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1 Informace o přístroji a obsah dodávky

OP21C a OP31C

OP30C

OP44C

OP50C

OP51C

4

Alternativně: Víko přístroje OPD.C (nikoli OP5xC)
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Informace o přístroji a obsah dodávky

GEA MATRIX® - Ovladač s displejem

1.1 Použití ovladače GEA MATRIX®
Ovladače s diplejem GEA MATRIX® (dále jen „ovladače“) umožňují předem v
kombinaci s regulátory MATRIX stanovení požadovaných hodnot pro
klimatizaci místností i zobrazení stavových a poruchových hlášení. V podstatě
to jsou tyto funkce:
Přednastavení...
— požadovaných hodnot jako např. teploty místnosti nebo přiváděného
vzduchu
— provozní režimy ventilátorů jako např. provoz automatický
— provozní režimy přístroje jako např. provoz denní — noční
— časy zapínání
— systémové parametry
Zobrazování...
— skutečných hodnot
— stavů přístrojů
— chybových hlášení

1.2 Rozsah dodávky
Ovladač MATRIX OPxxC:
— Ovladač k montáži na krabici pod omítku (ochrana IP20) skládající
se z horní části a montážní desky
— Návodu k používání — návod se všemi informacemi

Ovladač MATRIX OPxxC:
— Ovladač k montáži na omítku (ochrana IP54) skládající se z horní části a
montážní desky, včetně krabice k usazení na omítku se zavedením
kabelů membránovými průchodkami
— Čidlo Typ 903.454 (IP54), R=10 kOhm/25°C
— Návod k používání — návod se všemi informacemi
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2

Úvodem

2.1 Dostupnost návodu k používání
V tomto návodu k používání najdete důležité pokyny pro bezpečné a správné
zacházení s ovladačem GEA MATRIX®.
Návod k používání je určený pro obsluhu, domovní techniky, technický
personál a poučené osoby stejně jako pro odborníky v oblasti elektro.
Tento návod musí být stále k dispozici na stanovišti ovladače GEA MATRIX®.
Každý, kdo s ovladačem GEA MATRIX® pracuje, si musí tento návod přečíst a
používat.

2.2 Platnost návodu k používání
Tento návod k používání vám poskytuje nezbytné informace pro:
— montáž/demontáž
— instalaci
— uvedení do provozu a otestování
— ovládání ovladače GEA MATRIX®
— údržbu a odstraňování poruch

2.3 Použité symboly
V předloženém návodu se používají následující symboly pro určitá místa v textu:
— Tímto symbolem se označuje normální činnost.
• Tímto symbolem se označují pokyny k činnosti.
 Tímto symbolem se označují výsledky činnosti.
UPOZORNĚNÍ!
Zde najdete doplňující údaje k používání ovladače GEA MATRIX®.

GEA MATRIX® je registrovaná obchodní značka GEA AG.
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Bezpečnost

3 Bezpečnost
Ovladače GEA MATRIX® jsou vyrobeny v souladu s technickým řešením a podle
uznávaných bezpečnostně technických pravidel.
Používejte ovladače GEA MATRIX® jen v bezvadném technickém stavu ke
stanovenému účelu, bezpečně a za dodržování pokynů v návodu k používání. V
opačném případě může dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo třetí osoby a
ovlivnění samotného ovladače, připojených přístrojů nebo k jiným materiálovým
škodám!
Nechte všechny závady odborně odstranit!

3.1 Označování bezpečnostních pokynů
V tomto návodu se používají pro označení bezpečnostních pokynů následující
symboly:
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Tato značka je u činností, při kterých je nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Tato značka je u činností, při kterých je nebezpečí poškození ovladače GEA
MATRIX® statickým výbojem.
POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Zde najdete zvláštní údaje, příkazy a zákazy k zabránění poškození ovladače GEA
MATRIX®.
POŠKOZENÍ OSOB!
Zde najdete zvláštní údaje včetně příkazů a zákazů pro prevenci poškození osob.

3.2 Bezpečnost práce
Při instalačních, seřizovacích a opravářských pracích dodržovat následující pokyny:
Při pracích na sítích s nízkým napětím
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Přístroj vypnout, zajistit proti znovuzapnutí, ověřit nepřítomnost napětí, uzemnit,
spojit nakrátko a zakrýt nebo oddělit sousedící části pod napětím. Jinak mohou být
následkem těžká poranění nebo smrt.
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Při seřizovacích pracích na ovladači GEA MATRIX®
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Při seřizovacích pracích na ovladači GEA MATRIX® dbejte na to, abyste se staticky
vybili, než se dotknete desky se spoji a elektrických prvků.
Při všech pracích:
• dbát pokynů k montáži pro ovladač GEA MATRIX®.
• Kolísání nebo odchylky síového napětí nesmí překračovat tolerance stanové v
technických údajích. Jinak nelze vyloučit poruchy funkce a výskyt mezních stavů.

3.3 Správnost použití
Ovladač GEA MATRIX® slouží výlučně jako součást obsluhy pro vzduchotechnická
zařízení firmy GEA a podle varianty vybavení, k dalšímu řízení v komplexu budov
opatřených počítačovou sítí.
Ovladač GEA MATRIX® je, podle varianty vybavení, používána:
— k dosažení teplot místností
— k dosažení teplot přiváděného vzduchu
— k dosažení módu činnosti ventilátorů
— k přednastavení provozního režimu (např. provoz normální, v utlumení)
— k přednastavení provozního režimu regulátorů (přepínání mezi topením a
ochlazováním)
— k přednastavení pro provoz se vzduchem směsným nebo cirkulujícím
— k řízení externího technického vybavení budovy, jako např. ovládání žaluzií a
osvětlení atd.
Ovladač GEA MATRIX® je dodávána ve dvou třídách podle způsobu ochrany, které
chrání přístroj proti vnějším vlivům:
krytí IP20
obytný prostor
krytí IP54
průmyslová oblast

— s ochranou IP20 podle DIN EN 60529 pro obytné místnosti.
Smí být používáno pouze v uzavřených prostorech; přitom musí být zajištěno,
že je přístroj chráněn před prachem různého druhu a jinými látkami.
— s ochranou IP54 podle DIN EN 60529 pro oblast průmyslu. Skříň je prachotěsná a
chráněna proti stříkající vodě.
K používání v souladu s účelem patří také respektování návodu k používání i
dodržování podmínek pro prohlídky a údržbu předepsaných firmou GEA.

Používání v rozporu s
podmínkami
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Jiné než výše popisované je pokládáno za použití nikoliv v souladu s určeným
účelem. Za škody plynoucí z používání nikoliv v souladu s určeným účelem výrobce/
dodavatel neručí. Riziko nese uživatel sám.
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POŠKOZENÍ OSOB!
Ovladače GEA MATRIX® se nesmí používat:
— v prostředí s nebezpečím výbuchu,
— v prostředí s vodivým prachem,
— v prostředí se silným elektromagnetickým polem
— v prostředí s agresivní atmosférou, která např. napadá plastické hmoty.
... v krytí IP20 se nesmí používat:
— ve vlhkém prostředí
— v prostředí s vysokou prašností vzduchu.
... v krytí IP54 se nesmí používat:
— v mokrém prostředí
— v prostředí s velmi vysokou prašností vzduchu.

3.4 Přestavování a změny
Nesmíte provádět žádné změny, přístavby a přestavby ovladače GEA MATRIX®.
Při přestavbách a změnách na ovladači GEA MATRIX® zaniká CE-kompatibilita a tím
i veškeré nároky na záruku.

3.5 Náhradní díly
Smíte používat jen originální náhradní díly GEA, protože GEA neručí za škody
vzniklé použitím jiných náhradních dílů.

3.6 Likvidace odpadu
Je nutno dbát na řádnou a k životnímu prostředí šetrnou likvidaci provozních a
pomocných látek.

3.7 Výběr personálu a jeho kvalifikace
Každý, kdo je pověřen prací s ovladačem GEA MATRIX®, si před započetím prací
musí přečíst a zcela porozumět tomuto návodu.
Elektrické připojení smí provádět pouze odborníci, kteří na základě svého
odborného vzdělání a zkušeností mají dostatečné znalosti:
— bezpečnostních předpisů a zdravotně pracovních pravidel,
— předpisů úrazové prevence,
— směrnic a uznávaných technických pravidel.
Všichni odborní pracovníci musí být schopni svěřenou práci posoudit, rozeznat
možná nebezpečí a zabránit jim.

7353102 - 09/2006 (CZ)
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4

Technický popis

4.1 Popis výkonů
Ovladače GEA MATRIX® s diplejem (dále jen ovladač GEA MATRIX®) určené k
ovládání vzduchotechnických zařízení firmy GEA jsou k dispozici ve dvou typových
řadách:
— typová řada OPxxC (Comfort) pro normální prostředí (IP20) a
— typová řada OPxxI (Industry) pro průmyslové prostředí (IP54).
Slouží komunikaci uživatele s regulačními/řídícími systémy firmy GEA MATRIX®
Systems.
OP5xx

Displej u OP5xx

Ovladače GEA MATRIX® typu OP5xx mají připojení na sběrnici MATRIX.Net, přes
kterou také komunikují s přístroji.
Ovladače GEA MATRIX® mají soustavu menu v nekódovaném textu, přes kterou má
uživatel přímý přístup k mnoha funkcím přístrojů GEA. Podle výbavy přístroje se
menu dynamicky přizpůsobují. Tak jsou také menu pro přístup k cizím systémům
jako např. žaluziím nebo ovládání osvětlení (pouze přes MATRIX.LON).
UPOZORNĚNÍ!
Další informace k MATRIX.Net viz provozní návod přístroje na úpravu vzduchu.

4.2 Varianty ovladače GEA MATRIX® a technické údaje
Znaky vybavení

OP21C





OP30C





OP31C







OP44C














































Vedení z menu digitálním zobr.: automatické
přizpůsobení menu výbavě zařízení







OP51C

Vedení z menu digitálním zobr.: automatické
přizpůsobení menu výbavě zařízení









OP30I



OP44I


































OP50I

Vedení z menu digitálním zobr.: automatické
přizpůsobení menu výbavě zařízení







OP51I

Vedení z menu digitálním zobr.: automatické
přizpůsobení menu výbavě zařízení
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Síovým rozhraním



OP50C

OP21I

Integrovanými spínacími hodinami

Jiné

Integrovaným čidlem
teploty místnosti

LED

displejem

Zobrazení
stavu

Paralelním spojením

Přes GEA MATRIX.net

Ovládání sekundární
žaluzie

Připojení
přístroje

Pouze chlazení

Pouze topení

Provoz cirkulace
nebo směšování

Provozní režimy/ovládání

Normální a útlumový
režim

Nastavení teploty
místnosti

Nastavení stupně
otáček ventilátoru

Zadané
požadované
hodnoty
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Technické údaje

Typová řada
Oblast použití
Klima prostředí
Přípustná teplota okolí
Přípustná teplota skladování
Přípustná relativní vlhkost
Elektromagnetická snášenlivost
Elektromagnetická interference
(EMI)
Elektromagnetická odolnost
(EMS)
Mechanické hodnoty
Vnější rozměry (Š/V/H)
Uchycení
Hmotnost
Materiál ovladače
Vrchní část ovladače
Spodní část ovladače
(případně AP-krabice)
Tlačítka
Krytí (podle DIN 40050)
Pracovní poloha
Kabelový přívod
Elektrické hodnoty
Napájecí napětí
Teplotní čidlo

7353102 - 09/2006 (CZ)
Návod k používání

OPxxC (Comfort)
Komfortní oblast

OPxxI (Industry)
Průmyslová oblast
0 °C až 45 °C
-10 °C až 65 °C
15 % až 75 % bez kondenzace
podle DIN EN 55022 / DIN EN 61000
podle DIN EN 61000

83 x 135 x 30 mm
přímo na ze nebo
do krabice pod omítkou
184 g

83 x 135 x 55 mm
na zdi

podobná RAL 7074 (šedá 4)
IP20
montovat svisle
zezadu

podobná RAL 7016 (antracit)
IP54
montovat svisle
zespoda 3 membránovými
průchodkami M16

248 g
N185 Noryl UL 94 V-0
podobná RAL 9016 (provozní bílá)
podobná RAL 7035 (světlá še)
podobná RAL 9016 (provozně bílá)
podobná RAL 7016 (antracit)

integrováno

z výkonového zdroje přístroje
čidlo teploty místnosti typ 903.454
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Příslušenství OPxxI
Mechanické údaje
Vnější rozměry (š/v/h)
Přípustná okolní teplota
Upevnění
Hmotnost
Barva krytu
Pracovní poloha
Elektrické údaje
Odpor
Napětí

14

Čidlo typ 903.454
50 x 65 x 44 mm
-35°C až 90°C
na stěně
60 g
podobný RAL 9016 (dopravní bílá)
libovolná
10 kOhm/25°C
U < 12 V AC/DC
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Montáž a instalace

Montáž a instalace
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Elektrickou instalaci a (de)montáž ovladače GEA MATRIX® smí provádět jen
vyškolení pracovníci při dodržení tohoto návodu k obsluze a platných předpisů
ČSN.
• Před vrtáním se přesvědčte, zda se v místě vrtání nenachází elektrické vedení
nebo trubky.
• Instalujte GEA MATRIX® pouze v uzavřených prostorách.
• Nepřivádějte žádné cizí napětí na ovladače GEA MATRIX®.

