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1 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

1.1 Разрешена употреба 
Hi-T2 е панел със сензорен екран за централизирано дистанционно управление на мрежа от чилъри/термопомпи и RFC системи. Той 
може да бъде използван за частични функции (например като панел за дисатнционно управление за един чилър/термопомпа или 
вътрешен термпературен термостат за управление на различни зони). 
Управлението има сензори за влажност и температура, за термохигрометричени анализи на околната среда и за управление на 
двойна зададена точка за лъчисто подово отопление, които използват система за изсушаване. 
Интуитивният интерфейс опростява използването на контролера; всички функции могат лесно да бъдат зададени чрез използването 
на лесен за разбиране екран. 
Дистанционното управление контролира и периодично проверява системата, има време на цикъл, между сигнализацията или 
заявката за команда и активирането на функцията, времето на цикъла зависи от размера на мрежа от вентилаторни конвектори и 
термопомпи. За каскадни системи се показват само устройствата и параметрите на първата верига. 

 

1.2 Забранена употреба 

Всяка употреба,   различна от разрешената,  е забранена. 
 

1.3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Характеристики Нормално мин. макс. 

Захранващо напрежение 12Vac 10Vac 14Vac 

Честота 50 - 60Hz Tip-5% Tip+5% 

Работна околна температура 25°C 0°C 50°C 

Работна влажност (без кондензация) 30% 10% 90% 

Температура на околната среда за съхранение 25°C -20°C 70°C 

Влажност на околната среда (без кондензация) 30% 10% 90% 

Клас на устройството (EU REG 2013-811) 4 

Принос на  температурния контрол към сезонната  енергийна 
ефективност на отоплителната среда.  (REG EU 2013-811) 2% 

1.4 ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Терминали и връзки Винтови клеми 

Аналогови входове 
1 NTC датчик 
1 датчик за влажност 

 

Serial 

1 USB хост (на щепсел за масово съхранение) 
1 изолиран RS485 за чилър / термопомпа и мрежа от 
вентилаторни конвектори 
1 TTL сериен порт за бъдеща употреба (незадължителни  
приставки) 1 Ethernet порт 

Трансфрорматор Не е включено 

Часовник RTC с резервна батерия 

Екран LCD TFT 4.3” 480x272 пиксела 

Ключове Устойчив сензорен екран, монтиран на LCD 

Габаритни 
размери 

128x81.2mm ширина 35mm (кутия) 

Калъф Бяла пластмаса 
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2. I/O РЕСУРСИ 

2.1 КАЛВИАТУРА PCB 

2.1.1 СХЕМА 
 

 
 

2.1.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНСОРНИЯ ЕКРАН 

фиг. 1 Схема 

Интерфейсът има устойчив сензорен екран на LCD дисплея с чувствителни области, приложени към контекстното съдържание на активния 
екран. 

Той ви позволяв да избирате елементи ил да изпълняват функции с лекота. Не упражнявайте прекалено силен натиск върху сензорния 
екран с пръсти и не използвайте остър предмет върху него. Това може да повреди сензорния екран или да причини неизправност. 
Препоръчително е да упражнявате по-слаб натиск върху екрана, да не действате прекалено бързо, да се запознаете с използването на 
самия  сензорен  екран,  като  докосвате  с  върха  на  пръста  си  върху  чувствителните  зони  на  екраните. 
Не поставяйте сензорния екран в контакт с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да причини неизправност. 

2.1.3 ЕКРАН 

Дисплеят е TFT LCD 16/9 с диагонал 4,3 ", разделителната способност 480 x 272 пиксела. Обработва с 16-битова дълбочина на цветовете 
(65 535 цвята). 

 

2.1.4 ЗАХРАНВАНЕ 

Описание Характеристики ID 

ЗАХРАНВАНЕ 12VAC 12Vac (мин. 10Vac – макс. 14Vac)  

2.1.5 АНАЛОГОВИ ВХОДОВЕ 

Описание Характеристики ID 

Стайна температура NTC датчик, обхват -20C  +100C  

Влажност на околната среда 0% - 90% при температури между -20°C and 60°C  

2.1.6 СВЪРЗВАНОСТ 
 

Описание Характеристики ID 

USB USB хост (за щепсел за масово съхранение) / съединител тип A USB 

RS485 самостоятелен Modbus чилър / термопомпа и вентилаторни конвектори  

TTL Modbus serial TTL за бъдещо използване  

ETH Ethernet порт 10/100 BASE T за минимален уеб сървър  

2.2 ЧАСОВНИК 
Има  часовник с резервна батерия.

 INP. 12VAC  
RS485 

 

 
 
 

  ДИГИТАЛЕН INP. 

САМОСТОЯТЕЛЕН 
НАДЗОР 

RS485 
МРЕЖА ЧИЛЪР И 
КОНВЕКТОРИ 
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2.3 СВЪРЗВАНЕ 
Клеми 1 и 2: свържете 12 V променливотоково захранване (чилър 12V- и 12V + клемен блок). 
Клеми 3-4-5: свържете шината RS-485: клема 3 с GNDR, клема 4 с R- и клема 5 с R +. 

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиг. 2 Свързване 
 

2.4 ИНСТАЛИРАНЕ 
Контролерът Hi-T2 може да бъде фиксиран към стената съгласно стандарт DIN 503. 
На гърба му има няколко предварително пробити отвори, които могат да бъдат отстранени чрез упражняване на необходимата сила с ръчна 
отвертка, за да се получат отвори за фиксиране. От 6-те слота използвайте само външните 2 слота от хоризонталната серия (вижте фигурата). 
Преди да извършите тази операция, отворете самия контролен панел, като приложите лек натиск върху долната и горната му част, така че 
да отделите задния панел от предния панел. 
Използвайте задния панел и отбележете отворите в двата слота, показани на фигурата по-долу. 
Не използвайте задния панел директно като шаблон за направа на отвори в стената, електронните компоненти могат да бъдат повредени 
по време на тази операция. 

 

фиг 3. Слотове за монтаж на стена 

R
+

 

R
- 

G
N

D
 

1
2
V

- 

1
2
V

+
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3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС 
Клавиатурата може да се използва по следните начини: 

• Интерфейсен панел (модулен интерфейс) за единичен чилър / термопомпа. 

• Управление на мрежата от чилъри / термопомпи 

• Управление на чилър / термопомпа и на конвектори 

• Управление на мрежата от вентилаторни конвектори 

За да управлява модулността на системата, интерфейсът предвижда начална страница, която обобщава цялата инсталация, 
като показва динамично активираните устройства и скрива тези, които не са налични в текущата конфигурация. Интерфейсът 
предоставя и втора обобщена страница, включваща всички стойности на температурата и влажността, открити в системата. 
Чрез менюто имате достъп до: 

• Конфигурация на мрежа 
• Състояния на всяка единица 
• Настройки за зона, единица или мрежа 

Също така е възможно директен достъп до подробна информация от началната страница, чрез натискане на дисплея, където 
се намира обобщената информация. Например, като изберете основната информация на термопомпата, можете да влезете в 
менюто за състоянието й. 

3.1 ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНИТЕ 

Всички икони на различните екрани могат да бъдат показани в наситени или избледнели цветове, както в следващия пример: 

  
Наситеността на цветовете показва, че иконата е използваема; при натискане се изпълнява съответната функция. 
Прозрачността показва, че иконата не може да се използва и докосването й няма резултат. 

Що се отнася до страничната плъзгаща се лента, която се появява от лявата страна на екрана, свързана с отделните единици, 
свързани в мрежа (вж. точки 3.4.1.3, ако иконата е ярка, съответната функция е активирана и в този конкретен момент е активна 
(т.е. ако иконата “water antifreeze“ на термопомпата е налична и оцветена, както е показано по-долу, електрическите 
нагреватели на топлообменника са включени). 

Вместо това, ако иконата се вижда, но е прозрачна, съответната функция е активирана, но в момента не е активна (т.е. ако 
иконата “water antifreeze“ на термопомпата изглежда прозрачна, както е показано по-долу, електрическите нагреватели на 
топлообменника са готови за работа, но в момента са изключени). 

 

3.2 ЕКРАНИ И ИКОНИ 

Възможни са разлики между екраните и иконите, както са показани в момента. Компанията си запазва правото да ги 
модифицира и актуализира без предварително уведомление и във връзка с показаното в настоящото ръководство. 

3.3 НАЧАЛЕН ЕКРАН 

фиг. 4 Начална страница 
При включване на контролния панел Hi-T2 се появява начален екран с лого, докато системата зарежда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading...  
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3.4 НАЧАЛНА СТРАНИЦА 

Началната страница изглежда по следния начин: 

 
фиг. 5. Начална страница – значение на иконите 

От началната страница е възможно достъп до екраните на различните устройства, като просто докоснете показания 
ресурс. Чувствителните области (обозначени на изображението с червени полета) в тази страница са: 

1. Чилър / термопомпа (за каскадни системи, като се показват устройствата само от първата верига) 

2. Състояние и режим на системата 
3. Конвектор (със съобщение за състояние на активен режим на изсушаване) 

4. Показване на всички активни аларми в системата 
5. Информация и местоположение на фирмата 

6. Име на клавиатурата (достъп до информация за версията на фърмуера) 

7. Конфигуриране на Ethernet network 
8. Изход (прекъсващ символ, ако е активен) 

9. Стрелка за навигация, следваща страница. 

Графично, той също така съдържа информация за наличието или отсъствието на следните помощни програми: 
10. Резервоар за съхранение (в мрежа или наличие на резервоар за слънчева енергия) 

11. Подово отопление 
12. БГВ 

13. Слънчев колектор 

Забележка: На главния екран се показват само наличните и правилно инсталирани уреди в мрежата или активните 
предупреждения по време на гледане. 

Ако например мрежата се състои само от един или повече чилъри / термопомпи, без производство на БГВ и без резервоар за 
съхранение, екранът графично показва присъствието на чилъра, но вътре в къщата не се появяват други комунални услуги; в 

този случай външният вид е както по-долу (фиг. 6 Начална страница - само чилър свързан в мрежа): 
 
 
 

фиг. 6 Начална страница – свързан само чилър в мрежа 

  
 

13 
 

 
12 11 

 

logout 

 

10 
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фиг. 7 Чилър / термопомпа 

Позовавайки се на горната фигура, е възможно да се получи следната информация: 
• наличини чилъри в мрежата (ако докоснете чилъра, имате достъп до екраните на чилъра); 

режим на работа на чилъра (зима , лято БГВ OFF, ако никой от символите не се появи на екрана); 

• работно състояние на чилъра (работещ компресор): работата на чилъра, графично обозначена от въртенето на 
вентилаторите 

 

• Освен това, следната информация за конвекторите може да бъде намерена директно на началната страница: 

o Наличие на конвектори в мрежа, ако се появи символът на конвектори (фиг. 8 Конвектори в мрежа); 
o Вентилаторни конвектори в режим на изсушаване, ако се появява символът на капките върху конвектора 

(фиг. 9 Конвектори в режим на изсушаване). 
 

фиг 8. Конвектори в мрежа 

 
фиг. 9. Конвектори в режим на изсушаване 

 

3.4.1 СТРАНИЦА ЧИЛЪР / ТЕРМОПОМПА 
От основният екран, натискайки символа за чилър (чувствителна зона 1, фигура 5 Основен екран – значение на иконите), 

получавате достъп до екрана на чилъра който е наличен в мрежата. 

