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Obrázek 1: Náhled na zařízení

  1: LED dioda pro zobrazení sítě
  2: Displej
  3: LED dioda pro provoz v režimu pitné vody
  4: LED dioda pro zobrazení chyb a poruch
  5: Ovládací tlačítka
  6: Sériové číslo
  7: Spodní víko systémového řízení
  8:  Přívod s konektorem datového vedení
  9: Předperforované průrazy pro eventuální rozšíření systému
10: Přívod sítě
11: Síťová pojistka systémového řízení se nachází pod tímto víkem.
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Obrázek 2: Přívod senzoriky

   12: Datové vedení
13: Šroubení 3
14: Přívod datového vedení je zajištěn proti přepólování.
15: Zde připojit bílý kabel.
16: Zde připojit červený kabel.
17: Svorka datového vedení.
18: Šroubení 2
19: Šroubení 1
20: Aktivní měřená délka
22: Hmotnost ocel
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23: Dno nádrže
24: Ztupit šrouby! (Nebezpečí poranění)
25: Přepad
26: Stěna nádrže v dómu
27: Senzor
28: Snímač měřené hodnoty

1. Bezpečnostní pokyny

Prosíme, přečtěte si před uvedením tohoto přístroje do provozu pozorně
bezpečnostní informace a informace pro uživatele!
Pro dosažení optimálního výkonu zařízení následujte všechny pokyny
obsažené v informacích pro uživatele.
Tyto bezpečnostní a uživatelské informace dobře uchovejte.

Všeobecné bezpečnostní pokyny – vysvětlení značení

- odkazuje na informaci

- představuje upozornění a odkazuje na zvláštní situaci

- odkazuje na nebezpečnou situaci způsobující těžká poranění s
možnými až smrtelnými následky

1.1 Personál

Instalaci, uvedení do provozu a demontáž zařízení smí provázet pouze
školený a autorizovaný odborný personál. Při instalaci je třeba dbát
uživatelem stanovených a místně platných předpisů.

1.2 Stanovené užití zařízení

Zařízení je konstruováno pro účely stanovené v informacích pro uživatele.
Jakékoliv další využití a/nebo zneužití zařízení může zapřičinit nepředvídaná
ohrožení až smrt osob a způsobit ztrátu veškerých záruk výrobce.
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1.3 Omezení ručení

Výrobce nepřejímá žádné ručení za následující škody:

- nasazení neproškoleného a neautorizovaného personálu
- užití neodpovídající účelu zařízení
- neodborné otevření a/nebo manipulace se zařízením
- nezohlednění informací pro uživatele

1.4 Elektrický prou

!! Ohrožení života následkem zasažení elektrickým proudem!!

Při bezprostředním doteku vodivých částí zařízení a uvnitř něj existuje
riziko zasažení života ohrožujícím elektrickým proudem. Při poškození
izolace je nutno zařízení okamžitě vypnout a postiženou oblast uvést do
stavu mimo napětí.

Při všech pracích na zařízení je toto třeba uvést do stavu mimo napětí a
beznapěťovost zajistit.

1.5 Elektrické výboje

Proniknou-li do zařízení předměty (např. spony do vlasů, jehly či
mince) nebo tekutiny, mohou tyto způsobit život ohrožující elektrické
zkraty a vést k požárům. Uživatel je povinen zajistit, aby se do zařízení
ať už chtěně či nechtěně nedostaly žádné předměty, především z kovů
a/nebo kapaliny.
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1.6 Bezpečnost použití

Ovládání a užívání zařízení smí provádět pouze poučený a autorizovaný
personál.

1.7 Provoz pod napětím
Zařízení smí být  provozováno pouze pod napětím udaným v infomacích pro
uživatele.

1.8 Přívodní kabely

Při instalaci přívodních kabelů je nutno zohlednit uživatelem stanovené
a místně platné bezpečnostní předpisy. Vždy dbejte na připojení k
uzemnění. V případě  spojení s dalšími zařízeními dbejte na stejný
potenciál uzemnění (totožná strana silnoproudu).

1.9 Ventilace

Zařízení musí být instalováno tak, aby byla zajištěna dobrá ventilace. Na zařízení
nesmí být odkládány žádné předměty jako např. noviny apod.

