Návod k pouití

UTI-IQCP
Ovládací panel pro nastavení
a monitorování funkce interního
teplotního regulátoru modulu UTI-INV

v 1.05

1. HLAVNÍ OBRAZOVKA

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slouícího
ke vstupu do nastavení zaøízení.
Aktuální èas a datum

Venkovní teplota

Teplota v zásobníku
teplé uitkové vody
Výstupní teplota vody
z tepelného èerpadla

Vnitøní teplota

Nastavení

Aktuální status zaøízení

Pøehled statusù zaøízení:
Porucha zaøízení - volejte servis!
Zaøízení pracuje v reimu topení
Zaøízení pracuje v reimu chlazení
Probíhá odmrazování venkovní jednotky
Zaøízení je vypnuto
Probíhá ohøev topné vody
Probíhá ohøev topné vody s aktivním prvním stupnìm bivalentu
Probíhá ohøev topné vody s aktivním prvním i druhým stupnìm bivalentu
Je aktivní letní provoz zaøízení (pouze ohøev TUV)
Probíhá ohøev teplé uitkové vody
Probíhá ohøev teplé uitkové vody pomocí elektrického ohøevu
Je aktivní útlum zaøízení
Zaøízení je v provozu v reimu vysokého tarifu (sazba)
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2. NASTAVENÍ

Menu nastavení je rozdìleno do dvou øádkù. V horním øádku jsou monosti pro nastavení øídícího
modulu UTI-INV (reim, ektivermní regulace, TUV atd.), spodní øádek pak slouí pro nastavení panelu
UTI-IQCP (jazyk, èas, síové pøipojení atd.).

Nastavení øídícího
modulu UTI-INV
Nastavení uivatelského
panelu UTI-IQCP

Zpìt na hlavní obrazovku

Význam jednotlivých piktogramù v reimu nastavení:
Ovládání (ON/OFF, Chlazení/Topení, Léto/Zima)
Natavení jednotlivých parametrù (teploty, omezení výkonu, ekvitermní regulace atd.)
Nastavení èasových programù
Zobrazení ostatních teplotních èidel, která nejsou uvedena na hlavní obrazovce
Informace o zaøízení
Nastavení aktuální data a èasu
Nastavení jazykového rozhraní panelu
Síové nastavení panelu
Zapnutí a vypnutí akustické odezvy panelu
Nastavení podsvícení panelu
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2.1 Nastavení ovládání

Na obrazovce ovládání je moné zvolit hlavní reimy zaøízení. V levé èásti displeje je zobrazen aktuální
stav.
K dispozici jsou tøi základní parametry:
Zap/Vyp - Zapnutí a vypnutí zaøízení. Ve stavu Zap probíhají vekeré nastavené funkce a èasové
programy. Ve stavu Vyp je celé zaøízení odstaveno a neprovádí ádnou èinnost. Je moné, e po
zvolení stavu Vyp bude probíhat èasový dobìh obìhového èerpadla.
Topí/Chladí - Volba reimu zaøízení. V reimu Topí probíhají vekeré nastavené funkce, zaøízení topí
dle ekvitermní køivky, nahøívá TUV a podobnì. V reimu Chladí zaøízení ochlazuje vodu na pøedem
nastavenou teplotu, není aktivní funkce TUV, ani ádné podobné.
Léto/Zima - Volba roèního období. V letním provozu zaøízení ohøívá pouze zásobník s teplou
uitkovou vodou, neohøívá topnou vodu. V zimním reimu probíhají vekeré nastavené funkce
tepelného èerpadla.

Zapnutí a vypnutí zaøízení

Volba reimù

Volba roèního období
Zpìt do nastavení

Pøehled aktuálních stavù zaøízení:
Zaøízení je vypnuto
Zaøízení je zapnuto
Zaøízení pracuje v reimu topení
Zaøízení pracuje v reimu chlazení
Je zvolen zimní provoz
Je zvolen letní provoz
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2.2 Nastavení parametrù

Nabídka s øadou parametrù, které je moné vyèíst, a v pøípadì potøeby pøenastavit. Vdy je zobrazena
Aktuální hodnota parametru. Pokud je moné parametr uivatelsky editovat, je nabídnuta poloka
Nová, kterou lze po oznaèení mìnit.