От тук може да достъпите информация свързана с работата на чилъра; след това можете по отделно да идентифицирате 

всеки чилър като им дадете индивидуални имена. 
 

Фигура 10 Страница чилър – информация и чувствителни зони 

Status 

ON 
 

 

 
Chiller 01 

 

 

 Mode  
 

 

 

boost 
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Информацията на страница чилър показва следното: 
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в 

1. Температура в чилъра (за всеки чилър): 
a. Температура на въздуха (°C) 
b. Температура на входящата вода (°C) 
c. Температура на изходящата вода(°C) 

2. Статус и режим на работа за всеки чилър 
3. Активни функции (в плъзгащият бутон от ляво) 

Чвствителни зони (индикирани в червени кутийки във фигурата) на тази страница са: 
4. Име на чилъра (всеки път като натиснете на него, ще отидете на следващият чилър наличен в мрежата; чрез 

продължително натискане може да смените името на чилъра) 
5. Чилър/термопомпа (в работен режим изобразен с въртене на вентилаторите); от тук имате достъп до 

допълнителна страница с информация за този чилър 
6. Активни аларми на поакзания чилър 
7. Икона на страничната лента за навигация 
8. Икона на страничната лента за навигация 
9. Икона на страничната лента за навигация 

3.4.1.1 ПРИСВОЯВАНЕ НА ИМЕНА НА ЧИЛЪРИТЕ 

За да дадете име на даден чилър, трябва да прегледате страниците на чилърите в мрежата, докато стигнете до страницата на 
този, чието име искате да промените: за тази цел натиснете и задръжте 4-та зона, посочена на фигура 10. След като намерите 

чилъра, натиснете и задръжте за няколко секунди в една и съща област 4. Напишете желаното име с дисплейната клавиатура. 

 

 

Фигура 11 Въведи име на чилъра 
Името на чилъра може да има максимум 13 символа 

3.4.1.2 ЗОНА ЧИЛЪР 
Зона 5, показано на фигура 10, дава индикации за работата (работещ компресор) на чилъра, като графично показва въртенето на 
вентилатора.  
Натиснете върху зона 5 фигура 10, за да получите достъп до следващ екран (° C), от който можете да прочетете списъка с данните в 
реално време, съответстващи на избрания чилър като: 

• температура на входящата вода (°C) 
• температура на изходящата вода (°C) 
• температура на БГВ, ако е налична и конфигурирана (°C) 

Достъп до същата страница с права за обслужване/производител (за да активирате правото на достъп, натиснете 
иконата „Configuration“  чувствителната зона 8 на фигура 10 и въведете паролата на производителя), показаните 

данни в реално време, са: 

• температура на входящата вода (°C) 

• температура на изходящата вода (°C) 

• температура на БГВ, ако е налична и конфигурирана (°C) 

• Високо налягане (bar) 
• Ниско налягане (bar) 

• Скорост на компресора (Hz) 

• Отваряне на разширителен клапан (стъпка) 

• Скорост на вентилатора (%) 

• Скорост на помпата (%) 

• Прегряване (°C) 

• Работни часове на компресора (Hr.) 

• Работни часове на помпата (Hr.) 
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3.4.1.3 ЧИЛЪР - ФУНКЦИИ 
От лявата страна има плъзгач с икони, които символизират активните / активиращите се функции в чилъра. 
Ярка икона = активирана функция, 
Бледа икона = функция е конфигурирана на машината, но в момента не е активна. 

 

По-долу има таблица с икони, които могат да се появят в плъзгача. 
Наличието / отсъствието на определена икона в плъзгача зависи от това дали е активирана / деактивирана на чилъра. 

 

РЕД НА ПОКАЗВАНЕ ИКОНА ФУНКЦИЯ 

 
1 

 

 

 
БГВ 

 
2 

 

 

 
НАГРЕВАТЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ БГВ 

 
3 

 

 

 
НАГРЕВАТЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 
ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ 

 
4 

 

 

 
АКТИВИРАНЕ НА КОТЕЛ 

 
5 

 

 

 
ДВОЙНА ЗАДАДЕНА ТОЧКА 

 
6 

 

 

 
ИЗСУШАВАНЕ 

 
7 

 

 

 
SCREED функция 

 
8 

 

 

 
РАЗМРАЗЯВАНЕ 

 
9 

 

 

 
ANTIFREEZE WATER 

 
10 

 

 

 
ANTIFREEZE TRAY HEATER 

Таблица 1. Ред на поява на иконите в лентата с инструменти на чилъра 

3.4.1.4 ЗОНА ЗА НАВИГАЦИЯ 
В лентата с инструменти, която се появява от дясната страна на страницата на чилъра, има три икони за навигация между 
страниците, дата и час, както е показано по-долу: 

 

Първата икона в горната част ви позволява да се върнете към предишния екран, втората ви позволява да активирате правата 
за достъп за обслужване/производител (чрез парола за допълнителна информация в реално време), последната се връща 
към началния екран. 
Ако икона изглежда прозрачна, това означава, че не е достъпна. 
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3.4.2 СТРАНИЦА КОНВЕКТОР 

От основната страница, като докоснете символа конвектор (чувствителна зона номер 3, Фигура 5), можете да получите 
достъп до екрана на конвекторите в мрежата. 
Оттук можете да получите достъп до цялата информация за работата на отделните конвектори, идентифицирана по тяхната 
зона и идентификационен номер на конвектора. 

 

Фигура 12. Информация и чувствителни зони на страницата на конвектора 

Чувствителните зони (обозначени с червени полета на фигурата) на тази страница са: 
1. Активни аларми на показаното устройство 
2. Име на конвектора (изписва се името на зоната, към която принадлежи конвектора и идентификационният номер 

на конвектора; всеки път, когато натиснете зоната с имената, преминавате към следващия конвектор от мрежата) 
3. 4. и 5. Навигационна лента 

Информацията, която дава страницата на конвекторите е: 
6. Замерена температура в зоните на конвектори (средната стойност на температурите на конвекторите в зоната) 

а. Температура на въздуха (° C) 
б. Температура на входната вода (° C) 

7. Състояние и режим на работа, свързани с конкретен конвектор (със скорост на вентилатора) 
8. Активни / активиращи се функции (на плъзгача вляво) 

Чрез натискане на бутона за конфигуриране (чувствителна зона 4) можете да получите достъп до настройката на 
вентилатора. Вентилацията се променя според зоната. Следователно промяната на вентилацията на 1 конвектор от 
определена зона се прилага върху цялата зона. Страницата за настройка на вентилатора изглежда така: 

 
 
 
 

Избираемите скорости са: 

• Минимална скорост 

• Средна скорост 

• Максимална скорост 

• Автоматична настройка (автоматичен режим) 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 13. Настройване скоростта на вентилатора 

 

 

 Mode  
 

 
 

 

 

Air -5.5°C 

Water 30°C 

Status 

ON 
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Sanitary water t. 

CHILLER 01 

Room t. 

Air 
Water in 
Water out 

ZONE 03 

Solar p 

temp. 

Underfloor 

Hi-T2 Централизиран контролер 

За да зададете скоростта, използвайте стрелките нагоре и надолу и след това натиснете зеления бутон , за да потвърдите 

избраната скорост. 
 

3.4.2.2 КОНВЕКТОРИ - ФУНКЦИИ 
От ляво има плъзгач с икони, обозначаващи активните функции или тези които могат да бъдат активирани за съответния 
конвектор. 

Ярка икона = активна функция, 

Бледа икона = функция е конфигурирана на машината, но в момента не е активна. 

По-долу има таблица с икони, които могат да се появят в страничната лента. 
Наличието / отсъствието на иконата в страничната лента зависи от това дали функцията, посочена на конвектора, е активирана 
или деактивирана. 

РЕД НА ПОКАЗВАНЕ ИКОНА ФУНКЦИЯ 

 

1 

 

 
ДАТЧИК ЗА ПРОЗОРЕЦ 

2 

 
ДВОЙНО ЗАДАДЕНА ТОЧКА 

3 

 
КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА 

Таблица 2. Ред на поява на иконите във функционалната лента на вентилаторните конвектори 
 

3.4.3 ЗОНА Hi-T2 

Натискайки чувствителната зона 6 на фигура 5, имате достъп до екран, показващ версията и датата на пускане на 
инсталирания фърмуер. 

 

3.5 ВТОРА ОСНОВНА СТРАНИЦА 

От началната страница, натискайки стрелката за навигация, за да преминете към следващия екран, имате достъп до втори 
екран, показващ всички измервания, извършени от температурните сонди и сонди за влажност в системата. 

С 

Фигура 15. Втора основна страница 

• Поле 1 показва зоната, към която се отнасяте. При натискане влизате в следващата зона, като минавате последователно 
през всички зони за настройка. 
• Поле 2 показва конвектора, който е посочен в зоната, избрана от поле 1; чрез натискане върху него индексът на избраната 
зона се сменя, показвайки всички блокове на вентилаторните конвектори в зоната. Откритата температура на въздушния 
датчик се показва за всеки конвектор. Тези индикации се появяват само ако в системата има конфигурирани конвектори. 
• Поле 3 показва посочения чилър; с натискане върху него преминавате през всички останали чилъри в мрежата. За всеки 
показан чилър виждате показанията на температурите на входа и изхода на водата на чилъра и температурата на 
въздуха, измерена от датчиците. 
• Поле 4 показва околната температура и относителната влажност, измерени от сондите, интегрирани в панела Hi-T2. 
• Поле 5 показва наличието на система от слънчеви панели; след това се показва индикацията за температурата на 
слънчевите панели. Тези индикации се появяват само ако в системата е конфигурирана система от слънчеви панели. 

1 

ZONE 03 

 

 

4 

5 
Sanitary water t. 

37°C 

 

6 

 

 

 

 
 

CHILLER 01 

Air 

Water in 

3 

 

Water tank temp. 

 

 

7 

Fan coil t. 1/3 
 

 

2 

 
Water out 75°C 

Room t. 

  
  



Hi-T2 Centralised controller 

16 

 

 

• Поле 6 показва възможността за производство на БГВ, свързана с избрания чилър. Той показва температурата на 
произведената БГВ. 
• Поле 7 показва наличието на резервоар за съхранение, свързан с избрания чилър. Дисплеят ще покаже температурата на 
резервоара за съхранение на инсталацията, когато активирате дистанционната сонда на водната система. От друга страна 
ще показва температурата на резервоара за БГВ, ако се активира производството на БГВ. Ако е активирано управлението на 
слънчев колектор, то ще покаже температурата на резервоара за съхранение на слънчевия колектор. 
• Поле 8 показва наличието на лъчисто подово отопление; това поле е свързано с активирането на функцията за двойна 
зададена точка. 

В случай на дефектни датчици или неправилно конфигуриране и / или свързване, се появява предупреждението за грешка. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Наличието на резервоар за БГВ се отнася до факта, че в мрежата има включена термопомпа в режим БГВ. 

3.6 ГЛАВНА СТРАНИЦА НА СИСТЕМАТА 

От втората страница със стрелката за навигация за следващия екран, отивате на трети екран за общи настройки, "главна 
страница на системата", показващ следните функционални икони: 

 

Фигира 16. Основна страница на системата 

Първи ред, отляво - надясно: 

1) НАСТРОЙКА НА СЪСТОЯНИЕТО; 

2) НАСТРОЙКА НА ЗАДАДЕНИТЕ ТОЧКИ; 

3) ПРОГРАМИ И ХРОНОТЕРМОСТАТ. 