5.1 Montáž ovladače GEA MATRIX®
UPOZORNĚNÍ!
Místo namontování ovladače GEA MATRIX® nebo prostorových teplotních čidel má
pro přesnost regulace teploty místností rozhodující význam.
Nemontujte proto ovladač GEA MATRIX® nebo čidlo:
— vedle dveří, oken, podávacích okének atd ., protože intenzívní pohyb vzduchu
měřenou hodnotu zkresluje,
— na chladných nebo teplých stěnách (např. obvodová stěna, komín), protože
teplota stěn měřenou hodnotu zkresluje,
— za opony a záclony, protože izolující vrstvy vzduchu měřenou hodnotu zkreslují,
— do bezprostřední blízkosti výdechovýchch mřížek přístrojů, protože teplota
výdechu měřenou hodnotu zkresluje.

Montáž ovladače
GEA MATRIX®/
prostorového
teplotního čidla
* doporučená montážní výška = 1,5 m

7353102 - 09/2006 (CZ)
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5.2 Montáž ovladače GEA MATRIX® OP50x/51x
UPOZORNĚNÍ!
Používejte k montáži ovladače GEA MATRIX® na stěnu vrtací šablony jako předlohy
(viz “Vrtací šablony” na straně 66).
Dávejte pozor, aby montážní deska nebyla při montáži zdeformována.

5.2.1 Montáž ovladače GEA MATRIX® OP5xC (IP20)
Kryt ovladače GEA MATRIX OP5xC (IP20) je vhodný k montáži na stěnách a na
krabicích pod omítku.
UPOZORNĚNÍ!
Při montáži ovladače na podomítkové instalační krabice, obzvláště na krabice
umístěných v dutých příčkách, dbejte na to aby nebyla ovlivněna měřená teplota
prostoru. Zamezte případnému proudění vzduchu utěsněním průchodů krabice.
• Provete na spodní straně ovladače GEA
MATRIX® šroubovákem uvolnění horní části (1) a
vyzvedněte horní část (1) směrem vzhůru z
montážní desky (2).

• Zavete vodiče přívodním otvorem (1) do
montážní desky (2) ovladače GEA MATRIX®.
• Provete namontování montážní desky ovladače
GEA MATRIX® na stěnu nebo na krabici určenou
pod omítku.
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5.2.2 Montáž ovladače GEA MATRIX® OP5xI (IP54)
Kryt ovladače MATRIX OP5xI je vhodný k montáži na stěnu. Průchod kabelů je
třemi membránovými průchodkami zespoda.
UPOZORNĚNÍ!
Ovladače MATRIX OP5xI (IP54) nemají integrované prostorové teplotní čidlo. V
dodávce obsažené čidlo namontujte na vhodném místě (viz “Plánování montáže”
na straně 15). Podle přístroje lze použít místo prostorového teplotního čidla také
čidla pro odváděný vzduch.
• Provete na spodní straně ovladače GEA
MATRIX® šroubovákem uvolnění horní části (1) a
vyzvedněte horní část (1) směrem vzhůru z
montážní desky (2).
Dejte pozor, aby nedošlo k deformaci montážní
desky.

7353102 - 09/2006 (CZ)
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• Podle potřeby vyšroubuje upevňovací šrouby
z AP-krabice (1).
• Sejměte montážní desku (3) z AP-krabice (1).
 Mezi montážní deskou (3) a AP-krabicí (1) je
těsnění (2).

• Vete přívodní kabel membránovými průchodkami (1) do AP-krabice (2) ovladače GEA MATRIX®.
• Připevněte AP—krabici na stěnu.

• Provlékněte kabel těsněním (2) a otvorem v
montážní desce (3) ovladače GEA MATRIX®.
• Nasate těsnění (2) a montážní desku (3) na
AP-krabici (1) a přišroubujte montážní desku
(3) na AP-krabici (1).

18
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5.3 Instalace ovladače GEA MATRIX® OP50x/51x
Pro připojení obslužných zařízení MATRIX OP50/51 smějí být použity pouze
následující průřezy:
Typ připojení
Počet vodičů Profily min. až max.
Pevné připojení průřezu
1
0,22 až 0,5 mm2
Pohyblivé připojení průřezu
1
0,22 až 0,5 mm2
0,22 až 0,5 mm2 pozinkované
0,22 mm s žilovou koncovkou (4-žilová
koncovka např. s kleštěmi Knipex
975304)
K připojení ovladače GEA MATRIX® jsou nutné následující kroky:
— připojit napájecí napětí
— připojit MATRIX.Net
— připojení externího prostorového teplotního čidla (pouze u provedení IP54)
UPOZORNĚNÍ!
Používejte pro stavbu MATRIX.Net pouze datové kabely podle EN 50170, jejichž
vodiče jsou párově twistovány a které mají opletené stínění.
Doporučujeme tento datový kabel:
Výrobek: HELUKABEL
Typ: CAN-BUS flexibilní 2 x 2 x ... mm2 nebo 1 x 4 x ... mm2.

• Odizolovat vodiče a připojit podle schéma
zapojení

Prostorové teplotní čidlo*
Napájecí napětí
MATRIX.Net

Svorka
13
12
95
99
96
98

Signál

GND
Vcc
Low
High

* u provedení IP54 nutné;
alternativně je možné připojení prostorového čidla
na tištěné spoje
• Vrchní díl zavěsit na montážní desku a směrem
dolů zaklapnout

UPOZORNĚNÍ!
Je-li zapotřebí, je možné připojení prostorového teplotního čidla také u provedení
IP20. U regulátorů typu MATRIX 3000/4000 může být provedeno připojení
prostorového teplotního čidla také přímo na základní desce regulátoru. (viz návod
k používání příslušného přístroje)

7353102 - 09/2006 (CZ)
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5.4 Demontáž ovladače GEA MATRIX® OP50x/51x
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Ovladače GEA MATRIX® jsou napájeny přes výkonové části vzduchotechnických
zařízení. Proto nelze od napětí odpojit samotný ovladač!
Vzduchotechnická zařízení odpojit od napětí, zajistit proti znovuzapnutí, ověřit
nepřítomnost napětí, uzemnit, spojit nakrátko a zakrýt nebo ohradit sousedící části
pod napětím.
Jinak mohou být následkem těžká poranění nebo smrt.

• Odpojte vzduchotechnická zařízení a tím i ovladač GEA MATRIX® od napětí.
• Vyhákněte šroubovákem na spodní straně
ovladače GEA MATRIX® vrchní díl (1), jak je
znázorněno na obrázku a odklopte jej nahoru od
montážní desky.

• Stiskněte šroubovákem příslušné svorky a
vytáhněte jednotlivé vodiče.
• Uvolněte montážní desku ze stěny.
• Zkompletujte ovladač GEA MATRIX®.
Dodatečná demontáž u skříně IP54:
• Odšroubujte montážní desku od AP-krabice.
• Vytáhněte vodiče z membránových průchodek
• Uvolněte AP-krabici ze stěny.
• Zkompletujte ovladač GEA MATRIX®.
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6 Uvedení do provozu a testování
6.1 Stav při expedici
Ovladač GEA MATRIX® je přednastaven takto. Adresa skupiny a ukončení sběrnice
mohou být na ovladači GEA MATRIX® v případě potřeby změněny aktuálním
spínačem:
Adresa skupiny
Zakončovací odpor sběrnice

0*
oba DIP-přepínače: zavřené (ON)*

* Není-li sí vytvořena z vícero skupin, může být toto nastavení beze změn
převzato.

6.2 Nastavení adresy skupiny
U ovladače GEA MATRIX® musí při spojení více skupin (viz kapitola "Sí" v návodu k
používání ke vzduchotechnickému zařízení) být přiděleny různé adresy skupin.
Těmito adresami jsou ovladače GEA MATRIX® přiřazeny jednotlivým zařízením.
POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Provádět změnu adresy skupiny pouze ve stavu bez napětí!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Adresa skupiny ovladače GEA MATRIX® a adresa skupiny příslušného zařízení resp.
regulátoru se musí shodovat!

• Příslušnost skupiny přiřadit pomocí spínače pro
adresu skupiny.

0
1
2
3
4
5
6
7
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Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina

0
1
2
3
4
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8
9
A
B
C
D
E
F

Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina

8
9
10
11
12
13
14
15
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6.3 Nastavení ukončení MATRIX.Net
Je-li ovladač GEA MATRIX® zapojen jako první nebo
poslední přístroj (uzel) do sítě v síti GEA
MATRIX.Net, musí být zapojeny ukončovací odpory.
• Nastavte zakončovací odpor podle vyobrazení u
prvního a posledního přístroje ze sítě.
DIP-přepínač
OFF
OFF
ON
ON

Funkce
Koncový odpor odpojený
Koncový odpor zapnutý
(stav při expedici)

6.4 Uzavření ovladače GEA MATRIX®
Po ukončení seřizovacích prací může být ovladač
GEA MATRIX® uzavřen.
• Zavěste vrchní část ovladače GEA MATRIX®
nejprve nahoře do výřezu (1) a zaklapněte horní
část krytu (2) směrem dolů.

22

7353102 - 09/2006 (CZ)
Návod k používání

GEA MATRIX® - Ovladač s displejem

Uvedení do provozu a testování

6.5 Testování provozu
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Přívod napětí do ovladače se děje z výkonových součástí přístrojů.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Zapněte proto přívod napětí přístrojů/výkonových součástí teprve po ukončení
všech instalačních opatření!
Zapněte přívod napětí přístroje/výkonových součástí!

6.5.1 Otestování ovladače GEA MATRIX®
 Při korektním připojení začne ovladač kontrolou
sítě a ukáže krátce obrazovku "Rozběh".
Potom nastane přechod do základní indikace.
• Nedojde-li k žádné indikaci, okamžitě provete
odpojení napětí a překontrolujte nejprve
propojovací kabeláž.
• Není-li nalezena po uplynutí asi 70 sekund
žádná skupina přístrojů v MATRIX.Net, objeví se
chybové hlášení"Nebyla nalezena žádná zařízení
ve skupině". V tomto případě musíte
uvést zařízení do stavu bez napětí a
zkontrolovat, zda se shodují nastavené adresy
skupin, zda datový kabel je správně připojen a
jsou-li zakončovací odpory nastaveny (viz také
"Odstraňování poruch" na straně 55).

Zvolte jazyk - postupujte podle následujících instrukcí.

• Přepněte módus ventilátoru z "VYP" do módu "Automatika".
UPOZORNĚNÍ!
Eventuální závady jsou indikovány "E" v zobrazení stavu. Bližší informace k tomu
viz "Odstraňování poruch" na straně 55

7353102 - 09/2006 (CZ)
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7

Obsluha ovladače GEA MATRIX®

7.1 Přehled ovládacích prvků
Ovladače GEA MATRIX® se skládají ze tří částí:
(1) Displej
(2) Ovládací tlačítka
(3) Navigátor (otočný snímač)

Displej
Ovladač GEA MATRIX® monochromatický grafický LCD displej (1) s rozlišením
128x64 bodů.
LCD displej je podsvícený. Standardní nastavení: Podsvícení se zapíná automaticky
při doteku tlačítka nebo navigátoru a opět vypne po 20 s nečinnosti. Kontrast a jas
displeje jsou nastavitelné přes menu-vkládání. V klidovém stavu ukazuje displej
základní zobrazení (viz „základní menu“ na straně 26).

Tlačítka
Tlačítkem „SET“ můžete:
— postoupit v menu o úroveň níž a zahájit zadávání
— uložit nebo potvrdit zadávání
Tlačítkem „ESC“ můžete:
— zadávání kdykoliv přerušit
— přejít v menu na nejbližší vyšší úroveň
— přepnout do základního zobrazení (nelze z menu "Požadovaná hodnota teploty
přiváděného vzduchu")

Navigátor
Navigátorem (otočným snímačem) můžete:
— procházet krok za krokem dopředu a dozadu jednotlivými menu
— měnit parametry (hodnoty)
— pohybovat kurzorem

24
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7.2 Přehled menu
UPOZORNĚNÍ!
Volitelná menu jsou závislá na variantě. Podle vybavení zařízení na úpravu vzduchu
a příp. dalších řiditelných agregátů se mění také menu a jejich uspořádání.