1.10 Voda a vlhkost

Zařízení nesmí být provozováno v blízkosti vodivých kapalin. Na
zařízení a v jeho bezprostřední blízkosti nesmí být skladovány žádné
kapaliny.
Pozor: Nebezpečí elektrického výboje.

1.11 Teplota a teplo

Provozní teplota zařízení je udána v odstavci „Technická data“. Zařízení nesmí být
instalováno v blízkosti zdrojů tepla jako např. přímotopů, topných těles, pecí či
dalších teplo produkujících přístrojů.

1.12 Otevírání zařízení
Před otevřením zařízení odpojte přívod sítě!
Při dotyku částí uvnitř zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým
proudem. Zásahy do zařízení, způsobující jeho změny, nejsou dovoleny.
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1.13 Čištění

K čištění krytu zařízení nepoužívat žádná těkavá rozpouštědla jako na
bázi alkoholu, rozpouštědel, benzínu atd. Používejte pouze suchý čistý
hadr.

1.14 Nezvyklé zápachy

Vyskytne-li se nezvyklý zápach nebo kouř, okamžitě vypnout zdroj
napětí a zařízení odpojit od sítě. V tomto případě se obraťte na vašeho
prodejce nebo přímo na výrobce.

1.15 Pojistky

Výměnu pojistek na a uvnitř zařízení smí provádět pouze školený a
autorizovaný odborný personál a tato smí být prováděna pouze ve
vypnutém stavu mimo napětí. Zařízení je před výměnou pojistky nutno
odpojit od sítě. V opačném případě hrozí nebezpečí zasažení
elektrickým proudem. Ochranná funkce pojistky a hodnota zajištění je
udána v informacích pro uživatele. Užití pojistek odlišných od těch,
které jsou předepsány v uživatelských informacích povede k zániku
záruky na toto zařízení.

1.16 Opravy

Uživatel sám nesmí provádět žádnou další údržbu, kromě popsané v informacích
pro uživatele. Veškeré další údržbové práce a opraby smí provádět pouze školený a
autorozovaný personál.

1.17 Speciální bezpečnostní pokyny

Při instalaci a při zacházení s 230V~ síťovým napětím je bezpodmínečně nutno
zohlednit předpisy VDE. Zařízení provozovaná pod napětím 230 V smí být
zapojovat pouze odborný personál. V místě montáže musí být možné bezpečné
položení všech připojených kabelů.

 Kabely pro přívod elektrického proudu a datové kabely nesmí být poškozeny,
stlačeny či jinak stísněny. Místo montáže musí být voleno tak, aby síťová zástrčka
v nebezpečných situacích byla snadno dosžitelná a bylo možné ji vytáhnout ze
zásuvky. Místo montáže volte rovněž tak, aby si na zařízení a jeho přívodech
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nepozorovaně nemohly hrát děti.

2. Použití

Systémové řízení „SILENTIO“ je elektronický systém pro správu vodního
hopodářství, který byl vyvinut speciálně pro využití dešťové vody v domácím
prostředí.  V průmyslu jej lze využít pouze omezeně. Použitelné jsou různé
systémy nádrží (z umělé hmoty, betonové, sklepní nebo zemní). Železobetonové
nádrže a ostatní nádrže z kovu jsou vhodné pouze se zohledněním následujících
pokynů.  U nádrží z kovu dochází k častému výskytu chyb měření. Pomoci zde
může instalace senzoriky v co největší vzdálenosti od kovového těla nádrže.
Například v případě válcové nádrže se jako montážní bod pro senzoriku volí její
střed.

3. Popis

Vlastnosti:
- vyobrazení úrovně hladiny v krocích po 1% a současně sloupcově
- volitelnost bodů sepnutí dopouštění pitné vody v krocích po 1%
- automatické proplachování přívodů pitné vody (volitelný interval den

a noc)
- dialogová navigace uživatele (jazyk volitelný)
- vyobrazení stavu zařízení na třech dodatkových LED diodách
- sledování snímače měřené hodnoty a senzoru
- vyobrazení chyb v textové podobě

Technické údaje:

Řídící elektronika Snímač měřené hodnoty

Provozní napětí   :230VAC Měřící napětí            :12DC
Zabezpečení  :T50mA Měřící frekvence :(0,2-20)kHz
Příkon :3VA Délka datového vedení  :20m
Hloubka nádrže :3m (volitelně 6m)
Rozměry [mm]  :155x165x90 Rozměry [mm]       :90x80x50
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Připojení dodatkového čerpadla Připojení ventilu

Provozní napětí :230V AC Provozní napětí :230V AC
Výkon čerpadla :max. 850VA Výstupní proud :max. 1A

Upozornění:

V zařízení obsažená pojistka zabezpečuje pouze řídící elektroniku.
Připojení ventilu a čerpadla není zabezpečeno. Ob tyto přívody jsou
zajištěny pouze pojistkou předřazenou zásuvce.