Втори ред, отляво - надясно: 

4) СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ; 

5) КОНФИГУРАЦИЯ; 

6) ПОМОЩНО МЕНЮ. 
 

3.6.1 СТРАНИЦА - НАСТРОЙКА НА СЪСТОЯНИЕТО 

Натиснете бутона, за да влезете в страницата „Status setup“ .  

Фигура 17 “Status setup” страница. 
Натискайки “System”, можете да зададете състоянието на цялата система, в противен случай можете да настройвате 
отделните единици. 
 
 
 
 

 
STATUS SETUP  

System 

 

 
eco 

Chiller 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 
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3.6.2 СТРАНИЦА - НАСТРОЙКА НА ЗАДАДЕНА ТОЧКА 

 

Натиснете бутона, за да влезете в страница “Set-point setup”.  
 

Фигура 18 “Set-point setup” страница 

От този екран можете да зададете параметрите на чилъра и на конфигурираните конвекторни зони. Ако е активирано също 
така, можете да зададете стойност за БГВ (вижте параграф 4.6.2) и за бърз подготвител за БГВ, втората зададена точка (вижте 
точка 4.9) и за изместването на климатичната компенсация (вижте параграф 4.10). 

3.6.3 СТРАНИЦА С ПРОГРАМИ (ХРОНОТЕРМОСТАТ) 

Натиснете бутона “Programs”, за да достъпите до таблицата. 
 

 
Фигура 19 страница“Programs” 

От тази страница можете отделно да зададете седмичната програма за всяки чилър и зона конвектори. Можете също така да 
програмирате цикъла на легионела и производството на БГВ, ако е активирано (вижте параграф 4.6.4). 

3.6.4 СТРАНИЦА "СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ" 

 

Натиснете бутона, за да влезете в страницата "Специални функции" (вижте параграф 4.12).  

3.6.5 СТРАНИЦА "КОНФИГУРАЦИЯ" 
 

Натиснете бутона, за да влезете в страницата "Конфигурация".  

 
PROGRAMS  

Chiller cooling 

Chiller heating 

Zone cooling 

Zone heating 

Legionella disinfection 

Sanitary 

SET-POINT SETUP 

Chiller 

Zone 1 
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Password: 123  

OK 

 
Фигура 20 “Configuration” страница. 

От екрана за конфигуриране можете да отворите менюто за настройка на потребителска клавиатура, менюто за 
обслужване и менюто за производител. Натискане на всеки от тези елементи; ще се появи цифрова клавиатура за 
въвеждане на парола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фигура 21 Въвеждане на парола 
Потребителската парола е зададена по подразбиране на "0" (променяща се). 

3.6.5.1 ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ - НАСТРОЙКА НА КЛАВИАТУРАТА 

За достъп до потребителското меню трябва да бъде зададена (модифицируема) потребителска парола: 0. 
От тук можете: 

• да зададете датата и часа, като натиснете бутона „Clock“ (той се появява на екрана, показан на фигура 22); 
• да зададете езика, като натиснете „Language“; 
• да отворете настройката на клавиатурата, като натиснете „Parameters“. 

 
CONFIGURATION  

 
 
 
 
 

Manufacturer menu 

Service menu 

User menu 
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Фигура 22 Настройка на дата и час 

Възможно е да промените настройката на клавиатурата според параметрите, показани в следната таблица: 
N. Параметър Мерна единица по подразбиране Минимална ст-ст Максимална ст-ст 

1/3 User password Num 0 0 999 
2/3 Backlight intensity % 5 0 100 

3/3 Screensaver unlock Psw Num 0 0 999 

Таблица 3 Параметри потребителско меню (настройка на клавиатурата). 
За да промените стойността на параметър: 
• влезте в "Parameters", използвайте стрелките нагоре и надолу, за да смеянте страниците на параметрите, докато 

намерите желания параметър; 
• натиснете текущо зададената стойност; 

• текущата стойност се оцветява в червено, за да покаже, че може да бъде променена чрез стрелки нагоре и надолу; 

• изберете желаната стойност и натиснете отметката за потвърждение . 

Забележка: Ако натиснете извън областта за потвърждение, тя ще се върне към предишната стойност. 

3.6.5.2 МЕНЮ СЕРВИЗ 

За да влезете в менюто, трябва да зададете паролата за услугата. 

От тук можете да: 

• конфигурирате мрежата, като натиснете бутона "Address configuration"; 
• конфигурирате зони, чрез натискане на бутона "Area Configuration"; 
• достъп до сервизните параметри на чилъра, Hi-T2 и вентилаторните конвектори, като 

натиснете "Parameters"; 
• достъп до хронологията на алармите, като натиснете "Alarm log". 

Показаните екрани са както следва: 
 

3.6.5.3 МЕНЮ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

За достъп до менюто на производителя трябва да въведете паролата на производителя. 
От тук можете да получите: 

• достъп до параметрите на производителя на чилъра, като натиснете "Chiller"; 
• достъп до параметрите на производителя на Hi-T2, като натиснете "Keyboard". 
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n° 1 

H126 = 1 (default) 

n° 2 

n° N 

3.6.6 ПОМОЩНА СТРАНИЦА 
 

Страницата за помощ дава насоки относно значението на бутоните; в списъка, който се появява, е посочена функцията на всяка икона. 
 

4 СЪСТОЯНИЕ И ФУНКЦИИ НА МАШИНИТЕ 
4.1 УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА 

Управление в мрежа от контролер Hi-T2 може да се осъществява за максимум 7 чилъра/термо помпи и за максимум 80 
конвектора. КАкто за конфигуриране на мрежата, вие имате следните функции на разположение: 

• процедура за даване на адрес на конвектори; 

• автоматично сканиране на мрежата за откриване на 
устройства; 

• управление на лъчисти панели(по настроена температура). 

ОТДАЛЕЧЕН КОНТКРОЛ НА НЯКОЛКО СВЪРЗАНИ В МРЕЖАТА ЧИЛЪРИ 
 

 

 
Във всеки контролер на всяка машина, настройте нейният адрес (parameter H126) както е описано по-горе. 
След това свържете чилъра и Hi-T2 изнесен котролер както е показано на схемата. 
В Hi-T2, чрез настройка на параметър Par 8/65 (Configuration- > Service Menu > Keyboard) свързани с броя на чилърите в 
мрежата, можете да конфигурирате мрежата: с Par 8/65 = 0 всички чилъри в мрежата имат подобна операция (паралелна 
операция, според единична зададена точка), докато с Par 8/65 ≠ 0 имаме декалибрация на стъпалата на зададените точки 
на чилъра, позволяваща каскадна операция. По-специално параметрите, които трябва да бъдат зададени в мрежа от чилъри, 
които да бъдат конфигурирани в каскада, са: 

• Par 8/65: брой чилъри в мрежата (за каскадна работа); 

• Par 9/65: (по подразбиране 1 час.) период на въртене (за каскадна работа); 

• Par 10/65: (по подразбиране 2,0 ° C) чилър диференциал (за каскадна работа). 
В случай на каскадна конфигурация (Par 8/65 ≠ 0), зададената точка на всеки чилър се променя с кратна стойност на параметъра 
Par 10/65 (° C) (диференциал на чилъра), в съответствие със стъпково декалибриране. След всеки период, равен на Par 9/65 
минути, приоритетите за намеса на чилърите се променят чрез завъртане на декалибрирането на зададената точка на чилърите, 
за да се балансира натоварването на различните машини. Ако охладителят е в аларма, той се изключва от регулирането. По 
подразбиране Par 8/65 = 0. 

    

 
 
 
 

КЛЕМИ НА ЧИЛЪР 
n° 1 

 
 

H126 = 1 (default) 
 
 
 
 

 
КЛЕМИ НА ЧИЛЪР 

n° 2 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО 
ЕКРАНИРАН КАБЕЛ, КОЙТО ДА 
БЪДЕ ЗАЗИМЕН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КЛЕМИ НА ЧИЛЪР 

n° N 
 
 

H126 = N 
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4.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИЛЪРИ / ТЕРМОПОМПИ 

 
До 7 чилъра (I-32V5) могат да се управляват от дистанционното управление Hi-T2. Основните функции, които могат да се 
регулират, са: 

• команда за включване / изключване; 

• Промяна на сезона (лято, зима, лято с режим БГВ, зима с режим БГВ, режим БГВ); 

• Настройка на зададена точка; 

• Показване на текущи аларми; 

• История на алармите, намираща се в клавиатурата с дата и час на събитието; 

• Достъп до параметрите на чилъра (защитен с парола); 

• Показване на основните състояния на чилъра; 

• Седмично програмиране през лятото, зимата, режима на БГВ и на цикъла на дезинфекция на легионела. 

4.2.1 АКТИВИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЧИЛЪРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ 

Сред чилърите (в мрежата), на които е разрешено да произвеждат топла вода за битови нужди, можете да изберете, като 
използвате подходящото подменю в „Настройка на състоянието“, кой от тях може да участва в производството на БГВ (вижте 
параграф 4.6.2). Само избраните ще бъдат активирани за производството на БГВ, всички останали се използват само за 
мрежата. 

4.3 УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ 

С панела за дистанционно управление Hi-T2 можем да управляваме до 80 вентилаторни конвектора от нашето производство, 
оборудвани с RFC модул, разделен на максимум 9 зони. Имайте предвид, че настройките на вентилаторните конвектори могат 
да се извършват за отделни зони (не за отделни единици). Основните функции, които могат да се регулират, са: 

- ВКЛ. / ИЗКЛ. (На системата и / или на зоната с относително 
планиране); 
- Сезон (на системата); 
- Скорост на вентилатора (намотка на зоната); 
- Контрол на изсушаването. 

Зададената функция ще бъде изпратена само към вентилаторните конвектори на зоната, към която принадлежат. Имайте 
предвид, че корекция може да се направи локално с помощта на копчето на конвектора. 

4.4 ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНФИГУРИРАНЕ НА Hi-T2 КОНТРОЛЕР ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП 

Забележка: За по-лесна инсталация и свързване на клавиатурата с конвекторите се препоръчва всяко тяло да се захранва 
отделно; всяко тяло трябва да бъде отрязан от собствения си разединител. 

4.4.1 АДРЕСИРАНЕ 

По време на първата стъпка за стартиране е необходимо да се включи всеки конвектор поотделно. Процесът на адресиране 
се извършва при спазване на следните стъпки: 

1. Уникален адрес трябва да бъде присвоен на всеки конвектор /воден терминал в мрежата, за да направите това, можете 
да използвате dip превключвателите, разположени на RFC модула (първият валиден адрес е стойността 10) Вижте 
съответното ръководство (MCO01137I0300 РЕГУЛАТОР ЗА КОНВЕКТОРИ). 
В случай на адресиране над стойността 32 е необходимо да се зададе адрес по-нисък от 32 с помощта на dip- 
превключвателите и въздействащ върху параметъра 23 на съответния конвектор. След като параметърът е конфигуриран, 
задайте окончателно dip превключватели и рестартирайте конвектора /терминала за вода. Вижте съответното 
ръководство (MCO01137I0300 РЕГУЛАТОР ЗА КОНВЕКТОРИ). 