7.2.1 Volba menu
Ve stavu klidu uvádí ovladač s displejem základní indikaci. Z tohoto nebo také z
každého jiného menu "listujete" krokovým otáčením navigátora od jednoho menu
k dalšímu. Navigátorem můžete volně otáčet vpravo i vlevo.
UPOZORNĚNÍ!
Display ovladače GEA MATRIX® přepíná automaticky zpět na základní indikaci,
jestliže během 90 sekund nestiknete žádné tlačítko obsluhy nebo nepootočíte
navigátorem.
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7. 3 Základní menu a zobrazení informací
V normálním provozním stavu ukazuje displej ovladače GEA MATRIX® základní
indikaci s menu "Požadovaná teplota místnosti" nebo při zvolené regulaci teploty
přiváděného vzduchu menu "Teplota přiváděného vzduchu".
Tato menu se rozčleňují:
— do horního indikačního pole zobrazení informace a
— do spodního indikačního pole s požadovanou teplotou, symbolem a jednotkou.
Obě pole jsou ohraničena linkou.

7.3.1 Symboly v zobrazení informací
Zobrazení informace ukazuje maximálně až 7 symbolů a podle vybavení aktuální
čas. Nerealizované vlastnosti nebo stavy nejsou zobrazovány.
— Módus ventilátoru (viz strana 27)
— Typ provozu (viz strana 27)
— Řízení hodin (viz strana 28)
— Provozní režim regulátoru (viz strana 28)
— Řízení oběhového/směšovacího vzduchu (viz strana 29)
— Indikace ovládání (viz strana 29)
— Indikace poruch (viz strana 29)
— Hodiny (viz strana 29)
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7.3.2 Symbol "Módus ventilátoru"
Symbolem pro "Módus ventilátoru" je aktuální nastavení provozu ventilátoru
zobrazováno jedním z pěti symbolů.
Symbol

Módus ventilátoru
Nastaven je režim "Automatický provoz": Regulace předepisuje
pro ventilátor frekvenci otáčení.
Nastaven je režim "Automatický provoz s funkcí ztišení (Mute)":
Ventilátor pracuje v režimu "Automatický provoz", je ale
zablokován v nejvyšším stupni otáček resp. při překročení jejich 80 %.
Nastaven je režim "pevný stupeň frekvence otáčení" : Ventilátor je
provozován pouze s pevným počtem otáček podle jednoho z
nastavených stupňů 1 až 5.
Nastaven je režim "pevná procentní hodnota" : Ventilátor je
provozován pouze s pevným počtem otáček podle přednastavení
10 až 100%
Nastaven je režim "Vypnuto (OFF)" : Ventilátor je odpojen a nelze
jej zapnout regulací.
UPOZORNĚNÍ!
Platné pouze u zařízení s funkcí "Topení": Regulátory mají "Funkci
protimrazové ochrany", tj., klesne-li teplota místnosti na hodnotu
nižší než 4 °C, jsou zařízení úpravy vzduchu také při zvoleném
módu ventilátoru VYP zapnuta se stupněm otáček 1 a ventil
topení otevřen.

7.3.3 Symbol "Typ provozu"
Symbolem pro "Typ provozu" je aktuální nastavení provozu ventilátoru
zobrazováno jedním ze tří symbolů.
Symbol

Typ provozu
Typ provozu je v "Normálním provozu" (denní provoz).
Zadání se děje přes spínací hodiny nebo zápisem v menu "Provozní
režim"
Typ provozu je v "Útlumovém režimu" (noční provoz).
Zadání se děje přes spínací hodiny nebo zápisem v menu "Provozní
režim".
Typ provozu se děje v "Bypassmodus —módu bypassu, obtoku "
(ruční řízení, párty režim ).
Zadáním v menu "Provozní režim " bylo ovládání externím
časovým programem (např. MATRIX.Clock) nebo řídícím
kontaktem se vstupním modulem Dl (MATRIX.DI) ručně vypnuto
Typ provozu probíhá v čase až do odvolání zápisu za
"Normálního provozu".
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7.3.4 Symbol "Řízení podle hodin"
Symbolem pro "Řízení podle hodin" je aktuální nastavení pro zadání řízení hodin
zobrazováno jedním ze tří symbolů.
Symbol

Řízení podle hodin
Nastaven je režim "Spínací hodiny" : Řízení se děje v souladu s časy
nastavenými pod "spínacími hodinami".
Modul hodin je k dispozici v síti: Řízení se děje v souladu se
zadáním přes modul hodin.
Kontakt hodin DI-modulu (MATRIX.DI) je aktivní:Řízení se děje v
souladu se zadáním přes modul MATRIX.DI.

7.3.5 Symbol "Režim regulátoru"
Symbolem pro "Režim regulátoru" je aktuální nastavení provozu regulátoru
zobrazováno jedním ze šesti symbolů.
Symbol

Režim regulátoru
"Provoz automatický": Chlazení a topení přípustné.
Regulace pracuje automaticky podle přednastavených hodnot.
"Provoz topení": Pouze topení je přípustné.
Regulace pracuje automaticky podle přednastavených hodnot.
"Provoz chlazení": Pouze chlazení je přípustné.
Regulace pracuje automaticky podle přednastavených hodnot.
"Fáze rozehřívání": Regulace pracuje s normálními provozními
hodnotami, avšak připojená směšovací klapka zůstává uzavřená.
Fáze rozehřívání je aktivována na dobu před přepnutím na
normální (denní) provoz, již lze nastavit servisním nástrojem
MATRIX.PC. Fázi rozehřívání lze aktivovat pouze při řízení časovým
programem. Seřízení ze závodu: aktivní/10 min.
"Volné chlazení": V útlumovém režimu může být místnost
ochlazena eventuálně chladnějším venkovním vzduchem. Mezní
požadovanou hodnotu lze nastavit. Funkci možno aktivovat pouze
u zařízení pracujících s venkovním vzduchem. Seřízení ze závodu:
není aktivní.
"Rychlé větrání": Nehledě na nastavení je ventilátor uveden na
nejvyšší stupeň a ventily jsou přivřeny. Funkce protimrazové
ochrany zůstává aktivní.
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7.3.6. Symbol „Řízení oběhový/směšovací vzduch“
Symbolem pro řízení "oběhový/směšovací vzduch" je aktuální nastavení
režimu vzduchového hospodářství zobrazováno jedním ze dvou symbolů.
Symbol

Řízení cirkulující/venkovní vzduch
Nastaven je režim "Provoz s venkovním resp. směšovacím
vzduchem": Objemový průtok venkovního vzduchu je nastavován
mezi 5 % a 100 % jako zadání pro regulaci.
Nastaven je režim "Provoz s oběhovým vzduchem" : Objemový
průtok venkovního vzduchu je nastaven na 0 %. Přípustný je pouze
provoz s oběhovým vzduchem.

7.3.7. Symbol „Indikace řízení“
Symbolem pro "Indikaci řízení" je zobrazován externí zásah do průběhu
řízení jedním ze dvou symbolů.
Symbol

Indikace řízení
Indikace řízení „R“ Řízení resp. zadávání požadovaných hodnot se
děje z vnějška, externě (Remote); např. připojený regulátor
identifikoval otevřené okno a odpojil ventilátorový konvektor.
Indikace řízení „S“ K servisnímu zásahu dochází přes MATRIX.Net.
Indikace není: Ovládání pracuje bez zásahu externích zařízení.

7.3.8. Symbol „Indikace poruchy“
Symbolem "Indikace poruchy" je ohlašována závada skupiny (ovladač,
zařízení úpravy vzduchu, moduly).
Symbol

Indikace poruchy
Indikace poruchy „E“ Došlo k poruše (Error).Např. bylo spuštěno
jištění motoru kvůli přehřátí. Pokud je zobrazena indikace poruchy
"E" porucha ještě trvá. Jestliže porucha se již nevyskytuje, zhasíná
její indikace "E".

7.3.9. Symbol „Čas“
Symbol

Čas
Indikace aktuálního času. Podle nastavení jako údaj 24-hodinový
nebo jako 12-hodinový.
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7.4 Základní obsluha z displeje
Na následujících stránkách naleznete v příkladech popis základní obsluhy z displaje.

7.4.1 Změna hodnot
• Vyberte si menu, např. "Požadovaná hodnota teploty místnosti".

• Stiskněte tlačítko "SET".
Momentálně nastavená požadovaná hodnota je zobrazena inverzně a objeví se
hlavní řádek „Změna pozadovane hodnoty“.

• Otáčejte navigátorem vlevo (pro zmenšování hodnoty) nebo vpravo (pro
zvětšování hodnoty), dokud není zobrazena nová požadovaná hodnota.
Indikována je nová požadovaná hodnota teploty místnosti.

• Stiskněte tlačítko "SET".
Nová požadovaná hodnota je akceptována. Uvidíte základní zobrazení s novou
požadovanou hodnotou.
• Klávesou „ESC“ můžete zavádění v každý okamžik přerušit
Stará požadovaná hodnota zůstává. Uvidíte základní zobrazení se starou
požadovanou hodnotou.
Jestliže si přejete hodnoty měnit, postupujete vždy takto.
Výběr menu, stisknutí "SET", navigátorem provést změnu hodnoty a hodnotu
tlačítkem „SET“potvrdit.
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7.4.2 Změna spínacích časů
•
•
•
•
•
•

Zvolte menu „další menu“.
Stiskněte tlačítko „SET“
Vyberte menu „spínací hodiny“
Stiskněte tlačítko „SET“.
Vyberte menu „týdenní program“.
Stiskněte tlačítko „SET“.

• Vyberte jednu položku z menu např. "všechny dny v týdnu".

• Otáčejte navigátorem, až se objeví požadovaný čas.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud vyberete „--:--“ , nebude tento čas sepnutí obsazen.
 Bude zobrazen nový čas hodin.

• Stiskněte tlačítko „SET“.
 Čas se uloží a zobrazení se posune do 2. pole.
• Stejným způsobem zadejte druhý čas.
 Zobrazí se nový čas hodin.
• Stiskněte tlačítko „SET“.
 Zobrazení se posune do třetího zadávacího pole.

• Jestliže druhé okno spínacího času nemá být obsazeno, pak stiskněte tlačítko
"SET" dvakrát.
 Vrátíte se zpět do výchozího menu.
• Klávesou "ESC" můžete zavádění v každý okamžik přerušit
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7.4.3 Zapínání funkcí
• Vyberte jedno menu, např. „Modus ventilatoru“.

• Stiskněte tlačítko „SET“.
 Kurzor se objeví vlevo vedle předvolené funkce.

• Otáčejte navigátorem doleva nebo doprava až se objeví kurzor vedle požadované
položky
 Kurzor stojí vedle požadované položky menu.

• Stiskněte tlačítko „SET“, abyste novou konfiguraci převzali.
• Tlačítkem „ESC“ můžete zadávání kdykoli přerušit.
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7.4.4 Aktivace položek menu
Příklad: Aktivace „Týdenní program“
• Zvolte menu „Týdenní program“.
• Vyberte položku menu „Aktivace“.
 Objeví se položka menu“Aktivace“ a kurzor stojí před zadávacím
polem volby.
• Stiskněte tlačítko „SET“.

Pole volby se změní z „prázdného“ na „černé“.
— Pole volby „prázdné“ = neaktivní, týdenní program je vypnutý.
— Pole volby „černé“ = aktivní, týdenní program je zapnutý.
Každým stiskem tlačítka „SET“ se změní zobrazení.

• Po nastavení žádoucího stavu musíte použít tlačítko „ESC“
k uložení tohoto stavu a opuštění položky menu.
UPOZORNĚNÍ!
V tomto případě se tlačítkem „SET“ neukládá!

7.4.5 Mazání programu
Příklad: Mazání programu „Týdenní program“
• Zvolte menu „Týdenní program“.
• Vyberte položku menu „Mazání programu“.
 Objeví se bezpečnostní dotaz „Opravdu smazat?“.

• Otočte navigátorem o jeden stupínek doleva.

 Pole „ANO“ má nyní černé pozadí.

