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Zahvaljujemo se vam za zaupanje ob nakupu izdelka podjetja SELTRON.
S kakovostjo izdelkov, informacij in storitev bomo tudi v prihodnje poskušali še poglobiti in
utrditi vaše zaupanje.
Če želite izkoristiti vse možnosti naprave, pazljivo preberite navodila. Celotna navodila shranite na primerno mesto, saj nikoli ne veste, kdaj jih boste spet potrebovali. Ko naprave ne
boste več uporabljali in vam bo v napoto, poskrbite, da ne bo v breme okolju.

UVOD
Regulatorji PROMATIC CMP25 so sodobne mikroprocesorsko vodene naprave. Izdelane so
v digitalni in SMT- tehnologiji.
Namenjeni so reguliranju sistemov s samostojnim kotlom ali brez njega. Uporabljajo se za
radiatorsko ali talno ogrevanje prostorov. Ogrevanje prostorov poteka z mešalnim (MK) ogrevalnim krogom. Za časovno programiranje delovanja ogrevanja prostorov je vgrajena večkanalna digitalna programska ura.
Regulatorje PROMATIC CMP25 lahko medsebojno ali z regulatorji PROMATIC D10, D20
povežemo v mrežo in delujejo kot enovit regulacijski sistem.

Pri prvem zagonu regulatorja glej NAVODILA ZA NASTAVITEV, stran 14!
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NAVODILA ZA UPORABO
OPIS REGULATORJA
VIDEZ REGULATORJA PROMATIC CMP25

1

2

3

1

Sklopka za ročno nastavitev položaja mešalnega ventila..

2

Displej, občutljiv na dotik.

3

Tipka

- Esc / Info.

SIGNALIZACIJA DELOVANJA PRI REGULATORJU PROMATIC CMP25

Lučka na tipki:
zelena - zapiranje mešalnega ventila
rdeča - odpiranje mešalnega ventila

5

Navodila za uporabo

NASTAVITEV DELOVANJA IN PRIKAZ PODATKOV
GRAFIČNI LCD DISPLEJ
Grafični displej je občutljiv na dotik in poleg prikaza podatkov služi tudi za nastavitev regulatorja.
OPIS PRIKAZANIH SIMBOLOV NA DISPLEJU
Simboli za prikaz temperatur:
Prikaz notranje (sobne) temperature (T1).
Prikaz zunanje temperature (T2).
Prikaz temperature dvižnega voda za mešalni ogrevalni krog (T3).
Prikaz temperature povratnega voda za mešalni ogrevalni krog (T1).
Prikaz temperature v kotlu na tekoče kurivo ali pri drugem viru toplote od
vodilnega regulatorja. (COM).
Prikazana je izmerjena temperatura.
Prikazana je izračunana ali želena temperatura.
Prikaz napake na tipalu (kratek stik, odprte sponke).
Simboli ogrevalnih krogov:
Mešalni ogrevalni krog - MK.
Simboli za prikaz načina delovanja regulatorja:
Izklop.
Ogrevanje prostorov je vključeno - samodejno delovanje.
Ogrevanje po želeni dnevni temperaturi.
Ogrevanje po želeni nočni temperaturi.
Navodila za uporabo
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Ročno delovanje.
Delovanje po časovnem programu P1, P2, P3 ali P4.
Interval dnevne temperature.
Interval nočne temperature.
Samodejni preklop na poletno delovanje.
Sklopka je v položaju ročno delovanje..
Simboli časovnih programov:

P1

Časovni program P1 za ogrevanje prostorov.

P2

Časovni program P2 za ogrevanje prostorov.

P3

Časovni program P3 za ogrevanje prostorov.

P4

Časovni program P4 za ogrevanje prostorov.
Naprave, ki so priključene na komunikacijsko linijo COM.
Priključena je sobna enota DD2.

Status regulatorja in BUS povezave COM/COM2.

Samostojni regulator - ni v bus povezave.

Podrejeni vmesni regulator v bus povezavi.
Podrejeni zadnji regulator v bus povezavi.

7
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UPORABA DISPLEJA
Vse pomembne podatke o delovanju regulatorja lahko vidimo na LCD displeju.
Podatki so prikazani na zaslonu za nastavitev delovanja, zaslonu za prikaz časa in temperatur in na zaslonih za prikaz delovanja ogrevalnih krogov.
Preklop med zasloni:
Za preklop med zasloni je treba pritisniti tipko

ZASLON ZA NASTAVITEV
DELOVANJA

- Esc/Info.

