Vytápění

Upozorňujeme, že může trvat i více než 24 h, než se změny nastavení projeví na pokojové teplotě.
Tato obrazovka vám umožňuje měnit vnitřní teplotu.
Jestliže máte instalováno vnitřní čidlo, požadovaná pokojová teplota pro vybraný topný okruh je zobrazena. Můžete
nastavit teplotu pomocí znaků (+/-).
Bez instalovaného vnitřního čidla je vaše nastavení zobrazeno na horizontální stupnici.
Můžete mít nastaveny dvě teplotní úrovně Normální teplota místnosti a Odlišná teplota místnosti. Tyto mohou být
nastaveny dle vašich požadavků. Jestliže není na displeji žádné barevné označení, TČ je v režimu Normální teplota
místnosti.
Nižší Odlišná teplota místnosti má modré označení.
Vyšší Odlišná teplota místnosti má červené označení.
Hodiny reprezentují celé dny = 24 h. Můžete vidět, jestli je TČ v režimu Normální teplota místnosti nebo Odlišná
teplota místnosti.
Jestliže máte více než jeden topný okruh, můžete zvolit příslušný topný okruh na displeji.
Na Domovské stránce můžete zvolit režim Dovolená, jednoduše tlačítkem Dovolená a vybrat datum konce dovolené.
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Teplá voda

Tip: TČ má největší topný faktor, když pracuje s nižší teplotou teplé vody. Jestliže chcete šetřit více energie a peněz,
zkuste najít nastavení co nejnižší teploty teplé vody, která je akceptovatelná z hlediska komfortu.
Zde můžete nastavit průměrnou teplotu vaší teplé vody přetažením koncového bodu.
Vybraná teplota je odhadovaná výstupní teplota v horní části zásobníku teplé vody.
Extra ohřev teplé vody (x- DHW) zvedne teplotu v zásobníku teplé vody, jestliže plánujete větší spotřebu. Můžete
zadat počet hodin s extra ohřevem teplé vody běžící od času zadání.
Na příklad lze toto využít, když má přijet návštěva a očekáváte vyšší spotřebu teplé vody.
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Program

Na této obrazovce můžete vybrat, který časový program má být aktivován. Jestliže vyberete Optimalizováno, TČ bude
pracovat s nejvyšším možným topným faktorem.
Jestliže zvolíte Program 1 nebo Program 2, můžete vybrat den v týdnu a nastavit, kdy chcete mít Odlišnou teplotu.
Na příklad, jestliže máte nastavenou vyšší Odlišnou teplotu, můžete ji zvolit na konec dne, kdy přijdete domů a
chcete mít doma tepleji.
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Historie

V historii můžete zobrazit teploty.
Nechcete-li zobrazit některou z teplot, jednoduše odškrtněte volbu, o kterou nemáte zájem.
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Info
Info vám podá informace o vašem nastavení a můžete zde přečíst alarmová hlášení.

Nastavení
V nastavení můžete nastavit hodnoty pro Normální a Odlišnou teplotu, vaše nastavení jsou automaticky uložena.
V Nastavení také můžete pojmenovat vaše topné okruhy, změnit heslo, resetovat aplikaci do továrního nastavení.
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