2. Всеки конвектор трябва да има уникален адрес. Важно е да присвоите последователни адреси на конвекторите от същата 
зона (напр. ако в една зала има 3 конвектора и искате да ги свържете с една термична зона, наречена например HALL, трябва 
да зададете конвектори с поредица от адреси от 10 до 12 и т.н.); 

3. след като всички конвектори са конфигурирани, те трябва да бъдат включени; 
 

4.4.2 СКАНИРАНЕ НА МРЕЖА 
След като адресирането е направено за всеки конвектор, е необходимо да се извърши мрежово сканиране, за да се провери 
дали всички конвектори са разпознати правилно. 

 

За целта: 
1. Включете всички конвектори; 
От главната страница на системата отидете на „Configuration“; 
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2. влезте в “Service menu” ; 

3. въведете паролата за достъп и натиснете отметката за потвърждение. 
4. влезте в “Network scanning”; 
5. натиснете отметката за потвърждение близо до думата „Start:“ и изчакайте системата да сканира мрежата; 
6.  в края на фазата на сканиране системата трябва да намери всички чилъри (максимум 7 в каскада) и всички 

вентилаторни конвектори от същата мрежа. Ако броят на намерените вентилаторни конвектори не съответства на 
инсталираните, тогава окабеляването не е направено правилно. 
Ако един или повече конвектори, които са били правилно адресирани и открити, се изключат от мрежата (например в 
случай на прекъсване на захранването на вентилаторните конвектори), централизираната клавиатура продължава с 
актуализиране на броя на действително работещите вентилаторни конвектори в системата със закъснение от 2 минути 
от възникването на повредата, показвайки съобщение за грешка след актуализацията. Когато изключените 
вентилаторни конвектори се свържат отново, централизираната клавиатура ги разпознава автоматично, запазвайки 
предишните настройки. 

4.4.3 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КОНВЕКТОРИ КЪМ ЗОНИТЕ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИМЕНАТА НА ЗОНИТЕ 

За да свържете вентилаторните конвектори към желаните зони, е необходимо да следвате процедурата по-долу: 
 

1. влезте в страницата "Configuration" и оттам в "Service Menu", следвайки същата процедура като в параграф 4.4.1 (точки 2-4) и 

изберете "Zone configuration"; 

2. натиснете „Zone 1“; 

3. натиснете втория ред, където се появява действителното име "Zone 1" и променете името на зоната с помощта на клавиатурата, 

която се появява на екрана (можете да въведете максимум 9 символа); 

4. за потвърждение на новото име натиснете "Enter", в противен случай натиснете "Esc"; 

5. натиснете стойността, която се появява близо до формулировката "From" (стойността е маркирана в червено); 

6. използвайте клавишите със стрелки, за да изберете адреса на първия конвектор в зоната, която конфигурирате; 

7. натиснете отметката за потвърждение; 

8. натиснете стойността, която се появява близо до формулировката "To" (стойността е маркирана в червено); 

9. използвайте клавишите със стрелки, за да изберете адреса на последия конвектор в зоната, която конфигурирате; 

10. натиснете отметката за потвърждение; 

11. повторете операциите от номер 2 до номер 10, като приложите същата процедура към другите зони, които искате да конфигурирате 
 
 

4.5 УПРАВЛЕНИЕ НА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ 

Тази функция не може да се конфигурира напълно от контролера Hi-T2. Необходимо е да се действа директно върху 
контролера на чилъра / термопомпата, като се зададат параметрите H85 на 39, H86 на 38 и H103 на 30. Разрешаването е 
окончателно чрез конфигуриране на параметъра S01 на 1 и конфигуриране на относителните S параметри също чрез 
дистанционното управление Hi-T2. 

4.6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СВЪРЗАНИТЕ ЕДИНИЦИ 

4.6.1 ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ON/OFF 

Когато зоните са конфигурирани и вентилаторните конвектори са свързани, можете да продължите с „първото стартиране“ на 
свързаните модули. Само с едно докосване можете да включите или изключите цялата система от единичната Hi-T2 
клавиатура или да включите чилърите и да управлявате зоните поотделно. 

За да управлявате цялата система: 

от главната страница на системата, отидете на "Status setup”  

1. в менюто са изброени: SYSTEM, CHILLER, ZONE -th. 

2. Натиснете "System" и с една операция можете да включите или изключите всички вентилаторни конвектори от всички 
зони, които са свързани към дистанционния контролен панел Hi-T2 и всички чилъри от мрежата: 

WINTER SUMMER 

SYSTEM 

OFF MANUAL PROGRAMMED MANUAL ECO OFF MANUAL PROGRAMMED MANUAL ECO 
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С "Manual" и "Manual eco" се активират зададените от менюто температури "Water setting" и "Eco water setting"; те 
следователно съответстват на температурата на "normal" operation (1-ва зададена точка) и на работната температура по време 
на енергоспестяваща операция (set-point economy) на различните зони / помещения. 

 

Чрез достъп "Status setup" и натискане на "Chiller" можете да управлявате само съответните чилъри: 

С "Manual" и "Manual eco" се активират зададените от менюто температури "Water setting" и "Eco water setting"; те 
следователно съответно на температурата на изходната вода на чилъра по време на нормална работа и по време на 
енергоспестяваща операция (Например: в летен режим "Set water" може да бъде 7°C, докато "Set water eco" може да бъде 
10°C). 
След получаване на достъп до "Status setup" и натискане на "Zone1" е възможно да се контролира всяка отделна зона 
поотделно (например, стартовата зона 1 не е достатъчно условие за стартиране на чилъра, ако е изключен): 

 

С "Manual" и "Manual eco" се активират зададените от менюто температури "Water setting" и "Eco water setting"; те 
следователно съответстват на температурата на "нормална" работа (1st set-point) и на работната температура по време на 
енергоспестяваща операция (set-point economy) на различните зони / помещения. 

След като сте задали състоянието, на екрана "Status setup" могат да се появят следните икони близо до зададените единици / 
зони: 

 

 

 

 

OFF 
 

 

 

MANUAL eco 

 

MANUAL ECO 
 

 

 
PROGRAMMED 

 

 
Thermosta 

t not active 

 
ROOM THERMOSTAT 

Друг начин за задаване само на определени зони / единици в даден статус може да бъде както следва: 

 
1) задайте "System" в ръчен, ръчен еко или програмиран режим; 
2) изключете единиците / зоните, които не искате да активирате. 

Икоанта "Thermostat not active" показва състоянието на функцията на стайния термостат на контролния панел Hi-T2. За да 
активирате функцията на термостата, натиснете съответната икона. За настройките, свързани с функцията, вижте параграф 
СТАЕН ТЕРМОСТАТ. 
Забележка: след като състоянието е зададено от контролния панел Hi-T2, трябва да изчакате около минута, за да сте сигурни, 
че комуникацията с бордовите контроли на устройствата в мрежата е успешна и самите устройства са активирани в зададеното 
състояние. 

4.6.2 ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ON/OFF РЕЖИМ БГВ 

Ако режимът за БГВ е активиран от ( System main page -> Configuration -> Service Menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller name - 
> H10: DHW presence = 1), думата "DHW mode" също се появява в менюто "Status setup". Оттук можете да решите кой чилър 
да включите за производство на битова гореща вода: 

1. въведете “Status setup”, след това “DHW”; 

2. На следващия екран изберете "All", за да активирате всички чилъри за производство на БГВ или да изберете само 
чилъра, който се изполва за БГВ (останалите ще се използват изключително за централата); 

3. Потвърдете, като натиснете отметката за потвърждение в горната дясна област; 

CHILLER 

MANUAL ECO MANUAL PROGRAMMED OFF 

OFF 

ZONEn 

MANUAL PROGRAMMED MANUAL ECO 
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Фигура 23 Избор на чилър за производство на БГВ 

3. В меню "System" (system main page -> "Status setup" -> "System"), с активиран от параметъра режим БГВ H10, се появяват 
думите "Winter + san", "Summer + san", "Sanitary". 

 

4. Ако състоянието на системата е настроено на "Summer + san" или "Winter + san", приоритет се дава на производството 
на БГВ; следователно системата преминава първо към производство на БГВ, когато БГВ е изпълнена, тя превключва режима 
на лятна или зимна работа. 

(*) Ако от: System main page -> "Status setup" -> "System" изберете само "Sanitary": 
за да поставите БГВ в режим "OFF", "Programmed" или "Manual", върнете се в "Status setup", въведете "Chiller" и оттам 
изберете състоянието (в този случай задайте и "Manual" и "Manual eco" чилърите в ръчен режим за БГВ). 

 

Бележка: след като състоянието на БГВ е зададено от контролния панел Hi-T2, трябва да изчакате около минута, за да сте 
сигурни, че комуникацията с бордовите контроли на блоковете в мрежата е успешна и самите блокове са активирани в 
зададения статус. 

4.6.3 НАСТРОЙКА НА ЗАДАДЕНА ТОЧКА 

Процедура за управление на зададената точка на различните зони и чилъри: 
 

1. от главната страница на системата, отидете на"Set-point s;etup"  

2. в тази точка ще намерите списък на чилърите и областите, които преди са били назначени: 

• CHILLER 

• ZONE1 

• ZONE2 

• ………… 

3. изберете съответния чилър или зона; 

4. възможните настройки са "Winter", "Summer", "Sanitary" за чилъри, "Winter" и "Summer" за зоните на 
вентилаторните конвектори: 

 
Chiller  

 All  

 
Chiller1  

SUMMER SUMMER + SAN WINTER + SAN 

OFF OFF MANUAL ECO MANUAL PROGRAMMED MANUAL ECO MANUAL PROGRAMMED 

SANITARY (*) WINTER 

SYSTEM 

OFF 

CHILLER (*) 

MANUAL PROGRAMMED MANUAL ECO 
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Променете зададената стойност, като използвате стрелките нагоре и надолу в рамките на посочените максимални и минимални граници и 
след това потвърдете 

ЧИЛЪР 

 

 

ЗОНА 

 

Ако е активирана double set-point от (System maintained -> Configuration -> Service Menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller name - 
> H129: Активирайте втората зададена точка= 2, 3, or 4), (виж параграф 4.9), възможните настройки за чилъра са: 

DOUBLE SET-POINT 

 
 

Eco water setting Water setting 

 

Променете зададената стойност, като използвате стрелките нагоре и надолу в рамките на посочените максимални и минимални 
граници и след това потвърдете 

Water setting 
DHW Preparator setting DHW setting Eco water setting 

WINTER DHW SUMMER 

CHILLER 

CHILLER 

WINTER 

Zone 1 

Set Eco setting 

SUMMER 

 

Променете зададената стойност, като използвате стрелките нагоре и надолу в рамките на посочените максимални и 
минимални граници и след това потвърдете 

Eco setting Set 

DHW 

Water 
setting 2 

Eco water 
setting 2 

Water 
setting 

Eco water 
setting 

Eco water setting Water setting Eco water setting 2 Water 
setting 2 

DHW setting 

WINTER SUMMER 
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4.6.4 НАСТРОЙКА НА ПРОГРАМИТЕ (ХРОНОТЕРМОСТАТ) 

Програмирането на хронотермостата се извършва отделно от чилърите и терминалите на вентилаторните конвектори: така 
че е необходимо да се програмира както включването и изключването на чилърите, така и включването и изключването на 
зоните, към които са свързани вентилаторните конвектори; стартирането на програмирана зона не е достатъчно условие за 
стартиране на чилъра (ите), свързан (и) паралелно на инсталацията. 

