2/2016

Doc-0091263 rev. 0

NexSirius control

USER MANUAL

www.riello.it

NEXSIRIUS
Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za nakup izdelka RIELLO,
inovativne visokokakovostne naprave, ki vas
bo dolgotrajno navdajala z dobrim počutjem.
Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije,
pomembne za pravilno in preprosto uporabo.
Še enkrat hvala.
RIELLO S.p.A.

Skladnost
Naprava je skladna z naslednjimi standardi:
•• Direktivo o strojih 2006/42/ES
•• Direktivo o nizki napetosti 2006/95/ES
•• Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES in dopolnitvami
•• Direktivo o tlačni opremi 97/23/ES
•• Direktivo za okoljsko primerno zasnovo 2009/125/ES

Garancija
Izdelke RIELLO krije SPECIFIČNA GARANCIJA (veljavna za Italijo, San Marino in Vatikan),
ki stopi v veljavo z dnem, ko jo za vaše območje aktivira center za tehnično podporo RIELLO.
Priporočamo, da se obrnete na lokalni center za tehnično podporo RIELLO, da vam
BREZPLAČNO zažene izdelek pod pogoji, opredeljenimi v priloženem GARANCIJSKEM
POTRDILU. Prosimo, da ga temeljito preberete.
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V tej knjižici so uporabljeni naslednji
simboli:
POZOR = za dejanja, ki zahtevajo
posebno pozornost in ustrezno
usposobljenost .
NE = za dejanja, ki jih NIKAKOR ne
smete izvršiti.
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Splošne opombe
Izdelek RIELLO mora namestiti uradno
usposobljen inštalater za ogrevanje. Po
opravljenem delu mora inštalater lastniku
naprave izdati izjavo o skladnosti v
potrdilo, da je bila namestitev opravljena
ob upoštevanju najvišjih predpisov in v
skladu z navodili proizvajalca Riello v
knjižici z navodili, ki je priložena napravi,
ter da je v skladu z vsemi veljavnimi zakoni
in predpisi.
Ta navodila za uporabo so sestavni del
izdelka, zato jih skrbno shranite ter jih v
primeru prenosa lastništva ali premestitve
naprave na drugo mesto VEDNO priložite.
V primeru poškodovanja ali izgube naročite
nov izvod v lokalnem centru za tehnično
podporo.
V primeru nepravilnega delovanja ali
puščanja izklopite napravo na glavnem
stikalu in zaprite vse zaporne pipe.
Nemudoma pokličite center za tehnično
podporo RIELLO. Naprave ne poskušajte
popravljati sami.
Vsa vzdrževalna in popravljalna dela mora
opraviti osebje centra za tehnično podporo
RIELLO v skladu z navodili iz priložene
knjižice. Ne spreminjajte naprave in ne
posegajte vanjo, saj lahko tako pride do
nevarnosti. Proizvajalec odklanja vsakršno
odgovornost za poškodbe ali škodo zaradi
nedovoljenega poseganja v napravo.
Upoštevajte veljavne predpise iz države
namestitve glede uporabe in odstranitve
embalaže, čiščenja in vzdrževanja ter
razgradnje naprave.
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Ta naprava vsebuje fluorirane toplogredne
pline, ki so zajeti v Kjotskem protokolu.
Vzdrževalna dela in odstranjevanje lahko
opravlja le za to usposobljeno osebje.

Varnostni ukrepi
Naprave ne smejo uporabljati otroci in
osebe z omejenimi sposobnostmi, če so
brez nadzora.
Ne odpirajte ohišja naprave in ne izvajajte
kakršnih koli vzdrževalnih del na napravi
ter naprave ne čistite, preden ne izklopite
električnega napajanja, tako da glavno
stikalo pomaknete v položaj za izklop.
Ne spreminjajte varnostnih ali nastavitvenih
naprav brez dovoljenja proizvajalca in brez
natančnih navodil.
Na napravi ne stojte, nanjo ne sedajte ter
nanjo ne odlagajte predmetov.
Električnih kablov, ki segajo iz naprave, ne
vlecite, trgajte ali zvijajte, tudi če je naprava
odklopljena z električnega omrežja.
Naprave ne škropite ali polivajte z vodo.
Potencialno
nevarne
embalaže
odstranjujte ali puščajte v bližini otrok.

