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Biztonság 1
1 Biztonság

1.2 Általános biztonsági
utasítások
1.1 Az üzemeltető számára
1.2.1 Hibás kezelés miatti
1.1.1 Rendeltetésszerű
veszély
használat
A hibás kezeléssel saját magát
Szakszerűtlen vagy nem renvagy másokat veszélyeztethet,
deltetésszerű használat esetén
és anyagi károkat okozhat.
megsérülhet a termék vagy más
anyagi károk is keletkezhetnek. ▶ Gondosan olvassa végig a
szóban forgó útmutatót, és
A termék lehetővé teszi egy
az összes kapcsolódó dokuzóna távvezérlését az eBUSmentumot, különösen a "Bizporton keresztül.
tonság" című fejezetet és a
Az üzemeltetéshez a következő
figyelmeztető információkat.
szabályozó szükséges:
▶ Csak a következő Üzemelte– MiPro
tési útmutatóban leírt műveleteket hajtsa végre.
A rendeltetésszerű használat a
következőket jelenti:
1.3 Szakemberek számára
– a termék és a berendezés to- 1.3.1 Rendeltetésszerű
vábbi komponenseihez melléhasználat
kelt kezelési utasítások betarSzakszerűtlen vagy nem rentása
deltetésszerű használat esetén
– az útmutatókban feltüntetett
megsérülhet a termék vagy más
ellenőrzési és karbantartási
anyagi károk is keletkezhetnek.
feltételek betartása.
A termék lehetővé teszi egy
A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az zóna távvezérlését az eBUSporton keresztül.
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak Az üzemeltetéshez a következő
minősül. Nem rendeltetésszerű szabályozó szükséges:
használatnak minősül a termék – MiPro
minden közvetlenül kereskeA rendeltetésszerű használat a
delmi és ipari célú használata.
következőket jelenti:
Figyelem!
– a termék , valamint a rendszer
Minden, a megengedettől eltérő
összes további komponensehasználat tilos.
ihez mellékelt üzemeltetési,
0020249356_00 Üzemeltetési és szerelési útmutató
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1 Biztonság
szerelési és karbantartási útmutatóinak figyelembe vétele
– a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés
és összeszerelés
– az útmutatókban feltüntetett
ellenőrzési és karbantartási
feltételek betartása.
A rendeltetésszerű használat a
fentieken kívül az IP osztálynak
megfelelő szerelést is magába
foglalja.
A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak
minősül. Nem rendeltetésszerű
használatnak minősül a termék
minden közvetlenül kereskedelmi és ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.

– Javítás
– Üzemen kívül helyezés
▶ Vegye figyelembe a termékhez mellékelt összes útmutatót.
▶ A technika jelenlegi állása
szerint járjon el.
▶ Tartsa be a vonatkozó irányelveket, törvényeket, szabványokat és előírásokat.
1.4.2 Anyagi kár veszélye fagy
miatt
▶ Ne szerelje be a terméket
fagyveszélyes helyiségbe.
1.4.3 Anyagi kár kockázata
nem megfelelő szerszám
használata révén
▶ A csavarkötések meghúzásához és oldásához mindig
megfelelő szerszámot használjon.

1.4.4 A vezetékek kiválasztása
1.4 Általános biztonsági
▶ A huzalozáshoz kereskedeutasítások
lemben kapható vezetékeket
kell használni.
1.4.1 Veszély nem megfelelő
szakképzettség miatt
▶ Hálózati vezetékként ne használjon rugalmas vezetékeket.
A következő munkálatokat csak
▶
Hálózati vezetékként burkolt
a megfelelő végzettséggel renvezetékeket használjon (pl.
delkező szakember végezheti:
NYM 3x1,5).
– Szerelés
– Szétszerelés
– Telepítés
– Üzembe helyezés
– Karbantartás
4
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Biztonság 1
Vezeték-keresztmetszet
Hálózati fe≥ 1,5 mm²
szültség csatlakozóvezetéke (szivattyú vagy
keverő csatlakozókábele)
eBUS-ve≥ 0,75 mm²
zeték (kisfeszültség)
Érzékelőve≥ 0,75 mm²
zeték (törpefeszültségű)
Vezetékhosszak
Érzékelőve≤ 50 m
zetékek
Buszvezeté- ≤ 125 m
kek
1.4.5 Előírások (irányelvek,
törvények, szabványok)
▶ Vegye figyelembe a nemzeti
előírásokat, szabványokat,
irányelveket és törvényeket.

