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PANEL DOTYKOWY
7-calowy,  pojemnościowy panel  dotykowy:  w  trybie  obsługi,  można na  nim 
wybierać polecenia poprzez dotknięcie obrazu lub jego przeciągniecie.

> Korzystanie z ekranu dotykowego
Korzystając  z  ekranu  dotykowego urządzenia,  można  z  łatwością  wybierać 
pozycje  menu lub  używać funkcji.  Dowiedz  się,  w jaki  sposób bezpiecznie 
korzystać z ekranu dotykowego:

• Nie  należy  dotykać  ekranu  ostrymi  przedmiotami,  aby  go  nie 
porysować.

• Nie  wolno  dopuścić  do  zetknięcia  się  ekranu  dotykowego z  innymi 
urządzeniami  elektrycznymi.  Wyładowania  elektrostatyczne  mogą 
spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.

• Nie  wolno  dopuścić  do  zetknięcia  się  ekranu  dotykowego  z  wodą. 
Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub 
w warunkach wysokiej wilgotności. 

• Aby  w  optymalny  sposób  korzystać  z  ekranu  dotykowego,  przez 
rozpoczęciem  eksploatacji  urządzenia  należy  zdjąć  folię  ochronną 
zekranu.

• Ekran  dotykowy  ma  warstwę,  która  wykrywa  niewielkie  ładunki 
elektryczne  generowane  przez  ciało  ludzkie.  Najlepsze  działanie 
uzyskuje się, dotykając ekranu opuszkami palców. Ekran dotykowy nie 
reaguje  na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami,  takimi 
jak rysik czy długopis. 

Ekranem dotykowym można sterować, wykonując następujące czynności:
• Dotknięcie:  dotknij  palcem  jeden  raz,  aby  wybrać  lub  uruchomić 

menu, opcję czy aplikację.
• Przewijanie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub 

w prawo, aby przesuwać elementy na listach. 
• Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez 

ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
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EKRAN GŁÓWNY
> Na ekranie głównym można:
Sterować najważniejszymi parametrami pracy pompy ciepła.
Odczytać temperaturę na poszczególnych wskaźnikach.

> Wartości i funkcje:
1. Odczyt temperatury zewnętrznej
2. Odczyt temperatury w pomieszczeniu
3. Odczyt temperatury górnego źródła
4. Odczyt temperatury w zasobniku CWU
5. Odczyt temperatury dolnego źródła
6. Status (ON / ECO / AUTO / OFF)

7. Tryb (CO / CO+CWU / CO+CH / CO+CWU+CH)
8. Temperatura zadana CWU
9. Temperatura zadana CO/CH
10. Pasek stanu

> Opis paska stanu
Pasek stanu u dołu ekranu:

Od lewej wyświetlają się ikony statusu pracy:

Praca sprężarki

Górne źródło skierowane na zasobnik CWU

Praca pompy obiegowej górnego źródła

Praca pompy obiegowej dolnego źródła

 Praca grzałki /źródła biwalentnego

Praca w trybie chłodzenia pasywnego

Praca w statusie obniżenia ECO

Sieć Wi-Fi

Podczas pracy poszczególnych elementów ikony świecą się. 
Po prawej stronie paska stanu wyświetla się aktualna godzina i data oraz ikona 
powiadomień/alarmów. Kliknięcie w datę powoduje uruchomienie  Kalendarza 
(zobacz s. 6).
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> Sterowanie najważniejszymi parametrami pracy 
pompy ciepła z ekranu głównego

Aby podnieść  (lub  obniżyć)  temperaturę  w domu wystarczy  zwiększyć  (lub 
zmniejszyć) Temperaturę zadaną CO (pole 9 na ekranie głównym na s. 3). 

Aby podnieść (lub obniżyć) temperaturę wody użytkowej wystarczy zwiększyć 
(lub zmniejszyć) Temperaturę zadaną CWU (pole 8 na ekranie głównym na s. 
3) 

W celu zmiany  Temperatury zadanej CO/CH i  Temperatury zadanej CWU 
dotknij wskaźnika i przesuń palec w górę lub w dół.