ne

Strogo prepovedano je dotikanje premikajočih
se delov, poseganje vanje ali vtikanje koničastih
predmetov skozi rešetke.
Naprave se ne dotikajte, ko ste bosi in/ali
ko ste delno vlažni ali mokri.
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Oznake

1

2

M

3
4

OK

P

1 Funkcije

H ZDOMA: omogoča programirane nastavitve
ogrevanja in hlajenja za obdobje, ko vas ni
doma.
I DOMA: omogoča programirane nastavitve
tople sanitarne vode in hlajenja za
obdobje, ko ste doma.

A OBMOČJE: izbere območje, ki potrebuje
nadzor (na voljo območji 0 in 3).
B ZAKLEP: zažene časovni program ali
ohrani trenutno nastavljeno temperaturo
C NAČIN: izbira med načini delovanja:
ogrevanje, hlajenje ali izklop.

4 Programiranje

J NASTAVITEV ČASA IN DNEVA: omogoča
način nastavljanja časa in dneva v tednu.
K ZAČETEK ČASOVNEGA OBDOBJA:
omogoča meni programiranja in prikazuje
začetek šestih programiranih časovnih
obdobij.
L OBDOBJE: omogoča meni programiranja
in prikazuje šest programiranih časovnih
obdobij.
M DNEVI: omogoča meni programiranja in
prikazuje štiri možnosti – od 1 do 7 (vsak
dan), od 1 do 5 (med tednom), od 6 do 7
(za konec tedna) in za vsak dan posebej
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

2 Navigacija

D GOR: zviša temperaturo ali poveča število
izbranih elementov na prikazovalniku med
nastavljanjem naprednih programskih
nastavitev.
E DOL: zniža temperaturo ali zmanjša število
izbranih elementov na prikazovalniku med
nastavljanjem naprednih programskih
nastavitev.
F OK: shrani nastavitve po namestitvi ali
opravljenem programiranju.

3 Touch ‘N’ Go

G NOČ: omogoča programirane nastavitve
tople sanitarne vode in hlajenja za obdobje
noči.
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Prikazovalnik
Funkcije in stanje
1

2

3

4

5

6

7

8

14

9

13

10
11

12

1 Kotel
2	
Opozorilo za toplo sanitarno vodo (dezinfekcija
ni opravljena)
3	
Tripotni ventil za toplo sanitarno vodo
4 Kompresor vklopljen/tihi način
5 Rezervni električni grelnik
6 Solarno delovanje
7 Grelnik vode (Booster)

8	
Termostat nastavljen na temperaturo nad
lediščem
9 Dezinfekcijski cikel
10 Časovni program omogočen
11 Tipkovnica zaklenjena
12 Alarm
13 Območje
14 Izklop sistema
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Način delovanja in časovno programiranje
1

2

3

4

5

6

12
11

10

1
2
3
4
5
6
7

9

8

7

8	
Sistem uporablja nastavitve „Noč“
9	
Sistem uporablja nastavitve „Zdoma“
10	Sistem uporablja nastavitve „Doma“
11 Dan v tednu
12 Čas

Način hlajenja
Priprava tople sanitarne vode
Nivuporabi
Ni v uporabi
Ni v uporabi
Način ogrevanja
Način za vzdrževanje/inštalaterja