• Stiskněte tlačítko „SET“ k vymazání týdenního programu se všemi spínacími
časy.
• Tlačítkem „ESC“ můžete zadávání kdykoli přerušit.
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7.5 Menu „Požadovaná hodnota teploty místnosti“ (Základní indikace 1 — alternativně
k základní indikaci 2)
UPOZORNĚNÍ!
Menu "Požadovaná hodnota teploty místnosti" a "Požadovaná hodnota teploty
přiváděného vzduchu" jsou zobrazovány v závislosti na konfiguraci připojeného
regulátoru. Výběr se děje automaticky.
V menu "Požadovaná hodnota teploty místnosti" můžete provést změnu předem
nastavené požadované hodnoty teploty místnosti.
Požadovaná teplota je uváděna, podle nastavení (viz "podmenu jednotek teploty"
na straně 46), ve:
— stupních Celsia (°C) s rozlišením 0,5 stupně Celsia nebo
— stupních Fahrenheita (°F) s rozlišením 1 stupně Fahrenheita
Symbol

Popis
Symbol pro "Požadovanou hodnotu teploty místnosti"
Nastavená požadovaná hodnota pro teplotu místnosti ve stupních
Celsia nebo stupních Fahrenheita.

Rozsah hodnot 7 °C až 40 °C
Výrobní nast. Normální provoz: 22 °C
v utlumení, (snižování) 18 °C
Nastavené jednotky teploty
ve stupních Celsia
nebo
stupních Fahrenheita
Výrobní nast.

°C

V tomto menu pro aktuální provozní režim můžete provést změnu požadované
hodnoty teploty místnoti:
• Provete změnu požadované hodnoty teploty místnoti jak je popsáno pod
"Změnou hodnot" na straně 30.
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7.6 Menu "Požadovaná hodnota teploty přiváděného vzduchu" (Základní indikace 2 —
alternativně k základní indikaci 1)
UPOZORNĚNÍ!
Menu "Požadovaná hodnota teploty místnosti" a "Požadovaná hodnota teploty
přiváděného vzduchu" jsou zobrazovány v závislosti na konfiguraci připojeného
regulátoru. Výběr se děje automaticky.
V menu "Požadovaná hodnota teploty přiváděného vzduchu" můžete provést
změnu předem nastavené požadované hodnoty teploty přiváděného vzduchu.
Požadovaná teplota je uváděna, podle nastavení (viz "podmenu jednotek teploty"
na straně 46) ve:
— stupních Celsia (°C) s rozlišením 0,5 stupně Celsia nebo
— stupních Fahrenheita (°F) s rozlišením 1 stupeň Fahrenheita
Symbol

Popis
Symbol pro "Požadovanou hodnotu teploty přiváděného vzduchu"
Nastavená požadovaná hodnota pro teplotu přiváděného vzduchu
ve stupních Celsia nebo stupních Fahrenheita.

Rozsah hodnot 10 °C až 60 °C
Výrobní nast. Normální provoz: 25 °C
v utlumení, (snižování) 20 °C
Nastavené jednotky teploty
ve stupních Celsia
nebo
stupních Fahrenheita
Výrobní nast.

°C

V tomto menu pro aktuální provozní režim můžete provést změnu požadované
hodnoty teploty přiváděného vzduchu:
• Provete změnu požadované hodnoty teploty přiváděného vzduchu jak je
popsáno pod „Změnou hodnot" na straně 30.
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7.7 Přednastavené menu "Módus ventilátoru"
V menu "Módus ventilátoru" jsou na výběr čtyři položky. Jako nastavení od
výrobce je v menu provedeno přednastavení na "Automatiku".
Položka Zobrazení
menu
1
Vyp
2
3

4

Vysvětlení

Ventilátor je odpojen a nelze jej zapnout regulací
(viz "Upozornění").
Automatika Stupeň frekvence otáčení je dán předem automaticky
ovládáním.
Auto
Ventilátor pracuje v režimu "Automatický provoz", je ale
(tichý běh) zablokován v nejvyšším stupni otáček resp. při překročení
jejich 80 % .
Frekvence V podmenu může být zadán pevný stupeň frekvence otáčení
otáček xx % pro ventilátor. Podle konfigurace zařízení je toto nastavení
nebo
prováděno v % (od 0 do 100 %) nebo v pevných stupních
Stupeň
(od 1 do 5).
otáček

• Zapínejte nebo vypínejte funkce módu ventilátoru jak je popsáno pod
“Zapínáním funkcí” na straně 32.
V následujícím je změna stupňů frekvence otáčení jako příklad znázorněna na
pevných stupních frekvence oráčení; nastavení pro 0 — 100 % frekvence otáčení
funguje stejně.
Jestliže vyberete módus ventilátoru "Stufe oder Drehzahl xx % — Stupeň nebo
otáčky xx %", vidíte na tomto malém symbolu „další strany“, že existují ještě další
možnosti nastavování.

Stiskněte tlačítko "SET".
 Otevře se další okno,
• zvolte navigátorem nový stupeň frekvence otáčení ventilátoru.

• Stiskněte tlačítko "SET", abyste nastavenou frekvenci otáčení uložil.
UPOZORNĚNÍ!
Platné pouze u zařízení s funkcí "Topení": Regulátory mají "Funkci protimrazové
ochrany", tj., klesne-li teplota místnosti na hodnotu nižší než 4 °C, jsou zařízení
úpravy vzduchu také při zvoleném módu ventilátoru AUS - VYP zapnuta se
stupněm otáček 1 a ventil topení otevřen.
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7.8 Přednastavené menu "Typ provozu"
V menu „Typ provozu“ jsou na výběr 4 položky. Jako nastavení od výrobce je v
menu provedeno přednastavení na "Normální provoz".
Položka Zobrazení
menu
1
Normální
provoz
2
provoz
v utlumení
3
Spínací
hodiny
4

Posun

Vysvětlení
Regulace pracuje s předem danými požadovanými
hodnotami pro normální provoz (provoz denní).
Regulace pracuje s předem danými požadovanými
hodnotami pro snížený, utlumený provoz (provoz noční).
Přepnutí regulace mezi normálním provozem a provozem
snižovacím, utlumeným nastává podle přednastavení
spínacích hodin (časových programů).
Jednorázově je dána přednost příštímu spínacímu bodu.
Potom se jde v nastavených časech spínání dále. Jestliže
časový program aktivoval provoz snížený, v utlumení, lze
položkou menu "Posun" aktivovat normální provoz.
Tento provozní stav zůstává až do příštího spínacího bodu
pro provoz snížený, v utlumení aktivní.

V případě z vnějšku přednastaveného útlumového provozu, např. přes řídící systém
budovy, může být pomocí ovladače aktivován obtokový — tzv. „bypassový“ provoz.
Aktivace tohoto bypassového provozu umožňuje, po volitelnou dobu X, překlenout
útlumový provoz a aktivovat provoz normální — prodlouženi doby provozu. Viz
„podmenu Doba obtoku (bypassu)“ na straně 47.
UPOZORNĚNÍ!
Je-li aktivován útlumový režim, jsou udávány skutečné hodnoty nastavené pro
útlumový režim(viz. Kapitola 7.17.5. „podmenu Útlumový režim“ na str.48).
To znamená, že se údaje o nastavené teplotě mění od normálních provozních
hodnot k útlumovým. Podobně se mohou nastavené hodnoty útlumového režimu
změnit na hodnoty režimu normálního.
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7.9 Přednastavené menu "Typ provozu regulátoru"
V menu "Typ provozu regulátoru" jsou na výběr čtyři položky. Jako nastavení od
výrobce je v menu provedeno přednastavení na "Automatiku".
Položka Zobrazení
menu
1
Pouze
topení
2
Pouze
chlazení
3
Automatika

4

7.10

Pasivní
chlazení

Vysvětlení
Regulace pracuje výlučně v módu pro topení. Chlazení
nepracuje.
Regulace pracuje výlučně v módu pro ochlazování. Topení
nepracuje.
Přepínání mezi provozem topení a chlazení se děje
automaticky ovládáním v závislosti na teplotě místnosti příp.
teplotě odváděného vzduchu.
Za příznivých poměrů mezi teplotou venkovní a v místnosti
je místnost ochlazována venkovním vzduchem. (Možné
pouze u zařízení používajících venkovní vzduch .)

Menu "Sekundární žaluzie“
Menu "Sekundární žaluzie" může být změna úhlu sekundární žaluzie předem dána
v procentech. Tato položka menu se objevuje, jestliže byl na regulátoru
nakonfigurován manuální provoz (ruční řízení, regulace).
Rozsah hodnot: 0 % až 100 %, přitom platí:
0 % = žaluzie jede do nejvyšší polohy
100 % = žaluzie jede do nejnižší polohy
Seřízení od výrobce: 50 %
Seřiditelné kroky: 1%

7.11

Přednastavené menu "Nastavení úhlu žaluzie"
V menu "Nastavení úhlu žaluzie" může být korigováno úhlové postavení žaluzie (u
výdechového otvoru zařízení na úpravu vzduchu) ve stupních. Tato položka menu
se objevuje, jestliže byl na regulátoru nakonfigurován automatický provoz.

Rozsah hodnot: - 10° až 10°
Seřiditelné kroky: 1°
Nastavení výrobce: 0°
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Přednastavené menu "Poloha směšovací klapky"
V menu "Poloha směšovací klapky" může být nastavována procentuální poloha
směšovací klapky . Tato položka menu se objevuje, jestliže byla na regulátoru
nakonfigurována funkce "řízeno".
Rozsah hodnot: 0 až 100% (u spojitých klapek)
Seřiditelné kroky: 5%
Nastavení výrobce: 100%
Varianta

7.13

0 nebo 100 % (u klapek zavřeno/otevřeno)
Nastavení výrobce: 100 %

Přednastavené menu "Podíl venkovního vzduchu"
V menu "Podíl venkovního vzduchu" může být nastaven procentuální podíl
objemového průtoku venkovního vzduchu. Tato položka menu se objevuje, jestliže
na regulátoru byla nakonfigurována funkce "Objemový průtok venkovního
vzduchu řízen".
Rozsah hodnot: 0 až 100%
Seřiditelné kroky: 5%
Nastavení výrobce: 100%

7.14

Přednastavené menu "Proudění vzduchu"
V menu "Proudění vzduchu" může být nastaven provoz jako oběh/směšování.
Tato položka menu se objevuje, jestliže byla na regulátoru nakonfigurována
funkce "Teplota řízena" nebo "Šetření energií řízeno".
Seřízení od výrobce: Směšování

7.15

Přednastavené menu "Testovací menu FOS"
Tato položka menu se objevuje pouze, je-li celé zařízení provozováno přes LONModul (MATRIX.LON) ve spojení s LONWORKS. Bližší popis viz provozní návod
MATRIX.LON.

7.16

Přednastavené menu "Rychlé provětrání"
UPOZORNĚNÍ!
Podmenu „Rychlé větrání“ se neobjevuje při používání centrálního nebo plošného
řízení GEA MATRIX 4700.
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V menu "Rychlé provětrání" může být na zadanou dobu spouštěna funkce
rychlého provětrání. Přitom je:
— klapka venkovního vzduchu otevřena na 100% a
— ventilátor zapnut na maximální frekvenci otáčení.
Rozsah hodnot: 0 až 60 minut
Seřiditelné kroky: 1 min.
Seřízení od výrobce: 10 min.
Stisknutím klávesy ESC je prorychlé větrání předčasně ukončeno a displej přejde
zpět na základní zobrazení.

7.17

Menu pro "další menu"
Menu "další menu " je přístupem k funkcím, kterých není během normálního
provozu přímo zapotřebí. Zde může být prováděno:
— dotazování na skutečné hodnoty (jako skutečné hodnoty teploty)
— provádění základních nastavení (jako např. data a času nebo jednotky teploty).
Pod "dalším menu" se skrývají další podmenu nebo položky menu, které jsou
vysvětleny na dalších stránkách:
—
Podmenu Seznam závad * (viz strana 40)
—
Podmenu Spínací hodiny (viz strana 40)
—
Podmenu Skutečné hodnoty (viz strana 45)
—
Podmenu Systém (viz strana 45)
—
Podmenu Parametrizace (viz strana 47)
—
Podmenu Servis (viz strana 52)
—
Podmenu Úplné zablokování (viz strana 54)
—
Podmenu Dílčí zablokování (viz strana 54)
* Podmenu "Seznam závad" se objevuje, pouze byla-li závada zaregistrována.

7.17.1

Podmenu Seznam chyb
Položka menu Seznam chyb je zobrazena pouze, jestliže byla registrována jedna
nebo více závad.

UPOZORNĚNÍ!
Závady, které mohly být během provozu odstraněny, jsou vyjímány ze seznamu
závad samostatně.
Trvá-li závada stále ještě po zápisu "Fehlereintrag löschen-Vymazat zápis o závadě"
(viz "Hlášení závad ovladače GEA MATRIX®" na straně 56), je závada do seznamu
zapsána znovu.
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Jestliže byla registrována závada,
- je zobrazena nekódovaným textem pod údajem skupiny závad (např. interní
závada).
- jsou v další položce menu zařazeny detailní informace (např. který regulátor pod
údajem kódu závady).
Po odstranění registrované závady může být hlášení v dalším dialogovém okně
vymazáno.

