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1  Servisní nastavení qSense 

1.1  Menu informací

V menu je možné odečítání teplot a parametrŢ kotle a pŚ²padnŊ 
dalġ²ch pŚipojenĨch zaŚ²zen². 

Menu informací Q Význam symbolů 
5t Status
5v Sub-status
tf Okamžitá natápěcí teplota (℃)
tr Okamžitá vratná teplota (℃)
tdh Okamžitá teplota teplé vody (℃)
t;vt Okamžitá venkovní teplota (℃)
t5;l Okamžitá teplota solárního bojleru (℃)
fl Ionizační proud 
Mf Otáčky ventilátoru 1/min 
pr Tlak vody v systému 
p; Okamžitý výkon kotle 
5;ft Verze software regulace 

1.2 Menu nastavení

V tomto menu může servisní technik v závislosti na připojeném kotli 
nastavit některé funkce a parametry. 

Pro všechna nastavení platí následující: 
4   Načtené hodnoty se mohou lišit podle typu

 připojeného kotle. 
4   Význam některých kódů může být různý podle

 typu kotle. 
4   Po volbě parametru trvá asi 1 vteřinu, než je změna 
         načtena. 

Nastavení > Menu nastavení ? 0012 

Nastavení 
Parametry kotle - význam je popsán v návodu ke kotli.
  
Pokud je zadána špatná hodnota, objeví se na displeji
nápis fk1l.
Reset parametrů na firemní nastavení.
Viz také servisní dokumentaci kotle.

Auto-detect.
Aktivace funkce Autodetect, viz servisní dokumentace
kotle.
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1.3 Čítače 

Zde je možné zjistit stav čítačů elektroniky kotle. 

Nastavení > Čítače \ 

Čítače \ Informace 
m1 Neúspěšné starty
m2 Počet "nedokonalé hoření"
m3 Počet úspěšných startů
m4 Počet zapnutí čerpadla ÚT
m5 Počet zapnutí čerpadla TUV
m6 Počet startů na ohřev vody
m7 Celkový počet provoz. hodin
m8 Hodiny provozu čerpadla ÚT
m9 Hodiny provozu čerpadla TUV
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1.4 Servisní menu 

Možnost resetu servisních hlášení kotle. 

Nastavení > Servisní menu K 

VAROVÁNÍ 

Reset servisních hlášení provádějte až po provedení 
servisních prací na kotli. Hlášení může upozorňovat na
důležité skutečnosti. 

-  V případě, že je na displeji zobrazeno zzzz, není 
    kotlem oznamováno žádné servisní hlášení. 
    Hlášení Clear oznamuje možnost resetu servisu.  
    Hlášení Clear A, B nebo C oznamuje možnost resetu  
    servisního hlášení A, B nebo C.
   Jaké servisní hlášení lze resetovat, určuje kotel. 

Service Význam 
mleZr Reset servisu 

Následující postup může provádět pouze odborný technik. 

Po stlačení tlačítka, pokud je na displeji zobrazeno Clear, je možné 
otáčením knoflíku volit Clear No nebo Clear Yes. Pokud je zvoleno
Clear No, zůstane hlášení zachováno. Následně se menu vrátí do pozice
Clear na displeji. Pokud je zvoleno Clear Yes, je zvolené servisní hlášení 
resetováno. Menu regulace se vrátí do pozice zzzz na displeji. 

Není možné provést více resetů současně. 

Prováděné činnosti 
K 
mleZr
Z
B
c

K 
Z

ml[ n0

K 
Z
ml[ye5