Temperatura in vlaga

1

2

1
2
3

3

*

Temperatura tople sanitarne vode/sobna
temperatura
Zunanja temperatura
Relativna vlažnost *
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Izmerjena s senzorjem, nameščenem na
notranji enoti, ki zaznava vlago v okolju.
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Opis
Uporabniški
vmesnik
omogoča
vsem
sistemskim funkcijam, da imajo notranjo
temperaturo in temperaturo sanitarne vode
pod nadzorom.
Nadzor omogoča različne funkcije, na primer
ločene nastavljene ogrevalne in hladilne
vrednosti, upravljanje s toplo sanitarno
vodo, zaklep tipkovnice, osvetlitev ozadja in
časovno programiranje za vse dni v tednu v 2,
4 ali 6 obdobjih.
Uporabniški vmesnik je nameščen in
povezan na notranji enoti; lahko pa ga
namestite tudi neposredno v prostor.
V tem primeru je treba pred kakršnim koli
delovanjem odpreti in znova zapreti vratca
po končanih postopkih na uporabniškem
vmesniku.
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Prednastavitve
Uporabniški vmesnik je konfiguriran s
prednastavitvami za preprosto uporabo in
maksimalni nadzor nad notranjim udobjem.
Za spreminjanje prednastavljenih vrednosti
funkcij Touch ‘N’ Go in časovnih sklopov
glejte poglavje „Uporabniški vmesnik –
napredna uporaba“ na str. 17.
Funkcije Touch ‘N’ Go
Tipke Touch ‘N’ Go so prednastavljene na
običajne temperature glede na domačo
uporabo in se razlikujejo glede na ogrevanje,
hlajenje in toplo sanitarno vodo.
Možni so trije načini uporabe:
•• DOMA
•• ZDOMA
•• NOČ
Prednastavljene vrednosti temperatur za
funkcije Touch ‘N’ Go so prikazane v spodnji
tabeli.
Ogrevanje

Hlajenje

Topla sanitarna voda

Doma

Funkcija Touch ‘N’ Go

20 °C

24 °C

60 °C

Zdoma

15 °C

28 °C

50 °C

Noč

18 °C

26 °C

Ni na voljo
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Sklopi
Časovni sklopi (obdobja) so prednastavljeni z
značilnimi časi za standardno uporabo doma;
vsak časovni sklop je povezan s funkcijo
Touch ‘N’ Go, ki določa vrednost temperature.
Časovne sklope je mogoče nastaviti na 2
območji:
Območje 0
Klimatski
nadzor,
ki
uporablja
uporabniški
vmesnik na napravi ali
oddaljeno v prostoru.
območje 3	Topla sanitarna voda.
Območji 1 in 2 nista na voljo.
Prednastavljene funkcije Touch ‘N’ Go in
časovne vrednosti, prednastavljene za
časovne sklope, so prikazane v spodnjih
tabelah.
Območje 0
Prednastavljen začetek
časovnega obdobja

Prednastavljene funkcije
Touch ‘N’ Go za vsako
obdobje

Številka obdobja

Tihi način

06:00

1

Doma

IZKLOPLJEN

08:00

2

Zdoma

IZKLOPLJEN

12:00

3

Doma

IZKLOPLJEN

14:00

4

Noč

IZKLOPLJEN

18:00

5

Doma

IZKLOPLJEN

22:00

6

Noč

IZKLOPLJEN

Območje 3
Prednastavljen
začetek
časovnega
obdobja
06:00

1

Doma

NE

08:00

2

Zdoma

NE

18:00

3

Doma

NE

24:00

4

Doma

DA

Prednastavljene
funkcije Touch
‘N’ Go za vsako
obdobje

Booster
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Začetne nastavitve
Nastavitev datuma in časa
Pred kakršno koli uporabo nastavitev krmilne
plošče morate nastaviti čas in datum.
Pritisnite tipko
.
Pritiskajte tipko GOR ali DOL, dokler ne
dosežete želene vrednosti.
Znova pritisnite tipko in na prikazovalniku
bodo začele utripati minute. Pritiskajte tipko
GOR ali DOL, dokler ne dosežete želene
vrednosti.
Znova pritisnite tipko in na prikazovalniku
bo začel utripati dan. Pritiskajte tipko GOR
ali DOL in nastavite dan (prikaže se 7
številk, ki ustrezajo dnevom v tednu).
Ustavite se pri pravi številki.
Pritisnite tipko OK za potrditev.
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Uporabniški vmesnik – standardna
uporaba
Uporabniški vmesnik je tovarniško nastavljen
za samodejno delovanje po časovnih sklopih in
nastavitvah funkcij Touch ‘N’ Go.
Za zagon morate samo:
•• Izbrati območje 0 (če že ni izbrano kot
privzeto).
•• Izbrati želeni način delovanja.
•• Aktivirati časovno programiranje (če že ni
privzeto).