Indikace závady
U
—
—
—

závady vybrané ze seznamu (1) je zobrazováno:
datum s časem, kdy k závadě došlo (2)
typ závady v nekódovaném textu (3)
místo závady (původce) v nekódovaném textu (4) (nekódovaný
text lze změnit pomocí Servicetool — servisním nástrojem ) a
— síová adresa (S = skupina; N = zařízení) s kódem závady (FC)
(5).
Symbol "další stránky" (6) udává, že klávesou "SET" dosáhne-te
podmenu, ve kterém můžete závady smazat (viz “Vymazání
nastavení” na straně 33).

7.17.2

Podmenu Spínací hodiny
UPOZORNĚNÍ!
Podmenu "Spínací hodiny" je k dispozici pouze u ovladače MATRIX OP51x.

V podmenu "Spínací hodiny" jsou prováděny zápisy:
— k platnému týdennímu programu s údaji k chování při spínání v jednotlivých
dnech týdne
— ke dnům se zvláštním spínacím režimem jako např. pohyblivým svátkům během
roku (např.Velikonoce)
— k prázdninovým programům jako např. při celozávodních dovolených a pevných
svátcích (např. 1. květen)
— pro zamýšlenou ochranu proti zablokování
— k předvolbě doby předúpravy.
UPOZORNĚNÍ!
Programy jsou uspořádány podle priorit. Nejvyšší prioritu má prázdninový program
(dovolená). Potom následují dny se zvláštním spínacím režimem a týdenní program.
Tzn.: Jestliže např. pro určitý časový interval jsou naprogramována nastavení v
programu pro dovolenou a v programu týdenním, budou provedena pouze
nastavení v programu pro dovolenou — protože mají vyšší prioritu.

7353102 - 09/2006 (CZ)
Návod k používání

41

GEA MATRIX® - Ovladač s displejem

Obsluha

Podmenu Týdenní program
V podmenu "Týdenní program" jsou prováděny zápisy:
— k aktivaci nebo deaktivaci týdenního programu (beze změn dob spínání) — blíže
viz “Aktivace položek menu” na straně 33
— K vymazávání týdenního programu (s bezpečnostním dotazem) - blíže viz
“Vymazávání nastavení” na straně 33
— k vlastnostem spínání
pondělí - pátek
sobota - neděle
i v každém jednotlivém dnu v týdnu
Pro každý den můžete vložit, zapsat max. čtyři časy spínání:
2 x přepnutí na "Normální provoz" (Denní provoz) a
2 x přepnutí na "´´Utlumový provoz (útlum)" (Noční provoz)

Zápis těchto spínacích časů se děje bu pro
— všechny dny:
Spínací časy, zapsané v položce menu "Všechny dny", jsou bez dalších zápisů
platné pro všechny dny. Jsou automaticky kopírovány do všech následujících
položek menu spínacích hodin. Dosavadní zápisy jsou přitom přepsány. Po
zápisech v položce menu "Všechny dny" je možné tyto spínací časy přepsat
zápisy v dalších položkách menu spínacích hodin.
— nebo pondělí - pátek:
Spínací časy, zapsané v položce menu "Pondělí — Pátek", jsou bez dalších zápisů
platné pro pracovní dny pondělí — pátek. Jsou automaticky kopírovány do
následujících položek menu „Pondělí“ až „Pátek“spínacích hodin.
Dosavadní zápisy jsou přitom přepsány.
- sobota - neděle
Časy spínání, které jsou vloženy pod položkou menu „sobota - neděle“, jsou bez
dalších údajů platné pro dny v týdnu sobotu a neděli. Automaticky jsou kopírovány
do dalších položek menu „sobota“ a „neděle“ spínacích hodin. Stávající údaje jsou
přitom přepsány.
— pondělí [2/4]…neděle [0/4]
Tyto spínací časy platí jednotlivě pro každý den v týdnu.
Označení [2/4] za dnem má následující význam:
Označení
[0/4]
[1/4]
[2/4]
[3/4]
[4/4]
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Význam
z max. čtyř možných spínacích časů není žádný obsazený
z max. čtyř možných spínacích časů je jeden obsazený
z max. čtyř možných spínacích časů jsou dva obsazené
z max. čtyř možných spínacích časů jsou tři obsazené
z max. čtyř možných spínacích časů jsou všechny čtyři obsazené
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Příklad:

• V 7:30 se má režim přepnout na „normální provoz“ (denní provoz)
• V poledne od 12:00 do 15:00 se má režim přepnout na "útlumový provoz“
(noční provoz).
• „normální provoz“ má skončit večer ve 23:00.
Pro každé přepnutí se musí zadat dva časy; pořadí zadávání je lhostejné.
UPOZORNĚNÍ!
Je-li aktivováno předvětrání (viz.str. 45), následuje přepnutí z útlumového režimu
do normálního o jednu nastavenou hodnotu dříve.

Submenu mimořádné dny spínání
V submenu „mimořádné dny“ lze zadat zvláštní režim max. pro šest pevně
stanovených dnů v roce.
V podmenu "Dny se zvláštním spínacím režimem" jsou prováděny zápisy:
—
k aktivaci nebo deaktivaci dnů se zvláštním spínacím režimem (beze změn)
blíže viz “Aktivace položek menu” na straně 33
—
k vymazávání všech nastavení pro dny se zvláštním spínacím režimem —
blíže viz “Vymazání programu” na straně 33
—
k zápisu data aktuálního dne se zvláštním spínacím režimem a
—
k zápisu časů spínání lze v každém dnu se zvláštním spínacím režimem
nastavit 4 spínací časy — blíže viz “Změna časů spínání” na straně 31.
Podmenu Prázdninový program
,

V podmenu "Prázdninový program" lze pro každý měsíc z příštích 12 měsíců zadat
zvláštní spínací režim.
Tak je možné, pro každý měsíc v roce zadat libovolný počet dnů, kdy mají být
zařízení pro úpravu vzduchu GEA:
— zcela vypnuta nebo
— zapnuta pouze ve sníženém režimu.
V podmenu "Ferienprogramm - Prázdninový program" jsou prováděny zápisy:
— k aktivování prázdninového programu — blíže viz“Aktivování položek menu” na
straně 33
— k vymazávání všech nastavení v prázdninovém programu - blíže viz
“Vymazávání programu” na straně 33
— k určení provozního režimu,
zde zapisujete, zda ve dnech zadaných v "Prázdninovém programu" pro měsíce
leden až prosinec mají být vzduchotechnická zařízení GEA celodenně vypnuta
nebo přepnuta do "sníženého, utlumeného provozu" (nočního) (Nastavení
výrobce je snížený, utlumený provoz) — Bližší viz “Zapnutí funkcí” na straně 32
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— ke stanovení období prázdnin v měsících leden až prosinec, ve kterých má být
zapnut "Prázdninový program". V zapsaných dnech jsou vzduchotechnická
zařízení GEA zcela vypnuta nebo zapnuta pouze v útlumovém režimu - podle
určení režimu.

UPOZORNĚNÍ!
Prázdninové dny musíte stanovit jednotlivě tím, že otáčeníém navigátoru
dosáhnete požadovaného dne prázdnin a potvrdíte klávesou "SET". Po zápisu dnů
prázdnin, dovolené můžete menu opustit klávesou "ESC" a zvolit příští měsíc.
Podmenu Ochrana proti zablokování
Podmenu „Ochrana proti zablokování“ určuje čas, kdy je ochrana proti
zablokování připojených ventilů, čerpadel a sekundární žaluzie prováděna.
Ochrana proti zablokování zabraňuje, aby po delších obdobích klidu nekladly
pohyblivé součásti odpor proti pohybu nebo se staly zcela nepohyblivými (pevné
ulpění).
Přitom jsou jednou za týden, ve stanovený čas, pohyblivé součásti jako ventily,
čerpadlo a sekundární žaluzie uvedeny do provozu v celém svém rozsahu pohybu.
Zde mohou být eventuálně připojené ventily topení a chlazení současně otevřeny.
Na ventily seřízené na aktivaci v určitý časový okamžik se ochrana blokací
nevztahuje.
Proces ochrany proti zablokování se spustí za předpokladu, že:
- počet otáček ventilátoru zařízení ve skupině je menší, nebo roven stupni 2
- případně připojené elektrické vytápění je vypnuté
Na pohon vzduchové klapky se nevztahuje ochrana blokací.
V případě, že kterýkoli z předpokladů není splněn, bude proces ochrany proti
zablokování pozastaven až do doby, než dojde k jejich kompletnímu splnění.
Rozsah hodnot: 1. Řádek: Pondělí až sobota nebo "Neaktivní"*
2. Řádek: Čas od 00:00 do 23:59 hodin nebo "--:--"*
Seřízení od výrobce: Neděle a 02:00 hodin
* Je-li vybráno "Neaktivní" nebo "--:--", je ochrana proti
zablokování vypnuta.
UPOZORNĚNÍ!
Menu je zobrazováno pouze, jestliže není v síti k dispozici žádný hodinový modul.
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Podmenu Doba předúpravy
Zde je zadáván časový interval v minutách, kdy má začít předpříprava vzduchu před
vlastním okamžikem spuštění časového programu. K předpřípravě vzduchu dochází
při přechodu z útlumového provozu na provoz normální. V této fázi zůstává
směšovací klapka vzduchotechnického zařízení uzavřena.
Rozsah hodnot: 0 až 60 min.
Seřízení od výrobce: 10 min.
UPOZORNĚNÍ!
Při nastavení hodnoty 0 min není program aktivní.

7.17.3

Podmenu Skutečné hodnoty
V podmenu „Skutečné hodnoty“ jsou vypsány všechny skutečné hodnoty , jsou —li k
dispozici a jsou-li platné. Zobrazení skutečných hodnot je aktualizováno každou
vteřinu.
Údaj
místnost
venku
přívodní vzduch

Význam
teplota místnosti
venkovní teplota
min.teplota přívodního vzduchu
všech zařízení ve skupině
na sání
teplota nasátého vzduchu
přímé chlazení
vypařovací teplota
teplota rekuperace
rekuperace - protinámrazové čidlo
rv místnost
relativní vlhkost místnosti
rv venku
relativní vlhkost venku
prostor CO2
kvalita vzduchu
směšovací klapka — poz. pozice směšovací klapky
(udána jen u centrálních a
plošných zařízení)

Jednotka
ve °C nebo °F
ve °C nebo °F
ve °C nebo °F
ve °C nebo °F
ve °C nebo °F
ve °C nebo °F
v % relativní vlhkosti
v % relativní vlhkosti
v ppm
Vv%

UPOZORNĚNÍ!
Naměřené hodnoty jsou zobrazovány pouze, jsou-li příslušná čidla k dispozici resp.
jsou-li připojena.
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7.17.4

Podmenu Systém
V
—
—
—
—
—
—
—

podmenu "Systém" jsou prováděny zápisy:
k nastavení kontrastu
k nastavení podsvícení
pro volbu užívané jednotky pro teplotu
pro aktuální datum a čas
pro volbu jazyka pro vedení obsluhovatele
formát času a
letní automatiku.

Podmenu Nastavení kontrast
V submenu „Kontrast“ můžete měnit kontrast LCD displeje.
Hodnoty:

sloupcový ukazatel: nastavitelné stupně 0 až 10
tovární nastavení: nastaven stupeň 2

Submenu podsvícení
V submenu „Podsvícení“ můžete nastavit
• zda bude podsvícení displeje stále zapnuté, vypnuté nebo časově řízené
• a rovněž požadovaný jas podsvícení.