Uwaga! Podczas pracy w statusie ECO zmiana temperatur zadanych zarówno 
CO jak i  CWU (na ekranie głównym) zmienia ustawienia parametrów  Delta 
ECO. 

Aby  zmienić  Status  lub  Tryb  pracy  pompy na  ekranie  głównym  dotknij 
wskaźnika i wybierz z rozwijanej listy potrzebną opcję. 

Dokładne opisy poszczególnych funkcji  Statusu i  Trybu opisano w rozdziale 
Ustawienia podstawowe (s. 4).

> Sieć Wi-Fi
Umożliwia połączenie z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi Wi-Fi (WLAN).
Aby połączyć się z siecią Wi-Fi:

1. Wybierz ikonę  z dolnego paska stanu na ekranie głównym.
2. Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN (wybierz 

Skanuj, aby odświeżyć).
3. Wybierz swoją sieć w obszarze Sieci Wi-Fi.
4. Wprowadź hasło sieci (w razie potrzeby).
5. Wybierz opcję Połącz.

Uwaga! Po uzyskaniu połączenia  z  siecią  Internet  za pośrednictwem Wi-Fi 
data i godzina automatycznie ulegnie aktualizacji.

Poprzez sieć Wi-Fi pobierane będą również aktualizacje oprogramowania.

USTAWIENIA
Przesunięcie na ekranie głównym palcem w prawo wyświetla ekran Ustawień.

USTAWIENIA PODSTAWOWE

Uwaga! Status oraz Tryb zmieniać można z Ekranu Głównego. Status AUTO 
oznacza pracę  pompy ciepła z kalendarzem i automatyczne przełączanie się 
z ON w ECO w zależności od ustawień zegara.

> Status
Możliwe ustawienia: ON / ECO / AUTO / OFF

ON praca zgodnie z zadanymi temperaturami

ECO praca zgodnie z zadanymi temperaturami po korekcie obniżenia

AUTO praca ON/ECO zgodnie z ustawieniami kalendarza

OFF brak pracy, pompa ciepła zostaje całkowicie wyłączona
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> Tryb
Możliwe ustawienia:  CO / CO+CWU / CO+CH / CO+CWU+CH

CO praca tylko na centralne ogrzewanie

CO+CWU praca  na  centralne  ogrzewanie  oraz  na  ciepłą  wodę 
użytkową (priorytet CWU)

CO+CH praca na centralne ogrzewanie oraz na chłodzenie pasywne 
(jeżeli występuje)

CO+CWU+CH
praca  na  centralne  ogrzewanie,  ciepłą  wodę  użytkową 
(priorytet  CWU)  oraz  na  chłodzenie  pasywne  (jeżeli 
występuje)

> Start zimy
Zadana temperatura zewnętrzna, poniżej której realizowane jest grzanie CO

> Start lata
Zadana temperatura zewnętrzna, powyżej której realizowane jest chłodzenie 
CH (jeżeli występuje).

USTAWIENIA CO + CWU

> Ustawienia CO
Temp. bazowa temperatura zadana CO przed kompensacją 

Delta ECO wartość korekty obniżenia temperatury zadanej CO

Odchylenie różnica  temperatury  zadanej  CO  i  temperatury  górnego 
źródła, powyżej której włączy się licznik źródła biwalentnego 

> Ustawienia CWU
Temp. bazowa temperatura zadana CWU

Delta ECO wartość korekty obniżenia temperatury zadanej CWU

Odchylenie
różnica  temperatury  zadanej  CWU  i  temperatury  w 
zasobniku  CWU,  powyżej  której  włączy  się  licznik  źródła 
biwalentnego

SERWIS

Uwaga!  Niepoprawne  ustawienia  parametrów  pompy  ciepła  mogą 
spowodować  jej nieprawidłową  pracę  lub nawet doprowadzić  do jej trwałego 
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uszkodzenia.
Wszystkie zmiany dokonywane w MENU Serwis powinny być przeprowadzane 
po konsultacji i uzgodnieniu z autoryzowanym serwisem Vikersønn.