ZASLON ZA PRIKAZ DELOVANJA

OSNOVNI ZASLON
PRIKAZ ČASA IN TEMPERATUR

Prikaz zaslona za nastavitev delovanja:
Zaslon za nastavitev delovanja je tovarniško nastavljen kot osnovni zaslon in je namenjen
uporabniku za enostavno in pregledno nastavitev želene dnevne in nočne temperature ter
načina delovanja regulatorja

Zmanševanje
želene
dnevne temperature

Povečevanje
želene
dnevne temperature

Zmanševanje
želene
nočne temperature

Povečevanje
želene
nočne temperature

Izbira načina delovanja regulatorja:

Izbira časovnega programa:

-

izklop (aktivna zaščita proti zmrzovanju);
ogrevanje prostorov po časovnem programu;
ogrevanje prostorov na dnevno temperaturo;

-

-

ogrevanje prostorov na nočno temperaturo:

-

ročno delovanje.

Navodila za uporabo
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označuje aktiven interval ogrevanja;
delovanje po programski uri;

- P1 - P4 izbran časovni program.

Ročno delovanje regulatorja.
Kadar izberemo ročno delovanje je na displejuprikaz s katerim lahko ročno zapiramo ali
odpiramo mešalni ventil in vklopimo ali izklopimo obtočno črpalko.

Zapiranje
mešalnega
ventila

Odpiranje
mešalnega
ventila
Vklop
obtočne
črpalke

Izklop
obtočne
črpalke

Opis in izgled zaslona za prikaz časa in temperatur:
Na osnovnem zaslonu lahko odčitamo vse izmerjene, izračunane ali želene temperature in
nekatere druge podatke. Med posameznimi podatki se pomikamo tako, da pritiskamo gumb
ali
. .

prikaz datuma in časa

grafični simbol
in oznaka
temperaturnega
tipala

prikaz izmerjene temperature
prikaz želene ali izračunane
temperature
tipke za navigacijo

9
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SOBNA TEMPERATURA MK

ZUNANJA TEMPERATURA

TEMPERATURA DVIŽNEGA VODA

TEMP. POVRATKA MK

TEMPERATURA KOTLA

NAPRAVE NA COM LINIJI

STATUS REGULATORJA

STRMINA OGREVALNE KRIVULJE

IZBRANA HIDRAVLIČNA SHEMA

Na displeju se pojavijo le tisti podatki, ki se nanašajo na izbrano hidravlično
shemo.

Navodila za uporabo
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Opis in izgled zaslona za prikaz delovanja:
prikaz ogrevalnega kroga
ogrevalni krog uravnava sobna enota
izbran način delovanja
izbran časovni program P1 ali P2 za ogrevanje prostorov
trenutno stanje delovanja

1
ime regulacijskega kroga
24-urni časovni trak s prikazom časovnega programa
ali drugi podatki za ogrevalni krog

Kateri podatek in zaslon bo prikazan, kot privzeti ali default prikaz, je mogoče
spremeniti.
To naredimo tako, da na zaslonu izberemo želeni prikaz in pritisnemo ter 2 s
držimo tipko
(do piska).
Kot privzeti zaslon je tovarniško izbran zaslon za nastavitev delovanja.
Izbira časovnega programa Px:
Želeni časovni program lahko izberemo tudi na zaslonu za prikaz delovanja. Izberemo tako,
da pritisnemo gumb
. Oznaka programa začne utripati. Sedaj s pritiskanjem gumba
ali
izberemo želeni časovni program in ga s ponovnim pritiskom na gumb
potrdimo.

Potek časovnega programa za tekoči dan je prikazan na časovnem traku na
displeju.
11
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PRIKAZ NAPAK

Če opazimo nepričakovano delovanje regulatorja, je velika verjetnost, da je katero od temperaturnih tipal pokvarjeno ali ni priključeno . Pravilno delovanje tipal preverimo tako, da na
ali
. Pri izpisih temperatur
zaslonu za prikaz časa in temperatur pritiskamo tipko
se pri tipalu, ki je v okvari, pojavi izpis
ali
.

Tipalo, na katerem
se je pojavila napaka.

prikaz napake

Opis statusa temperaturnih tipal:

---

Tipalo ni priključeno.
Tipalo je prekinjeno.
Tipalo je v kratkem stiku.