Žlutá LED dioda „Provoz v režimu pitné vody“ se rozsvítí v okamžiku, kdy
ventil přepne na pitnou vodu. Na provoz na pitnou vodu budete
upozorněni. Červená LED dioda „Chyba“ svítí tehdy, rozpozná-li zařízení
chybu. Na displeji se zobrazí odkaz na příčinu v textové podobě.

4. Montáž
4.1 Systémové řízení

Síťová zástrčka zařízení slouží jako vypínač (ZAPNUTO/VYPNUTO).

Před otevřením zařízení vytáhnout síťovou zástrčku!

Systémové řízení je do základního přístroje „SILENTIO“ firmy Graf integrováno.
Vždy, když musíte otevřít spodní víko [7] systémového řízení, vytáhněte před
otevřením zařízení síťovou zástrčku!

4.2 Připojení senzoriky a datového vedení

Senzorická elektronika se skládá z ocelového závaží [22] s červeným a bílým
senzorickým kabelem [27] a se snímačem měřené hodnoty [28].
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Obrázek 3:  Senzorika

1. Nejprve namontujte snímač měřené hodoty (otevřít víko) na stěnu nádrže (v
nádrži Graf z umělé hmoty preferovat umístění v dómu). Montážní místo
snímače měřené hodnoty by se mělo nacházet optimálně v rozmezí 10 cm až
20 cm nad přepadem [25]. Pro upevnění použijte v balení přiložené šrouby. Pro
omezení nebezpečí zranění šrouby po dotažení na vnější straně nádrže ztupte
[24].

2. Změřte výšku ode dna nádrže [23] k zakončení svorek [15] a [16] na snímači
měřené hodnoty.

3. Délku připojovacího kabelu přizpůsobte změřené výšce.

4. Senzorický kabel připojte ke snímači měřené hodnoty následujícím způsobem:
 Odizolujte oba kabely v délce 5-7 mm. Poté protáhněte červený kabel

šroubením 1 [19], šroubení 1 lehce přitáhněte a připojte červený kabel na
svorku [16]. Odizolovaný bílý senzorický kabel protáhnětě šroubením 2 [18].
Šroubení 2 lehce přitáhnětě a připojte bílý kabel na svorku [15].

5. Nyní protáhněte konec datového vedení [12], na kterém se nenachází zástrčka
šroubením 3[13].  Šroubení 3 lehce přitáhněte a připojte žíly datového vedení
[12] na dvojitou svorku [14]. Přívod datového vedení je zabezpečen proti
přepólování,
Pozor! Šrouby přitahujte přiměřeně, nepřetáčejte je!

6. Nyní dohlédněte na řádné upevnění snímače měřené hodnoty a všech šroubení.
Uzavřete víko snímače a zabezpečte jej pro teto účel určenými upevňovacími
šrouby.

7. Posledním krokem montáže senzoriky je odborné položení datového vedení
[12] k řízení systému. Pro tento účel použijte prázdnou trubku. (Datové vedení
není vhodné pro přímé položení do země).
 Datový kabel je na zatím volném konci opatřen zástrčkou. Tuto zástrčku
zasuňte do příslušné zdířky [8] systémového řízení.
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Upozornění:
Červený a bílý kabel by měly být vedeny rovně dolů a měly by být napnuty s
užitím ocelového závaží. Ocelové závaží [22] by se mělo vznášet v
minimální vzdálenosti ode dna nádrže [23].

4.3. Elektrické zapojení ventilu na proplachování filtru

Zapojení ventilu pro čištění filtru na dešťovou vodu je volitelné. V případě, že
nehodláte využívat dešťovou vodu, pokračujte ve čtení v bodě 3 (Uvedení do
provozu).

 Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku.

Před zapojením dbejte bezpodmínečně na uvedení vašeho zařízení na využití
dešťové vody do stavu mimo napětí!

