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01. Úvod 
 
Blahopřejeme! 

Blahopřejeme vám k zakoupení elektrického bojleru Sanyo CO2 ECO. 
Doufáme, že s tímto výrobkem budete spokojeni. 
Budete-li zařízení Sanyo CO2 ECO správně používat a náležitě udržovat, 
zůstane bojler v provozu po mnoho let. 
Na následujících stranách naleznete informace, které hledáte. Tuto příručku 
uschovejte společně s technickou příručkou. 
 

Všeobecné informace 
Zařízení Sanyo CO2 Eco je kompletní systém tepelného čerpadla sloužící 
k vytápění domu a ohřevu vody. 
Zařízení Sanyo CO2 Eco je vybaveno směšovacím ventilem poháněným 
motorem. Tento ventil neustále zajišťuje správnou a stálou teplotu vody dodávané 
do radiátorů. 
Zařízení Sanyo CO2 Eco má vestavěné oběhové čerpadlo zajišťující spojení 
s tepelným čerpadlem. 
Zařízení Sanyo CO2 Eco je vybaveno operačním systémem s mikročipy, který má 
následující funkce: 
• monitorování všech funkcí výrobku, 
• umožnění vlastního seřízení výrobku, 
• jasné textové údaje o požadovaných hodnotách, např. teplota, doby provozu, 

upozornění na závady atd., 
• jednoduché a strukturované ovládání usnadňující seřízení přístroje a 

lokalizaci závad. 
Zařízení Sanyo CO2 Eco je vybaveno vestavěnou měděnou spirálou sloužící 
k ohřevu pitné vody pro domácnost. 
Zařízení Sanyo CO2 Eco má funkci vytápění suterénu, která umožňuje v případě 
potřeby vytápět pouze suterénní prostory, např. v létě. Pro případ instalace 
podlahového vytápění je vybaveno elektronicky ovládaným omezovačem teploty. 
Zařízení Sanyo CO2 Eco má vestavěnou funkci snížení teploty v noci. Teplotu 
v domě tak můžete den ode dne měnit. 
Zařízení Sanyo CO2 Eco umožňuje jednoduchou údržbu díky snadno přístupným 
elektrickým součástem a užitečným funkcím pro zjištění závad, kterými je 
vybaven operační systém. 
Zařízení Sanyo CO2 Eco se standardně dodává s pokojovým čidlem. Pokojové 
čidlo obsahuje kontrolku LED, která upozorňuje na případné závady. Jasné 
informace o závadě se zobrazí na displeji vnitřní jednotky (okno signálů). 
V důsledku rychlého vývoje si vyhrazujeme právo na změny specifikace a 
součástí. 

 
Než začnete zařízení používat 

Po nainstalování zařízení zkontrolujte společně s pracovníkem, která instalaci provedl, zda 
se zařízení nachází v perfektním stavu. Požádejte tohoto pracovníka, aby vám ukázal 
vypínače, ovládací prvky, pojistky atd., abyste plně porozuměli fungování zařízení a jeho 
nutné údržbě. 
Po třech dnech provozu odvzdušněte radiátory a v případě potřeby doplňte vodu. 

 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Při manipulaci s výrobkem je třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny: 
• Bezpečnostní ventily (u systému radiátorů a primárního horkovodního systému) je 

třeba pravidelně kontrolovat, a to čtyřikrát ročně. Zkontrolujte, zda z odpadní trubky 
vytéká voda. 

• Bojler nikdy neoplachujte vodou. 
• Nikdy se nevystavujte bezpečnostnímu riziku ve snaze o rozmontování plášťů a krytů, 

které jsou pevně přišroubovány. 
• Nikdy se nevystavujte bezpečnostnímu riziku vyřazením bezpečnostních prvků 

z provozu. 
• Zásahy do elektrického nebo hydraulického systému smějí provádět pouze 

kvalifikovaní pracovníci. 
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02. Hlavní funkce 
 
V následujícím textu jsou popsány hlavní funkce bojleru. 

- Bojler obsahuje elektronický ovládací systém, který řídí všechny funkce 
výrobku a umožňuje vám prostřednictvím osobního nastavení dosáhnout 
vnitřní teploty, která vám vyhovuje. 

- Pokojové čidlo nepřetržitě dodává informace ovládacímu systému, který pak 
provádí nezbytné úpravy teploty v systému radiátorů. 

- Za účelem dosažení nejlepšího výkonu a nejnižších tepelných ztrát se teplota 
uvnitř bojleru automaticky přizpůsobuje tepelným potřebám radiátorů. 

- Součástí ovládacího systému je systém pro každodenní seřízení, který vám 
umožňuje snižovat vnitřní teplotu, například v noci nebo při práci. Lze nastavit 
dvě různá snížení denně. 

- Bojler lze ovládat na dálku prostřednictvím systému „Minicall“. Vnitřní teplotu 
je možné snížit nebo nastavit na normální teplotu. 

 
 
Hlavní součásti 
 
 

 

Horní plastový kryt 

Směšovací ventil 

Ovládací systém 

Plastový přední 
panel 

Přípojky 
k tepelnému 
čerpadlu 

Horní část nádrže 

Horní elektrický 
ohřívač, 9 kW 

Nádrž izolovaná 
polyuretanem 

Dolní elektrický 
ohřívač, 6 kW 

Vypouštěcí ventil 
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03. Součásti a ovládací panel 
 
Obecně: 
Za normálních podmínek slouží jako ovládací panel displej umístěný na předním panelu. Na displeji se 
zobrazují všechna nastavení a hodnoty. Pod předním krytem jsou umístěny termostaty chránící proti 
přehřátí a náhradní termostat. Za běžných okolností není třeba s termostaty manipulovat. 
 
 

 

Horní kryt 
Demontáž se provádí 
vysunutím krytu dopředu a 
nahoru. 

Jednotka s displejem 
Poloha jednotky s displejem 

Termostaty 
Po odmontování předního 
panelu je dostupný náhradní 
termostat. 

Síťový kabel 
Nachází se mezi jednotkou 
s displejem a elektrickou skříní. 
Slouží k rychlému připojení 
k jednotce s displejem. 

Přívod kabelů 
Přívod kabelů do 
elektrické skříně 

Oběhové čerpadlo 
Zajišťuje cirkulaci vody mezi 
jednotkou nádrže a tepelným 
čerpadlem Sanyo. 

Uzavírací ventil (oběhové 
čerpadlo) 
Je-li připojeno tepelné 
čerpadlo, musí být ventil 
otevřen. Když potřebuje 
oběhové čerpadlo údržbu, je 
třeba ventil zavřít. 

Šrouby předního panelu 
Po odmontování horního 
krytu jsou přístupné šrouby 
(2 kusy) předního panelu. 

Odmontování předního 
panelu 
Po odmontování horních 
šroubů přitáhněte přední 
panel k sobě a pak jej 
zdvihněte. 
Poznámka: Po odstranění 
předního panelu 
nezapomeňte uvolnit kontakt 
síťového kabelu na jednotce 
s displejem. 

Uzavírací ventily nádrže 
Před spuštěním tepelného 
čerpadla nezapomeňte tyto 
ventily otevřít. 

