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TempTronic —
TopVent® vezérlő és szabályozó

Kezelési útmutató

Kapcsolóóra
Legrövidebb kapcsolási idő ...1 perc
Tárolási lehetőség .................42
Pontosság .............................±1 mp 
                                               naponta
Működési tartalék .................4 nap

Fûtés/hûtés váltókapcsoló
Ez a kapcsoló teszi lehetõvé a fûtési 
ill. hûtési üzemmód kiválasztását
(csak az SHK és SHK-S típusoknál).

Üzemmódkapcsoló
Auto.: ��� Teljesen automatikus üzemód a be prog -

ra mozott fűtési és hűtési helyi ség hő-
mér séklet igények és idő in ter val lum ok 
függ vényében

Auto. I: �� Mint az "Auto" üzemmód, de a készü lé-
kek csak alacsony fordulat számon mű-
ködnek

: ������ A szabályozás és ezáltal a TopVent® ké-
szülék kikapcsolt állapotban van.

                 (vagy: zavar miatti reteszelés)
I (Y): ���� A TopVent® készülékek alacsony for du-

lat számon mûködnek szabályozás nél-
kül.

II (Δ): ��� A TopVent® készülékek magas fordulat-
számon mûködnek szabályozás nélkül.

Integrációs állandó (ki)
Ezzel a potenciométerrel a visszacsatolás erõssége állítható. Normál berende-

zésnél általában az 50-es beállítás ajánlott. Olyan alkalmazások esetén, ahol:
• a hõfejlõdés jelentõsen meghaladja az üzem hõveszteségét a „ki“ értéket 

<50-re kell állítani,
• a hõfejlõdés nagyjából megegyezik az üzem hõveszteségével a „ki“ értéket 

>50-re kell állítani.

Nappali helyiséghőmérséklet (°C)
A kívánt helyiséghőmérséklet beállítható

Éjszakai eltolás (Δt)
A potenciométer állításával a nappali értéket fokokban annyival csökkenti ill. 
növeli - pl. az éjszaka folyamán vagy hétvégén. Fûtési üzemmódban a beállí-
tott érték Δt-vel csökken, hûtés esetén pedig Δt-vel nõ.

Kijelző LED-ek I (Y) II (Δ)
I. fokozat bekapcsolva zöld –
II. fokozat bekapcsolva – zöld
Motor "zavar" piros piros
Külsőleg kikapcsolva zöld villog zöld villog
Fagyvédelmi kapcsoló – vagy zöld piros villog
Érzékelő szakadás felváltva pirosan villognak
Revíziókapcsoló kikapcs. vagy 
a szűrő piszkos piros villog piros villog
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Teljes törlés:
A „Res”-gombot kb. 5 mp-ig tartsa nyomva.

Nyelv kiválasztása:
A ⊕/ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd az 
„ok”-gombbal nyugtázza.

Dátum és idő beállítása:
A „Menü”-gombbal válassza ki az óramodult (). 
A ⊕/ gombokkal állítsa be a dátumot és a pontos időt, 
majd az „ok”-gombbal nyugtázza (az automatikus nyári-téli 
időszámítás előprogramozott)

Kapcsolási pontok programozása:
• A „Menü”-gombbal válassza ki a „Program” feliratot, 

majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
• A ⊕/ gombokkal válassza ki az „Neu” (új) jelzést, majd 

az „ok”-gombbal nyugtázza.
• A ⊕/ gombokkal válassza az „OFF” (ki) vagy az „ON” 

(be) jelzést, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
• A ⊕/ gombokkal állítsa be az órát és a percet, majd 

minden esetben így nyugtázza az „ok”-gombbal.
• A ⊕/ gombokkal állítsa be a napot, majd nyugtázza az 

„ok”-gombbal.
• Ha szeretné, a „Kopieren” (másolás) jelzést az „ok”-

gombbal nyugtázza. Az új kapcsolási programot a ⊕/ 
gombokkal válassza más napokra, majd a másokláshoz 
minden esetben nyugtázza az „ok”-gombbal.

• A ⊕ gombbal válassza ki a „Speicher” (tárolás) feliratot, 
majd az „ok”-gombbal nyugtázza.

Figyelem!
Azonos kapcsolási programok, amelyek a hét több 
napjára vonatkoznak, csak egy tárolóhelyet foglal-
nak el. Összesen 42 tárolóhely áll a rendelkezésre.

Kapcsolási pont törlése:
• A „Menü”-gombbal válassza ki a „Program” feliratot, majd 

az „ok”-gombbal nyugtázza.
• A ⊕/ gombokkal válassza ki a „Loeschen” (törlés) 

jelzést, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
• A ⊕/ gombokkal válassza az „Eizeln” (egyes) vagy 

„Alles” (mind) jelzést, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
• A ⊕/ gombokkal a kívánt kapcsolási programot 

válassza ki, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.

Kézi átkapcsolás
A ⊕ és  gombokat nyomja meg egyszerre (  meg -
 jelenik). A kézi átkapcsolás a következő program elindu-
lásáig érvényes. A kézi üzem megszüntetéséhez nyomja 
meg a ⊕ és  gombokat röviden.

Folyamatos kézi üzem Be/Ki
A ⊕ és  gombokat nyomja meg egyszerre 2 mp-ig: folyam-
atos kézi üzem bekapcsolása (ON  •  meg je lenik). 
A ⊕ és  gombokat nyomja meg mégegyszer 2 mp-ig:
folyamatos kézi üzem kikapcsolása (OFF  •  meg je lenik). 
A folyamatos kézi üzem megszüntetéséhez nyomja meg a 
⊕ és  gombokat röviden.

Teljes törlés:
A „Res”-gombot kb. 1 mp-ig tartsa nyomva.

     Kézi átkapcsolás ON/OFF
 •  Folyamatos üzem

Téli/nyári időszámítás 
( nyár,  tél)

Aktuális nap
(1 = hétfő, 2 = kedd, ...)

IGEN választás, 
nyugtázás kiválasztása

+/- Paraméter beállítása
+ NEM, tovább

TempTronic —
TopVent® vezérlő és szabályozó

Beállított kapcsolási idő 
napi áttekintése

Állapotkijelzés:
ON = Beállított helyiséghőm.

OFF = Csökkentett helyiséghőm.

2 pont villog: Üzemi feszültség 
rendben

3 pont villog: Áramszünet

Választás (Auto, Program, , vagy 
kilépés a programozásból
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