Podsvícení  Konfigurace
V položce menu „Konfigurace“ můžete měnit podsvícení LCD displeje následovně.
Hodnoty:

Podsvícení „vypnuto“, „stále zapnuto,
nebo „časově řízeno“
Při „časově řízeno“ se podsvícení vypne po poslední manipulaci s
ovládacími prvky s časovým zpožděním (20 sekund)
tovární nastavení: „časově řízeno“

Podsvícení  Změna jasu
V položce menu „Změna jasu“ můžete měnit jas podsvícení LCD displeje.
V submenu „Kontrast“ můžete měnit kontrast LCD displeje.
Hodnoty:
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sloupcový ukazatel: nastavitelné stupně 0 až 10
tovární nastavení: nastaven stupeň 6
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Podmenu Jednotky teploty
V podmenu "Jednotky teploty" můžete nastavit jednotku údaje teploty ve stupních
Celsia nebo Fahrenheita.
Hodnoty:

Jednotka teploty stupně Celsia (°C)
nebo stupně Fahrenheita (°F).
tovární nastavení: stupně Celsia (°C)

Submenu datum/čas
V submenu „Datum/čas“ můžete zadávat aktuální datum a aktuální čas.
Hodnoty:

den, měsíc, rok a čas hodin

UPOZORNĚNÍ!
Vezměte v úvahu podle zemí specifické posunutí letního času a podle okolností
časový posun v důsledku aktivace „automatiky letního času“ (viz „Submenu
automatika letního času“ na straně 47).
Submenu volba jazyka
V submenu „Volba jazyka“ můžete vybrat jazyk menu.
Hodnoty:

v současné době jazyky německý, anglický (UK), francouzský,
holandský, polský, český
tovární nastavení je německý

Submenu formát času
V submenu „formát času“ můžete nastavit požadovaný formát času.
Hodnoty:

zobrazování času 12hodinové nebo 24 hodinové
tovární nastavení: 24hodinové zobrazení

Submenu letní časová automatika
V submenu „Letní časová automatika“ se nastavuje, zda má dojít k automatickému
přepnutí na letní čas. Aktivace způsobí posunutí času na jaře dopředu a na podzim
dozadu.
Hodnoty:
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7.17.5

Podmenu Parametrizace
V podmenu "Parametrizace" jsou prováděny zápisy parametrů funkcí
•
k nastavení času obtoku po přepnutí do sníženého, utlumeného režimu
•
požadovaných hodnot pro snížený, útlumový režim
•
pro kalibrování výstupu (sekundární žaluzie)
•
meze teploty přiváděného vzduchu při provozu v režimu topení a chlazení
•
k výběru polohy směšovací klapky
•
pro funkci provětrání

Nastavit podmenu Doba obtoku (Bypassu)
V podmenu „Nastavit dobu obtoku“ můžete seřídit dobu obtoku (Bypassu). Toto je
čas, po který setrvávají vzduchotechnická zařízení GEA dále v normálním provozu
(denní provoz), ačkoli byla určitým externím ovládáním přepnuta do útlumového
(nočního) provozu.K ovlivnění z vnějšku může dojít přes následující zdroje:
-

digitální vstup na ovladači
digitální vstupní modul MATRIX.DI
hodinový modul MATRIX.Clock
LON-modul MATRIX.LON.

Doba Bypassu (obtoku) může být, v případě potřeby, nastavena uživatelem.
Hodnoty:

od 30 do 240 minut
Nastavení od výrobce: 120 minut

Podmenu Útlumový režim
V podmenu "Útlumový režim" jsou zadávány požadované hodnoty, které jsou
platné za útlumového režimu (nočního provozu) a sice pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prostorová teplota
Teplota přívodního vzduchu
Režim ventilátoru
Ovládací režim
Pozice směšovací klapky
Podíl venkovního vzduchu
Venkovní vzduch — automatický provoz
Sekundární žaluzie
Přestavení úhlu žaluzie

UPOZORNĚNÍ !
Je-li u obslužného zařízení aktivována funkce „synchronizace nastavených hodnot“
(nastavitelná přes servisní zařízení MATRIX.PC), nejsou v podmenu Útlumový režim
udány položky menu prostorová teplota/Teplota přívodního vzduchu.
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Útlumový režim  Teplota místnosti
V položce menu "Raumtemperatur- Teplota místnosti" můžete zapisovat
požadovanou hodnotu teploty místnosti ve stupních Celsia nebo Fahrenheita, která
má platnost za sníženého, utlumeného provozu (nočního).
Hodnoty:

7 až 40 °C [45 až 104 °F]
Kroky seřizování: 0,5 °C [1 °F]
Nastavení výrobce: 18 °C [64,4 °F]

Útlumový režim  Teplota přiváděného vzduchu
V položce menu "Zulufttemperatu- Teplota přiváděného vzduchu" můžete
zapisovat požadovanou hodnotu teploty přiváděného vzduchu ve stupních Celsia
nebo Fahrenheita, která má platnost za sníženého, utlumeného provozu (nočního).
Hodnoty:

10 až 60°C [50 až 140 °F]
Kroky seřizování: 0,5 °C [1 °F]
Nastavení výrobce: 20 °C [68 °F]

Útlumový režim  Módus ventilátoru
V menu " Módus ventilátoru" jsou na výběr čtyři položky menu. Jako nastavení od
výrobce je v menu provedeno přednastavení na "Auto (tichý)".

nebo

Položka Zobrazení Vysvětlení
menu
1
Vyp
Ventilátor je vypnut.
2
Automatika Stupeň frekvence otáčení je dán předem automaticky
ovládáním.
3
Auto
Ventilátor pracuje v režimu "Automatický provoz", je ale
(tichý běh) zablokován v nejvyšším stupni otáček resp. při překročení
jejich 80 % .
4
Frekvence V podmenu může být zadán pevný stupeň frekvence
otáček xx % otáčení pro ventilátor. Podle konfigurace zařízení je toto
nebo
nastavení prováděno v % (od 0 do 100 %) nebo v pevných
stupeň
stupních (od 1 do 5).
otáček

UPOZORNĚNÍ!
Platné pouze u zařízení s funkcí "Topení": Přestože bude regulátor v poloze VYP a
dojde-li k poklesu teploty pod 4°C (hlídá protimrazová ochrana) sepne se 1. stupeň
otáček ventilátoru a ventil na topení bude otevřen
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Útlumový režim  Režim regulátoru
V menu "Režim regulátoru" jsou na výběr čtyři položky menu v závislosti na
zapojení přístroje. Jako nastavení od výrobce je v menu provedeno přednastavení
na "Pouze topení".
Položka Zobrazení
menu
1
Pouze
topení
2
Pouze
chlazení
3
Automatika

4

Pasivní
chlazení

Vysvětlení
Regulace pracuje výlučně v módu pro topení. Chlazení
nepracuje.
Regulace pracuje výlučně v módu pro chlazení. Topení
nepracuje.
Přepínání mezi provozem topení a chlazení se děje
automaticky ovládáním v závislosti na teplotě místnosti příp.
teplotě odváděného vzduchu.
Za příznivých poměrů mezi teplotou venkovní a v místnosti
je místnost ochlazována venkovním vzduchem. (Možné
pouze u zařízení používajících venkovní vzduch .)

Útlumový režim  Poloha směšovací vzduchové klapky
V položce menu "Poloha směšovací klapky" můžete zadávat polohu směšovací
klapky v procentech, která má platnost za útlumového režimu (nočního). Tato
položka menu se objeví, byla-li na ovladači nastavena funkce „řízeno“.
Hodnoty:

Varianta

0 až 100 % (u spojitých klapek)
Seřiditelné kroky: 5 %
Nastavení výrobce: 0 %
0 nebo 100 % (u klapek zavřeno/otevřeno)
Nastavení výrobce: 0 %

Útlumový režim  Podíl venkovního vzduchu
V položce menu "Podíl venkovního vzduchu" můžete zadávat procentuální podíl
venkovního vzduchu , který má platnost za útlumového režimu (nočního). Tato
položka menu se objeví, byla-li na ovladači nastavena funkce „Podíl venkovního
vzduchu řízen“.
Hodnoty:

50

0 až 100 % (u spojitých klapek)
Seřiditelné kroky: 5 %
Nastavení výrobce: 0 %
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Útlumový režim  Automatika venkovního vzduchu
V položce menu "Automatika venkovního vzduchu" můžete určovat provoz
směšovací klapky, který má platnost za útlumového režimu (nočního). Tato položka
menu se objeví, byla-li na ovladači nastavena funkce „ regulace teploty“ nebo
„regulace úspory energie“.

Hodnoty:

Oběhový vzduch, směšovací vzduch
Nastavení výrobce: oběhový vzduch

Útlumový režim  Sekundární žaluzie
V položce menu "Žaluzie sekundárního vzduchu" můžete určovat polohu
sekundární žaluzie v procentech, která má platnost za útlumového režimu
(nočního).
Tato položka menu se objevuje, jestliže byl na regulátoru nakonfigurován
manuální provoz (ruční řízení, regulace).
Hodnoty:

0 až 100 %
Seřiditelné kroky: 1 %
Nastavení od výrobce: 50 %

Útlumový režim  Nastavení úhlu žaluzie
V položce menu "Nastavení úhlu žaluzie" můžete zadat korekturu úhlové
postavení žaluzie (u výdechového otvoru vzduchotechnického zařízení) ve
stupních, která má platnost za útlumového režimu (nočního).Tato položka menu se
objevuje, jestliže byl na regulátoru nakonfigurován automatický provoz sekundární
žaluzie.
Hodnoty:

-10° až +10°
Seřiditelné kroky: 1°
Nastavení výrobce: 1°

Podmenu Kalibrace výdechu
Pro zařízení s ovládanou sekundární žaluzií můžete v tomto podmenu kalibrovat
úhel žaluzie. Okno menu uvádí na levé straně:
— aktuální teplotu přívodu Tm
- oteplení To (rozdíl mezi teplotou místnosti a teplotou přiváděného vzduchu)
— a aktuální úhel žaluzie Po
Jak provedete kalibrování sekundární žaluzie, se můžete dočíst v návodu k
používání "Decentralizovaná vzduchotechnická zařízení - průmyslové provedení".
UPOZORNĚNÍ !
Rozběhová teplota je udána jen tehdy, je-li k dispozici čidlo (čidlo rozběhové
teploty)!
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Podmenu Meze teploty přiváděného vzduchu
V podmenu "Meze teploty přiváděného vzduchu" můžete zadat meze teploty ve
stupních Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F) pro:
— provoz s topením
— provoz s chlazením
V položce menu "v provozu s topením" můžete zadat minimální a maximální
teplotu, které jsou přípustné jako teplota přiváděného vzduchu za provozu s
topením:
Hodnoty:

Maximální teplota: 25 až 60 °C [77 až 140 °F] a"--.-"*
Minimální teplota: 10 až 35 °C [50 až 95°F] a"--.-"*
Seřiditelné kroky: 0,1 °C [1 °F]
Nastavení výrobce: pro minimální teplotu: 18 °C
pro maximální teplotu: 60 °C
*

Je-li zadáno "--.-"tak není aktuální teplota obsazena.

V položce menu "v provozu s chlazením " můžete zadat minimální teplotu, která je
přípustná jako teplota přiváděného vzduchu za provozu s chlazením.

Hodnoty:

Pro minimální teplotu: 10 až 20°C [50 až 68°F] a"--.-"*
Seřiditelné kroky: 0,1 °C [1 °F]
Nastavení výrobce: Pro minimální teplotu: 10°C
*

Je-li zadáno "--.-"tak není íminimální teplota obsazena.

Podmenu Módus směšovací klapky
V položce menu "Módus směšovací klapky" můžete provádět nastavení směšovací
klapky.
Hodnoty:

Manuálně, Podíl venkovního vzduchu, Automatika směšování
vzduchu nebo Automatika směšování vzduchu + ventilátor ,
Nastavení výrobce: Závislé na přístroji

V provozu "Manuálně" probíhá ruční řízení směšovací klapky vzduchu na
požadovanou hodnotu nastavenou v menu "Poloha směšovací klapky.
V provozu "Podíl venkovního vzduchu" probíhá řízení směšovací klapky s
požadovanou hodnotou nastavenou v menu "Podíl venkovního vzduchu.
V provozu "Automatika směšování vzduchu" nastává způsob provozu s
energetickou a hlukovou optimalizací, tzn. řízení se děje v regulační sekvenci
směšovací klapka, ventily, frekvence otáčení ventilátoru.
V provozu "Automatika směšování vzduchu + ventilátor" nastává způsob provozu
s energetickou optimalizací, tzn. řízení se děje v regulační sekvenci směšovací
klapka, frekvence otáčení ventilátoru, ventily.
UPOZORNĚNÍ!
Přístroje s dvoupolohovou směšovací klapkou nedisponují režimem provozu „Podíl
venkovního vzduchu“ a tento ani neudávají.
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Podmenu Funkce provětrání
UPOZORNĚNÍ !
Podmenu „Funkce provětrávání“se neobjevuje při používání centrálního nebo
plošného ovládání režimu GEA MATRIX 4700.

V položce menu "Funkce provětrání" můžete funkci provětrání aktivovat resp.
deaktivovat. Ventilátory mohou být provozovány za aktivace "funkce provětrání"
ručním určením frekvence otáčení nezávisle na teplotní regulaci.