0020249356_00 Üzemeltetési és szerelési útmutató
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2 Az üzemeltető számára
2 Az üzemeltető számára

2.2 A termék leírása

2.1 Megjegyzések a
dokumentációhoz

2.2.1 A termék felépítése

2.1.1 Tartsa be a jelen
útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶

1

Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési útmutatót.

2

3

2.1.2 A dokumentumok megőrzése

▶

4

További használat céljából őrizze meg
ezt az útmutatót, valamint az összes
kapcsolódó dokumentumot.

7
6
5

2.1.3 Az útmutató érvényessége
1
2
3
4

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra
érvényes:

MiPro remote – cikkszám
Magyarország

Képernyő
Fali rögzítőaljzat
Vissza gomb
Menügomb

0020218375

5
6
7

„Felfelé” nyílgomb
OK gomb
„Lefelé” nyílgomb

2.1.4 Szakkifejezések

2.2.2 Fő funkció

Egyszerűsítés céljából a következő fogalmakat használjuk:

A termék egy vezetékes távvezérlő készülék. A kommunikáció egy kéteres eBUSvezetéken keresztül történik.

– Szabályozó: ha a MiPro szabályozót
értjük alatta.
– Távvezérlő készülék: ha a
MiPro remote távvezérlő készüléket
értjük alatta.

A termékkel olyan funkciókat tud beállítani, ill. módosítani, mint az üzemmód, egy
zóna idői és hőmérsékletei.

2.2.3 Adattábla
Az adattábla a termék vezérlőpaneljén található, és ha a terméket felszerelik egy
falra, akkor kívülről már nem lehet hozzáférni.
Az adattáblán az alábbi adatok vannak
feltüntetve:

6

Adatok az adattáblán

Jelentés

Sorozatszám
MiPro remote
V
mA

az azonosításhoz
Termék jelölése
Üzemi feszültség
Áramfelvétel
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Az üzemeltető számára 2
2.2.4 CE-jelölés

2.6 Zavarelhárítás
Zavarelhárítás (→ A.2 melléklet)

A CE-jelölés azt dokumentálja, hogy az
adattábla szerinti készülékek megfelelnek
a rájuk vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek.

2.7 Ápolás
2.7.1 A termék ápolása
Vigyázat!
Anyagi kár kockázata nem
megfelelő tisztítószerek miatt!

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál
megtekinthető.

▶

2.3 Üzemeltetés
A távvezérlő készülék csak a szabályozóval együtt üzemeltethető. Ezért a szabályozó kezelési utasítását is el kell olvasni.
A szabályozó kezelési útmutatója az alábbiakkal kapcsolatban tartalmaz információkat
– a kezelési struktúra.
– a kezelési koncepció példával.
– a kezelési és kijelzőfunkciók részletes
leírásai, amelyek a távvezérlő készülékre is vonatkoznak.
Kezelési szint (→ Oldal: 12)

2.4 Karbantartási jelzés
Ha karbantartás szükséges, a távvezérlő
készülék kijelzőjén a Karbantartás szöveg
jelenik meg.
A szabályozó kijelzőjén leolvashatja a
konkrét karbantartási üzenetet, és a szabályozó kezelési utasítása tartalmazza,
hogy milyen intézkedéseket kell tenni.