GZ max. temperatura górnego źródła, powyżej której praca sprężarki 
zostaje zatrzymana

DZ wył. temperatura dolnego  źródła, poniżej której praca sprężarki 
zostaje zatrzymana

DZ zał. temperatura dolnego źródła, powyżej której praca sprężarki 
zostaje ponownie uruchomiona

Włącz 
awaryjnie

powoduje uruchomienie źródła biwalentnego CO i/lub CWU 
w przypadku awarii sprężarki

Chłodzenie włączanie opcji chłodzenia pasywnego (jeżeli występuje)

Temp. zad. CH temperatura zadana górnego źródła podczas pracy w trybie 
chłodzenia pasywnego

Delta CO różnica  temperatury  zadanej  CO  i  temperatury  górnego 
źródła, powyżej której włączy się grzanie CO

Delta CWU różnica  temperatury  zadanej  CWU  i  temperatury 
w zasobniku CWU, powyżej której włączy się grzanie CWU

Gradient
procent kompensacji  (nachylenie  krzywej  grzewczej)  50% 
oznacza, że na 1 stopień spadku temperatury zewnętrznej, 
temperatura zadana CO będzie podniesiona o 0,5 stopnia.

Awaria
czujki zew.

imitowana temperatura zewnętrzna podczas ewentualnego 
uszkodzenia czujki zewnętrznej

Ustaw. 
fabryczne

usuwa  wszystkie  wprowadzone  zmiany  i  przywraca 
ustawienia domyślne

Kasowanie 
alarmów

usuwa  nieodwracalnie  całą  historię  alarmów  z  pamięci 
sterownika

Wersja sterownika oraz rok wydania aplikacji: wersja 1, 2013 r. 

ZAMKNIJ
Aby  wyjść  z  menu  USTAWIENIA kliknij  Zapisz  ustawienia  i  zamknij  lub 
Zamknij bez zapisywania ustawień. 

KALENDARZ
Po  prawej  stronie  paska  stanu wyświetla  się  aktualna  godzina  i  data. 
Klikniecie w datę powoduje uruchomienie kalendarza.

>Czas i data
Uwaga! Ustawienie aktualnego czasu oraz daty jest niezbędne do prawidłowej 
pracy w statusie AUTO. 

W celu ustawienia aktualnego czasu oraz daty należy podłączyć sterownik 
pompy ciepła do Internatu za pomocą sieci  Wi-Fi  (WLAN) (zobacz rozdział:  
Sieć Wi-Fi s.4). Godzina i data zaktualizuje się automatycznie. 

> Kalendarz
Kalendarz umożliwia zaprogramowanie pracy pompy ciepła w trybie ECO. 

Dzień 
tygodnia

dzień  tygodnia,  w  którym  aktualnie  ustawiamy  zakres 
godzinowy pracy w statusie ECO. Na każdy dzień  tygodnia 
możliwe jest ustawienia niezależnych zakresów godzinowych.
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Kopiuj na 
cały tydzień

kopiuje aktualne ustawienia na wybrany dzień tygodnia lub na 
cały tydzień 

 + wywołuje  ekran  umożliwiający  wprowadzenie  zakresów 
godzinowych pracy w trybie ECO

Na  powyższym  przykładnie  status  ECO  będzie  uruchomiony  w  godzinach 
6:00-13:00 oraz 15:00-22:00 w pozostałym czasie będzie realizowana praca 
w statusie  ON.  Dzięki  takiemu ustawieniu  pracy pompy ciepła  możliwe  jest 
maksymalne wykorzystanie tańszej taryfy nocnej.

VIKERSØNN POLSKA
02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 49

(0048) 22 308 10 10 
office@vikersonn.pl
serwis@vikersonn.pl

vikersonn.pl
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