Izbira območja

Pritiskajte tipko OBMOČJE
za izbiro
območja 0.
Številka, ki se pojavi na ikoni, ustreza
izbranemu območju.

Nastavitev načina delovanja
Pritiskajte tipko NAČIN M in izberite med
načini: hlajenje , ogrevanje
ali topla
sanitarna voda .
Med pritiskanjem počakajte nekaj sekund,
da lahko nadzor preklopi na naslednji
način.
Simbol izbrane funkcije bo začel utripati. Po
nekaj sekundah bo simbol nehal utripati in
naprava se bo zagnala v izbranem načinu.

Aktiviranje časovnega programiranja
Pritisnite tipko ZAKLEP .
Aktivira se časovno programiranje, aktivira se
ikona .
Zdaj uporabniški vmesnik deluje samodejno
in uporablja prednastavljene parametre.
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Začasno spreminjanje
nastavitev

predhodnih

Uporabniški vmesnik je prednastavljen za
samodejno delovanje. Včasih je začasno
spreminjanje
nastavitev
potrebno
za
prilagajanje nepričakovanim razmeram, na
primer med dopustom, potovanjem ali ko
nepričakovano ostanemo doma.
V tem primeru lahko posredujete ročno.
Začasno spreminjanje temperature
Spreminjanje temperature:
Pritiskajte tipko GOR ali DOL, dokler ne
dosežete želene vrednosti.
Če je časovno programiranje aktivno:
Nova vrednost temperature je shranjena do
naslednjega programiranega časovnega
obdobja.
Prikazala se bo ikona, ki javlja, da je časovni
program aktiviran.
Zaklep nastavitev:
Pritisnite tipko ZAKLEP .
Deaktivira se časovno programiranje,
deaktivira se ikona .
Nastavljena temperatura je zaklenjena in
se ob začetku naslednjega programiranega
obdobja ne spremeni.
Obnovitev
vrednosti
prednastavljene
temperature:
Pritisnite tipko ZAKLEP .
Aktivira se časovno programiranje, aktivira se
ikona .
Temperatura se vrne na prednastavljeno
vrednost.
Začasno spreminjanje funkcije Touch ‘N’
Go
Pritisnite eno od tipk Touch ‘N’ Go DOMA
, ZDOMA
ali NOČ
Če je časovno programiranje aktivno:
Nova funkcija je shranjena do naslednjega
programiranega časovnega obdobja.
Prikazala se bo ikona, ki javlja, da je časovni
program aktiviran.
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Zaklep nastavitev:
Pritisnite tipko ZAKLEP .
Deaktivira se časovno programiranje,
deaktivira se ikona .
Funkcija Touch ‘N’ Go je zaklenjena in se ob
začetku naslednjega programiranega obdobja
ne spremeni.
Obnovitev prednastavljene funkcije:
Pritisnite tipko ZAKLEP .
Aktivira se časovno programiranje, aktivira se
ikona .
Prednastavljena funkcija Touch ‘N’ Go je
obnovljena.
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Način za izklop
V primeru daljših odsotnosti od doma je
priporočljivo na uporabniškem vmesniku
nastaviti način za izklop.
Tako sistema za toplo sanitarno vodo in
ogrevanje/hlajenje ne bosta delovala, zaščita
naprave proti zmrzovanju pozimi pa bo
vseeno zagotovljena.
Izklop naprave:
Pritiskajte tipko NAČIN M za izbiro ikone
izklop .
Pozor: napajanje mora biti vklopljeno in v
napravi mora krožiti voda; preverite, ali so
zaporni ventili odprti. V izjemno zahtevnih
podnebnih razmerah priporočamo uporabo
raztopin s tekočino proti zmrzovanju z
glikolom.