Hodnoty:

aktivní, neaktivní
Nastavení od výrobce: aktivní

Podmenu Hraniční teploty
V obou podmenu „Horní hraniční teplota“ a „Spodní hraniční teplota“ mohou být
udány obě horní/spodní hraniční teploty jako absolutní teplotní rozdíl/přestavení k
nastavené hodnotě. Tím vymezíte teplotní oblast před aktivním chlazením/
topením.

Rozsah hodnot:
Původní seřízení:
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Vypnuto:

0 až 50°C
Horní hraniční teplota: 10 °C
Spodní hraniční teplota: 3°C
1,0 °C
49,0 °C
„--,- °C“

UPOZORNĚNÍ !
Nastavíte-li rozsah hodnot menší/větší než přednastaveno (od 0 do 50°C), bude
zabráněno spuštění aktivního režimu.
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7.17.6 Podmenu Centrální jednotka
UPOZORNĚNÍ !
Podmenu „Centrální jednotka“ se objevuje pouze při používání centrálního nebo
plošného ovládání režimu GEA MATRIX 4700.
„Žádné zpětné hlášení“ se může objevit v případě, že jste v podmenu „Centrální
jednotka“ zadali nastavení a vrátili se do hlavního menu a ihned zase přešli do
podmenu „Centrální jednotka“. Hlášení svítí tak dlouho, dokud změněné nastavení
není přeneseno a uloženo do plošného ovládání režimu.
V podmenu „Centrální jednotka“ lze provést následující nastavení:
- Typ jednotky
- Způsob ovládání
- Systém rekuperace (zpětné získávání energie)
- Systém směšovacích klapek
- Elektrotopení
- Přímý výparník
Podmenu Typ jednotky
V podmenu „Typ jednotky“ můžete zvolit následující typy zařízení:
Rozsah hodnot: Nenastaveno
Pouze topení
Pouze chlazení
Topení + chlazení (původní seřízení)
Podmenu Způsob ovládání
V podmenu „Způsob ovládání“ můžete zvolit následující způsoby ovládání:
Rozsah hodnot: Nenastaveno
Prostorová teplota (původní seřízení)
Teplota přívodního vzduchu
Prostorová a přívodní kaskáda
Podmenu Systém rekuperace
V podmenu můžete zvolit následující systémy zpětného získávání energie:
Rozsah hodnot: Vypnuto (původní seřízení)
GEA Ecoflow 2-bodový
GEA Ecoflow 3-bodový
GEA Ecostat
GEA Ecoplat
GEA Ecorot
GEA Ecorot 0..10 V
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Podmenu Systém směšovacích klapek
V podmenu „Systém směšovacích klapek“ můžete zvolit následující režimy systému
směšovacích klapek:
Rozsah hodnot:

Vypnuto
Ruční
Podíl venkovního vzduchu
Směšování automaticky
Směšování automaticky + větrání
Podíl směšování (původní seřízení)

Podmenu Elektrotopení
V podmenu „Elektrotopení“ můžete zvolit následující typy elektrotopení
(i v případě, že nejsou určeny pro zařízení MATRIX 4700):
Rozsah hodnot:

Vypnuto
1 — stupňové
2 — stupňové
3 — stupňové
0..10 V
2..10 V
0..10 V + 1 — stupňové
0..10 V + 2 — stupňové
0..10 V + 3 — stupňové
2..10 V + 1 — stupňové
2..10 V + 2 — stupňové
2..10 V + 3 — stupňové
Původní seřízení se provádí v závislosti na zařízení u výrobce

Podmenu Přímý výparník
V podmenu „Přímý výparník“ můžete zadat nastavení chladícího zařízení:
Rozsah hodnot:

Vypnuto (původní seřízení)
1 — stupňové
2 — stupňové
0..10 voltů
10..0 voltů

7.17.6 Podmenu pro Servis
V podmenu "Servis" dochází k zadáním, zápisům a dotazům:
— Zadání hodnoty Offsetu pro čidlo
— Info o verzi: Poskytuje informaci o verzích ovladače GEA MATRIX®
— Změnit heslo
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Podmenu hodnoty Offsetu pro čidlo
V podmenu „Offsetwert Fühler - hodnoty Offsetu pro čidlo“ můžete pro korekturu
měřené teploty místnosti zadat hodnotu offsetu (hodnotu korekce). Tato položka
menu se objevuje pouze u ovladačů OP50C a OP51C (IP20). Zde je snímací elektroda
k zjišování teploty místnosti v ovladači.
Hodnoty:

-10,0 až 10,0 °C [14 až 50 °F] nebo "--.-"*
Seřiditelné kroky: 0,1 °C [1 °F]
Nastavení od výrobce: „00.0“*
*

Je-li vybráno "--:-" nebo 0,00 je hodnota offsetu vypnuta.

Podmenu Info o verzi
Podmenu "Versions Info - Info o verzi" podává informaci o výrobním čísle a verzích
programu ovladače GEA MATRIX®.
Informace o verzi jsou důležité např. při objednávce náhradních součástí nebo
telefonátech s horkou linkou servisu GEA .
Označení

Vysvětlení

Serial #: XXXX

Výrobní číslo ovladače GEA MATRIX®

Firmware: X.XX

Číslo verze firmware (Operační systém)

Hardware: X.XX

Číslo verze hardware

Systém sběrnice: X.XX Číslo verze systému sběrnice, aby byla možná komunikace s
jinými přístroji GEA

Podmenu Passwort ändern - Změna hesla
V podmenu "Passwort ändern - Změna hesla" můžete provést změnu svého hesla.
Hodnoty:

4místné heslo, vždy se skládající ze znaků 0 až 9 nebo A až Z

• Nejprve požadované Heslo zadat, potom
• heslo novým zapsáním potvrdit.

 Uvidíte toto potvrzení, jestliže bylo heslo úspěšně změněno.

UPOZORNĚNÍ!
Toto vámi přidělené heslo je třeba použít pro dílčí a úplné zablokování ovladače.
Jestliže jste heslo zapomněl, je možno provést heslem "M7G6" úplné odblokování
a nové nadefinování vašeho hesla.
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7.17.7

Podmenu Úplné zablokování
Jestliže v menu "další menu" zvolíte položku "Úplné zablokování", musíte nejprve
zadat vaše heslo.
Nastavení od výrobce: 0000

Te se ještě objeví základní menu s klíčem. Obsluha už není možná.
Zrušení úplného zablokování
Jestliže pohnete s jednou z kláves nebo navigátorem, otevře se opět menu s
heslem. Zadejte své heslo, aby došlo ke zrušení úplné blokace.

7.17.8

Podmenu Dílčí zablokování
Jestliže v menu "další menu" zvolíte položku "Dílčí zablokování", musíte nejprve
zadat vaše heslo.
Nastavení od výrobce: 0000

Dílčí zablokování se vztahuje na menu "další menu", zde jsou zobrazeny pouze
ještě "Seznam závad", "Skutečné hodnoty", "Úplné zablokování" a "Dílčí
zablokování".
Zrušení dílčího zablokování
Jestliže v menu "další menu" zvolíte položku "Dílčí zablokování", otevře se opět
menu s heslem. Zadejte své heslo, aby došlo ke zrušení dílčí blokace.
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Údržba, čištění a odstraňováníé poruch

Údržba, čištění a odstraňování poruch

8.1 Údržba
Ovladač GEA MATRIX® je bezúdržbový.

8.2 Čištění
Provádějte dále uvedené práce v pravidelných intervalech:
• Čistěte ovladač GEA MATRIX® pouze měkkým hadrem.
• Kontrolujte kryt i elementy obsluhy a příp. digitální displej na poškození.
UPOZORNĚNÍ!
Neprovádějte čištění krytu ovladače GEA MATRIX® agresivními prostředky!
Dbejte toho, aby do krytu nepronikla žádná vlhkost! U provedení přístroje IP20:
Dbejte, aby větrací štěrbiny v krytu nebyly zakryty.

8.3

Odstraňování poruch
Na následujících stránkách naleznete chybová hlášení k ovladači GEA MATRIX®
OP5xx vždy s popisem a návodem k odstranění závady.
UPOZORNĚNÍ!
U ovladačů OP5xx jsou aktuální chybové texty zobrazovány ve spojení s označením
vadného přístroje/modulu (místa). Srovnejte k tomu kapitolu "Podmenu Seznam
závad " na straně 40
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8.3.1 Chybová hlášení ovladače GEA MATRIX®
Skupina závad Číslo závady

Text k závadě Popis závady  Odstranění závady

Interní závada

Závada ROM
Závada RAM

Nastala interní závada, která nemůže být odstraněna
uživatelem.  Prosím obrate se s uvedením chybového
hlášení na autorizovaný servis.

1.2 - 1.3

Problém se
sběrnicí
(Offline)

Nastala interní závada. Na datové sběrnici nedochází k
přenosu dat.  Zkontrolujte připojení vodičů na svorkách
A - B (Ovladač — vzduchotechnická zařízení). Jsou vodiče
připojeny k odpovídajícím si svorkám nebo je datové
vedení příp. zkratováno? Jsou ukončovací rezistory sítě
správně nastaveny (viz "MATRIX.Net ukončení seřídit"
na straně 22)? Jestliže neí zjištěna závada, obrate se s
uvedením chybového hlášení na autorizovaný servis.

1.5 — 1.8

EEPROM
defektní

Nastala interní závada, která nemůže být odstraněna
uživatelem.  Prosím obrate se s uvedením chybového
hlášení na autorizovaný servis.

1.9 — 1.12

I/O modul
defektní

Nastala interní závada, která nemůže být odstraněna
uživatelem.  Prosím obrate se s uvedením chybového
hlášení na autorizovaný servis.

1.13

Hodinový
modul
defektní

Nastala interní závada, která nemůže být odstraněna
uživatelem.  Prosím obrate se s uvedením chybového
hlášení na autorizovaný servis.

1.0
1.1

1.14 - 1.15

Závady senzorů
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Chybí výrobní Nastala interní závada, která nemůže být odstraněna
číslo
uživatelem.  Prosím obrate se s uvedením chybového
hlášení na autorizovaný servis.

2.0

Zkrat na AT
senzoru

Senzor teploty venkovního vzduchu je vadný. 
Překontrolovat připojení eventuálně zkrat čidla.

2.1

Chybí AT
senzor

Senzor teploty venkovního vzduchu je vadný. 
Překontrolovat připojení čidla eventuálně lom kabelu nebo
není připojeno, ačkoliv regulace (software) čidlo potřebuje.

2.2

Zkrat RT
senzoru

Senzor teploty místnosti v ovladači je vadný. 
Ovladač vyměnit resp. nahradit.

2.3

Senzor RT
chybí

Senzor teploty místnosti v ovladači je vadný. 
Ovladač nahradit.

2.38

Chybí protiná- Výpadek protinámrazového čidla  překontrolovat
mrazové čidlo připojení čidla, popř. není-li trhlina na kabelu, ovladač
(software) potřebuje ochranné protinámrazové čidlo.
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Skupina závad Číslo závady

Text k závadě Popis závady  Odstranění závady

Závady senzorů

2.4

Zkrat na VT
senzoru

2.5

Cybí VT-senzor Senzor teploty přiváděného vzduchu, média je defektní. 
Zkontrolovat připojení čidla, eventuálně kabel na lom
nebo není připojeno, ačkoliv regulace (software) čidlo
potřebuje.

2.6

Zkrat na AT
senzoru

Senzor teploty přiváděného vzduchu je defektní. 
Překontrolovat připojení eventuálně zkrat čidla.

2.7

Chybí ZT
senzor

Senzor teploty přiváděného vzduchuje defektní. 
Zkontrolovat připojení čidla, eventuálně kabel na lom
nebo není připojeno, ačkoliv regulace (software) čidlo
potřebuje.

2.8

Zkrat na ext.
RT-senzoru

El. topení

60

Sensor teploty v přívodu je vadný.  Překontrolovat
připojení eventuálně zkrat čidla.

Senzor teploty místnosti/odváděného vzduchu je defektní.
 Překontrolovat připojení eventuálně zkrat čidla.

2.9

Ext. RT-senzor Senzor teploty místnosti/odváděného vzduchu je defektní.
chybí
 Zkontrolovat připojení čidla, eventuálně kabel na lom
nebo není připojeno, ačkoliv regulace (software) čidlo
potřebuje.

2.10

Senzor vlhkosti Senzor vlhkosti je defektní.  Zkontrolovat připojení čidla,
chybí
eventuálně kabel na lom nebo není připojeno, ačkoliv
regulace (software) čidlo potřebuje.

2.11

Senzor tlaku
chybí

Senzor tlaku je defektní.  Zkontrolovat připojení čidla,
eventuálně kabel na lom nebo není připojeno, ačkoliv
regulace (software) čidlo potřebuje.