Konec kabelu magnetického ventilu na čištění filtru na dešťovou vodu protáhněte
příslušným šroubením krytu systémového řízení SILENTIO.
Otevřete spodní víko [7] (viz Obrázek1 1). Průrazy pro dodatečná šroubení jsou
předraženy. Vhodným nářadím (např. malým šroubovákem) otevřete průraz
(velikostně odpovídající použitému šroubení). Nasaďte do průrazu příslušné
šroubení a upevněte jej matkou. Řádným způsobem odizolujte žíly kabelu. Poté
protáhněte konec kabelu nasazeným šroubením systémovéhoo řízení. Ochranný
vodič (žluto-zelená žíla kabelu) na volnou svorku s označením „PE / Ground“.
Neutrální vodič (modrá žíla kabelu) připojte na volnou svorku s označením „5“
(přenosný přístroj). Hnědou žílu kabelu připojte na svorku „3“. Následující
obrázek ještě jednou vysvětlí jednotlivá spojení:

Poznámka:

Za účelem zachování přehlednosti nejsou ostatní připojovací kabely vyobrazeny.



Strana 12

1: Přívod čerpadla
2: Přívod dodatkového čerpadla
3: Ventil na proplachování filtru
4: Přepínací ventil
5: N- vodič
P: L- vodič

                       PE / Ground : ochranný vodič

Obrázek 4: Plán zapojení ventilu na proplachování filtru

Po připojení na svorku spodní víko [7]  systémového řízení opět uzavřete.

4.4 Elektrické přívod dodatkového čerpadla

Připojení dodatkového čerpadla je volitelné. Nehodláte-li dodatkové
čerpadlo používat, pokračujte prosíme pod bodem 5 (Uvedení do provozu).
Řízení připojení dodatkového čerpadla probíhá souběžně s provozem
domovního vodního hospodářství. Vývinem tlaku z vodního hospodářství

(čerpadlo v chodu) dojde k zapnutí přívodu dodatkového čerpadla.

Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku! Před zapojením
bezpodmínečně dbejte na uvedení vašeho zařízení na využití dešťové vody do
stavu mimo napětí!
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Pro zapojení dodatkového čerpadla je nezbytně nutný zemnící kabel.
Doporučujeme, vést tento kabel prázdnou trubkou od nádrže až místu montáže
vašeho zařízení na využití dešťové vody. Konec kabelu protáhněte pro tyto účely
určeným šroubením krytu systémového řízení SILENTIO.  Otevřete dolní kryt [7]
systémového řízení (viz Obrázek 1). Odstraňte jedno ze slepých šroubení a nasaďte
na jeho místo jedno z přibalených šroubení. Řádně odizolujte žíly kabelu a poté
protáhněte konec kabelu nasazeným šroubením systémového řízení. Připojte
ochranný vodič (zeleno-žlutá žíla kabelu) na volnou svorku s označením „PE /
Ground“. Neutrální vodič (modrá žíla kabelu) poté připojte na volnou svorku s
označením „5“ (přenosné zařízení). Hnědou žílu kabelu (přívod elektrického
proudu k dodatkovému čerpadlu) připojte na svorku „2“. Následující obrázek ještě
jednou vysvětlí jednotlivá spojení:

1: Přívod čerpadla
2: Přívod dodatkového čerpadla (pro SILENTIO Press)
3: Ventil na proplachování filtru
4: Přepínací ventil
5: N- vodič
P: L- vodič

                       PE / Ground : ochranný vodič

Obrázek 5: Plán zapojení dodatkového čerpadla

Po zapojení spodní víko systémového řízení [7] opět uzavřete.
Poznámka:

Pro zachování přehlednosti nejsou ostatní připojovací kabely vyobrazeny.
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5. Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se přesvědčte o tom, že jsou všechna pro síťové napětí
přístupná místa opět uzavřená (ochrana proti dotyku musí být plně funkční).
Nejprve otevřete průhledné víko systémového řízení. Nyní zasuňte síťovou
zástrčku do pro tento účel určené zásuvky. Při prvním zapnutí se systém dotáže na
nastavení komunikačního jazyka a příslušnou výšku nádrže. Při každém dalším
zapnutí se zobrazí pouze typ přístroje a verze software.