Vypouštěcí ventil 
Umožňuje vypuštění vody 
z jednotky nádrže a ze 
systému radiátorů. 
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Panel displeje 
 
 

 

Kontrolka stavu 
Zelená barva: Výrobek 
funguje normálně. 
Blikání červenou 
barvou: Výrobek 
potřebuje obsluhu. 
Přečtěte si hlášení na 
displeji. 

Tlačítko pro návrat 
zpět 
Slouží k návratu do 
předchozí nabídky 
nebo k ukončení práce 
v nastavení. 

Tlačítko resetování 
Toto tlačítko se 
rozsvítí, když výrobek 
potřebuje obsluhu. 
Stisknutím tlačítka 
resetujete varovné 
hlášení. 

Displej 
Podsvícený grafický 
displej. Obsahuje 8 
řádků s informacemi. 

Tlačítko OK 
Tímto tlačítkem se 
potvrzují hodnoty nebo 
volby. 

Tlačítka nahoru/dolů 
Tato tlačítka slouží 
k posouvání 
nahoru/dolů v rámci 
nabídek nebo ke 
zvýšení/snížení 
hodnot. 
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04. Seřízení a manipulace 
 
Všeobecné informace 

Zařízení Sanyo CO2 Eco je vybaveno moderním digitálním ovládacím systémem 
s minimálním počtem tlačítek a jasným textem na displeji. Díky tomu jsou postupy 
při seřizování a manipulaci logické a snadno pochopitelné. Funkce výrobku jsou 
neustále monitorovány ovládacími prvky. Pokud provozní data neodpovídají 
povoleným hodnotám, dojde k automatickému zajištění výrobku. V případě 
výskytu závad (např. závada čidel nebo jiné závady vedoucí k vypnutí ovládacích 
prvků) výrobek vydá varování a na displeji zobrazí informace o závadě. Při 
závadě začne blikat červená kontrolka LED na pokojovém čidle (umístěném 
v obytných prostorách). Dojde-li k závadě na tepelném čerpadlu, jednotka nádrže 
bude pracovat i nadále, aby se udrželo teplo a teplá voda. Jako poslední možnost 
je k dispozici i náhradní termostat s ručním ovládáním (za předním panelem). 

 

 
 

Standardní nastavení hlavních funkcí 
Ovládací systém bojleru obsahuje standardní nastavení. Při spuštění jsou hlavní 
funkce nastaveny následujícím způsobem: 
- „samostatný režim“ bez jednotky tepelného čerpadla (zařízení funguje jako 

elektrický bojler), 
- výkon 12 kW, 
- provoz bez pokojového čidla, 
- provoz bez snižování pokojové teploty v noci, 
- hodnoty odpovídající systému radiátorů se středně vysokou teplotou, 
- jazyk: švédština. 
Všechna nastavení lze změnit prostřednictvím ovládacího systému. Podrobnější 
informace o standardním nastavení naleznete v tabulce „Vysvětlení nabídek“. 

 
Obsluha ovládacího systému: hlavní obrazovka 

Na displeji je většinou zobrazena hlavní obrazovka. Na ní se zobrazují 
nejdůležitější hodnoty. Na hlavní obrazovce lze přímo změnit pokojovou teplotu 
stisknutím tlačítka „�“ nebo „�“. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
 
Nabídky 
Ovládací systém je za účelem snadného a logického použití rozdělen do různých 
nabídek. Chcete-li zobrazit seznam nabídek, jednou stiskněte tlačítko „OK“. Dílčí 
nabídky jsou tyto: 
- Nabídka LOGG (Protokol): Registruje dlouhodobé hodnoty, např. celkovou 

dobu provozu a poslední výstrahy. 
- Nabídka DIAGNOSE (Diagnóza): Zobrazuje aktuální hodnoty, možnosti a 

teploty v systému. 
- Nabídka SETTING (Nastavení): V této nabídce se provádí veškerá nastavení, 

např. teplot, časů a možností. 
- Nabídka SETTING CODE (Kód nastavení): Pro přístup do této nabídky je 

třeba zadat kód. Zde se nastavují mezní hodnoty. 

Manuální náhradní 
termostat. V nouzové 
situaci otočte do černě 
označené polohy. 
Normální nastavení je 
poloha OFF (vypnuto) 
nebo hranice mrazu (cca 
+5 °C, symbol vločky). 
Nezapomeňte termostat 
vrátit do normální polohy. 
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- Nabídka MANUAL (Manuální): Nabídka určená pro servisního pracovníka. 
Slouží k manuálnímu ovládání funkcí. 

- Nabídka TIME SETTING (Nastavení času): V této nabídce lze měnit čas (dny, 
hodiny, minuty). 

 
Přístup do jednotlivých nabídek 
Za každou nabídkou je zobrazen blikající symbol � . Posuňte se na požadovanou 
nabídku pomocí tlačítek „�“ a „�“. Když je symbol u dané nabídky vyplněn 
(tmavá barva), stiskněte tlačítko OK. Nyní se nacházíte uvnitř požadované 
nabídky. 
 
Pohyb v rámci určité nabídky 
Opakovaně stiskněte tlačítko „�“ nebo „�“, dokud symbol na konci 
požadovaného řádku nezačne blikat. Aktivujte řádek stisknutím tlačítka OK. 
Změňte hodnotu pomocí tlačítek „�“ nebo „�“ a potvrďte nastavení stisknutím 
tlačítka OK. 
 
Platné hodnoty: 
Hodnota začne platit po stisknutí tlačítka OK. 
 
Návrat zpět: 
Nestisknete-li po dobu 10 minut žádné tlačítko, automaticky se zobrazí hlavní 
obrazovka. Také se můžete vrátit o krok zpět stisknutím tlačítka pro návrat zpět. 
Po několikanásobném stisknutí tohoto tlačítka se vrátíte do hlavní nabídky. 
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Vysvětlení nabídek 
 
Zobrazení HLAVNÍ NABÍDKY 

Zobrazení: 
SANYO CO2 ECO 

ROOM                   (20,5C) 20,3°c 
TANK TEMP          47°c 
OUT TEMP            13°c 
STATUS 
MONDAY 
MANUAL DEFROST  NO 

Vysvětlení 
Takto vypadá za normálních okolností zobrazení ovládacího systému udávající 
nejdůležitější hodnoty systému. 
ROOM (POKOJOVÁ TEPLOTA) 10...35°c (20): Ukazuje pokojovou teplotu, je-li 
nainstalováno a vybráno pokojové čidlo. Pokojovou teplotu lze změnit v „hlavní 
nabídce“ stisknutím tlačítka „�“ nebo „�“. 
TANK TEMP (TEPLOTA V NÁDRŽI): Ukazuje teplotu v horní části bojleru 
(nejvyšší teplota). 
OUT TEMP (VENKOVNÍ TEPLOTA): Ukazuje venkovní teplotu v místě, kde je 
namontováno čidlo. Poznámka: Při rychlých změnách teplot čidlo vykazuje 
určité zpoždění. 
STATUS (STAV): Ukazuje případná stavová hlášení systému. 
- Without HP (Bez tepelného čerpadla): Nebylo vybráno tepelné čerpadlo. 
Bojler funguje samostatně. 
- Current reduced (Snížení proudu): Zobrazí se, když hlavní pojistky domu 
zaznamenají nadproud. Dojde ke snížení elektrického tepelného výkonu 
bojleru. 
- Power reduced (Snížení výkonu): Po přerušení napájení je po dobu dvou 
hodin omezen maximální výkon bojleru na 6 kW. 
- Summer limit (Letní limit): Zobrazí se, pokud bojler dodává pouze pitnou 
teplou vodu pro použití v domácnosti. Oběhové čerpadlo radiátorů se vypne, 
je-li překročena mezní letní teplota (venkovní teplota). 
- Factory setting reset (Návrat k továrnímu nastavení): Zobrazí se na 2 minuty 
po resetování zařízení na tovární nastavení. 
 