 
От главната страница на системата отидете на "Programs"  ; 
Сега можете да избирате между 4 програми: 

 
• “Summer Chiller”, да настроите седмичното програмиране на времето на чилърите в летен режим; 

• “Winter Chiller”, да зададете седмично програмиране на времето на чилърите в зимен режим; 

• “Zones summer”, за задаване на седмично програмиране на часовете на зоните в летен режим, 

• “Zones winter”, за задаване на седмично програмиране на часовете на зоните в зимен режим; 

Освен тоав, ако режим БГВ е активиран от ( System main page-> Configuration -> Service menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller 
name -> H10: DHW presence = 1), можете да получите достъп до две други програми: 

• “DHW mode” за да настроите седмичния режим на програмиране на времето на чилъра в режим БГВ. 

• “Legionella” за да зададете седмично програмиране на времето на цикъла на дезинфекция на легионела. 

4.6.4.1 СЕДМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ НА ЧИЛЪР 

Чилърите могат да бъдат дефинирани на седем дни, независимо и с минимални стъпки от 15 минути, със следния работен 
статус: 

• Off 

• Normal operation (използване на нормални настройки за контрол на водата) 

• Economical operation (използване на икономическите настройки за регулиране на водата) 
Седмичното програмиране в летен режим се различава от това в зимен режим. 

 
Figure 24. Хронотермостат страница "Summer Chiller" 

1. График на дневни часови слотове: 

• натиснете деня, който се показва в момента, за да преминете към следващия ден; 

• изберете дали искате да зададете интервал от време за работа в нормален режим (натиснете "Normal"), или икономичен 

режим (натиснете "Eco"), изберете дали искате да зададете интервал от време за работа в нормален режим или ако искате 

да зададете на изключен (натиснете "Off"); 

•  проверете дали думата"From" се появява след "Time" (ако вместо това се появява думата "To", трябва да го натиснете 

веднъж, за да се покаже думата "From") изберете час и минути (минимално допустимата вариация е 15 минути) за началото 

на времевия интервал; 

• натиснете "From" веднъж за да се появи думата "To" и изберете час и минути (минималното разрешено отклонение е 15 

минути) за края на времевия интервал; 

• потвърдете единичния времеви интервал, като натиснете зеления символ за потвърждение горе вдясно; 
•  след това можете да забележите, че в съответствие с избрания времеви интервал ще видите лента за времева линия с 

цвета на типа на избраната настройка (ако е нормално синьо, зелено, когато е в икономичен режим, няма лента в „Off“) ; 

• повторете горните стъпки за всички времеви интервали, които искате да зададете за конкретния ден. 
• За да излезете и да запазите промените, които сте направили (в цялата програма, за цялата седмица), натиснете бутона ESC

, докато ако натиснете бутона Начало  ще излезете, без да запазвате промените. 

2. Възможно е програмирането за определен ден да се копира в друг ден; 
За тази цел: 

 

Chiller  

Day Monday    

Temperature Normal  Eco   Off 

Time From  
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Chiller  

 All   Thursday  

 
 Monday    Friday  

 
 Tuesday   Saturday  

 
 Wednsday  Sunday  

Sanitary  
Day Monday  

Temperature  Normal  Eco  Off 

Hour from  

• изберете деня, чието програмиране искате да копирате; 

• натиснете иконата за копиране ;  

• изберете деня, в който искате да копирате графика; 

• натиснете иконата за поставяне .  

3. Възможно е да се изтрие програмирането на определени дни или на всички дни, за да направите това: 

• натиснете иконата за изтриване; 

• в този момент ще се появи екран, където можете да изберете отделни дни за изтриване или да изберете 
всички дни; 

• за да потвърдите избора си, натиснете отметката за потвърждение горе вдясно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 25 Хронотермостат, изтриване от страницата за програмиране 

Страниците за конфигурация на хронотермостата показват цветни времеви линии: синята времева линия показва нормална 
работа, зелената времева линия показва икономична работа, червената времева линия показва времето, в което е 
програмиран цикълът на легионела (следователно машината в това състояние може да е активен, дори ако планировчикът е 
зададен на Off). 

4.6.4.2 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЗОНЗ ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКОРИ 
По подобен начин на това, което е описано за планиране на чилърите, можете да зададете седмичната програма на всяка 
отделна зона (независимо за лятото и зимата) с 15-минутна резолюция. 
Възможните настройки са: 
• Изключване на зона; 
• Зона в нормална работа (normal ambient setpoint); 
• Зона в икономична експлоатация (eco ambient setpoint). 
След това при въвеждане на „Summer Zones“ или „Winter Zones“ ще се появи списък с всички зададени зони. В този момент 
трябва да изберете зоната, която искате да зададете; конфигурацията на хронотермостата е същата, както се вижда при 
чилърите. Всъщност графичният външен вид и функции на страницата са идентични с вече описаните. 

4.6.4.3 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ 
По подобен начин на това, което се докладва за планиране на чилърите и вентилаторните конвектори, можете да зададете 
кога да активирате производството на БГВ (чрез задаване на отделните дни от седмицата, с 15-минутна резолюция). Могат 
да се направят следните настройки: 
• Normal: Функцията активна; 
• Off: Функцията не е активна. 
За да извършите програмирането, въведете „Programs“ -> „DHW“ (текстът „DHW“ се появява само ако режимът за БГВ е 
активиран от: System main page -> Configuration -> Service menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller name -> H10: DHW presence=1). 
Следователно конфигурацията на хронотермостата е подобна на описаната по-горе, с единствената разлика, която трябва да 
изберете между „Normal“ и „Normal“ (вижте фигурата по-долу). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 106 Хронотермостат страница"Sanitary" 
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STATUS SETUP 

Programmed 

Manual 

Manual eco 

Във времевите слотове, в които функцията е активна, машините, активирани за производство на БГВ, се настройват в сезонен 
режим, предвиден от инсталатора на чилърите с добавяне на режим БГВ, а именно съответно: 

• Summer + DHW 

• Winter + DHW 

• DHW only 

4.6.4.4 СЕДМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ НА ЦИКЪЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ АНТИЛЕГИОНЕЛА 

Ако санитарната функция е активирана от (system main page -> Configuration -> Service menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller name - 
>H10: DHW presence = 1), можете да програмирате времената на отделните дни от седмицата за цикъла на дезинфекция на анти- 
легионела. Избирате само началното време (с интервали от 15 минути), тъй като продължителността на цикъла се определя от 
параметър с права за достъп до услугата (System main page --> Configuration -> Service menu -> Parameters -> Keyboard -> Par 31/65: 
Legionella disinfection duration). 
За да извършите програмирането, трябва да въведете „Programs“ -> „Antilegionella“; процедурата е проста, защото трябва само да 
изберете деня и часа на цикъла (вижте снимката по-долу). 

 

Фигура 27 Хронотермостат, страница "Antilegionella". 
Зададената времева линия се изобразява в червено. 
Розовата линия показва всяка настройка от предишния ден, която надхвърля днешния ден, защото продължителността 
минава полунощ. Необходимо е да активирате електрическите нагреватели при интегриране на БГВ, като зададете 
параметъра R15 = 1 

РАБОТА: 
• Когато се очаква цикъл на анти-легионела, агрегатът на термопомпата преминава АВТОМАТИЧНО в режим DHW , за да 
достигне зададените стойности на параметъра R27 (50 ° C) 
• Когато датчика за температура на БГВ достигне стойността на R27, компресорът спира да работи и електрическият 
нагревател за БГВ (DO = 26) ще стартира след R16 (1мин) 
• Електрическият нагревател за БГВ се изключва, ако е изпълнено едно от следните условия: 

o Сондата за БГВ засича температура = R25 (80 ° C), хистерезис "врязване" от 1°C. 
o Програмираният цикъл завършва. 

4.6.5 СТАЕН ТЕРМОСТАТ 

Контролният панел Hi-T2 може да работи като типичен стаен термостат. 
Зона 1 винаги присъства. 
Функцията на стайния термостат ще бъде активирана / деактивирана за всяка зона с помощта на съответния бутон в долната 
част на екрана за настройка на състоянието на зоната. 

 

Фигура 28 Настройка на състоянието 
Иконата за активиране на термостата има две състояния в зависимост от това дали функцията е активирана или 
деактивирана. 

Anti-Legionella  

Day  Monday  

Time  From  

STATUS SETUP 

Programmed 

Manual 

Manual eco 

 t 

 aacctitvivee  
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nnoottaactcivteive 

Фигура 29 Икона за активиране 

Когато иконата показва съобщението "Thermostat not active" (по подразбиране), това означава, че контролът на температурата 
на референтната зона се извършва с дистанционен датчик за температура на въздуха на конвектора или ако RFC е налице. 
За да активирате функцията на стайния термостат в зоната трябва да: 

1) Натиснете иконата за активиране, показвайки "Thermostat active". 

2)  Изберете режима, в който да се извършва контрол на температурата на референтната зона, като зададете 
параметрите от P48 до P56 за зимата и от P57 до P65 за лятото. Вижте глава 7. 

Извикването на стайния термостат трябва да бъде активно, когато зададената точка на зоната не е достигната, термопомпата 
е активирана за работа. 
Извикването на стайния термостат е деактивирано, когато температурата, открита от термостата Hi-T2, е по-висока от 
зададената зона, а термопомпата е в режим на готовност. 

 

Фигура 30 Втора основна страница 

На индивидуалния екран на конвектора, показаната температура е тази, дадена от температурния датчик на вентилаторния 
модул (RFC аксесоар), а не тази, използвана за контрол на температурата. 

 

Фигура 31 Старница на конвектора 

4.7 ПРОЦЕДУРА ЗА НАСТРОЙКА НА КЛАВИАТУРАТА 

4.7.1 НАСТРОЙКА НА ЕЗИК И ДАТА / ЧАС 

За да зададете езика на клавиатурата: 

1. от System main page, отидете на “Configuration“  ; 

2. натиснете “User menu”  ; 

3. въведете потребителската парола и натиснете отметката за потвърждение (паролата по подразбиране е 0); 

4. натиснете “Language”; 

5. изберете желания език между италиански, английски, френски, немски и испански. 

За да зададете датата и часа на клавиатурата: 

1. от System main page, отидете на “Configuration” - > “User menu”; 

2. въведете паролата на потребителя и натиснете бутона за отметка, за да потвърдите; 

 
nnoott aactcivteive 

Hi-T thermostat 
enabled 

Zone 1  

T.amb  

H.in  

Zone  

 Chiller 1 

Air 

Water IN 

Water OUT 

Zone  Actual 

temperature 

from fan coil 
Air  

Water  
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3. натиснете “Clock”; 

4. задайте дата и час, като използвате стрелките (стойностите за настройка ще бъдат в червен цвят); 

5. когато всички стойности са зададени, натиснете иконата с отметката, за да потвърдите. 
 