Navodila za uporabo
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NAVODILA ZA NASTAVITEV
NASTAVITEV REGULATORJA
Regulatorji ogrevanja PROMATIC CMP25 so opremljeni z inovativno rešitvijo, ki omogoča
enostavno nastavitev regulatorja s pomočjo čarovnika za nastavitev.
1. KORAK
Pri prvem vklopu regulatorja na omrežje ali po resetu regulatorja se po izpisu verzije in logotipa na displeju prikaže slika za nastavitev orientacije zaslona, sedaj za 2 s pritisnemo sliko
na kateri je črka A pravilno izpisana:

2s

2s

2. KORAK
V drugem koraku je potrebno izbrati smer vrtenja motorja desno ali levo, ki pomeni odpiranje
mešalnega ventila ( ). Izbiro potrdimo tako, da za 2 s pritisnemo na levo ali desno sliko na
zaslonu.

2s

2s

ALI
3. KORAK
V naslednjem koraku s pritiskanjem gumbov
dolgim pritiskom na gumb
potrdimo.

ali

izberemo želen jezik in ga z 2 s

...
2s
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4. KORAK
V naslednjem koraku izberemo hidravlično shemo ogrevalnega sistema in jo prav tako z 2 s
dolgim pritiskom na gumb
potrdimo. Pri posamezni shemi izberemo še ploskovno ali
radiatorsko ogrevanje.

...
2s

5. KORAK
V zadnjem koraku na displeju nastavimo še strmino za mešalni ogrevalni krog, nastavitev
potrdimo s pritiskom na gumb
.

...

Izbrano hidravlično shemo lahko kasneje spremenimo.
To lahko naredimo na več načinov:
ali
in poiščemo
1. Na zaslonu za prikaz časa in temperatur pritiskamo gumb
in tipko
. Ko
prikaz hidravlične sheme. Sedaj pritisnemo in držimo gumb
in
izberemo želeno
prične številka hidravlične sheme utripati, z gumboma
potrdimo.
hidravlično shemo in jo s pritiskom na gumb
2. Hidravlično shemo lahko spremenimo v servisnih nastavitvah s parametrom S1.1.
3. Izvedemo reset in izvšimo ponovno nastavitev regulatorja !
Strmino ogrevalne krivulje lahko kadarkoli spremenimo.
ali
in poiščemo
1. Na zaslonu za prikaz časa in temperatur pritiskamo gumb
prikaz ogrevalne strmine. Sedaj pritisnemo in držimo gumb
in tipko
. Ko
in
nastaprične vrednost ogrevalne strmine sheme utripati, z gumboma
vimo želeno vrednost ogrevalne strmine in jo s pritiskom na gumb
potrdimo.
2. Ogrevalno strmino lahko nastavimo v meniju
3. Izvedemo reset in izvšimo ponovno nastavitev regulatorja !

Navodila za nastavitev
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RESET - ponovna nastavitev regulatorja!
Regulator izklopimo iz napajanja. Pritisnemo in držimo tipko
napajanje. Regulator se resetira in ga lahko ponovno nastavimo.

ter vklopimo

OGREVALNA KRIVULJA
Strmina ogrevalne krivulje pove, kolikšna je pri določeni zunanji temperaturi potrebna temperatura grelnih teles. Vrednost strmine je odvisna predvsem od vrste ogrevalnega sistema
(talno, stensko, radiatorsko, konvektorsko ogrevanje) in toplotne izolacije objekta.
DOLOČITEV STRMINE OGREVALNE KRIVULJE
Strmino ogrevalne krivulje lahko določimo računsko, če imamo na voljo dovolj podatkov,
sicer pa izkustveno na osnovi ocene dimenzioniranja ogrevalnega sistema in toplotne izolacije objekta.
Strmina ogrevalne krivulje je izbrana pravilno, če ostaja sobna temperatura nespremenjena
tudi pri velikih spremembah zunanje temperature.
Dokler so zunanje temperature nad +5 °C, sobno temperaturo uravnavamo z gumbom za
nastavitev dnevne oziroma nočne temperature oziroma z gumbi na sobni enoti. Če postane
v objektu pri nižjih zunanjih temperaturah hladneje, je strmina prenizka, zato jo povečamo.
Če postane v objektu pri nižjih zunanjih temperaturah topleje, je strmina previsoka, zato jo
znižamo. Povečanje in znižanje strmine naj ne bo večje kot 0,1 do 0,2 enote pri enem opazovanju. Presledek med dvema opazovanjema naj bo vsaj 24 ur ali več.
Običajne vrednosti nastavitve strmine krivulje:
Ogrevalni sistem:

Območje nastavitve:

talno

0,4 - 0,8

stensko

0,6 - 1,0

radiatorsko

0,8 - 1,4

Z nastavitvijo ogrevalne krivulje regulator prilagodimo na objekt, ki ga
reguliramo. Pravilna nastavitev strmine ogrevalne krivulje je zelo pomembna
za optimalno delovanje regulatorja.