2.5 Hibaüzenet
Ha hiba lép fel a fűtési rendszerben, a távvezérlő készülék kijelzőjén a Hiba szöveg
jelenik meg. A fűtési rendszert szakembernek kell zavarmentessé tenni vagy kijavítani, ellenkező esetben anyagi károk
keletkezhetnek, és a fűtési rendszer kiesése következhet be.

▶

Értesítsen egy szakembert.

▶

Ne használjon spray-t, súrolószereket, mosogatószereket, oldószer- vagy klórtartalmú tisztítószereket..

A burkolatot egy kevés oldószermentes
tisztítószerrel átitatott, nedves kendővel
törölje le.

2.8 Üzemen kívül helyezés
2.8.1 A termék üzemen kívül
helyezése
A termék cseréjéhez vagy eltávolításához
a fűtési rendszert üzemen kívül kell helyezni.

▶

Ezeket a munkálatokat szakemberrel
végeztesse el.

2.9 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás

▶

A csomagolás ártalmatlanítását bízza a
terméket telepítő szakemberre.

Amennyiben a terméket ezzel a jelzéssel látták el:

▶
▶

A terméket tilos a háztartási hulladékkal
együtt ártalmatlanítani.
Ehelyett adja le a terméket egy elektromos és elektronikus készülékekre szakosodott gyűjtőhelyen.

Ha a termék elemeket tartalmaz, melyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva, akkor
az elemek egészség- és környezetkárosító
anyagokat tartalmazhatnak.

0020249356_00 Üzemeltetési és szerelési útmutató
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3 Szakemberek számára
▶

Ebben az esetben használtelem-gyűjtő
helyen ártalmatlanítsa az elemeket.

2.10 Garancia és vevőszolgálat
2.10.1 Garancia
A gyártó garanciájával kapcsolatos kérdéseire a hátoldalon megadott elérhetőségeken kaphat választ.

3.3 A távvezérlő készülék
felszerelése a lakóhelyiségben
1. A távvezérlő készüléket a fő lakóhelyiség egyik belső falára szerelje fel úgy,
hogy biztosított legyen a helyiség-hőmérséklet kifogástalan érzékelése.
– Szerelési magasság: 1,5 m

2.10.2 Vevőszolgálat
Vevőszolgálatunk elérhetőségeit a
hátoldalon megadott címen, illetve a
www.saunierduval.hu internetes oldalon
találhatja meg.

Ø6
4
3

3 Szakemberek számára

2

3.1 Megjegyzések a
dokumentációhoz

2
1

3.1.1 Tartsa be a jelen
útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶

1

Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

3

4

tűs csatlakozó
kapcsokkal az
eBUS-vezetékhez
Hasítéknyílás

2. Csavarozza fel a fali rögzítőaljzatot az
ábra szerint.
3. Csatlakoztassa az eBUS-vezetéket.
(→ Oldal: 9)

3.1.2 A dokumentumok megőrzése

▶

2

nyílások kábelátvezetéshez
rögzítőnyílások

Jelen útmutatót, valamint az összes,
vele együtt érvényes dokumentumot
adja át a rendszer üzemeltetőjének.

3.2 Szerelés
3.2.1 A szállítási terjedelem
ellenőrzése

▶

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.
Darab- Tartalom
szám
1
1
1

8

Távvezérlő készülék
rögzítőanyagok (2 csavar és 2
tipli)
Üzemeltetési és szerelési útmutató
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Szakemberek számára 3
3.5 Üzembe helyezés
Ha a rendszert az elektromos installálás
után első alkalommal üzembe helyezi, automatikusan elindulnak a komponensek és
a távvezérlő készülék installációs asszisztensei.
A telepítővarázsló segítségével elvégzett
valamennyi beállítás a későbbiekben az
Üzemeltető szinten és a Szakember szinten keresztül módosítható.
Installációs asszisztens (→ Oldal: 14)

3.5.1 A beállítási értékek kiválasztása
Feltételek: Beállítások a távvezérlő készüléken

4. A távvezérlő készüléket óvatosan
nyomja bele a fali rögzítőaljzatba.

3.4 Elektromos bekötés
Az elektromos telepítést csak elektromos
szakember végezheti.

3.4.1 Polaritás
Az eBUS-vezeték bekötésekor nem kell
ügyelni a polaritásra. A csatlakozóvezetékek felcserélése nem befolyásolja a kommunikációt.