MANUAL DEFROST (MANUÁLNÍ ODMRAZENÍ): Možnost manuálního 
spuštění odmrazování tepelného čerpadla. Tuto funkci lze použít za extrémních 
povětrnostních podmínek. Odmrazování se po 20 minutách automaticky 
přeruší, nebo můžete provést manuální přerušení nastavením na hodnotu „NO“ 
(NE). 

Zobrazení SEZNAMU NABÍDEK 
Zobrazení: 

LOGG �  
DIAGNOSE �  
SETTING �  

SETTING CODE �  

MANUAL �  

TIME SETTING �  

Vysvětlení 
LOGG (PROTOKOL): V této nabídce se provádí protokolování „dlouhodobých“ 
hodnot. 
DIAGNOSE (DIAGNÓZA): V této nabídce jsou zobrazeny aktuální hodnoty. 
Hodnoty nelze měnit. 
SETTING (NASTAVENÍ): V této nabídce se provádí veškeré nastavení systému 
pracovníkem provádějícím instalaci i uživatelem. 
SETTING CODE (KÓD NASTAVENÍ): Tato nabídka je určena výrobci a 
servisním pracovníkům. Pro přístup ke změnám hodnot v této nabídce je třeba 
zadat kód. 
MANUAL (MANUÁLNÍ): Nabídka určená servisním pracovníkům. V této 
nabídce lze ovládat a kontrolovat všechny součásti bojleru. 
TIME SETTING (NASTAVENÍ ČASU): Je-li vybráno snížení času v noci, je 
třeba v této nabídce nastavit čas. 

Zobrazení nabídky LOGG (PROTOKOL) 
Zobrazení: 

TOT OPER TIME              15351h 
TOT OP COMPR              7350h 
COMPR/24h                     17h 
COMPR STARTS/24h      20 
LAST ALARMS: 
1 OUT SENSOR 
2 
3 

Vysvětlení 
Obecně: Nabídka LOGG představuje dlouhodobý protokol systému. Hodnoty 
jsou uloženy v paměti a nemá na ně vliv přerušení napájení. 
TOT OPER TIME (CELKOVÁ DOBA PROVOZU): Počítá celkovou dobu 
provozu v hodinách, kdy byla jednotka nádrže pod proudem. 
TOT OP COMPR (CELKOVÁ DOBA PROVOZU KOMPRESORU): Počítá 
celkovou dobu provozu kompresoru v hodinách. 
COMPR/24h (KOMPRESOR/24h): Počítá dobu provozu kompresoru za 
posledních 24 hodin. Hodnota se ukládá jednou denně. 
COMPR STARTS/24h (SPUŠTĚNÍ KOMPRESORU/24h): Zaznamenává počet 
spuštění kompresoru za posledních 24 hodin. Hodnota se ukládá jednou 
denně. 
LAST ALARMS (POSLEDNÍ VÝSTRAHY): Ukazuje výstrahy ve skutečném 
pořadí. Pod číslem 1 je uložena nejnovější výstraha. 
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Zobrazení nabídky DIAGNOSE (DIAGNÓZA) 

Zobrazení: 
COMPR SPEED         60Hz 
EL HEATER UPPER  4,5 kW 
EL HEAT TEMP UP   (52) 50°c 
EL HEATER LOWER         3kW 
EL HEAT TEMP LOWER   45°C 
ROOM TEMP             20,5°c) 20,5°c 
OUT TEMP                13°c 
TANK TEMP              (50°c) 48°c 
RAD TEMP                (35°c) 35°c 
CURRENT                 (20A) 13A 
MIX VALVE                + 
CP TANK                    60% 
HP WATER IN            43°C 
HP WATER OUT        48°C 
COMPR TEMP           90°C 
OUT TEMP HP           12°C 
DELAY EL                   3:00 
COMM                         OK 
 
 
PROGRAM ID               XXXXXX 
PROGRAM DATE         XX-XX-XX 
 

Vysvětlení 
Obecně: Hodnoty uvedené v této nabídce nelze měnit. Udávají aktuální 
podmínky v systému. V závorkách jsou uvedeny požadované nebo 
nastavené hodnoty. 
COMPR SPEED (RYCHLOST KOMPRESORU): Udává aktuální rychlost 
kompresoru. 
EL HEATER UPPER (HORNÍ EL. OHŘÍVAČ): Udává aktuální výkon horního 
elektrického ohřívače. 0-9 kW v krocích po 1,5 kW. 
EL HEAT TEMP UP (TEPLOTA HORNÍHO EL. OHŘÍVAČE): Udává aktuální 
teplotu horního elektrického ohřívače. 
EL HEATER LOWER (DOLNÍ EL. OHŘÍVAČ): Udává aktuální výkon dolního 
elektrického ohřívače. 0-6 kW v krocích po 3 kW. Za normálních podmínek 
není ohřívač aktivní. Ohřívač se automaticky aktivuje za těchto okolností: 
- Není-li připojeno tepelné čerpadlo (samostatný režim). 
- Je-li venkovní teplota příliš nízká a tepelné čerpadlo není v provozu. 
- Dojde-li k závadě tepelného čerpadla (je vydána výstraha). 
EL HEAT TEMP LOWER (TEPLOTA DOLNÍHO EL. OHŘÍVAČE): Udává 
aktuální teplotu dolního elektrického ohřívače. Za normálních podmínek není 
ohřívač aktivní, přesto se však monitoruje jeho teplota. 
ROOM TEMP (POKOJOVÁ TEPLOTA): Udává požadovanou pokojovou 
teplotu (v závorkách) a skutečnou teplotu. 
OUT TEMP (VENKOVNÍ TEPLOTA): Udává venkovní teplotu v místě, kde je 
namontováno čidlo. Poznámka: Při rychlých změnách teplot čidlo vykazuje 
určité zpoždění. 
TANK TEMP (TEPLOTA V NÁDRŽI): Udává teplotu nádrže, do které je 
přenášena energie z tepelného čerpadla. Hodnota v závorce udává: 
- Je-li spuštěn kompresor, hodnota udává teplotu pro zastavení kompresoru. 
- Není-li spuštěn kompresor, hodnota udává hodnotu pro spuštění 
kompresoru. 
RAD TEMP (TEPLOTA RADIÁTORŮ): Udává teplotu vody dodávané do 
radiátorů. Požadovaná hodnota v závorce závisí na pokojové nebo venkovní 
teplotě. 
CURRENT (PROUD): Udává intenzitu el. proudu v domě. Je zobrazena 
nejvíce zatížená fáze. V závorce je uvedena hodnota hlavního jističe domu. 
MIX VALVE (SMĚŠOVACÍ VENTIL): Udává, zda se směšovací ventil 
systému radiátorů otevírá, nebo zavírá (popř. ani jedno z toho). To je 
označeno symboly „-“, „+“ nebo „� “. 
CP TANK (OBĚHOVÉ ČERPADLO-NÁDRŽ): Udává rychlost (průtok) 
oběhového čerpadla mezi tepelným čerpadlem a nádrží. Rychlost 
závisí na tom, jaké teploty má tepelné čerpadlo dosáhnout. 
HP WATER IN (VODA V TEPELNÉM ČERPADLE-VSTUP): Udává 
teplotu vody vstupující do tepelného čerpadla. 
HP WATER OUT (VODA V TEP. ČERPADLE-VÝSTUP): Udává 
teplotu vody opouštějící tepelné čerpadlo. 
COMPR TEMP (TEPLOTA KOMPRESORU): Udává teplotu 
kompresoru. 
OUT TEMP HP (VENKOVNÍ TEPLOTA U TEP. ČERPADLA): Udává 
venkovní teplotu v místě, kde je nainstalováno tepelné čerpadlo.  
DELAY EL (ZPOŽDĚNÍ EL. OHŘÍVAČE): Hodlá-li směšovací ventil 
systému radiátorů použít energii z elektrického ohřívače, bude tato 
operace zpožděna o uvedenou dobu. Až odpočet dosáhne nuly, 
začne ventil využívat vodu ohřívanou elektricky. 
COMM (KOMUNIKACE): Udává, zda komunikace probíhá bez 
problémů (OK). 
 