15
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DIAGRAM OGREVALNIH KRIVULJ

temperatura dvižnega voda

Tv (°C)

Ta (°C)

zunanja temperatura

Navodila za nastavitev
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MENI
Spreminjanje časovnih programov in nastavitev regulatorja opravimo z ukazi in funkcijami, ki
so v meniju.

VSTOP IN NAVIGACIJA PO MENIJU
Za vstop v meni pritisnemo in ca. 2 s držimo gumb
peratur ali na zaslonu za prikaz delovanja.

na zaslonu za prikaz časa in tem-

2s

AKTIVNA OBMOČJA NA EKRANU ZA NAVIGACIJO PO MENIJU
Po meniju se premikamo tako, da pritiskamo polja 1 in 3 za pomik navzgor ali navzdol po
meniju. S pritiskom na označen meni (potemnjeno polje), le tega izberemo.
S pritiskom na tipko
- Esc/Info se pomaknemo za en nivo nazaj.

(1) Za pomik gor pritisnemo
zgornjo vrstico
menija označeno
z
.

1
2

(3) Za pomik dol pritisnemo
spodnjo vrstico
menija označeno
z
.

3
(2) Izbor označenega menija.
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ZGRADBA MENIJA
Meni je sestavljen iz petih skupin, v katere so razvrščene vse nastavitve, podatki in druge
funkcije. Celotna zgradba menija je naslednja:

TOPLOTNI VIRI

ČASOVNI PROGRAMI
P1
P2
P3
P4

MIN. TEMP. TOPLOTNEGA VIRA
IZHOD

OGREVANJE PROSTOROV P1
OGREVANJE PROSTOROV P2
OGREVANJE PROSTOROV P3
OGREVANJE PROSTOROV P4
IZHOD

OSNOVNE NASTAVITVE
IZBIRA JEZIKA
NASTAVITEV ČASA
IZHOD

PARAMETRI REGULATORJA
SPLOŠNI PARAMETRI

TOVARNIŠKE NASTAVITVE

ZAŠČITA ZMRZOVANJA
TEMPERATURA POLETJE/ZIMA
IZHOD

TOVARNIŠKI ČASOVNI PROGRAMI
TOVARNIŠKE NASTAVITVE
UPORABNIKOVE NASTAVITVE
SHRANI UPOR. NASTAVITVE

MEŠALNI OGREVALNI KROG

PODATKI O REGULATORJU

STRMINA KRIVULJE MK
IZHOD

Navodila za nastavitev

18

ČASOVNI PROGRAMI
Vgrajena je tedenska programska ura z inovativnim načinom programiranja. Na voljo je pet
neodvisnih časovnih programov.
IZBIRA ČASOVNEGA PROGRAMA
Program, ki ga želimo pregledovati ali spreminjati, najdemo v meniju. In sicer izberemo:

ČASOVNI PROGRAMI > P1 OGREVANJE PROSTOROV P1
>
>
>

P2 OGREVANJE PROSTOROV P2
P3 OGREVANJE PROSTOROV P2
P4 OGREVANJE PROSTOROV P4

Programi, ki so na voljo.

Za uporabo menija glej poglavje »Vstop in navigacija po meniju«, stran 18.

PREGLEDOVANJE IN SPREMINJANJE ČASOVNEGA PROGRAMA
Programiranje je interaktivno z grafičnim prikazom časovnega programa. Med posameznimi
podatki na displeju (ikonami) se premikamo z gumbi
in
za navigacijo zaslonu..
Prva ikona na displeju je namenjena prikazu in izbiri dneva v tednu. Želeni dan izberemo tako, da pritisnemo gumb
. Ko dan
utripa ga lahko s pritiskanjem gumba
ali
spremenimo in
ga s pritiskom na gumb
potrdimo. Na spodnjem delu displeju
je na časovni osi prikazan potek časovnega programa za izbrani
dan.