3.4.2 A távvezérlő készülék
csatlakoztatása a
fűtőkészülékhez
1. A 10 m-nél hosszabb hálózati feszültségvezetéket és buszvezetékeket elkülönítve vezesse.
2. A fűtőkészülék kapcsolódobozának
kinyitásakor mindig a fűtőkészülék szerelési útmutatójában foglaltaknak megfelelően járjon el.
Feltételek: A hőtermelőt ne csatlakoztassa eBUS
interface csatlakozófelületen keresztül az eBUS-hoz.

▶
▶

▶
▶
▶
▶

Válassza ki a Nyelv funkcióban a kívánt nyelvet.
Állítsa be a Távkapcsolás cím funkcióban azt a címet, amellyel a szabályozó
azonosítja a távvezérlő készüléket.
Mindig az 1. címmel kezdje.
Növelje a címet folyamatosan minden
további távvezérlő készülékhez.

Feltételek: Beállítások a szabályozón

▶

▶
▶
▶
▶

Csatlakoztassa az eBUS-vezetéket a
távvezérlő készülék fali rögzítőaljzatának eBUS-kapcsaira.
Csatlakoztassa az eBUS-vezetéket a
fűtőkészülék eBUS-kapcsaira.

0020249356_00 Üzemeltetési és szerelési útmutató

Válassza a Helyiséghőm. szab. funkcióban a Felkap. vagy Termosz. értéket, ha kiegészítésképpen használni
kívánja a távvezérlő készülék helyiséghőmérséklet-érzékelőjét.
Állapítsa meg, hogy melyik zónába van
felszerelve a távvezérlő készülék.
Lapozzon a kijelzőn ahhoz a zónához,
amelyikben a távvezérlő készülék fel
van szerelve.
Ebben a zónában a Zóna aktiválva
funkción belül állítsa az értéket Igen
értékre.
Ebben a zónában a Zónahozzárendelés funkción belül rendelje hozzá az
azonosítandó távvezérlő készülék címét.
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3 Szakemberek számára
3.6 A készülék átadása az
üzemeltetőnek

A beállítási és olvasási lehetőségeket a
függelékben találja.

▶

Kezelési szint (→ Oldal: 12)

▶
▶
▶
▶
▶

▶

Kérjük, tájékoztassa az üzemeltetőt
terméke kezeléséről és működéséről.
Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre
a neki szánt útmutatókat és készülékdokumentumokat.
Menjen végig az üzemeltetővel együtt
az üzemeltetési útmutatón.
Válaszoljon az üzemeltető minden kérdésére.
Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét
azokra a biztonsági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a
helyiség levegőjének szabadon kell
cirkulálnia a termék környezetében,
és ne takarja el a terméket bútorokkal,
függönyökkel vagy más tárgyakkal.
Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy abban a helyiségben, ahol a terméket felszerelték, az összes fűtőtestszelepet
teljesen ki kell nyitni.

Szakember szint (→ Oldal: 14)

3.7.1 A távvezérlő készülék címének
beállítása
Szakember szint → Távkapcsolás cím
– Ebben a menüpontban állíthatja be a
távvezérlő készülék címét.
Minden távvezérlő készülék egy egyértelmű címet kap, az 1-es címmel kezdődően. A további távvezérlő készülékeknél
folyamatosan növelni kell a cím számértékét.