2.12

Chybí CO2
senzor

Senzor CO2 je defektní.  Zkontrolovat připojení čidla,
eventuálně kabel na lom nebo není připojeno, ačkoliv
regulace (software) čidlo potřebuje.

2.13

Termostat
Termostat protimrazové ochrany je defektní. 
protimrazové Zkontrolovat připojení čidla, eventuálně kabel na lom
ochrany chybí nebo není připojeno, ačkoliv regulace (software) termostat
protimrazové ochrany potřebuje.

2.14

Zkrat int.
senzoru

2.15

Interní senzor Interní závada v ovladači.  Ovladač nahradit
defektní

5.0

Bezpeč.
Bezpečnostní omezovač teploty byl veden v činnost. 
omezovač tepl. Zkontrolovat přívod vzduchur / filtr (viz také provozní
byl veden
návod zařízení pro úpravu vzduchu).
v činnost

Interní závada v ovladači.  Ovladač nahraditr
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Text k závadě Popis závady  Odstranění závady

6.0

Nízkotlaký
presostat byl
uveden
v činnost

Nízkotlaký presostat byl uveden v činnost  Odstranění
poruchy viz také provozní návodVnější zařízení Split.

6.1

Porucha
kompresoru

Kompresor byl vypnut nebo má poruchu.  Odstranění
poruchy viz také provozní návod zařízení Split

Manager
odváděného
vzduchu

7.0 — 7.15

Přetlak nebo
podtlak

Skupina X má přetlak nebo podtlak (X = 0 až 15). 
Nutná kontrola nástrojem Servicetool MATRIX.PC .
Doporučujeme povolat autorizovaný servis.

Provozní závady

13.0

Nedostatek
údajů

Nastala interní nebo externí závada (nedostatek údajů pro
regulaci), která nemůže být odstraněna uživatelem. 
Prosím obrate se s uvedením chybového hlášení na
autorizovaný servis.

13.1

Orosení/
Čerpadlo
defektní

Nastala porucha čerpadla kondenzátu nebo senzoru
orosení.  Odstranění poruchy viz návod k používání
vzduchotechnického zařízení.

13.2

Protimrazová Protimrazová ochrana je aktivní. Teplota přiváděného
ochrana
vzduchu klesla na 4°C nebo níže.  Pečovat o řádný přívod
aktivní
topného média, eventuálně kontrolou ovládání ventilů
resp. kotle (viz také návod k používání
vzduchotechnického zařízení).

13.3

MVS byl veden Ochrana motoru byla vedena v činnost. Teplota motoru
v činnost
ventilátoru je příliš vysoká.  Motor ventilátoru nechat
vychladnout a znovu zapnout. V případě opakování příčinu
přehřátí odstavit (viz návod k používání
vzduchotechnického zařízení).

13.4

Sekundární
Chybí údaje k regulaci sekundární žaluzie sekundárního 
žaluzie-údaje Zkontrolovat připojení čidla místnosti/přiváděného
chybí
vzduchu, eventuálně kabel na lom/zkrat nebo není
připojeno, ačkoliv regulace (software) čidlo potřebuje.

13.7

Filtr znečištěn Je signalizováno znečištění filtru.  Filtr vymontovat a
vyčistit. (Údržba viz provozní návod zařízení na úpravu
vzduchu.

13.8

Tlak v kanálu
příliš nízký

Tlak v kanálu příliš nízký.  Odstranění poruchy viz
návod k používání vzduchotechnického zařízení.

13.9

Tlak v kanálu
příliš vysoký

Tlak v kanálu je příliš vysok  Odstranění poruchy viz
návod k používání vzduchotechnického zařízení.

13.10

Chybí údaje
pro mísící
vzduch. kl.

Chybí údaje k regulaci mísící vzduchové klapky. 
Překontrolovat přípojení potenciometru zpětného
potvrzování (připojení viz návod k používání
vzduchotechnického zařízení. resp. příslušenství).

Přímé
chlazení
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Skupina závad Číslo závady
Provozní závady

Analogový
Inputmodul

Údržba, čištění a odstraňováníé poruch

Text k závadě Popis závady  Odstranění závady

13.41

DE režim
aktivní

Vstup pro volně nastavitelný režim je aktivní. V případě
řízení GEA MATRIX 4700 se deaktivuje protipožární
klapka.  Zkontrolovat protipožární klapku.

13.42

DE zařízení
vypnuto
aktivní

Vstup „zařízení vypnuto“ je aktivní. Přístroj se vypne díky
vnějšímu vlivu  Zkontrolovat připojené čidlo a vnější
přístup k ovládání

13.43

DE normální
režim aktivní

Vstupem „normální režim“ se aktivuje režim normálního
provozu.

13.44

DE útlumový
režim aktivní

Vstupem „útlumový režim“ se aktivuje režim útlumového
provozu.

13.46

Porucha
čerpadla

Výskyt poruchy čerpadla.

13.47

Kontrola
klínového
řemene

Kontrola klínového řemene hlásí chybu.

13.48

Rekuperace

Narušený výstup rekuperace hlásí chybu.  Překontrolovat,
event. vyměnit rekuperační ovladače.

13.49

Ukazatel
poruchy BSK

Protipožární kontakt na I/O- modulu ovladače deaktivován.

14.0

Konflikt adres Nastal konflikt adres.  Ve skupině je připojen druhý
přístroj se stejnou adresou. Eventuálně jsou přítomny ve
skupině 2 ventilové moduly nebo 2 moduly přímého
výparníku (vždy možný max. pouze jeden modul).
Kontrolovat na spínači volby adres a příp. změnit (Změny
viz “Nastavení adresy skupiny” na straně 21).

14.1

>16 regulátorů V jedné skupině je připojeno více než 16 regulátorů. 
ve skupině
Překontrolovat počet připojených zařízení a příp.
zkorigovat.

8.1—8.8

Závada na
vstupu X

Závada na vstupu X (X = 1 až 8)  Zkontrolovat připojení
čidla, eventuálně kabel na lom/zkrat nebo není připojen,
ačkoliv regulace (software) čidlo potřebuje. Podrobnější
info k odstranění poruchy viz návod k používání pro
globální moduly.

UPOZORNĚNÍ!
Aktuální texty k závadám jsou zobrazovány ve spojení s označením vadného
přístroje/modulu (místa).
Srovnejte k tomu kapitolu "Podmenu Seznam závad " na straně 40.
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Struktura menu

9

Struktura menu

V této struktuře menu jsou zobrazena všechna možná menu. Podle konfigurace regulátoru se mohou
některá menu vzájemně rušit resp. nebýt zobrazována.
Základní zobrazení  Zápis požadovaných
(34)
hodnot
Teplota místnosti
Základní zobrazení  Zápis požadovaných
(alternativně)(35)
hodnot
Teplota přiváděného
vzduchu
Módus ventilátoru  Vyp
(36)
Automatika
Auto (tichý)
Frekvence otáč. xx%
nebo stupeň x
Režim regulátoru
 Normální provoz
(37)
Útlumový režim
Spínací hodiny
(Preference)
Bypass
Režim regulátoru
 Pouze topení
(37)
Pouze chlazení
Automatika
Pasivní chlazení
Sekundární žaluzie  Změna polohy v %
(38)
Úhlové posunutí
 Změna úhlové
(offset) žaluzie (38)
polohy ve stupních
Postavení směšovac.  Podíl vzduchu v %
klapek (39)
Objem.průtok venk.  Podíl venkovního
vzduchu (39)
vzduchu v %
Venkovní vzduch
 Oběh vzduchu
automaticky (39)
Směšování vzduchu
FOS Test menu
 Pouze u LON modulu
(39)
viz. MATRIX.LON
Rychlé větrání (39)  Zadat čas pro rychlé
větrání
Další menu (40)
 Seznam závad
Např. závada
(pouze při závadě)  senzoru
(40)
 Spínací hodiny (41)
 Týdenní program
(42)








Aktivace
Program vymazat
Všechny všední dny
Pondělí - pátek
Sobota - neděle
Pondělí
...
 Neděle

Dny se zvl. spínacím
režimem (43)
 Aktivovat
 Program vymazat
 1. <-.-.---->
...
 6. <-.-.---->

1) Menu se neobjeví při používání centrálního nebo plošného ovládání režimu GEA MATRIX 4700.
2) Menu se objeví pouze při používání centrálního nebo plošného ovládání režimu GEA MATRIX 4700.
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Další menu (40)
(pokračování)

Struktura menu

 Spínací hodiny (41)  Prázdninový program
(pokračování)
(43)




 Ochrana proti
zablokování (44)
 Doba předúpravy
(45)
 Skutečné hodnoty
(45)

 Prostor, venku, přívodní vzduch, nasávání, přímé chlazení,
teplota rekuperace,
rv prostoru, rv venku,
prostor CO2, pozice
směšovací klapky

 Systém (46)

 Kontrast (46)
 Osvětlení (46)

Aktivovat
Program vymazat
Režim (43)

Leden
....
Prosinec
 Zapsat časy

Zařízení odpojit
 Zařízení ve
sníženém provozu

 Zapsat časy

 Konstrast seřídit
 Konfigurovat

 Vypnuto, trvale zap.
časové ovládání

 Změnit jas
 Jednotka teploty
 Teplota v °C / °F
(47)
 Datum/čas (47)
 Výběr jazyka (47)  Němčina, angličtina,
francouština,
holanština, polština,
čeština
 Formát času (47)  12-hodinový
24-hodinový
 Automatika letního  Aktivní / neaktivní
času (47)
 Parametrizace (48)  Doba bypassu (48)  Čas. údaj v minutách
Provoz v útlumovém
režimu (48)
 Teplota místnosti
(49)
 Teplota přiváděného
vzduchu (49)
 Módus ventilátoru  Vypnuto
(49)
Automatický režim
Auto. režim (tichý)
Počet otáček (%)
nebo stupeň X
 Provozní režim
 Pouze topení
regulátoru
Pouze chlazení
(50)
Automatický režim
Pasivní chlazení
 Poloha klapky pro  x%
směšovací vzduch
(50)
 Objemový průtok  x %
venkovního vzduchu
(50)
 Automatika AL (51)  Oběh./směš. vzduch
 Sekundární žaluzie  x %
(51)
 Úhlové posunutí žal.  x°
(51)

64

7353102 - 09/2006 (CZ)
Návod k používání

 Parametrizace (48)  Kalibrátor výdechu
(51)
 Meze teploty přiv.
vzduchu (52)
 Poloha směšovací
klapky (52)



 Centrální jednotka
(54)













 Tm, To, Po

 V režimu topení
V režimu chlazení
 Manuálně
Podíl venk. vzduchu
Automatický režim
Auto. režim + vent.
Funkce profukování  Aktivní / Neaktivní
(53)
Hraniční teploty
 Přestavení na nasta(53)
venou hodnotu ve
°C / °F
Typ jednotky
 Nenastaveno
(54)
Pouze topení
Pouze chlazení
Topení+chlazení
Způsob ovládání
 Nenastaveno
(54)
Prostorová teplota
Teplota přív. vzduchu
Prostorová a přív.
kaskáda
Systém rekuperace  Deaktivováno
(54)
GEA Ecoflow 2-bod.
GEA Ecoflow 3-bod.
GEA Ecostat
GEA Ecoplat
GEA Ecorot
GEA Ecorot 0 .. 10V
Systém směšovacích  Deaktivováno
klapek (55)
Ruční
Podíl venk. vzduchu
Automatika
Automatika+větrání
Podíl směšování
Elektrotopení
 Deaktivováno
(55)
1-stupňové
2-stupňové
3-stupňové
0 .. 10V
2 .. 10V
0 .. 10V + 1-stupňové
0 .. 10V + 2-stupňové
0 .. 10V + 3-stupňové
2 .. 10V + 1-stupňové
2 .. 10V + 2-stupňové
2 .. 10V + 3-stupňové
Přímý výparník
 Deaktivováno
(55)
1-stupňové
2-stupňové
0 .. 10V
10 .. 0V

 Servis (55)

 Úplné zablokování
(57)
 Dílčí zablokování
(57)
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 Hodnota offsetu pro  Hodnota offsetu
čidlo (56)
 Info o verzi (56)
 Seriové, Firmware,
Hardware, sběrnice
 Změna hesla (56)
 Zadat heslo
 Zadat heslo

1) Menu se neobjeví při používání centrálního nebo plošného ovládání režimu GEA MATRIX 4700.
2) Menu se objeví pouze při používání centrálního nebo plošného ovládání režimu GEA MATRIX 4700.

Další menu (40)
(pokračování)
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10 Šablony na vrtání
10.1 Přístrojové provedení OPxxC (IP 20)

10.2 Přístrojové provedení OPxxI (IP 54)
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Poznámky

Poznámky
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