Druga ikona je namenjena kopiranju časovnega programa iz
izbranega dneva v naslednji dan. Ukaz izberemo s pritiskom na
gumb
in ga potrdimo s ponovnim pritiskom na gumb
.
Ko je kopiranje opravljeno, se izbrani dan samodejno premakne
na naslednji dan.

19
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Tretji in najpomembnejši element na displeju je časovna os. Na njej je grafično
prikazan časovni program za izbrani dan.
Temna polja pomenijo interval ogrevanja
po dnevni temperaturi oziroma vklop delovanja, preostali čas je ogrevanje po nočni
temperaturi oziroma izklop delovanja. Ko
pritisnemo na gumb
, se na časovni
osi pojavi kurzor.

Z gumbom
ali
premikamo
kurzor (utripajoča črta) po časovni osi.
Na displeju se izpisuje čas, ki pomeni
položaj kurzorja. Ko ta doseže interval
dnevne temperature oziroma vklopa delovanja, se na displeju izpiše začetni in končni čas intervala.
SPREMINJANJE
INTERVALOV

Ko je kurzor v območju časovnega intervala in pritisnemo gumb
, se kurzor premakne na začetek intervala. Sedaj lahko z
gumbom
ali
začetek intervala
poljubno pomikamo levo ali desno po časovni osi. Ko smo poiskali želeni čas, ga potrdimo s pritiskom na gumb
. Sedaj kurzor skoči na konec časovnega intervala, ki
ga lahko enako premikamo levo ali desno
in potrdimo s pritiskom na gumb
.

DODAJANJE NOVIH
INTERVALOV

Nov časovni interval dodamo tako, da se s kurzorjem pomaknemo
. Sedaj z
na želeni čas začetka intervala in pritisnemo gumb
gumbom
ali
izberemo še želeni konec časovnega
intervala in ponovno pritisnemo gumb
. S tem smo ustvarili
nov časovni interval dnevne temperature oziroma vklopa delovanja.

Na časovni osi lahko za izbrani dan nastavimo največ
tri časovne intervale delovanja.

BRISANJE
INTERVALOV

Navodila za nastavitev

Časovni interval brišemo tako, da se postavimo na interval, ki ga
želimo izbrisati in pritisnemo gumb
. Sedaj začetek intervala

premaknemo na njegov konec in pritisnemo gumb
je tako izbrisan.
20

. Interval

PRIVZETI ČASOVNI PROGRAMI

Program za
ogrevanje prostorov

Program za
ogrevanje prostorov

Program za
ogrevanje prostorov

Program za
ogrevanje prostorov

Dan

Ogrevanje deluje.

PON.-PET.

05:00 - 07:30
13:30 - 22:00

SOB.-NED.

07:00 - 22:00

Dan

Ogrevanje deluje.

PON.-PET.

06:00 - 22:00

SOB.-NED.

07:00 - 23:00

Dan

Ogrevanje deluje.

PON.-PET.

06:00 - 22:00

SOB.-NED.

07:00 - 23:00

Dan

Ogrevanje deluje.

PON.-PET.

06:00 - 22:00

SOB.-NED.

07:00 - 23:00

Če je priključena sobna enota DD2, je tovarniško nastavljeno, da se uporablja
časovni program za ogrevanje prostorov od sobne enote.
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PARAMETRI REGULATORJA
V skupini »PARAMETRI REGULATORJA« so parametri razvrščeni v tri podskupine, in sicer:
PARAMETRI REGULATORJA >
>
>

SPLOŠNI PARAMETRI
MEŠALNI OGREVALNI KROG
TOPLOTNI VIRI

PRAVILA ZA PREGLEDOVANJE IN NASTAVITEV PARAMETROV
Najprej izberemo želeni parameter, tako, da je prikazan v temnem polju. V prvi vrstici je
kratek opis parametra, v drugi vrstici pa grafični simbol in vrednost parametra.

kratek opis parametra

nastavljena vrednost parametra
grafični simbol

Nastavitev spremenimo tako, da pritisnemo na izbrani parameter. Vrednost nastavitve parain
spremenimo. Nastavitev zaključimo in potrmetra prične utripati in jo z gumbi
dimo s pritiskom na tipko
.