PROGRAM ID (ID PROGRAMU): Udává identitu programu. 
PROGRAM DATE (DATUM PROGRAMU): Udává „verzi“ nebo 
datum vydání programu. 
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Zobrazení nabídky SETTING (NASTAVENÍ) 

Zobrazení: 
LANGUAGE                             ENG 
HEAT PUMP                            YES 
HEAD FUSE                            20A 
DELAY EL HEATER                3h 
EL HEAT TEMP UP                 50°c 
MAX KW HEAT UP                  6 kW 
SUMMER LIMIT                       17°c 
ROOM SENSOR                      YES 
RAD SYSTEM: 
MAX OUT                                 60°c 
MIN OUT                                  OFF 
CURVE INCL                           55 
CURVE ADJUST                      0 
NIGHT TEMP                           NO 
ADJUST                                    0 
TIMES: 
MONDAY           �6�–�–�22 
TUESDAY          �6�–�–�22 
WEDNESDAY    �6�–�–�22 
THURSDAY        �6�–�–�22 
FRIDAY              �6�–�–�23 
SATURDAY        �8�–�–�23 
SUNDAY            �8�–�–�23 

Vysvětlení 
Obecně: Teploty v systému, požadované noční teploty, hlavní jistič atd. V této 
nabídce se provádí nastavení systému radiátorů. Lze zde také 
naprogramovat snížení teplot v noci. O nastavení se poraďte s pracovníkem 
provádějícím instalaci. Teploty v radiátorech musí být správně nastaveny, 
jinak se mohou snížit úspory vzniklé použitím tepelného čerpadla. 
 
LANGUAGE (JAZYK): SWE FIN ENG (SWE). Vyberte požadovaný jazyk.  
HEAT PUMP (TEPELNÉ ČERPADLO): NO...YES (NE...ANO). Je-li tepelné 
čerpadlo nainstalováno a připraveno na spuštění, nastavte YES. Pokud 
chcete bojler spustit bez tepelného čerpadla, nastavte hodnotu NO. 
HEAD FUSE (HLAVNÍ JISTIČ): 16...50 (20). Nastavte na hodnotu 
odpovídající hlavnímu jističi domu. Ovládací systém v případě potřeby 
dočasně ochrání hlavní jistič tím, že postupně sníží výkon el. ohřívače. 
DELAY EL HEATER (ZPOŽDĚNÍ EL. OHŘÍVAČE): 0...4 (3). Zakazuje 
systému po určitou dobu využívat pro systém radiátorů teplo vyráběné 
elektricky. 
EL HEAT TEMP UP (TEPLOTA HORNÍHO EL. OHŘÍVAČE): 30°...80° (50°). 
Nastavte požadovanou teplotu v horní (elektrické) části bojleru. Doporučená 
hodnota je 50 °C. Zvyšuje teplotu vody dodávané do radiátorů. 
MAX KW HEAT UP (MAX. VÝKON HORNÍHO EL. OHŘÍVAČE): 0...9 (6). 
Zde se nastavuje maximální výkon el. ohřívače. Výkon se volí na základě 
hodnoty hlavního jističe. 
EL HEAT TEMP LOW (TEPLOTA DOLNÍHO EL. OHŘÍVAČE): 
30°...80°(45°). Nastavte požadovanou teplotu v dolní (elektrické) části 
bojleru. Doporučená hodnota je 45 °C. Za normálních podmínek není dolní 
ohřívač aktivní. Ohřívač se automaticky aktivuje za těchto okolností: 
- Není-li připojeno tepelné čerpadlo (samostatný režim). 
- Je-li venkovní teplota příliš nízká a tepelné čerpadlo není v provozu. 
- Dojde-li k závadě tepelného čerpadla (je vydána výstraha). 
MAX KW HEAT LOW (MAX. VÝKON DOLNÍHO EL. OHŘÍVAČE): 0...6 (6). 
Zde se nastavuje maximální výkon el. ohřívače v krocích po 3 kW. 
SUMMER LIMIT (LETNÍ LIMIT): -30°...35° (17°). Sděluje systému, při jaké 
venkovní teplotě není třeba vytápět dům. Při překročení této teploty se 
zastaví oběhové čerpadlo do radiátorů. 
ROOM SENSOR (POKOJOVÉ ČIDLO): NO...YES (NO). Je-li nainstalováno 
pokojové čidlo, vyberte YES, pokud ne, vyberte NO. 
MAX OUT (MAX. VÝSTUP): 10°...85° (60°). Horní hranici teploty vody 
dodávané do radiátorů (domu) lze elektronicky omezit. U systémů 
podlahového vytápění mohou vysoké teploty poškodit trubky systému. 
MIN OUT (MIN. VÝSTUP): OFF (VYPNUTO)...15°...65°...(OFF). Dolní hranici 
teploty vody dodávané do radiátorů lze elektronicky omezit. Teplotu lze 
nastavit na základní hodnotu, např. v létě, aby se ohřívala podlaha nebo 
sklepní místnosti, i když by měl být systém radiátorů uzavřen. Tuto funkci lze 
vypnout. 
CURVE INCL (SKLON KŘIVKY): 25°...85° (50°). Zde zadáte, jaký systém 
radiátorů máte v domě. Nízké hodnoty označují systémy podlahového 
vytápění, vyšší hodnoty označují systémy s vysokou teplotou. Zadaná 
hodnota udává výstupní teplotu při venkovní teplotě -15 °C. Viz kap. 5. 
CURVE ADJUST (PŘIZPŮSOBENÍ KŘIVKY): -15°...15° (0°). Křivku teploty 
v domě lze upravit, viz kapitola 5. 
NIGHT TEMP (NOČNÍ TEPLOTA): NO...YES (NO). Zde si můžete vybrat, 
zda chcete, aby se v noci snížila teplota. 
ADJUST (NASTAVENÍ): -25°...25° (0°). Vyberete-li noční teplotu, musíte 
zadat, o kolik chcete teplotu v noci snížit. 
- Je-li použito pokojové čidlo, zadejte, o kolik stupňů se má změnit pokojová 
teplota, např. při hodnotě -2° se pokoj. teplota sníží o -2°. 
- Není-li použito pokojové čidlo, zadejte, o kolik se má změnit teplota vody 
dodávané do radiátorů, např. při hodnotě -5° se teplota vody sníží o -5°. 
Příklady: Bylo provedeno nastavení času pro noční teploty. 
Pro každý den v týdnu lze nastavit dvě snížení teploty. Šipka nahoru „�“ před 
zadanou hodinou znamená, že se v danou hodinu zvýší teplota. Šipka dolů 
„�“ před zadanou hodinou znamená, že se v danou hodinu teplota sníží.  
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 Příklad 1: 

�6�–�–�22: Teplota se zvýší v 6 hodin a sníží ve 22 hodin. 
Příklad 2: 
�6�12�17�22: Teplota se zvýší v 6 hodin, sníží ve 12 hodin, zvýší v 17 
hodin a poté zase sníží ve 22 hodin. 