Obrázek 6: Zobrazení během kontroly zařízení

Rozpozná-li zařízení po inicializaci správnou instalaci, zobrazí se na LCD-displeji
vyhodnocená úroveň hladiny (v %).

Obrázek 6 ukazuje LCD-displej v provozním režimu. Až na úroveň hladiny a stavy
sepnutí „FV“ a „P“ by vyobrazení měla odpovídat vašemu zadání. Použité zkratky
mají následující význam:

- FV+ : filtrační ventil otevřený
- FV- : filtrační ventil zavřený
- P+ : čerpadlo pracuje
- P- : čerpadlo nepracuje

Obrázek 7: Displej v provozním režimu

NÁDRŽ: FV- P+
    23%

SILENTIO
REV 3.2
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6. Nastavení systémového řízení

Po zprovoznění je systémové zařízení možno nastavit podle vašich specifických
podmínek a požadavků. Nastavené je možné s využitím jednoduchých prostředků.
Pro tyto účely vám jsou k dispozici čtyři tlačítka: šipka nahoru, šipka dolů, MENU
a OK. Veškerá nutzná zadání jsou řízena z menu na LCD-displeji. Nastavení
systémového řízení můžete kdykoli vrátit zpět na standardní nastavení výrobce.
Provedení tohoto nastavení lze provést pouze v provozním režimu. (Zobrazení viz
Obrázek  7):

Pro tento účel stiskněte nejprve tlačítko „OK“ a držte jej stisknuté.
Současně stistněte tlačítko „MENU“.

Za krátkou dobu se objeví následující zobrazení:

Obrázek 8: Zobrazení nastavení na standardní hodnoty výrobce

Zaznamenáte-li toto zobrazení, můžete stisknutá tlačítka opět uvolnit. Strukturu
menu integrovanou do systémového řízení představuje Obrázek 8.  Dostanete se
tam stisknutím tlačítka „MENU“ po dobu delší než 5 sekund. Při vyvolání úrovně
menu dojde k vypnutí všech výstupů a k přerušení provozu zařízení. Systémové
řízení přepne automaticky zpět do provozního režimu, nedojde-li během 30 sekund
k zadání žádných hodnot.

Tlačítko „MENU“ (>5s)

Obrázek 9: Úroveň hlavního menu

STANDARDNÍ HODNOTY
    23%

  BODY SEPNUTÍ ZAŘÍZENÍ VŠEOBECNĚ RUČNÍ FUNKCE

NÁDRŽ: FV- P+
    23%
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Pro dosažení jednotlivých funkcí ve spodnich úrovních menu stiskněte prosím
tlačítko „OK“. Ze spodních úrovní  menu se zpět do provozního režimu dostanete
stisknutím tlačítka „MENU“.

BODY SEPNUTÍ

Tlačítko „OK“

 VENTIL ZAPNUTÝ
 0-100% 10%

 VENTIL VYPNUTÝ
 0-100%                12% Dopouštění pitné vody vypnuté �. Působí na

přívod „Přepínací ventil“.

Dopouštění pitné vody zapnuté (číselná hodnota je
vždy menší než v případě vypnutého
ventilu �) Působí na přívod „Přepínací ventil“.

PIT.V. PROP. INTERV
 0-14 DNI           14

Proplachování pitnou vodou každých „14“ dní
�Hodnota „0“ vypíná proplachování� Působí na
přívod „Přepínací ventil“.

Proplachování přívodu pitné vody po dobu „30“
sekund �. Působí na přívod „Přepínací ventil“.

PIT.V. PROP.      TRV.
 0-60 SEK              30

Čištění filtru na dešťovou vodu každých „14“ dní.
Hodnota „0“ tento způsob čištění vypne.
Reinigungsart aus.

FIL PROPL. INTERV
 0-14 DNÍ           14

Čištění filtru na dešťovou vodu po dobu „5“ s. FIL PROPL        TRV.
 0-60 SEK               5

FIL PROPL
 ZVÝŠENÍ 2%

Čištění filtru na dešťovou vodu při zvýšení
úrovně hladiny o 2% po dešti. Dojde-li k dalšímu
zvýšení hladiny, následuje proplachování již
jenom v intervalu 3 hodin. Hodnota „0“ tento
způsob čištění vypne.