Фигура 32 Страница "Clock" 

4.8 ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ГРЕШКИ 

4.8.1 АКТИВНИ АЛАРМИ 

Можете да видите текущите аларми на свързаните устройства. За да направите това, от началната страница натиснете иконата 
на опасния триъгълник, ако има такава; от тук можете да получите достъп до списъка с всички активни аларми в системата. 
Също така, когато се покаже уред (т.е. страница Chiller, вижте параграф 3.4.1), чрез натискане на триъгълника, който се появява 
на машината, отивате в меню, където можете да видите текущите аларми на избраната машина. 

4.8.2 ИСТОРИЯ НА АЛАРМИТЕ 

Клавиатурата управлява открит списък с аларми за цялата система, който показва датата и часа на алармата, засегнатата машина 
и типа аларма. Историята на алармите съхранява до 100 аларми; след като тази граница бъде надвишена, тя автоматично 
изтрива по-старите аларми. 
За да отидете в историята на алармите: от главната страница на системата отидете в „Configuration" -> "Service menu" -> "Alarm 
log". 
Като имате паролата за услугата, можете да настроите историята на алармите да е достъпна и от потребителското меню; за да 
направите това, влезте в "Configuration" -> "Service menu" -> "Parameters" -> "Keyboard" -> Par 33/65: Enable user alarm log = 1. 

4.9 ФУНКЦИЯ DOUBLE - SET POINT 

Функцията за двойна настройка въвежда втора настройка от страната на инсталацията (както в режим на охлаждане, така и в режим  на 
отопление). 
Областта на приложение е предимно тази за охлаждане на пода, подпомагана от вентилаторни конвектори за изсушаване. 
Целта на приложението е да предотврати образуването на конденз на пода при всякакви състояния и във всеки случай да осигури 

термохигрометрично благосъстояние. 
Двойната зададена точка се активира от сервизен параметър (System main page -> Configuration -> Service menu -> Parameters -> Chiller - 
> Chiller name -> H129: Enable second setpoint ≥ 2, вижте ръководствата за управление на чилъра за допустими стойности). Също така се 
изисква да се зададе цифров изход за управление на трипътния клапан, използван за отклоняване на потока вода между пода и 
вентилаторните конвектори. Вместо това функцията на хидростатиста се извършва директно от дистанционния контролен панел Hi-T2, 
посредством неговите интегрирани сонди и вътрешно внедрената логика, свързана с контрола на точката на оросяване и изсушаването. 
Моля, обърнете се към ръководството на чилъра за правилната настройка на параметрите, свързани с двойната зададена точка, както и 
за електрическите връзки, които трябва да се извършат в клемната платка на чилъра. 
Зададените точки, които могат да бъдат зададени с активирана функция за двойна зададена точка, са: 

 

Setpoint Setpoint at Hi-T2 Setpoint onboard control panel 

First setpoint (°C) T water Coo/Hea 

First setpoint eco (°C) T Water ECO  

Second setpoint (°C) T2 water Co2/He2 

Second setpoint eco (°C) T2 water ECO  

Tablica 4 Настройки на зададена точка с активирана двойна зададена точка. 

За да управлявате зададената точка: 
• от контролера Hi-T2 →“Set-point setup” menu -> “Chiller” ->”Summer” или “Winter” (виж параграф 4.6.3). 

• от контролен панел→ SET button. 

Втората зададена точка е по-висока от първата зададена точка през лятото и по-ниска през зимата: 
• през лятото: T2 ≥ T 

• през зимата: T2 ≤ T 
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Параметрите, които трябва да бъдат зададени за управление на изсушаването, са достъпни от сервизното меню 
(Configuration -> Service menu -> Parameters -> Keyboard): 

 

Параметър Име Мерна ед. Default Min. Max. 

Par 42/65 Dew-point temp. margin °C 5.0 0.0 50.0 
Par 43/65 Min. time in dehumidification Seconds 300 0 600 

Par 44/65 Max. time in dehumidification Seconds 600 0 1200 

Таблица 5 Параметри на сервизната клавиатура за изсушаване 

Забележка 1: Задайте долната граница на първата зимна настройка на 25 ° C 

• задайте на параметър H129 = 3 или 4. 

• Задайте вторичната зададена зимна точка от 35°C до 25°C 

• Нулирайте параметър H129 
• Вече можете да намалите зададената зимна точка до 25°C. 

Забележка 2: ако наличието на цифров вход за управление на втората зададена точка е конфигурирано на чилъра (параметър на 
чилъра H44 = 26, изход към вторите терминали на зададената стойност, вижте ръководството за чилър), управлението на 
влажността не се управлява от дистанционното управление. Цифровият вход може също да се използва за превключване между 
първата и втората зададена точка по време на работа в зимен режим. 
При активирана функция за двойна зададена точка, ако чилърът контролира температурата на втората зададена точка (страна 
на лъчистите панели), иконата за двойна зададена точка, показана в лентата с инструменти на функциите в страниците на 
чилърите и вентилаторните конвектори, остава прозрачна. 
Докато ако чилърът контролира температурата на първата зададена точка (страна на вентилаторната спирала), иконата на 
двойната зададена стойност ще бъде оцветена. По същия начин навлизането в изсушаването е показано в лентата с 
инструменти на чилъра и вентилаторната контура чрез иконата, превключваща от прозрачна към цветна. Параметър 
H129> 1, означава: 

 FLOOR SIDE FUNCTION 
(2nd SET-POINT) 

FAN COIL SIDE OPERATION 
(1st SET-POINT) 

DOUBLE SET-POINT ICON 
  

 
DEHUMIDIFICATION ICON 

 

 
 

if dehumidification is active 

Таблица 6 Двойни икони за зададена точка / изсушаване 

4.9.1 КОНТРОЛ НА ТОЧКАТА НА ОРОСЯВАНЕ 
Температурата на точката на оросяване ще бъде изчислена чрез отчитане на вътрешните датчици за температура и 
влажност. 
Като се има предвид стайната температура и влажността в стаята, контролерът изчислява температурата на точката на 
оросяване (Td). 
Формулата, използвана за изчисляване на температурата на точката на оросяване, е приближението на Magnus – Tetens. 
Това приближение се прилага за температурите на точката на оросяване между 0 ° C и 50 ° C. Следователно, ако 
изчислението дава стойност извън тези граници, граничната стойност се приема като температура на точката на оросяване 
(съответно 0 ° C и 50 ° C). 

Значение на параметрите: 

• Tint: стайна температура, открита от датчика за вътрешна температура (° C) 
• Tr: изчислена температура на точката на оросяване (° C) 
• odr: отместване на настройката (° C) 
• Hy: хистерезис на настройка (° C) 
• tAr: време за настройка (мин.) 
• Relay activation time: 0-100% от tAr 

Стайната температура, измерена от датчика в контролера, ще бъде сравнена с точката на оросяване (оценена в последния 
момент на tAr), добавена към параметрите odr и Hy: 

• ако Tr <Tint <Tr + odr → Изход на активен клапан с двойно задание 
• ако Tr + odr <Tint <Tr + odr + Hy → Двойна настройка на активния изход на клапана за стойността в% от tAr, идентифицирана 
на рампата 
• ако Tint> Tr + odr + Hy Двойна настройка деактивира изхода на клапана за цялото следващо време tAr 
Параметрите tAr, odr и Hy са зададени фабрично и не могат да бъдат променяни. 
Предвид температурата и влажността на околната среда, контролера Hi-T2 изчислява точката на оросяване. При 
инсталация, работеща в летен режим, с активна на чилърите double setpoint и регулиране на температурата, обикновено 
изпълнявана от лъчисти панели (втора работна настройка), се активира контролер за поддържане на температурата на точката 
на оросяване поне на стойност, определена от параметъра за обслужване на клавиатурата Par42 : ""Dew-point temp. margin" ° 
C под температурата на околната среда, открита от самия контролер. 
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Вместо това, когато Ambient temperature < Dew Point + Dew temp. margin: 

• Включват се вентилаторните конвектори за изсушаване. 
• Чилърите започват да работят с настройката за вентилаторните конвектори. 
Постоянството остава в това състояние, докато температурата се върне към: 

Ambient temperature ≥ Dew point + Dew temp. margin + 1°C. 

Дори когато горното условие е проверено, то остава в състояние на изсушаване поне за времето, зададено от параметъра на 
услугата  за  докладване  Par43:  "Min.  time  in  dehumidification",  за  да  се  избегнат  досадни  трептения. 
Ако горното условие не е изпълнено след максимално време, зададено от параметъра за обслужване на клавиатурата Par44: 
"Max Dehumidification time", машината излиза от изсушаване. За да се избегне връщането незабавно, в този случай се изисква 
оставащо минимално регулиране на лъчистите панели, все още дадено от Par43: "Максимално време при изсушаване". 

 

 

 
4.10 КЛИМАТИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ 

Фигура 33: Dew point - Humidistat 

Възможно е да се компенсират зададените стойности за регулиране според външната температура, по различен начин между 
режимите на отопление и охлаждане, първа и втора зададена точка. 
Ако трябва да активирате тази функция от контролния панел на Hi-T2, уверете се, че динамичният параметър на зададената 
стойност „b08“ е деактивиран (= 0) за чилърите (System’s main page -> Configuration -> Service (maintenance) menu -> Parameters 
-> Chiller -> Chiller’s name -> b08). 
Параметрите, които трябва да бъдат зададени от контролния панел на Hi-T2, могат да бъдат достигнати от Configuration page 
-> service (maintenance) menu -> Parameters -> Keyboard: 

 

Ноемер Име на параметъра Описание Range 

11/65 Set Text comp CHIL Cool Зададена точка на външна темп. за климатична компенсация на чилъра при охлаждане 0 : 50°C 

12/65 Set Text comp CHIL Heat Зададена точка на външна темп. За климатична компенсация на чилъра при отопление -20 : 35°C 

13/65 m1 comp Text CHIL Ъглов коефициент на линията за компенсация на чилъра (охлаждане) -10 : 10 

14/65 m2 comp Text CHIL Ъглов коефициент на линията за компенсация на чилъра (охлаждане) -10 : 10 

15/65 m3 comp Text CHIL Ъглов коефициент на линията за компенсация на чилъра (отопление) -10 : 10 

16/65 m4 comp Text CHIL Ъглов коефициент на линията за компенсация на чилъра (отопление) -10 : 10 

17/65 Set Text comp FC Cool Външна темп. зададена точка за климатичната компенсация на зоната при охлаждане 0 : 50°C 
18/65 Set Text comp FC Heat Външна темп. зададена точка за климатичната компенсация на зоната при отопление -20 : 35°C 

19/65 m5 comp Text CHIL Ъглов коефициент на компенсационната линия на зоните (охлаждане) -10 : 10 

20/65 m6 comp Text CHIL Ъглов коефициент на компенсационната линия на зоните (отопление) -10 : 10 

21/65 Set2 Text comp CHIL Cool 
Външна темп. Зададена точка за климатичната компенсация на втората 

зададена точка на чилъра в режим на охлаждане 0 : 50°C 

22/65 Set2 Text comp CHIL Heat 
Външна темп. Зададена точка за климатичната компенсация на втората 

зададена точка на чилъра в режим на отопление -20 : 35°C 

23/65 Second m1 comp Text CHIL 
Ъглов коефициент на компенсационната линия на втората зададена точка на чилъра 

(охлаждане) -10 : 10 

24/65 Second m2 comp Text CHIL 
Ъглов коефициент на компенсационната линия на втората зададена точка на чилъра 

(охлаждане) -10 : 10 

25/65 Second m3 comp Text CHIL 
Ъглов коефициент на компенсационната линия на втората зададена точка на чилъра 

(отопление) -10 : 10 

26/65 Second m4 comp Text CHIL 
Ъглов коефициент на компенсационната линия на втората зададена точка на чилъра 

(отопление) -10 : 10 

% Output 

  odr  

Dew Dew point + 
point  odr 

Tint (°C/°F) 

Time of relay activation respecting tAr 
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• КЛИМАТИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЧИЛЪР 
Чрез задаване на коефициентите m1, m2, m3, m4 (параметри 13, 14, 15, 16) на ненулева стойност, елементът „Offset“ се 
появява в менюто „Set -> Chiller“.m1 и m2 са съотношенията за охлаждане: m1 задава наклона за стойности, по-ниски от (Set 
Text) външната температура. зададена точка (вижте кривата), докато m2 задава наклона отдясно на тази стойност. По същия 
начин m3 и m4 са ъгловите коефициенти за отопление. Offset описва очакваното максимално изменение на зададената точка 
на водата. Може да се настрои от 0 до 3. 