Obrazovka v reimu prohlíení parametrù:

Pøepnutí o jeden
parametr nahoru
Aktuální hodnota
Pøepnutí o jeden
parametr dolù
Nová hodnota
(pro zmìnu oznaète)

Návrat do Nastavení

Obrazovka v reimu editace parametrù:

Zmìna hodnoty
parametru nahoru
Aktuální hodnota

Zmìna hodnoty
parametru dolù

Editovaná hodnota
Uloení a návrat
do Nastavení

Parametry, které lze pouze èíst:
- Mód V2 - èíselná hodnota vyjadøující nastavení MODE V2 v modulu UTI-INV.
- Max. tepl. výmìníku - topení - maximální teplota chladiva v reimu topení na výmìníku.
- Min. tepl. výmìníku - topení - maximální teplota chladiva v reimu chlazení na výmìníku.
- Mód V1 - èíselná hodnota vyjadøující nastavení MODE v modulu UTI-INV.

4

Zmìnit nastavení lze u tìchto parametrù:
- Èasové omezení - ohøev TUV - doba, po kterou bude TÈ ohøívat zásobník TUV.
- Teplotní útlum - chlazení - o kolik stupòù se zvýí poadovaná teplota v reimu chlazení.
- Teplotní útlum - topení - o kolik stupòù se sníí poadovaná teplota v reimu chlazení.
- Bivalentní teplota - hodnota venkovní teploty, pøi které dojde k odstávce venkovní jednotky.
- Teplota chladící vody - poadovaná teplota vody v reimu chlazení.
- Omezení výkonu - chlazení - hodnota max. výkonu venkovní jednotky v reimu chlazení.
- Omezení výkonu - topení - hodnota maximálního výkonu venkovní jednotky v reimu topení.
- Max. teplota - ohøev TUV - maximální teplota vody v zásobníku TUV.
- Min. teplota - ohøev TUV - minimální teplota vody v zásobníku TUV.
- Omezení výkonu - ohøev TUV - hodnota max. výkonu venkovní jednotky pøi ohøevu TUV.
- Otopná voda (venkovní +20°) - poadovaná teplota topné vody pøi +20°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní +12°) - poadovaná teplota topné vody pøi +12°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní +4°) - poadovaná teplota topné vody pøi +4°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní -4°) - poadovaná teplota topné vody pøi -4°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní -12°) - poadovaná teplota topné vody pøi -12°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní -20°) - poadovaná teplota topné vody pøi -20°C venkovní teploty.
- Regulaèní konstanta - hodnota ovlivòující rychlost komunikace s venkovní jednotkou.
- Max. vnitøní teplota - topení - maximální vnitøní teplota v reimu topení.
- Min. vnitøní teplota - chlazení - minimální vnitøní teplota v reimu chlazení.

2.3 Nastavení teploty

Zobrazení ostatních teplotních èidel, která nejsou uvedena na hlavní obrazovce. Zobrazena je teplota
výmìníku a vypoèítaná poadovaná teplota vody. Dále jsou zobrazena èidla E, F a G, která jsou èistì
informativní a nemají vliv na regulaci.