Zaklep tipkovnice
Zaklep vseh kontrolnih tipk in funkcij:
Za 3 sekunde zadržite tipke DNEVI ,
OBDOBJE in ZAČETEK ČASOVNEGA
OBDOBJA
Vse tipke bodo onemogočene in ikona s
se aktivira.
ključavnico
Odklep tipkovnice:
Za 3 sekunde zadržite tipke DNEVI ,
OBDOBJE in ZAČETEK ČASOVNEGA
OBDOBJA
Ikona s ključavnico se deaktivira.
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Uporabniški vmesnik – napredna
uporaba
Programiranje funkcij Touch ‘N’ Go
Tri tipke Touch ‘N’ Go so prednastavljene na
običajne temperature in se razlikujejo glede
na ogrevanje, hlajenje in toplo sanitarno vodo.
Prednastavljene vrednosti lahko vedno
spremenite glede na svoj življenjski slog.
Spreminjanje predhodno nastavljenih vrednosti
Za približno 3 sekunde zadržite tisto tipko
Touch ‘N’ Go, ki jo želite spremeniti. Izbirate
lahko med naslednjimi: DOMA , ZDOMA
ali NOČ
.
Pritiskajte tipko OBMOČJE za izbiro
območja 0 (če že ni izbrano). Pritisnite
tipko NAČIN M za pomikanje med načini
Ogrevanje, Hlajenje ali Topla sanitarna
voda.
Nastavljena temperatura utripa skupaj s
simbolom, izbranim med simboli za ogrevanje
, hlajenje
in toplo sanitarno vodo .
Pritiskajte tipko GOR ali DOL, dokler ne
dosežete želene vrednosti.
Trikotnik utripa nad izbrano tipko.
Za ponovitev zgornjih korakov pritisnite eno
od drugih tipk Touch ‘N’ Go.
Pritisnite tipko OK za potrditev.
Za območje 3 ponovite zgornje korake. Pri
območju 3 lahko programirate le način za
toplo sanitarno vodo.
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Programiranje časovnih sklopov
Uporabniški vmesnik ima šest prednastavljenih
urnih sklopov, imenovanih časovna obdobja,
ki se na zaslonu prikažejo kot P1, P2, P3, P4,
P5 in P6. Vsak urni sklop je mogoče povezati
z naslednjimi parametri:
Območje 0
Funkcija Touch ‘N’ Go za
sobno temperaturo, tihi
način (vklopljen/izklopljen).
Območje 3
Funkcija Touch ‘N’ Go
za toplo sanitarno vodo,
Booster
(vklopljen/
izklopljen).
Prednastavljene vrednosti lahko vedno
spremenite glede na svoj življenjski slog.
Spreminjanje nastavitev časovnih sklopov
Izbira želene opcije časa:
Pritisnite tipko DNEVI .
Na zaslonu bodo utripale številke od 1 do 7.
Pritiskajte tipko DNEVI
za izbiro želene
možnosti.
Izberite eno od naslednjih možnosti: od 1 do
7, od 1 do 5, od 6 do 7 ali vsak dan posebej.
(Možnost od 1 do 7 izberite, če so časovne
nastavitve med tednom enake nastavitvam ob
koncu tedna).
Naslednje nastavitve bodo uporabljene ob
vseh dneh izbrane časovne opcije.
Sprememba začetka časovnega obdobja
1:
Pritisnite tipko OBDOBJE
.
P1 na zaslonu utripa. P1 je obdobje 1, ki se
začne ob 06:00.
Pritisnite tipko ZAČETEK ČASOVNEGA
OBDOBJA za čas začetka
.
Na zaslonu utripa 06:00.
Pritiskajte tipko GOR ali DOL, dokler ne
dosežete želene vrednosti.
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Spreminjanje minut:
Pritisnite tipko ZAČETEK ČASOVNEGA
.
OBDOBJA za čas začetka
Na prikazovalniku utripajo minute pri 06:00.
Pritiskajte tipko GOR ali DOL, dokler ne
dosežete želene vrednosti.
Konec časovnega obdobja 1 (P1) je hkrati
začetek časovnega obdobja 2 (P2). Če
želite spremeniti konec časovnega obdobja
1, spremenite začetek časovnega obdobja
2.
Povezava funkcije Touch ‘N’ Go s
časovnim obdobjem 1:
Pritisnite eno od tipk Touch ‘N’ Go DOMA
, ZDOMA
ali NOČ
.
Trikotnik utripa nad izbrano tipko.
Sprememba začetka časovnega obdobja
1:
, dokler ne
Pritiskajte tipko OBDOBJE
izberete želenega obdobja.
Na zaslonu utripa ime obdobja (P1, P2, P3 ...).
Za programiranje obdobja P1 ponovite
prejšnje korake.
Pritisnite tipko OK za potrditev.
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Povezovanje drugih parametrov
Območje 0:
Pritisnite tipko ZAKLEP .
Če se prikaže ikona za tihi način
način aktiviran, sicer je deaktiviran.