 

Фигура 34 Климатична компенсация на чилър 
За да се изключат промените в климатичната компенсация от потребителя, отместванията трябва да бъдат зададени на нула 
от менюто „Set“ -> „Chiller“. 
За да се изключат промените в климатичната компенсация от техника по поддръжката, коефициентите „m“ трябва да бъдат 
зададени на нула от менюто на техника за обслужване (поддръжка), параметри на клавиатурата. 
Пример 1: Отопление с компенсация само за външни температури под Set Text 

 

Пример 2: Охлаждане с компенсация само за външни температури над Set Text 
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• КЛИМАТИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗОНАТА 
Използва се за компенсиране на температурата на зоните, винаги по отношение на външната температура на въздуха. 
Чрез задаване на коефициентите m5, m6 (параметри 19, 20) на ненулева стойност, елементът „Offset“ се появява в менюто 
„Settings“ -> „Zone 1“. 
m5 и m6 са ъгловите коефициенти, като ги зададете на ненулева стойност, в менюто “Settings” -> “Zone 1” се появява елемент 
„Offset“, който описва очакваната максимална вариация на зададената стойност на водата. Работата е същата като в режим 
на чилър, с изключение на това, че компенсацията е свързана с температурата, открита от сензора за температура на въздуха 
на панела Hi-Tcontrol (zone 1) или на вентилаторната намотка (zone n). 
m5   =   ъглов   коефициент   за   наклона   на   компенсацията   в   режим   на   охлаждане. 
m6   =   ъглов   коефициент   за   наклона   на   компенсацията   в   режим   на   отопление. 
В режим на охлаждане външната референтна температура е параметър 17 (“Settings -> Service menu -> Parameters -> Keyboard 
-> Set Text comp FC Cool”). 
В режим на отопление референтната външна температура е параметър 18 (“Settings -> Service menu -> Parameters -> Keyboard 
-> Set Text comp FC Heat“). 
За да се изключат промените в климатичната компенсация от потребителя, отместванията трябва да бъдат настроени на нула 
от менюто “Settings -> Zone”. За да се изключат промените в климатичната компенсация от техника по поддръжката, 
коефициентите „m“ трябва да бъдат зададени на нула от сервизното меню, параметри на клавиатурата. 

4.11 ДРУГИ ФУНКЦИИ 

За всяка информация, свързана с други функции на чилърите или вентилаторните конвектори, които се отчитат на дисплея на 
дистанционното табло за управление Hi-T2 (напр. позволяване или активиране на електрически нагревател на инсталацията, 
интеграционен нагревател за БГВ, интеграция на котел, цикъл на размразяване, водна страна или нагреватели против 
замръзване от въздуха и др ...), моля, обърнете се към ръководствата за употреба на чилъри и вентилаторни конвектори. 

4.12 СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 
От Мain menu, като изберете иконата Аdditional functions, отивате в следното меню: 

 
Фигура 35 страница "Специални функции" 

Наличните функции са описани в следващите параграфи. 

4.12.1 SCREED ФУНКЦИЯ 

С натискане на иконата, свързана с функцията SCREED, отваряте ново меню, в което можете да изберете кои чилъри да бъдат 
активирани в тази функция: 

 
Фигура 36 Чилър с множество възможности за избор, SCREED. 

След като изберете чилърите, които участват в това регулиране, системата има следното поведение: 

• Всички чилъри, активирани във функцията за SCREED, са принудени в режим на отопление. 
• Всички чилъри, които не са активирани във функцията за SCREED, са принудени да бъдат изключени. 

 
Chiller  

 All  

 
 Chiller1  
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• The chillers set-point is given by the parameter Screed setting, which can be set among the service parameters 
(Configuration -> Service menu -> Parameters > Keyboard -> Par 36/65: ”Screed function setting”). 

• The function has a duration given by the service parameter (Configuration -> Service menu -> Parameters > Keyboard -> Par 
37/65: ”Duration screed function”). When this time has elapsed, system operation returns to the previous settings. 

4.13 ПАРОЛА И ЗАЩИТИ 

Има няколко нива на защита и парола. 
Първоначалното разграничение включва следните 3 нива на достъп: 

- Потребителско ниво 
- Ниво на обслужване 
- Ниво на производител 

Можете да получите достъп до всяко от тези 3 различни нива от екрана „Configuration“ след въвеждане на конкретната парола. 
Потребителската парола, по подразбиране е зададена на „0“, може да бъде модифицирана чрез достъп до потребителски 
параметри (вижте параграф 3.6.5.1). 
Паролата за обслужване може да бъде модифицирана чрез достъп до параметрите на услугата (вижте параграф 3.6.5.2). 
Паролата на производителя може да бъде модифицирана чрез достъп до параметрите на производителя (вижте параграф 
3.6.5.3). 
След като паролата е въведена, можете напълно да навигирате във всички страници, където е разрешен достъп. След 
като навигацията е прекратена, излизането трябва да се извърши чрез докосване на съответния символ, мигащ в 
долния десен ъгъл на началната страница. logout



Hi-T2 Centralised controller 

35 

 

 

Излизате автоматично след 5 минути бездействие на сензорния екран или след 20 минути достъп до текущото ниво на защита. 
Тези времеви стойности могат да бъдат променени от параметър на услугата или производителя. Има парола за 
отключване на скрийнсейвъра, зададена по подразбиране на „0“ и променяща се чрез достъп до потребителските параметри 
(вижте параграф 3.6.5.1). 

5 FIRMWARE АКТУАЛИЗАЦИЯ 
Чрез натискане на символа в горния десен ъгъл на началната страница, показваща Hi-T2, е възможно да видите текущата 
версия на фърмуера, инсталирана на сензорния екран. 

 
 

 

В случай на актуализация на фърмуера е възможно да се направи надстройка с помощта на USB ключ, като се използва 
бордовият USB порт. За надстройка: 

- копирайте файловете за надстройка в основната директория на USB флашката; 
- поставете флащката в USB порта Hi-T2; 
- влезте в “Configurations -> “User menu” (вижте параграф 3.6.5.1); 
- след като въведете потребителската парола и влезете в “User menu”, изберете „“Firmware update”; 
- контролерът автоматично разпознава присъствието на фърмуера в USB флашката и започва процедурата по 
актуализиране; 
- следвайте инструкциите, показани на дисплея, и извадете флашката само когато се изпише съобщението “Remove the 
USB pen-drive. The panel will reboot to finish the update”; 
- изчакайте, докато актуализацията приключи. 

 

6 Hi-T2 ПАРАМЕТРИ ЗА КОНФИГУРАЦИЯ 
Сервизните параметри на чилърите са тези, показани в ръководството за инсталиране на потребителя на чилъри / 
термопомпени агрегати I-32V5. Сервизните параметри на клавиатурата са показани в следната таблица: 

 

 
N. 

 
ИМЕ НА ПАРАМЕТЪРА 

МИН. 
СТОЙНОСТ 

МАКС. 
СТОЙНОСТ 

СТ-СТ ПО 
ПОДРАЗБИ 
РАНЕ 

МЕРНА 
ЕДИНИЦА 

1 Temperature communication timeout 1 255 120 Seconds 

2 Service PSW 0 999 / --- 

3 Min setpoint cooling FC 1.0 60.0 15.0 °C 

4 Max setpoint cooling FC 1.0 60.0 45.0 °C 

5 Min setpoint heating FC 1.0 60.0 5.0 °C 

6 Max setpoint heating FC 1.0 60.0 45.0 °C 

7 Keypad address 100 130 100 --- 

8 Number of chillers in network 0 7 0 --- 

9 Rotation time 0 800 1 hours 

10 Differential between units 1.0 60.0 2.0 °C 

11 Set Text comp CHIL Cool 0.0 50.0 20.0 °C 

12 Set Text comp CHIL Heat -20.0 35.0 10.0 °C 

13 m1 comp Text CHIL -10.0 10.0 0.0 --- 

14 m2 comp Text CHIL -10.0 10.0 0.0 --- 

15 m3 comp Text CHIL -10.0 10.0 0.0 --- 

16 m4 comp Text CHIL -10.0 10.0 0.0 --- 

17 Set Text comp FC Cool 0.0 50.0 25.0 °C 

18 Set Text comp FC Heat -20.0 35.0 15.0 °C 

19 m5 comp Text FC -10.0 10.0 0.0 --- 

20 m6 comp Text FC -10.0 10.0 0.0 --- 

21 Set2 Text cmp CHIL Cool 0.0 50.0 20.0 °C 

22 Set2 Text cmp CHIL Heat -20.0 35.0 10.0 °C 



Hi-T2 Centralised controller 

36 

 

 

23 Second m1 cmp Text CHIL -10.0 10.0 0.0 --- 

24 Second m2 cmp Text CHIL -10.0 10.0 0.0 --- 

25 Second m3 cmp Text CHIL -10.0 10.0 0.0 --- 

26 Second m4 cmp Text CHIL -10.0 10.0 0.0 --- 

27 ID on 15-16 0 1 0 --- 

28 Enables Beep touch 0 1 1 --- 

29 Service Psw Timeout 0 120 5 Minutes 

30 Service Psw exit time 0 120 20 Minutes 

31 Legionella disinfection duration 10 600 60 Minutes 

32 User password 0 999 0 --- 

33 Enables user alarm log 0 1 0 --- 

34 Idle backlight intensity 0 100 5 % 

35 Screensaver unlock Psw 0 999 0 --- 

36 Screed function setting 0.0 55.0 35.0 °C 

37 Screed function duration 0 100 10 Hours 

38 Timeout LCD navigation 30 300 60 Seconds 

39 Thermostat temp. decalibration -10.0 10.0 0.0 °C 

40 Thermostat humidity probe decalibration -10.0 10.0 0.0 % 

41 Bitmap forcing icons 0 4095 0 --- 

42 Dew-point temp. margin 0.0 50.0 5.0 °C 

43 Min. time in dehumidification 0 600 300 Seconds 

44 Max. time in dehumidification 0 1200 600 Seconds 

45 
Chiller system offline behaviour for adjustment of 
only pump in network 

0 1 0 Flag 

 
 

46 

Regulation temperature in zone 1 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

--- 

 
 

47 

Regulation temperature in zone 2 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

48 

Regulation temperature in zone 3 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

49 

Regulation temperature in zone 4 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 
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50 

Regulation temperature in zone 5 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

 
0 

 
 

 
3 

 
 

 
1 

 
 

 
--- 

 
 

51 

Regulation temperature in zone 6 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

52 

Regulation temperature in zone 7 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

53 

Regulation temperature in zone 8 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

54 

Regulation temperature in zone 9 winter 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

55 

Regulation temperature in zone 1 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

--- 

 
 

56 

Regulation temperature in zone 2 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

57 

Regulation temperature in zone 3 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

58 

Regulation temperature in zone 4 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

59 

Regulation temperature in zone 5 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 
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60 

Regulation temperature in zone 6 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

61 

Regulation temperature in zone 7 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

62 

Regulation temperature in zone 8 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

 
 

63 

Regulation temperature in zone 9 summer 

0 = Average temp. of the fan coils of the zone 

1 = Minimum temp. of the fan coils of the zone 

2 = Maximum temp. of the fan coils of the zone 

3 = Temperature measured by Hi-T2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

--- 

64 Polling duration 0.1 1.0 0.1 Seconds 

65 Port for web server 0 9999 80 --- 
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7 ПАРАМЕТРИ ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА ВЕНТИЛАТОРНИТЕ КОНВЕКТОРИ 
NB: Моля, направете справка с ръководството за RFC контроли за повече подробности относно параметризирането и 
работата на продукта. (MCO01137I0300). 
Сервизните параметри на вентилаторните конвектори, които могат да бъдат модифицирани от контролния панел Hi-T2, са 
описани в следната таблица: 

 
N. 