Teplota na výmìníku

Poadovaná teplota
vody dle ekvotermní
køivky

Ostatní teplotní èidla
Zpìt do Nastavení
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2.4 Èasovaè útlumu

Menu pro nastavení èasových programù útlumu. Pro kadý den v týdnu mùete zvolit a ètyøi úseky, po
které bude èasový útlum aktivní. Mezi dny se lze pohybovat ipkou nahoru a dolù. Pro nastavení èasu
staèí editovat políèko od a do.
Obrazovka v reimu listování mezi dny v týdnu:

Aktuální èasové úseky

Pøepnutí o jeden
den nahoru
Pøepnutí o jeden
den dolù

Èasový úsek
není nastaven

Obrazovka v reimu zadávání èasových úsekù:

Nastavení poadovaného
èasu o 10 minut nahoru
Úsek, který je editován

Nastavení poadovaného
èasu o 10 minut dolù
Uloení a návrat
do Nastavení
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2.5 Informace o zaøízení

Informaèní list zobrazující verzi ovládajícího panelu, typ venkovní jednotky a dalí informace. Dùleitý
údaj je MAC adresa zaøízení, pokud provádíte vèlenìní panelu do sítì. Displej informuje, zda je
vloena SD karta, na kterou se ukládá historie.

Návrat do Nastavení

Modely jednotek, které panel umí zobrazit:
- AOY
- AOYR
- AOYA
- AOYD
- HP
- AOYG-mmcc (model,kapacita) nebo konkrétní typ Gunit

2.6 Nastavení jazykového rozhraní panelu

Panel UTI-IQCP nabízí tøi jazykové mutace. Volbou jazyka se celé uivatelské rozhraní panelu pøepne
na vybranou mutaci. Stisknutím klávesy zpìt se provede uloení a návrat do menu Nastavení.

Volba jazyka

Uloení a návrat
do Nastavení
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2.7 Nastavení aktuálního data a èasu

Pro nastavení aktuálního data nebo èasu oznaète poloku, kterou chcete editovat. Hodnotu poté
mùete mìnit pomocí ipky nahoru a dolu. ipkou zpìt se nastavení uloí a vrátíte se zpìt do menu
Nastavení.
Obrazovka v reimu zobrazení aktuálního data a èasu:

Bez funkce

Bez funkce

Návrat do Nastavení

Obrazovka v reimu editace aktuálního data a èasu:

Pøepnutí o hodnotu
nahoru
Pøepnutí o hodnotu
dolù
Uloení a návrat
do Nastavení
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2.8 Síové nastavení panelu

V síovém nastavení panelu UTI-IQCP je moné provést úpravy IP adresy, masky a brány sítì tak, aby
zaøízení bylo moné pøipojit do sítì. Pokud to daná instalace umoòuje, je moné v panelu aktivovat
DHCP server.
Obrazovka v reimu deaktivovaného a aktivního DHCP:

Upozornìní: Pokud nevíte, jaké hodnoty nastavit, neprovádìjte ádné zmìny, ani nepøipojujte panel
do sítì. Poádejte o radu svého správce sítì.
Pro nastavení ádané hodnoty kliknìte na poloku, kterou chcete editovat. Hodnotu poté mùete
mìnit pomocí ipky nahoru a dolu. ipkou zpìt se nastavení uloí a vrátíte se zpìt do menu Nastavení.

Pøepnutí o hodnotu
nahoru
Pøepnutí o hodnotu
dolù
Uloení a návrat
do Nastavení
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2.9 Nastavení podsvícení panelu

Pro nastavení délky podsvícení displeje oznaète poloku, kterou chcete editovat. Hodnotu poté
mùete mìnit pomocí ipky nahoru a dolu. ipkou zpìt se nastavení uloí a vrátíte se zpìt do menu
Nastavení.

Obrazovka v reimu zobrazení aktuálního nastavení:

Bez funkce

Bez funkce

Návrat do Nastavení

Obrazovka v reimu editace parametrù:

Pøepnutí o hodnotu
nahoru
Pøepnutí o hodnotu
dolù
Uloení a návrat
do Nastavení

Délky doby podsvitu, které lze zvolit:
- nevypne se,
- 10 sekund,
- 30 sekund,
- 1 minut,
- 2 minut.
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2.10 Akustická odezva panelu

Monost volby zapnutí nebo vypnutí akustické odezvy panelu na dotyky displeje. ipkou zpìt se
nastavení uloí a vrátí se zpìt do menu Nastavení.