Za uporabo menija glej poglavje »Vstop in navigacija po meniju«, stran 17.
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SPLOŠNI PARAMETRI
ZAŠČITA PROTI ZMRZOVANJU
Kadar je ogrevanje izključeno ali ogrevanje ni potrebno, regulator izključi kotel. Vendar se
zaradi nevarnosti zmrzovanja kotel samodejno vključi, če je zunanja temperatura manjša, kot
je nastavljena temperatura za zaščito proti zmrzovanju. Tovarniško je nastavljena na 2 °C,
lahko pa jo programsko nastavljamo v območju od -20 do 10 °C.
Temperaturo za vklop zaščite proti zmrzovanju lahko nastavimo v meniju, tako da izberemo:

PARAMETRI REGULATORJA >
ZAŠČITA ZMRZOVANJA

SPLOŠNI PARAMETRI >

Kadar je ogrevanje izključeno ali ni potrebno je želena sobna temperatura
tovarniško nastavljena na 6 °C in se lahko spremeni v servisnem parametru
S1.6.
Vklop kotla se vrši samo kadar je regulator povezan z nadrejenim regulatorjem,
ki krmili tudi kotel.

PREKLOPNA TEMPERATURA POLETJE/ZIMA
Regulator ima vgrajen mehanizem, ki skrbi za samodejni izklop ogrevanja, kadar je enodnevna povprečna zunanja temperatura višja od nastavljene preklopne temperature. Ogrevanje
se ponovno vključi, ko enodnevna povprečna zunanja temperatura pade pod nastavljeno
preklopno temperaturo.
Kadar je preklopnik na regulatorju v položaju ''Dnevna temperatura'', je opisani mehanizem
za avtomatski izklop ogrevanja izključen.
Tovarniško je nastavljena na OFF, območje nastavitve pa je od 10 do 30 °C, OFF.
Preklopno temperaturo poletje/zima lahko nastavimo v meniju, tako da izberemo:

PARAMETRI REGULATORJA >

SPLOŠNI PARAMETRI >

TEMPERATURA POLETJE/ZIMA
Ko se opravi samodejni preklop na poletni način delovanja, se na zaslonu za prikaz delovanja prikaže simbol
.
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MEŠALNI OGREVALNI KROG
STRMINA OGREVALNE KRIVULJE
Nastavitev strmine lahko spremenimo v meniju, tako da izberemo:

PARAMETRI REGULATORJA >
MEŠALNI OGREVALNI KROG >

STRMINA KRIVULJE MK

TOPLOTNI VIRI
MINIMALNA TEMPERATURA TOPLOTNEGA VIRA
Običajna vrednost minimalne temperature nizkotemperaturnega kotla na tekoče kurivo je
med 35 in 55 °C, pri ostalih kotlih pa med 50 in 65 °C. Če je temperatura kotla nižja od nastavljene vrednosti, bo regulator postopoma zapiral mešalni ventil.
Nastavljeno vrednost temperature lahko spremenimo v meniju,
tako da izberemo:

PARAMETRI REGULATORJA >

TOPLOTNI VIRI >

MIN. TEMPERATURA TOPLOTNEGA VIRA

Minimalna temperatura toplotnega vira se upošteva samo kadar je regulator
povezan z nadrejenim regulatorjem, ki krmili tudi kotel.

Navodila za nastavitev
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OSNOVNE NASTAVITVE REGULATORJA
IZBIRA JEZIKA
Želeni uporabniški jezik nastavimo v meniju tako, da izberemo:

OSNOVNE NASTAVITVE >

Z gumbom

ali

IZBIRA JEZIKA

izberemo želeni jezik in izbiro potrdimo s pritiskom na gumb

.

Za uporabo menija glej poglavje »Vstop in navigacija po meniju«, stran 17.

NASTAVITEV ČASA
Točen čas in datum nastavimo v meniju tako, da izberemo:

OSNOVNE NASTAVITVE >

NASTAVITEV ČASA

Z gumbom
ali
se pomaknemo na podatek, ki ga
želimo spremeniti, in pritisnemo gumb
. Izbran podatek
/
spreminjamo
začne utripati. Sedaj z gumbi
vrednost nastavitve. Nastavljeno vrednost shranimo s pritiskom na gumb
. Sedaj se pomaknemo na naslednji
podatek datuma ali časa in po potrebi postopek ponovimo.
Ko smo končali ali če želimo prekiniti nastavljanje datuma in časa pritisnemo tipko
vrnitev v prejšnji meni.

za

Za uporabo menija glej poglavje »Vstop in navigacija po meniju«, stran 17.
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TOVARNIŠKE NASTAVITVE
Ta del menija nam omogoča vzpostavitev tovarniških in uporabnikovih nastavitev ter shranjevanje uporabnikovih nastavitev. Na voljo so naslednje možnosti:
TOVARNIŠKE NASTAVITVE >

>

TOVARNIŠKI ČASOVNI PROGRAMI
Izbriše nastavljene časovne programe in povrne tovarniško
nastavljene časovne programe.