3.8 Zavarelhárítás
3.8.1 Hibaelhárítás
Ha hiba lép fel a fűtési rendszerben, az
alapkijelzésben a Hiba szöveg jelenik
meg.
Hibaüzenetek (→ B.3 függelék)

3.7 Üzemeltetés

3.8.2 Zavarelhárítás

A szabályozó kezelési útmutatója az alábbiakkal kapcsolatban tartalmaz információkat

Zavarelhárítás (→ A.2 melléklet)

– a kezelési struktúra.
– a kezelési koncepció példával.
– a kezelési és kijelzőfunkciók részletes
leírásai, amelyek a távvezérlő készülékre is vonatkoznak.

3.9.1 A termék kicserélése
1. A termék cseréje előtt helyezze üzemen kívül a fűtési rendszert.
2. Helyezze üzemen kívül a hőtermelőt a
szerelési útmutatójában leírtak szerint.

A szakember szintre úgy juthat, hogy a
menügombot minimum 5 másodpercig
lenyomva tartja.

3.9.2 Leszerelés a falról

Újból visszavált az üzemeltető szint alapkijelzésére, ha a menügombot (minimum 5
másodpercig) lenyomva tartja, vagy 5 percig nem végez kezelést.
A Gyári beállítás funkción belül azáltal
ér el visszaállítást, hogy a két nyílgombot
egyidejűleg lenyomva tartja 10 másodpercig.
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3.9 Üzemen kívül helyezés

1. Vezessen be egy csavarhúzót a fali
rögzítőaljzaton található résbe .
2. Óvatosan emelje ki a távvezérlő készüléket a fali rögzítőaljzatból.
3. Válassza le az eBUS-vezetéket a távvezérlő tűs csatlakozójáról és a fűtőkészülék kapocslécéről.
4. Csavarozza le a fali rögzítőaljzatot a
falról.

Üzemeltetési és szerelési útmutató 0020249356_00

Szakemberek számára 3
3.10 Vevőszolgálat
Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a szabályozó szerelési útmutatója tartalmazza.

3.11 Műszaki adatok
max. üzemi feszültség
Áramfelvétel
Csatlakozóvezetékek keresztmetszete
Védettség
Érintésvédelmi osztály
Max. megengedett környezeti
hőmérséklet
helyislev. akt. nedvt.
Magasság
Szélesség
Mélység

24 V
< 50 mA
0,75
… 1,5 mm²
IP 20
III
0 … 60 ℃
20 … 95 %
97 mm
147 mm
27 mm

0020249356_00 Üzemeltetési és szerelési útmutató
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Melléklet
Melléklet

A Az üzemeltető számára
A.1 Kezelési szint
Beállítási szint

Értékek
min.

max.

Mértékegység

ZÓNA1 →
Fűtés üzemmód
Hűtés üzemmód

ZÓNA1 → Fűtés időprogram → Hétfő - Vasárnap
1. időszak–7. idő00:00
24:00
óra:perc
szak: start–vége

1. időszak–7. időszak: hőmérséklet

5

30

℃

Lépésköz, választás

Gyári beállítás

KI, Automat., Éjszaka
KI, Automat., Éjszaka

Automat.

00:10

Hétfő–péntek:
00:00–06:00: 15
06:00–22:00: 20
22:00–24:00: 15
Szombat:
00:00–07:30: 15
07:30–23:30: 20
23:30–24:00: 15
Vasárnap:
00:00–07:30: 15
07:30–22:00: 20
22:00–24:00: 15

0,5

Automat.

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

ZÓNA1 → Fűtés időprogram → Egy nap másolás → Hétfő - Vasárnap
Másolás
Hétfő->péntek,
Hétfő->vasárnap,
Kedd, Szerda,
Csütörtök, Péntek,
Szombat, Vasárnap
ZÓNA1 → Hűtés időprogram → Hétfő - Vasárnap

12
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Melléklet
Beállítási szint
1. időszak–7. időszak: start–vége

Értékek
min.

Mértékegység

Lépésköz, választás

Gyári beállítás

max.