 
ИМЕ НА ПАРАМЕТЪРА 

МИН. 
СТОЙНОСТ 

МИН. 
СТОЙНОСТ 

СТ-СТ ПО 
ПОДРАЗБИ 
РАНЕ 

МЕРНА 
ЕДИНИЦА 

1 Setpoint limits 
 

5 = Relative setpoint 0°C 
6 = Relative setpoint +/-1°C 
7 = Relative setpoint +/-2°C 
8 = Relative setpoint +/-3°C 
9 = Relative setpoint +/-4°C 
10 = Relative setpoint +/-5°C 

 
 

 
5 

 
 

 
10 

 
 

 
5 

 
 

 
--- 

2 Neutral band 
 

0 = Neutral band 4.0°C 
1 = Neutral band 3.0°C 
2 = Neutral band 2.0°C 
3 = Neutral band 1.0°C 
4 = Neutral band 0°C 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 

--- 

3 Plant type 
 
0 = 2-PIPE plant 
1 = 4-PIPE plant 

 

0 

 

1 

 

0 

 

--- 

4 Fan mode 
 
0 = CONTINUOUS FAN 
1 = FAN ALWAYS THERMOSTAT CONTROLLED 
2 = CONTINUOUS FAN ONLY IN SUMMER 
3 = CONTINUOUS FAN ONLY IN WINTER 

 

 
0 

 

 
3 

 
 

0 

 
 

--- 

5 Actuator type 
 
0 = ON-OFF ACTUATOR 

 

0 
 

0 
 

0 
 

--- 

6 Window contact type 
 
0 = ACTIVE IN CLOSING 
1 = ACTIVE IN OPENING 

 
0 

 
1 

 

0 

 

--- 

7 Reduction of eco setting 
 

0 = 2°C 
1 = 4 °C 
2 = 6 °C 
3 = 8 °C 
4 = 10 °C 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 

--- 

8 Water temperature probe function 
2 = Fan consent in winter 
3 = Water temperature probe not present 

 
2 

 
3 

 
2 

 
--- 

10 Temperature Offset 
0 = Offset 0.0 °C 
1 = Offset + 1.0 °C 
2 = Offset - 1.0 °C 
3 = Offset + 2.0 °C 
4 = Offset - 2.0 °C 

 

 
0 

 

 
4 

 
 

0 

 
 

--- 

11 Primary electric heater fan motor speed 
 

Sets the fan speed motor 0-10V with primary electric 
heater 

 
0.0 

 
10.0 

 

5.0 

 

V 
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12 Winter temperature consent 
 

Sets the threshold above which winter season is 
considered (Water outlet temperature) 

 

0.0 

 

50.0 

 

35.0 

 

°C 

13 Summer temperature consent 
 

Sets the threshold above which summer season is 
considered (Water outlet temperature) 

 

0.0 

 

25.0 

 

25.0 

 

°C 

14 Antifreeze setting 
Winter antifreeze temperature 

0.0 10.0 4.0 °C 

15 Auxiliary output deviation 
Sets the temperature difference value with respect to the 
setpoint for auxiliary output activation 

 
0.0 

 
10.0 

 
0.5 

 
°C 

17 Destratification time off 0 60 15 min 

18 Destratification time on 0 10 0 min 

19 Fan activation delay in winter after hot valve 0 250 60 sec 

20 Fan activation delay in winter with respect to activation of 
primary heater output. 

0 250 60 sec 

21 Post-ventilation 
Fan deactivation delay in Winter operation when the primary 
electric heater is deactivated 

 
0 

 
250 

 
60 

 
sec 

22 Fan motor control mode 
1 = Remote function from master with possible action by user 
2 = Absolute function only by Master 
3 = functionality as 1 if the Zone is ON, otherwise constrained 
OFF 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

--- 

23 Fan coil ID offset 
Extends the possibility of having network addresses > 22 
elements 
 

Address = (Par23 * 32) + Dip-Switch value 
You need to restart the RFC control in order to use the new 
address 

 
 
 

0 

 
 
 

2 

 
 
 

0 

 
 
 

--- 

За да промените стойността на параметър: 

• след като сте въвели списъка с параметри на чилъра, конвектора или клавиатурата, използвайте клавишите със стрелки 
нагоре и надолу, за да минаавте през страниците на параметрите до желания параметър; 
• натиснете текущо зададената стойност; 
• текущата стойност се оцветява в червено, за да покаже, че може да бъде променена чрез стрелки нагоре и надолу; 
• изберете желаната стойност и натиснете отметката за потвърждение. 

Забележка: след като изберете желаната стойност, ако пропуснете отметката за потвърждение, ще се запази старата 
стойност на настройката . 

За да копирате стойността на параметър във всички вентилаторни конвектори:  

Чрез натискане на „COPY“ близо до зададената стойност, последната ще бъде копирана автоматично във всички налични 
вентилаторни конвектори. 

8 ОПИСАНИЕ НА RFC СИСТЕМА 
На първо място се обърнете към конкретното ръководство за RFC (MCO01137I0300 РЕГУЛАТОР ЗА КОНВЕКТОР). 
RFC системата може да се инсталира с хидравличните клеми от серията VE, HCN и HCNA. 
Има два начина за инсталиране на RFC контролната система: 

1) Монтаж във вътрешността на вентилаторното отделение 
2) Монтаж на стена с помощта на винтове 

В стандартната конфигурация контролният панел Hi-T2 позволява пълен контрол на вентилаторните конвектори; обаче с 
превключваща се конфигурация на RFC контролната система можете да получите достъп до някои ръчни функции за 
регулиране на комфорта. Всъщност е възможно да се регулира зададената точка, като се използва главното копче, което дава 
леко изменение на стойността на зададената стойност (до +/- 5 ° C), която вече е зададена от контролния панел Hi-T2. Освен 
това, с подходяща параметризация, можете да позволите на RFC системата за управление да работи ръчно при вентилация; 
по-специално е възможно да се установи дали да се запази автоматичното регулиране, направено от контролния панел Hi-
T2, или да се използва подходящото копче дали да се спре или зададе една от 3-те скорости на вентилатора. 
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Дистанционното табло за управление „Hi-T2“ ви позволява да видите работните параметри на всеки отделен конвектор и тези 
на всяка отделна зона. 
Възможно е да се управляват до 80 водни терминални единици, които могат да бъдат разделени на 9 термични зони. След 
като получи относителната настройка на зоната, към която принадлежи, всяка водна терминална единица използва 
подходящата температурен датчик като работещ датчик. 
Когато инсталирате RFC системата с нашите чилъри I-32V5, е възможно да управлявате с един Hi-T2 дистанционен контролен 
панел до 7 чилъра / термопомпи в каскада и до 80 конвектора, разделени в 9 термични зони. Връзката между панела за 
дистанционно управление Hi-T2, чилърите и конвекторите е много проста: изисква екраниран кабел усукана двойка SSTP 
(напр. CAT5), свързан последователно. 
Възможни конфигурации: 

• 1 чилър / термопомпа без свързани терминални устройства за вода 
• до 7 чилъра / термопомпи в каскада без свързани терминали за вода 
• 1 чилър / термопомпа със свързани терминални блокове (до 80 единици) 
• до 7 чилъра / термопомпи със свързани терминални блокове (до 80 единици) 

Чилърите / термопомпите, които трябва да бъдат свързани в каскада, не изискват допълнителни работни датчици за поставяне 
в изходната тръба на цялата система, тъй като централизираната система придобива индивидуалните температури на всеки 
блок и контролира средната температура на подаване. Предимството на комбинираната RFC система се крие във факта, че 
единственият интерфейс за потребителя е дистанционното управление със сензорен екран Hi-T2, който е лесен с лесен за 
използване интерфейс за настройка и наблюдение на системата "водни терминални единици + чилъри / термопомпи ". 
Възможно е също така да се свържат в каскадни чилъри / термопомпи с различна мощност; дистанционното контролно табло 
Hi-T може да определи инсталирания изход. От дисплея на дистанционното управление можете също да разберете броя на 
работещите водни терминални единици по отношение на инсталираните и броя на активните чилъри в мрежата в сравнение 
с инсталираните. 

9 СВЪРЗВАНЕ В МРЕЖА 

Мрежата за свързване се основава на електрическия стандарт RS-485 и на стандартния протокол Modbus RTU. Мрежата се 
състои от "главен блок", дистанционен контролен панел "Hi-T2" и променлив брой "подчинени". Чилърите / термопомпите с 
адреси от 1 до 7 се считат за "роби". RFC с адреси от 10 до 96 са "подчинени" (всъщност могат да бъдат конфигурирани до 
максимум 80 вентилаторни конвектори). 
Ето някои важни бележки за електрическата връзка на мрежата: 

1. Използвайте подходящ кабел за RS-485 стандарт (усукан и екраниран). Също така е възможно да се използват общи 
CAT.5 UTP кабели, но ефектът е да се намали наполовина максималната дължина на мрежата. 
2. Свържете шината по начин daisy-chain (тип влизане / излизане), както е показано на фигурата. Счита се за лоша практика 
да се създават клонове, които свързват устройства с основния гръбнак на шината, въпреки че те са разрешени, ако не 
надвишават 2 метра. 
3. При най-класическата инсталация се използва "baudrate" от 9600 bps; в тази конфигурация максималната дължина на 
мрежата е около 1000 метра. 
4. Свържете 120 Ω терминални резистори в началото на шината (Hi-T) и в края (последния "подчинен"). Нагревателят на 
Hi-T2 вече присъства на хардуера; просто поставете dip switch през 3-4 конектора в положение ON. На "подчинения" 
поставете физически резистор между 2-те полюса (R + / R- за чилърите, A / B за RFC модулите). 
5. Спазвайте минимална дължина от 1 метър между устройствата в шината. 

AUTO 
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