Zobrazení nabídky SETTING CODE (KÓD NASTAVENÍ) 
Zobrazení: 

SETTING CODE                  0 0 0 
TANK MAX                           65°c 
TANK MIN A                         35 
TANK MIN B                         35 
TANK MIN LIMIT                  5°c 
MIN SPEED CP                    10% 
DIFF START/STOP              5°c 
FREEZE LIMIT                      2°c 

Vysvětlení 
Obecně: Pro přístup do této nabídky je třeba zadat kód. Kód znají 
autorizovaní pracovníci. 
TANK MAX (MAX. TEPLOTA NÁDRŽE): 15°...85° (65°). Maximální povolená 
teplota nádrže, aby nebyly překročeny podmínky kompresoru. 
TANK MIN A (MIN. TEPLOTA NÁDRŽE A): 15°...65° (35°). Minimální teplota 
v nádrži, je-li venkovní teplota vyšší než teplota (0) nastavená na řádku 
„TANK MIN LIMIT“. 
TANK MIN B (MIN. TEPLOTA NÁDRŽE B): 15°...65° (35°). Minimální teplota 
v nádrži, je-li venkovní teplota nižší než teplota (0) nastavená na řádku 
„TANK MIN LIMIT“. 
TANK MIN LIMIT (MIN. TEPLOTA PRO NÁDRŽ): -20°...20°. 
MIN SPEED CP (MIN. RYCHLOST OBĚH. ČERPADLA): Minimální povolená 
rychlost (průtok) oběhového čerpadla pro cirkulaci vody mezi bojlerem a 
tepelným čerpadlem. 
DIFF START/STOP (ROZDÍL SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ): 0°...20° (5°). Rozdíl 
teplot pro spuštění a zastavení tepelného čerpadla. 
FREEZE LIMIT (HRANICE MRAZU): -10°...10° (2°). Venkovní teplota, při 
které se oběhové čerpadlo mezi bojlerem a tepelnou pumpou nesmí zastavit. 

Zobrazení nabídky MANUAL (MANUÁLNÍ) – pouze pro potřeby servisních pracovníků 
Zobrazení: 

HEAT PUMP             �  
SPEED CP               10% 

RELAY           1,5�   3�   3�   6�  kW 

RELAY LO      3�   6  kW 

MIXVALVE                �  

RAD CP                    �  

ROOM ERROR         �  
 
 
 

Vysvětlení 
Obecně: Tato nabídka je určena servisním pracovníkům. Všechny součásti 
lze za účelem zhodnocení jejich fungování ovládat manuálně. Jednotka 
s nádrží je stále chráněna bezpečnostními prvky, avšak normální ovládací 
systém výrobku je vyřazen. Příslušná součást je aktivována, když se zaplní 
symbol � . 
HEAT PUMP (TEPELNÉ ČERPADLO): Jednotku tepelného čerpadla lze 
aktivovat a provést její spuštění nebo zastavení. Tuto možnost však mohou 
vyřadit vnitřní funkce tepelného čerpadla. 
SPEED CP (RYCHLOST OBĚHOVÉHO ČERPADLA): Oběhové čerpadlo lze 
aktivovat nastavením rychlosti 10...100 %. 
RELAY (RELÉ): Lze aktivovat všechna relé horního el. ohřívače, jedno po 
druhém (4 relé). 
RELAY LO (DOLNÍ RELÉ): Lze aktivovat obě relé dolního el. ohřívače, jedno 
po druhém (2 relé). 
MIX VALVE (SMĚŠOVACÍ VENTIL): Možnost ručního spuštění motoru 
směšovacího ventilu. Po stisknutí tlačítka � se ventil začne uzavírat, zobrazí 
se znaménko mínus (-). Po stisknutí tlačítka � se ventil začne otvírat, zobrazí 
se znaménko plus (+). 
RAD CP (OBĚH. ČERPADLO RADIÁTORŮ): Aktivuje se oběhové čerpadlo 
radiátorů. 
ROOM ERROR (CHYBA POKOJOVÉHO ČIDLA): Aktivuje se kontrolka na 
pokojovém čidle (nepřerušované světlo). Účelem této akce je zkontrolovat, 
zda správně funguje kabelové připojení mezi jednotkou nádrže a pokojovým 
čidlem. 

Zobrazení nabídky TIME SETTING (NASTAVENÍ ČASU) 
Zobrazení: 

TIME SETTING 
MONDAY 
HOUR                 00 
MINUTE              00 

Vysvětlení 
Obecně: Čas se každých 5 minut ukládá do paměti. V případě výpadku 
napájení použije ovládací systém po obnovení přívodu elektřiny uložený čas. 
DAY OF WEEK (DEN V TÝDNU): Nastavte příslušný den v týdnu. 
HOUR (HODINA): Nastavte hodinu. 
MINUTE (MINUTA): Nastavte minutu. 
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05. Teplotní požadavky domu (sklon křivky a přizpůsobení křivky) 
 
Všeobecné informace 

Nastavení teplotních požadavků domu je ústřední částí ovládacího systému 
bojleru, právě na základě tohoto nastavení totiž ovládací systém pozná, jakou 
teplotu váš dům potřebuje při různých venkovních teplotách. Nastavení pro 
konkrétní dům se nazývá sklon křivky a přizpůsobení křivky. Správné nastavení 
sklonu křivky a přizpůsobení křivky je velmi důležité pro zajištění co nejlepšího 
fungování systému a co největší úspory energie. 
Jeden dům může při venkovní teplotě 0 °C potřebovat teplotu vody dodávané do 
radiátorů např. 30 °C, zatímco jiný dům potřebuje 40 °C. Rozdíly mezi domy jsou 
způsobeny velikostí a počtem radiátorů a kvalitou tepelné izolace budovy. 

 
Nastavení sklonu křivky a přizpůsobení křivky 

Teplotní požadavky vašeho domu určujete sami nastavením dvou hodnot 
v ovládacím systému bojleru. Tyto hodnoty se nachází v nabídce „SETTING“ 
(Nastavení). Pokud teplotní požadavky svého domu přesně neznáte, může 
nalezení správné hodnoty nějakou dobu trvat. Správného nastavení nejlépe 
dosáhnete tak, že zvolíte provoz bez pokojového čidla (viz nabídka „SETTING“). 
Teplotu vody dodávané do radiátorů tak ovlivňuje pouze venkovní teplota. 
V období seřizování systému je důležité: 
- Nevybírat funkci noční teploty. 
- Otevřít všechny termostatické ventily na radiátorech na maximum. 
- Venkovní teplota musí být nižší než +5 °C (je-li venkovní teplota vyšší než 

+5 °C, použijte tovární nastavení a počkejte, až teplota klesne). 
- Systém radiátorů musí být funkční a správně seřízený. 