Úroveň hlavního menu
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Obrázek 10: Podřazené menu „Body sepnutí“

Jednotlivé body sepnutí můžete změnit stisknutím tlačítka „OK“. Měněná hodnota
začne blikat. Poté je tuto hodnotu možno změnit stisknutím šipky nahoru či dolů.
Pro potvrzení hodnoty opět stiskněte tlačítko „OK“.

Upozornění:

Obrázek 10 ukazuje současně i hodnoty standardně nastavené od výrobce.

Následující vyobrazení představuje všeobecná nastavení zařízení:

Obrázek 11: Podřazené menu „Zařízení všeobecně“

ZAŔÍZENÍ VŚEOB.

JAZYK / LANGUAGE
DEUTSCH

Tlačítko „OK“

Viz [20] v Obrázku 2.
(6m senzor lze objednat )

MĚŘENÁ DÉLKA
30-600cm         200

Úroveň hlavního menu

FIL PROPL. PIT. VODA
  NE

Povolit čištění filtru na dešťovou vodu pitnou
vodou (Standard: „NE“)
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Poslední část úrovně ovládání představují ruční funkce:

Obrázek 12: Podřazené menu „Ruční funkce“

7. Chybová hlášení a odstranění chyb:

Funkčnost systémového řízení je nutno v pravidelných intervalech
(nejpozději každé 4 týdny) překontrolovat.

Vyobrazená hlášení přitom představují pouze pravděpodobnosti; v případě
mnohočetných, současně se vyskytujících chyb není možná jednoznačná lokalizace
ze strany zařízení.

Prosíme zohledněte skutečnost, že systémové řízení chyby a nedostatky v
domovním vodním hospodářství nerozpozná. (Domovní vodní
hospodářství nepředává systémovému řízení žádná chybová hlášení.)

RUČNÍ FUNKCE

POSLEDNÍ PROPL.
PIT. VODA                         0

Taste „OK“

 RUČ. PROPL.
 PIT. VODA           NE

Čas ve dnech, uplynulých od posledního
propláchnutí

POSLEDNÍ PROPL.
FIL.                                1

RUČ. PROPL.
FIL.                         NE

Čas ve dnech, uplynulých od posledního
propláchnutí filtru.

Aktivovat proplachování filtru

Aktivovat proplachování přívodu pitné vody.
�Přepínací ventil setrvává dlouhodobě zapnutý.
Žlutá LED-dioda bliká. Zařízení využívá pitnou
vodu!

Úroveň hlavního menu
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Jsou-li idnetifikovány chyby senzoriky, nemůže systémové řízení dále samostatně
pracovat.

Obrázek 13: Chybová hlášení

Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku!

CHYBA
SENZOR

Příčinou této chyby je poškození bílého
senzorického vodiče.

 CHYBA
DK ZKRAT

Možnosti chyb:
 - Datový kabel na snímači měřené hodnoty není
připojen na svorku datového vedení [14], ale na
svorku senzoru [15/16]
 - Cinch- zástrčka nebo Cinch- spojka mají zkrat
 - Žíly datového vedení byly poškozeny

 CHYBA
SNÍMAČ MH

Snímač měřené hodnoty neposkytuje signál a
je třeba jej vyměnit.

CHYBA
SENZORIKA

Za účelem další diagnózy vyjměte ocelové závaží
[22] z vody. Zmizelo-li chybové hlášení, byl příčinou
bílý senzorický kabel. Přetrvává-li chybové hlášení i
nadále, je jeho příčinou defektní snímač měřené
hodnoty.

 CHYBA
ŽÁDNÝ SIGNÁL

Spojení mezi systémovým řízením a
snímačem měřené hodnoty je přerušeno.

CHYBA
DATOVÁ PAMĚŤ

Pokuste se nejprve vrátit systémové řízení
zpět na standardní hodnoty (viz Strana 15).
Přetrvává-li chybové hlášení i nadále,
kontaktujte vašeho servisního partnera.
Upozornění: Po nastavení zpět na standardní
hodnoty vaše specifické nastavené hodnoty
zmizí a musí být znovu zadány.
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Pokud zařízení nevykazuje vůbec žádnou funkci, přezkoumejte nejprve, zda je
zásuvka pod napětím, případně prověřte domovní pojistky.

Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku!