TOVARNIŠKE NASTAVITVE
Povrne vse nastavitve parametrov na tovarniške vrednosti.

>

UPORABNIKOVE NASTAVITVE
Naloži že prej shranjene uporabnikove nastavitve.

>

SHRANI UPORABNIKOVE NASTAVITVE
Shrani trenutne vrednosti parametrov kot uporabnikove nastavitve.
Vsa tipala, ki so morebiti označena z napako (ERR), se resetirajo
v status - - - (nepriključeno tipalo).

>

IZHOD

Pred izvedbo vsakega od zgoraj naštetih ukazov, regulator zahteva potrditev izbranega
ukaza.

Želeni odgovor izberemo z gumbom
ga s pritiskom na gumb
potrdimo.

ali

in

Za uporabo menija glej poglavje »Vstop in navigacija po meniju«, stran 17.

PODATKI O REGULATORJU
Ukaz izpiše na zaslon podatke o tipu regulatorja in verziji programske opreme. Na displeju
se prikaže naslednji izpis:
tip regulatorja
verzija programske opreme

Za uporabo menija glej poglavje »Vstop in navigacija po meniju«, stran 17.
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IZJAVE IN GARANCIJA
IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI IZDELKA
Seltron d.o.o. s polno odgovornostjo izjavlja, da kompaktni regulator Promatic CMP25, za
katerega velja ta izjava, ustreza zahtevam odredbe o električni opremi, ki je namenjena za
uporabo znotraj določenih napetostnih mej - (Direktiva EC o nizki napetosti (LVD) 73/23
EEC, 93/68 EEC) in zahtevam pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Direktiva EC o
elektromagnetni kompatibilnosti (EMC) 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC).
OPIS IZDELKA:
Kompaktni regulator ogrevanja CMP25
UPORABLJENI STANDARDI:
SIST EN 50081-1:1995, SIST EN 50082-1:1995, SIST EN 55014-1:2001,
SIST EN 55014-2:1997, SIST EN 60730-1:1995, SIST EN 60730-2-14:1998,
SIST EN 60730-2-9:1997, SIST EN 12098-1:2002.

Bistrica ob Dravi, 1.8.2008

ODSTRANJEVANJE STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (Velja za države članice Evropske
unije in ostale evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da ga ne smete odvreči kot gospodinjski odpadek. Oddati ga morate na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). S primerno odstranitvijo tega izdelka
boste preprečili negativen vpliv na okolje in zdravje, ki bi ga sicer lahko povzročila njegova napačna odstranitev. Reciklaža materialov zmanjšuje porabo novih surovin.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe,
komunalni servis ali trgovino, kjer ste ga kupili.
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GARANCIJSKA IZJAVA
Proizvod je izdelan v skladu z veljavnimi standardi in je tovarniško preizkušen. Proizvod, za
katerega dajemo garancijo, bo brezhibno deloval, če se boste ravnali po danih navodilih.
Zagotovili bomo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za proizvod v trajanju njegove življenjske dobe ali najmanj 7 let. V garancijskem roku bomo na svoje stroške odpravili
vse okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni, če bo garancija uveljavljena z
vsemi dokumenti in proizvod dostavljen na sedež podjetja SELTRON ali najbližjo pooblaščeno servisno delavnico.

Če v garancijskem

roku proizvoda ne bomo popravili v 30 dneh od dneva prijave okvare,
bomo proizvod na kupčevo zahtevo zamenjali z novim.

Garancija velja 24 mesecev od dneva nakupa proizvoda, kar dokažete z dokumentom o
nakupu. V času garancijske dobe priznavamo transportne stroške za dostavo na servis in
vračilo po veljavni tarifi javnega logista (pošta ali železnica).
Garancija ne velja, če je ugotovljeno, da je predhodno popravilo opravila nepooblaščena
oseba oziroma, če je bil proizvod poškodovan zaradi nepravilnega ravnanja ali višje sile.

Izjave
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