 
Základní nastavení 

1) První nastavení udává, jakou teplotu vody potřebuje systém radiátorů při 
venkovní teplotě -15 °C, aby dokázal zajistit vhodnou pokojovou teplotu 
v domě. Toto nastavení se nazývá „CURVE INCL“ (Sklon křivky) a nachází se 
v nabídce „SETTING“ (Nastavení). Pokud tuto hodnotu neznáte, použijte graf 
na následující stránce. 

2) Dále je třeba nastavit hodnotu „CURVE ADJUST“ (Přizpůsobení křivky) 
v nabídce „SETTING“ (Nastavení). U některých domů je třeba provést 
rovnoběžné posunutí sklonu křivky směrem nahoru či dolů. Nastavení „0“ 
znamená, že křivka není vůbec posunuta. Nastavení „+5°“ znamená, že 
teplota vody dodávané do radiátorů je při jakékoli venkovní teplotě vždy o 
5 °C vyšší, pokud je nastaveno „-5°“, je tato teplota o 5 °C nižší. 

3) Nechte nastavení stejné po dobu jednoho nebo více dní a kontrolujte 
pokojovou teplotu. Je-li v domě příliš zima nebo příliš teplo, postupujte podle 
níže uvedených pokynů. 

 
Nastavení (je-li venkovní teplota nižší než 0 °C) 

- Je-li pokojová teplota příliš nízká: Zvyšte hodnotu „CURVE INCL“ o několik 
stupňů. Než provedete další přizpůsobení, počkejte jeden den, aby se změna 
mohla projevit. 

- Je-li pokojová teplota příliš vysoká: Snižte hodnotu „CURVE INCL“ o několik 
stupňů. Než provedete další přizpůsobení, počkejte jeden den, aby se změna 
mohla projevit. 

 
Nastavení (je-li venkovní teplota vyšší než 0 °C) 

- Je-li pokojová teplota příliš nízká: Zvyšte hodnotu „CURVE ADJUST“ 
o několik stupňů. Než provedete další přizpůsobení, počkejte jeden den, aby 
se změna mohla projevit. 

- Je-li pokojová teplota příliš vysoká: Snižte hodnotu „CURVE ADJUST“ 
o několik stupňů. Než provedete další přizpůsobení, počkejte jeden den, aby 
se změna mohla projevit. 
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Příklady křivek 
Na této stránce najdete dva diagramy, které znázorňují změny křivky při různých 
nastaveních. Sklon křivky udává, jak prudce se mění teplota vody dodávané do 
radiátorů při různých venkovních teplotách. Nižší venkovní teplota automaticky 
způsobí zvýšení teploty vody v radiátorech. Druhý diagram znázorňuje posunutí 
křivky nahoru nebo dolů při nastavení hodnoty „CURVE ADJUST“ (Přizpůsobení 
křivky) na +5 °C a -5 °C. Použitím výše popsaného postupu nakonec dosáhnete 
specifické křivky, která platí pro váš dům a jeho požadavky. 
 

 
 
 

 

Sklon: 
Teplota 
dodávané 
vody 

Teplota 
dodávané 
vody 

Nastavená hodnota 
sklonu křivky odpovídá 
teplotě dodávané vody 
při venkovní teplotě 
-15 °C. 

Venkovní 
teplota 

Přizpůsobení: 
Sklon: 50 °C 
Přizpůsobení: 0 °C 

Sklon: 50 °C 
Přizpůsobení: +5 °C 

Venkovní 
teplota 

Křivku lze poté rovnoběžně 
posunout (přizpůsobení) o 
požadovaný počet stupňů, aby 
vyhovovala různým 
domům/systémům vytápění. 
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Standardní základní nastavení 
Neznáte-li konkrétní hodnoty pro váš dům, použijte po instalaci toto standardní 
základní nastavení. 
 

Typ systému CURVE INCL CURVE 
ADJUST 

Pouze systém podlahového vytápění: 
 
Systém s nízkou teplotou: 
 
Systém s normální teplotou: 
 
Systém s vysokou teplotou 
(staré domy, malé radiátory, nedostatečná 
izolace): 

35 °C 
 
40 °C 
 
50 °C 
 
 
 
60 °C 
 

0 °C 
 
0 °C 
 
0 °C 
 
 
 
0 °C 

 
 
 

06. Noční teploty 
 

 
Funkce nočních teplot slouží ke snížení teploty uvnitř domu v noci (nebo dle 
potřeby). 
Ovládací systém umožňuje naprogramování: 
- snížení teploty dvakrát denně, 
- snížení teploty v různých časech pro každý den v týdnu. 
Programování se provádí v nabídce „SETTING“ (Nastavení). 
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07. Struktura nabídek 

 

Nabídka 
Logg 

Nabídka 
Diagnose 

Nabídka 
Setting 

Nabídka 
Setting 
code 

Nabídka 
Manual 

Nabídka 
Time 
setting 

Hlavní nabídka 
Logg 

Seznam nabídek 

Obsluha ovládacího systému:  
Hlavní obrazovka: 
Na displeji je většinou zobrazena hlavní obrazovka. Na ní se zobrazují 
nejdůležitější hodnoty. Na hlavní obrazovce lze přímo změnit 
pokojovou teplotu stisknutím tlačítka „�“ nebo „�“. Nastavení potvrďte 
stisknutím tlačítka OK. 
Ovládací systém je za účelem snadného a logického použití rozdělen 
do různých nabídek. Chcete-li zobrazit seznam nabídek, jednou 
stiskněte tlačítko „OK“. 
Přístup do jednotlivých nabídek 
Za každou nabídkou je zobrazen blikající symbol � . Posuňte se na 
požadovanou nabídku pomocí tlačítek „�“ a „�“. Když je symbol u 
dané nabídky vyplněn (tmavá barva), stiskněte tlačítko OK. Nyní se 
nacházíte uvnitř požadované nabídky. 
Pohyb v rámci určité nabídky 
Opakovaně stiskněte tlačítko „�“ nebo „�“, dokud symbol na konci 
požadovaného řádku nezačne blikat. Aktivujte řádek stisknutím tlačítka 
OK. Změňte hodnotu pomocí tlačítek „�“ nebo „�“ a potvrďte 
nastavení stisknutím tlačítka OK. 
Změna hodnot: 
Chcete-li změnit určitou hodnotu, můžete tlačítko stisknout krátce a 
provést změnu o jeden krok, nebo je můžete stisknout déle a zvyšovat 
či snižovat hodnoty rychleji. 
Platné hodnoty: 
Hodnota začne platit po stisknutí tlačítka OK. 
Návrat zpět: 
Nestisknete-li po dobu 10 minut žádné tlačítko, automaticky se zobrazí 
hlavní obrazovka. 
Také se můžete vrátit o krok zpět stisknutím tlačítka pro návrat zpět. 
Po několikanásobném stisknutí tohoto tlačítka se vrátíte do hlavní 
nabídky. 
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08. Údržba 
Všeobecné informace 

Po nainstalování zkontrolujte společně s pracovníkem provádějícím instalaci, zda 
zařízení správně funguje. Požádejte tohoto pracovníka, aby vám ukázal knoflíky, 
ventily, přetlakové ventily a pojistky, abyste věděli, jak nový bojler udržovat. Po 
několika dnech fungování systém odvzdušněte a v případě potřeby doplňte vodu. 

