo 

dobavlja kompresor v vaši toplotni črpalki. Dodatni grelniki so 

lahko npr. potopni grelnik, električni grelnik, sončni grelni 

sistemi, plinski/oljni/peletni in gorilniki na trda goriva, ali 

mestni toplovod. 

Izračunana temperatura pretoka 

Temperatura, ki jo toplotna črpalka izračuna kot potrebno za 

doseganje optimalne temperature v bivalnem prostoru. Čim 

nižja je zunanja temperatura, tem višja je izračunana 

temperatura dovoda. 

Krožilna črpalka 

Črpalka, ki poganja tekočino v tokokrogu cevi. 

Grelno/hladilni sistem 

Grelno hladilni sistem lahko imenujemo tudi ogrevalni sistem. 

Stavba se ogreva z uporabo radiatorjev, talnega gretja ali 

ventilatorskih konvektorjev. 

Kompresor 

Stiska plinasti hladilni medij. Ko je hladilni medij stisnjen, se 

mu zvišata tlak in temperatura. 

Kondenzator 

Prenosnik toplote, v katerem vroč hladilni medij v plinastem 

stanju kondenzira (se ohlaja in se spreminja v tekočino) in 

sprošča toplotno energijo v sistema za ogrevanje stavbe in 

segrevanje sanitarne vode. 

COP 

Če je vrednost COP toplotne črpalke 5, to pomeni, da plačate 

zgolj eno petino energije, ki jo vaša stavba potrebuje za 

ogrevanje. To je učinkovitost toplotne črpalke. Ta se meri pri 

različnih merilnih pogojih, npr.: 7 / 45, kjer je 7 zunanja 

temperatura, 45 pa temperatura dovoda, ki jo toplotna črpalka 

zagotavlja. 

Napake delovanja 

Napake delovanja so nezaželene spremembe od načrtovanega 

toplotnega udobja v stavbi, npr. kadar je temperatura sanitarne 

vode prenizka, ali temperatura v prostoru ni enaka načrtovani. 

Napaka delovanja toplotne črpalke se včasih opazi kot motnja 

toplotnega udobja. 

V večini primerov toplotna črpalka zazna odklon in nanj na 

zaslonu opozori z opozorilnim sporočilom in navodili, kako jo 

odpraviti. 

Sanitarna topla voda 

Topla voda za uporabo v gospodinjstvu, npr. prhanje. 

DUT (dimensioned outdoor temperature) projektna 
zunanja temperatura 

Projektna zunanja temperatura je odvisna od geografske lege 

stavbe. Čim nižja je projektna zunanja temperatura, tem nižjo 

vrednost moramo izbrati za "toplotno krivuljo". 

Izkoristek 

Meritev, koliko učinkovita je toplotna črpalka. Čim višja je 

vrednost, tem boljša je. 

Električno dodajanje 

To je električna energija, ki jo npr. porabi potopni grelnik v 

najhladnejših dneh leta, da pokrije potrebe po toploti, ki jih 

toplotna črpalka sama ne zmore. 

Čas filtriranja 

Pomeni čas, na osnovi katerega je izračunana povprečna 

temperatura. 

Pretočna cev 

Napeljava, po kateri se ogreta voda prenaša od toplotne črpalke 

v grelno hladilni sistem v stavbi (radiatorji/grelni konvektorji). 

Prenosnik toplote 

Naprava, ki toploto prenaša iz enega medija na drugega, ne da 

bi se medija med seboj mešala. Primera različnih prenosnikov 

toplote sta uparilnik in kondenzator. 

Toplotni faktor 

Razmerje med proizvedeno toplotno energijo iz TČ in 

porabljeno energijo za njeno delovanje. Drug izraz za to je COP. 

Grelna krivulja 

Grelna krivulja določa, koliko toplote bo toplotna črpalka 

proizvedla pri določeni zunanji temperaturi. Če izberemo 

visoko vrednost, to pomeni, da mora toplotna črpalka proizvesti 

veliko toplote, ko je zunaj hladno, da doseže visoko temperaturo 

v prostoru. 

Grelni medij 

Topla tekočina, običajno navadna voda, ki jo toplotna črpalka 

pošilja v greni sistem v stavbi in z njo ogreva prostore. Grelni 

medij tudi segreva sanitarno vodo v dvostenskem zalogovniku 

ali zalogovniku s spiralo. 

Stran grelnega medija 

Cevi do grelne napeljave in kondenzator sestavljajo stran 

grelnega medija. 

Mešalni ventil 

Ventil, ki na izhodu iz grelnika meša hladno vodo s toplo. 

Zunanji senzor 

Senzor, nameščen zunaj stavbe. Ta senzor toplotni črpalki 

pove, kolikšna je temperatura zunaj stavbe. 
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Slovar izrazov 

Tlačno stikalo 

Tlačno stikalo, ki sproži alarm in/ali izključi delovanje 

kompresorja, če se v sistemu pojavi neustrezen tlak. 

Visokotlačno stikalo se sproži, če je kondenzacijski tlak 

previsok. Nizkotlačno stikalo se sproži, če je uparilni tlak 

prenizek. 

Radiator 

Drug izraz za grelno telo. Za uporabo z RC-HY20/40 mora biti 

napolnjen z vodo. 

Povratna cev 

Napeljava, po kateri se ogreta voda prenaša nazaj iz grelno 

hladilnega sistema v stavbi (radiatorji/grelni konvektorji) v 

toplotno črpalko. 

Povratna temperatura 

Temperatura vode, ki se vrača v toplotno črpalko potem, ko je 

toploto oddala radiatorjem/grelnim konvektorjem. 

Sobni senzor 

Senzor, nameščen v stavbi. Ta senzor toplotni črpalki pove, 

kolikšna je temperatura v stavbi. 

Varnostni ventil 

Ventil, ki se odpre in izpusti majhno količino tekočine, če je 

talk previsok. 

Smerni ventil 

Ventil, ki tekočino lahko pošilja v dve smeri. Smerni ventil, ki 

tekočino pošilja v grelni sistem, kadar ogreva prostor, ali v 

zalogovnik, kadar segreva sanitarno vodo. 

Temperatura dovoda 

Temperatura ogrete vode, ki jo toplotna črpalka pošilja v grelni 

sistem. Čim nižja je zunanja temperatura, tem višja postane 

temperatura dovoda. 

Grelnik vode 

Posoda, v kateri se segreva sanitarna voda. Nameščena je nekje 

zunaj toplotne črpalke. 
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