Zapnutí a vypnutí
akustické odezvy

Uloení a návrat
do Nastavení

2.11 Úvodní nastavení
Pokud panel pøestane odpovídat, nebo jste provedli nastavení, které vedlo k nestandardní funkci
panelu, je moné jej uvést do továrního nastavení:
1. Stisknìte tlaèítko na panelu po dobu delí 10 vteøin.
2. Proveïte kalibraci touch panelu  3x levý horní roh,3x levý dolní roh,3x pravý støed.
Úvodní nastavení odpovídá:
- Zvuková odezva panelu:

zapnuto

- Podsvícení pøi ext. napájení:

trvale

- Podsvícení na baterii:

30 sekund

- Jazyk:

Angliètina

- Síové nastavení:

IP:192.168.0.100
MASK:255.255.255.0
GW:192.168.0.1

- Heslo na webové rozhraní:

1937 (uivatel je vdy admin)

- Ostatní nastavení:

zùstává v pùvodním stavu (èasovaè)
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3. WEBOVÉ ROZHRANÍ PANELU

Pokud je síové rozhraní panelu nastaveno správì, po zadání zvolené IP adresy do libovolného
internetového prohlíeèe je moné zaøízení monitorovat a ovládat.

Výchozí pøihlaovací údaje:
Jméno:
admin
Heslo:
1937

Po pøihláení se zobrazí hlavní obrazovka, která je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken
a tlaèítka slouícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Aktuální èas a datum

Venkovní teplota

Teplota v zásobníku
teplé uitkové vody

Vnitøní teplota

Výstupní teplota vody
z tepelného èerpadla
Nastavení

Aktuální status zaøízení

Poznámka: Piktogramy statusù zaøízení jsou totoné jako na dotykovém panelu.
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Menu nastavení je rozdìleno do dvou øádkù. V horním øádku jsou monosti pro nastavení øídícího
modulu UTI-INV (reim, ektivermní regulace, TUV atd.), spodní øádek pak slouí pro nastavení panelu
UTI-IQCP (jazyk, èas, síové pøipojení atd.).

Nastavení øídícího
modulu UTI-INV
Nastavení uivatelského
panelu UTI-IQCP
Zpìt na hlavní obrazovku

Význam jednotlivých piktogramù v reimu nastavení:
Ovládání (stejné jako na dotykovém panelu)
Natavení jednotlivých parametrù (stejné jako na dotykovém panelu)
Nastavení èasových programù (stejné jako na dotykovém panelu)
Zobrazení ostatních teplotních èidel (stejné jako na dotykovém panelu)
Informace o zaøízení (stejné jako na dotykovém panelu)
Nastavení aktuální data a èasu (stejné jako na dotykovém panelu)
Nastavení jazykového rozhraní panelu (stejné jako na dotykovém panelu)
Síové nastavení panelu (stejné jako na dotykovém panelu)
Nastavení hesla
Data
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Nastavení hesla

Monost zmìny pùvodního hesla k webovému rozhraní. Pokud heslo zapomenete, je moné uvést
panel do továrního nastavení, kdy dojde i k obnovení hesla. Uivatelské jméno mìnit nelze.

Snímek obrazovky

Pokud z nìjakého dùvodu potøebuje vytvoøit aktuální snímek obrazovky dotykového panelu, je
moné si jej stáhnout na adrese http:// vae IP adresa /screen.bmp
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Data

Data z SD karty je moné uloit do poèítaèe a poté s mini dále pracovat, nebo v pøípadì problémù je
zaslat servisní organizaci.
Zobrazení mìsícù, ve kterých byla data ukládána:

Zobrazení dnù, ve kterých byla data ukládána:

Kliknutím na konkrétní den je nabídnuta monost otevøení nebo uloení konkrétního záznamu.
K otevøení souboru *.ICH je nutné mít nainstalovanou servisní sadu IMPROMAT.
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