 
Přetlakový ventil 

Zkontrolujte přetlakové ventily užitkové vody a vody z bojleru čtyřikrát ročně 
otočením knoflíku ventilů do polohy, kdy „zaklapne“. Zkontrolujte, zda z odpadní 
trubky vytéká voda. 

 
 
Směšovací ventil 

Motor směšovacího ventilu je automaticky řízen ovládacím systémem. Slouží 
k dosažení správné teploty vody dodávané do radiátorů při všech venkovních 
teplotách. V případě selhání je možné ventil ovládat ručně stisknutím a poté 
otočením knoflíku na motoru. 
- Otočte knoflík proti směru hodinových ručiček, chcete-li dosáhnout vyšší 

teploty vody dodávané do radiátorů. 
- Otočte knoflík po směru hodinových ručiček, chcete-li dosáhnout nižší teploty 

vody dodávané do radiátorů. 

 

Přetlakový 
ventil 

Směšovací 
ventil 

Motor 

Knoflík; při 
ručním 
ovládání 
stiskněte a 
otočte. 
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Vypouštěcí a uzavírací ventily 
Před vypuštěním je bojler třeba odpojit od elektrické sítě. Vypouštěcí ventil 
systému radiátorů je umístěn za plastovým předním panelem. Chcete-li vypustit 
vodu z celého systému, nastavte směšovací ventil do plně otevřené polohy 
(otočení na maximum proti směru hodinových ručiček). Nezapomeňte, že do 
systému musí být odshora přiváděn vzduch. 
Je-li připojeno tepelné čerpadlo, uzavírací ventily musí zůstat otevřeny. 

 

 
 
 
 
 
Není-li bojler používán 

Pokud bojler nepoužíváte, vypněte jej pomocí hlavního vypínače. V případě rizika 
zamrznutí je třeba z výrobku a ze systému radiátorů vypustit veškerou vodu. Také 
se musí vypustit voda ze spirály na ohřev pitné vody uvnitř bojleru. Ke spodní 
části přívodu studené vody připojte hadici a zařízení vyprázdněte. 
 

 

Uzavírací 
ventily 

Vypouštěcí 
ventil 

Přívody pro vnitřní spirálu 
na ohřev pitné vody. Při 
vypouštění spirály použijte 
levý přívod. 

Spirála na ohřev pitné 
vody. Pojme cca 5 litrů 
vody. 

Vypouštěcí ventil pro vodu 
z nádrže a ze systému 
radiátorů. 
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09. Dojde-li k závadě 
 
Všeobecné informace 

Zařízení Sanyo CO2 Eco bylo vyrobeno tak, aby poskytovalo vysoký stupeň 
pohodlí, spolehlivý provoz a dlouhou životnost. V této kapitole najdete tipy pro 
řešení různých problémů, ke kterým by i přesto mohlo dojít. Vyskytne-li se nějaká 
závada, obraťte se na pracovníka, která provedl instalaci zařízení. Tento 
pracovník zkontaktuje výrobce, bude-li se domnívat, že problém vznikl v důsledku 
výrobní vady nebo vady materiálu. Při každém kontaktu s prodejcem nebo 
výrobcem použijte sériové číslo tohoto výrobku. 

 
Teplá užitková voda 

- Zkontrolujte, zda je teplota teplé užitkové vody vycházející z nádrže v pořádku 
(před termostatickým omezovačem teploty). 

- Zkontrolujte termostatický omezovač teploty pro teplou užitkovou vodu, 
namontovaný na jednotce nádrže. 

- Zkontrolujte teplotu v nádrži prostřednictvím ovládacího systému (displeje) na 
řádku „EL HEAT TEMP UP“ (Teplota horního elektrického ohřívače) 
v nabídce „DIAGNOSE“ (Diagnóza). 

 
Systém radiátorů 

Důležitou součástí systému je pokojové čidlo, sloužící k dosažení správné teploty 
uvnitř domu. Má-li čidlo správně pracovat, musí být otevřeny termostatické ventily 
radiátorů v místnosti, kde je čidlo umístěno. 
Vždy když seřizujete systém, naplno otevřete termostatické ventily všech 
radiátorů. Poté lze pomocí jednotlivých termostatických ventilů upravovat teplotu 
v různých pokojích. 
Je-li pokojová teplota příliš nízká: 
- Zkontrolujte, zda jsou termostatické ventily radiátorů naplno otevřeny a zda 

mají povrchy radiátorů stejnou teplotu. Systém radiátorů musí správně 
fungovat, aby byl zajištěn optimální provoz zařízení. Vypusťte vzduch ze 
systému radiátorů. 

- Zkontrolujte, zda nejsou na displeji zobrazena chybová hlášení. 
- Zkontrolujte, je nastaven dostatečný výkon. V případě potřeby jej zvyšte. 
- Zkontrolujte, zda je v nastavení „CURVE INCLINATION“ (Sklon křivky) 

vybrána dostatečně vysoká teplota. 
- Zkontrolujte, zda je v nastavení „CURVE ADJUST“ (Přizpůsobení křivky) 

vybrána dostatečně vysoká teplota. 
- Zkontrolujte, zda je správně naprogramována funkce noční teploty. 
- Zkontrolujte, zda není stisknut knoflík ručního ovládání směšovacího ventilu. 
Je-li pokojová teplota nestálá: 
- Zkontrolujte, zda je pokojové čidlo umístěno tak, aby opravdu vypovídalo o 

teplotě v místnosti. 
- Zkontrolujte, zda pokojové čidlo neovlivňují termostatické ventily radiátorů. 
- Zkontrolujte, zda pokojové čidlo neovlivňují jiné zdroje tepla. 
- Zkontrolujte, zda není stisknut knoflík ručního ovládání směšovacího ventilu. 

 
Resetování chyby 

Stiskněte tlačítko resetování. 
Pokud chyba přetrvává, jedná se o chybu, kterou nelze resetovat. 

 
Termostat pro bezpečnostní vypnutí 

Dojde-li k přehřátí vody v nádrži, bezpečnostní funkce vypne elektrické ohřívače. 
Příčinou přehřátí může být např. nedostatek vody v nádrži (únik vody), selhání 
čidla nebo jiná situace vedoucí k přílišnému zvýšení teploty. Po tomto typu závady 
je třeba systém manuálně resetovat – vypněte přívod elektřiny k jednotce nádrže 
pomocí hlavního vypínače a zase jej zapněte. Pokud závada přetrvává, snažte se 
zjistit příčinu závady. 
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Systém proudových snímačů 
Zařízení Sanyo CO2 Eco obsahuje systém proudových snímačů. Jsou-li tyto 
proudové snímače správně namontovány, ovládací systém kontroluje hlavní 
pojistky. V případě nadproudu dojde k automatickému snížení elektrického 
výkonu bojleru o jeden nebo více kroků. Snížení výkonu bojleru může být 
způsobeno zejména používáním jednofázových elektrických spotřebičů, jako jsou 
ohřívače motoru pro auta, kávovary, pračky, sušičky nebo sporáky. Dojde-li ke 
snížení proudu, zobrazí se na stavovém řádku displeje příslušné hlášení. Pokud 
vás tento problém obtěžuje, obraťte se na pracovníka, který provedl instalaci 
zařízení. Možná bude nutné zvýšit kapacitu hlavního jističe. 