00:00

24:00

óra:perc

00:10

Hétfő–péntek:
00:00–6:00: KI
06:00–22:00: BE
22:00–24:00: KI
Szombat:
00:00–7:30: KI
7:30–23:30: BE
23:30–24:00: KI
Vasárnap:
00:00–7:30: KI
07:30–22:00: BE
22:00–24:00: KI

1. időszak–7. időszak: BE, KI

BE, KI

ZÓNA1 → Hűtés időprogram → Egy nap másolás → Hétfő - Vasárnap
Másolás
Hétfő->péntek,
Hétfő->vasárnap,
Kedd, Szerda,
Csütörtök, Péntek,
Szombat, Vasárnap
ZÓNA1 →
Nappali hűtési hőm. 15

30

℃

0,5

24

ZÓNA1 → Felülírás →
5
00:00

30
23:50

℃
óra:perc

0,5
00:10

21

Befejezés:
ZÓNA1 →
Éjszakai hőm.

5

30

℃

0,5

15

ZÓNA1 → Távolléti napok → Beállítások →
Indulás:
01.01.01 31.12.99 nn.hh.éé nap.hónap.év
Befejezés:
01.01.01 31.12.99 nn.hh.éé nap.hónap.év

01.01.14

Hőmérséklet:

1

15

Választható nyelv
KI, BE

English
KI

5

30

℃

01.01.14

ZÓNA1 → Távolléti napok →
deaktiválása
Távolléti napok
deaktiválva
Alapbeállítás →
Nyelv
Gombzár
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Melléklet
Beállítási szint
Képernyő kontraszt

Értékek
min.

max.

1

15

Mértékegység

Lépésköz, választás

Gyári beállítás

1

9

A.2 Zavarok felismerése és elhárítása
Zavar

A hiba oka

Hibaelhárítás

A kijelző sötét

Készülékhiba

– Kapcsolja ki az összes hőtermelő hálózati kapcsolóját kb. 1 percre, majd kapcsolja vissza
– Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor értesítse a szakembert
Ha módosítani kívánja az értékeket a
gombzár deaktiválása nélkül:
1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az OK
gombot.
2. Válassza ki a funkciót, amelynek értékét
módosítani kívánja.
3. Módosítsa az értéket.
Kezelés nélküli 5 perc elteltével a gombzár
ismét aktiválva van.
Ha deaktiválni kívánja a gombzárat:
1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az OK
gombot.
2. Válassza ki a Gombzár funkciót.
3. Módosítsa az értéket KI értékre.

Nem történik változás a kijelzőn a gombok hatására
Nem lehetséges a beállítások
és az értékek módosítása
Aktuális kijelzés: Gombzár
aktív Kiretesz.-hez 3 s-ig
nyomja az OK gombot

A gombzár aktív

B Szakemberek számára
B.1 Installációs asszisztens
Beállítás
Nyelv
Távkapcsolás cím
Rendszerkonfiguráció

Értékek
min.

Lépésköz, választás

Gyári beállítás

max.

1

8

választható nyelvek
1

English
1

1)

1) Az OK gombbal jut a szakember szint Rendszerkonfiguráció területére.

B.2 Szakember szint
Beállítási szint
Szakember szint →
Nyelv
Távkapcsolás cím

14

Értékek
min.

Lépésköz, választás

Gyári beállítás

max.

1

8

Választható nyelv
1

English
1
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Melléklet
B.3 Hibaüzenetek
Üzenet

Lehetséges kiváltó ok Intézkedés

Hiba

A helyiséghőmérséklet-érzékelő meghibásodott
A távvezérlő címe
hiányzik
A zóna hozzárendelése hiányzik

▶

Cserélje ki a távvezérlő készüléket.

▶

Hiba a rendszerben

▶

Állítsa be a távvezérlő készüléken a Távkapcsolás cím funkcióban a helyes címet.
Állítsa be a szabályozón a Zónahozzárendelés funkcióban a távvezérlő készülék helyes címét.
Értékelje ki a szabályozón a hibaüzenetet.

▶
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