, je tihi

Območje 3:
Pritisnite tipko ZAKLEP .
Če se prikaže ikona za način Booster , je
način Booster aktiviran, sicer je deaktiviran.
Ko je programiranje končano:
Pritisnite tipko OK za potrditev.
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Tabele za uporabniško določene nastavitve
Uporabite to prazno tabelo za beleženje
želenih nastavitev za vaš dom.
Funkcije Touch ‘N’ Go
Funkcija Touch ‘N’ Go

Ogrevanje

Hlajenje

Topla sanitarna voda

Številka obdobja

Nastavljena
funkcija Touch
‘N’ Go za vsako
obdobje

Tihi način

Nastavljena
funkcija
Touch ‘N’ Go za
vsako obdobje

Booster

Doma
Zdoma
Noč

Sklopi
Območje 0
Začetek časovnega obdobja

1
2
3
4
5
6

Območje 3
Začetek časovnega obdobja

Številka obdobja
1
2
3
4
5
6
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Napredne funkcije
Ponastavitev tovarniških nastavitev
za parametre, ki jih je spremenil
uporabnik
Postopek za prehod z uporabniško določenih
parametrov na privzete tovarniške parametre
je opisan spodaj.
Istočasno pritisnite tipki DOMA
in
ZDOMA
ter ju zadržite za 10 sekund,
da vnesete način konfiguracije uporabnika.
Ko je ta parameter prvič izbran, se na
časovnem območju prikaže številka 999, na
območju temperature pa začetna številčna
vrednost 10.
Pritisnite in zadržite gumb DOL.
Ko števec doseže vrednost 0, se na območju
temperature prikaže kratica „Fd“. To
pomeni, da so privzete tovarniške vrednosti
ponastavljene.
Ko so privzete vrednosti uspešno povrnjene,
bodo tovarniške nastavitve ponastavljene.
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Alarmi
Če nadzor odkrije okvaro, bo na glavnem
kontrolnem zaslonu ustrezna ikona .
Če je odkrita napaka, je priporočljivo preveriti
pravilen tlak vode v sistemu in se prepričati,
da so vsi zaporni ventili odprti, da izključite
osnovne težave z vodovodno napeljavo.
Če je to preverjanje pozitivno in je težava
še vedno prisotna, se obrnite na lokalni
center za tehnično podporo RIELLO.

Odstranjevanje
Naprave ob koncu njene življenjske dobe ne
zavrzite med domače odpadke.
Odnesite jo v pooblaščen center za
recikliranje ali jo vrnite prodajalcu, ki nudi
storitev odstranjevanja odpadkov. Z ločenim
odstranjevanjem gospodinjskih aparatov se
izognete negativnim vplivom na zdravje in
okolje, ki so lahko posledica nepravilnega
odstranjevanja, in omogočite ponovno
uporabo materialov, iz katerih je sestavljena,
ter s tem prispevate k varčevanju z energijo
in viri.

Nalepka s smetnjakom na kolesih na
izdelku opominja, da je treba napravo
zavreči kot električni ali elektronski
odpadek.

Navodila za pravilno odstranjevanje v skladu
z zahtevami Evropske direktive 2002/96/ES.
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
www.riello.it

Ker se podjetje trudi nenehno izboljševati vse svoje proizvode, se lahko
estetske lastnosti in mere, tehnični podatki, oprema in dodatki razlikujejo.