 
Problémy způsobené vzduchem 

Pokud bojler vydává bublavý zvuk, může potřebovat odvzdušnit. To zkontrolujte 
otočením přetlakového ventilu systému radiátorů v horní části bojleru, dokud 
nezaklapne. Měla by vytékat čistá voda. V případě potřeby vodu dolijte. Požádejte 
pracovníka, který provedl instalaci, aby zjistil příčinu problému. 

 
Náhradní termostat 

Dojde-li k závadě ovládacího systému (displeje), např. displej příliš zesvětlá, 
můžete ručně nastavit náhradní termostat za plastovým předním panelem na 
hodnotu doporučenou na štítku. Nezapomeňte ručně nastavit směšovací ventil 
stisknutím knoflíku a otočením v příslušném směru. 

 

10. Výstražná hlášení a informační stavová hlášení 
 
Všeobecné informace 

Ovládací systém neustále dohlíží na provoz celého systému. Na displeji se 
mohou zobrazit dva typy hlášení: 
Výstražná hlášení: 
Dojde-li k závadě, která může ohrozit správný provoz zařízení, například k selhání 
čidel, začnou blikat kontrolky LED pro signalizaci chyb na ovládacím panelu a na 
pokojovém čidlu. Příslušná závada bude jasně popsána na displeji. 
Stavová hlášení: 
Na hlavní obrazovce systém zobrazuje příslušná hlášení o stavu zařízení, např. o 
snížení výkonu zařízení, dosažení letního limitu atd. Stavová hlášení 
nepředstavují upozornění na závady, proto při nich neblikají kontrolky LED. 

 
Texty výstražných hlášení 

SENSOR PRIMARY FLOW (Čidlo teploty vody dodávané do radiátorů) 
SENSOR TANK TEMP (Čidlo teploty v nádrži) 
SENSOR ROOM (Pokojové čidlo) 
SENSOR EL UP. (Čidlo teploty horního elektrického ohřívače) 
SENSOR EL LO. (Čidlo teploty dolního elektrického ohřívače) 
SENSOR OUT (Čidlo venkovní teploty) 
Všechna hlášení o závadě čidel: Zkontrolujte kabely vedoucí k čidlům a jejich 
zapojení na příslušném čidle i na nádrži. Zkontrolujte, zda na čidlo venkovní 
teploty nesvítí slunce. 
COMM ERROR (Chyba komunikace) 
Toto hlášení znamená, že komunikace mezi bojlerem a tepelným čerpadlem 
neprobíhá tak, jak má. 
- Zkontrolujte, zda je tepelné čerpadlo pod napětím a v provozu. 
- Zkontrolujte kabel připojující tepelné čerpadlo k bojleru (230 V, kontrolu 

provádí kvalifikovaní pracovníci). 
- Zkontrolujte, zda jsou tepelné čerpadlo i bojler připojeny ke stejnému 

neutrálnímu systému budovy. 
- Pokuste se závadu resetovat. 
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Chybová hlášení tepelného čerpadla 
Zobrazí-li se jakékoli hlášení z tepelného čerpadla (H01-H27), zavolejte 
servisního pracovníka. Zobrazené chybové hlášení si poznamenejte. 

 
Stavová hlášení 

Stavová hlášení se zobrazují na hlavní obrazovce displeje. 
WITHOUT HP (Bez tepelného čerpadla): Nádrž funguje bez tepelného čerpadla. 
Tepelné čerpadlo není vybráno v nabídce SETTING (Nastavení). 
CURRENT REDUCED (Snížení proudu): Toto hlášení se zobrazí, když jsou 
hlavní pojistky domu chráněny snížením výkonu bojleru. 
POWER REDUCED (Snížení výkonu): Po přerušení napájení (nebo při spuštění 
jednotky nádrže) se výkon elektrických topných spirál sníží na maximálně 6 kW 
na přibližně 2 hodiny. Tato funkce slouží ke snížení zatížení elektrické sítě. 
SUMMER LIMIT (Letní limit): V létě se automaticky přeruší dodávka teplé vody do 
radiátorů. Oběhové čerpadlo se zastaví. Teplotu letního limitu můžete nastavit 
v nabídce SETTING (Nastavení). 

 

11. Další užitečné informace 
 
Pokojové čidlo 

V případě, že je instalace pokojového čidla příliš složitá, je třeba vytápět více než 
jeden byt, je nainstalován systém podlahového vytápění s vlastními pokojovými 
čidly nebo často vytápíte místnosti pomocí krbu, můžete v nabídce SETTING 
(Nastavení) na řádku ROOM SENSOR (Pokojové čidlo) vybrat hodnotu NO (Ne). 
Kontrolka výstražných hlášení bude pro případ výstrahy stále v provozu. 
Vytápíte-li místnost pomocí krbu nebo kamen, vydávané teplo může pokojové 
čidlo ovlivňovat. V ostatních částech domu tedy může být zima. V takovém 
případě můžete dočasně, po dobu vytápění krbem, používat systém bez 
pokojového čidla. Systém pak bude regulovat teplotu na základě venkovní teploty 
(tepelná křivka). Teplotu v místnosti, kterou vytápíte krbem či kamny, lze snížit 
pomocí termostatických ventilů radiátorů. 

 
Chyba venkovního teplotního čidla 

Pokud je čidlo mimo provoz, systém simuluje venkovní teplotu -5 °C. Zobrazí se 
výstražné hlášení. 

 
Použité nastavení 

Do této tabulky si zapište použité nastavení. Hodnoty zapište obyčejnou tužkou, 
abyste je mohli vygumovat a přepsat novým nastavením. 

 
Hlavní jistič (A) 
 
 
 

Zpoždění el. 
ohřívače (h, min) 

Teplota horního 
el. ohřívače (°C) 

Teplota dolního 
el. ohřívače (°C) 

Max. výkon 
horního ohřívače 
(°C) 
 
 

Max. výkon 
dolního ohřívače 
(°C) 
 
 

Letní limit (°C) Pokojové čidlo 
(ano/ne) 

Max. výstup (°C) Min. výstup (°C) 

Sklon křivky (°C) 
 
 
 
 

Přizpůsobení 
křivky (°C) 

Noční teplota 
(ano/ne) 

Nastavení (°C)  

 



 

Časy zapnutí nočních teplot 
 

 ↑ Zvýšení ↓ Snížení ↑ Zvýšení ↓ Snížení  

Monday (po)     

Tuesday (út)     

Wednesday 
(st)     

Thursday (čt)     

Friday (pá)     

Saturday (so)     

Sunday (ne)     

Poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EUROCLIMA s.r.o., Pletený Újezd 159, 273 51 Unhoš�
tel./fax: 312 698 768, mobil: 602 387 481
e-mail: euroclima@volny.cz
www.euroclima-cz.cz, www.klima-sanyo.cz
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