Vede-li zásuvka napětí, vytáhněte síťovou zástrčku systémového řízení. V
beznapěťovém stavu otevřete spodní víko systémového řízení (viz Obrázek 1 na
straně 2) a přezkoumejte síťovou pojistku zařízení..
Nevedla-li vaše snaha k úspěchu, obraťte se prosím na vašeho servisního partnera.

8. Možnosti rozšíření:

Se systémovým řízením SILENTIO jste pořídili přístroj, který lze dovybavit
zvláštními funkcemi:

1. Možnost tlakový senzor
S jeho využitím je provoz zařízení možný i v jiných médiích a

jiných hloubkách. Senzor je třeba přizpůsobit zařízení.

2. Možnost odčerpání
Vystoupání hladiny nádrže přes zadanou hodnotu uvede do

činnosti ventil nebo čerpadlo, čímž se zamezí překročení úrovně hladiny v
nádrži přes maximální úroveň.

3. Možnost doplnění
Poklesne-li úroveň hladiny v hlavní nádrži pod určitou hodnotu,

dojde k doplnění hlavní nádrže z doplňkové nádrže. Čerpadlo pro tyto
účely musí být vybaveno ochranou proti suchému chodu.
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Aby bylo možné tyto vyjmenované funkce využívat, musí být zařízení zasláno
výrobci k dovybavení. Příslušné náklady budou fakturovány zvlášť.

9. Výrobce:

GmbH

  Niederlassung Prenzlau

Franz Wienholz Strasse 40
D – 17291  Prenzlau

Tel. : 03984 - 80 87 17
Fax  : 03984 - 80 69 61

Internet : www.veinland.net
E-Mail : info@AS-Prenzlau.de

V případě závad prosíme o krátký popis chyby a sdělení typu zařízení,
sériového čísla a vaší kompletní adresy včetně telefonního čísla e-mailem.

(Nám i sobě velmi usnadníte práci, opustíte-li od časově náročných
zpětných dotazů, čímž mimo jiné  přispějete malou mírou k zachování
bezplatnosti této služby.)
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10. Všeobecné montážní předpisy:

Při montáži zařízení na využití dešťové vody je nutno zohlednit následující
předpisy:

DIN EN 806: -  Instalace v pitné vodě
-  Plánování a provedení
- Výpočet průměru trubek
-  Provoz zařízení

DIN EN 1717: - Volný výtok mezi pitnou a dešťovou vodou
- Označení, že je v areálu instalováno zařízení na využití
dešťové vody.
- Označení odběrových míst dešťové vody

- Označení instalační sítě dešťové vody
- Zabezpečení proti zpětnému ucpání (např.
zabezpečovací klapka)
- Zabezpečení proti mrazu
- Odvětratelné zásobní nádrže
- Žádná příčná zúžení v odvodnění

DIN EN  1256: - Technická pravidla v oblasti odvodňování
pozemků

DIN EN 752: - Odvodňovací systémy mimo budov

Předpisy místních zásobovatelů a organizací pro zneškodňování odpadů:
-
- Případně ohlašovací povinnost zařízení a další
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11. Zneškodnění odpadů:

12. Analogový výstup:

Jako dodatkovou funkcí je váš přístroj vybaven analogovým výstupem. Tento
výstup tvoří procentuální hodnotu (0%-100%) zobrazovanou systémovým řízením
v rozmezí napětí 0V až 10V. Přitom platí následující připojovací hodnoty:

minimální zátěžový odpor : 20K Ohm
ochrana proti zkratu : ano
zkratový proud : cca. 15mA
délka vedení : max. 200m (stíněná)

Upozornění:

Systémové řízení je schopno zobrazovat pouze celé procentuální hodnoty.
Tyto se promítají do analogového signálu. Smysl tedy dává pouze
vyhodnocování jednoho desetinného místa analogového signálu.

Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku!

Obrázek 14 ukazuje polohu přívodů. Tyto jsou přístupné tehdy, dojde-li k otevření
spodního víka systémového řízení ([7] v Obrázku 1).

Před otevřením tohoto víka je nutno systémové řízení odpojit od sítě!

Přístroje nesmí být zneškodňovány v rámci nádob
používaných pro komunální (domovní) odpad. Je
nutno je odevzdat v příslušných sběrných dvorech k
odborné recyklaci.
Přispějte vaší pomocí – vysloužilé elektrické přístroje
odevzdejte v rámci sběru tříděného odpadu.
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Obrázek 14: Poloha analogového výstupu

Pro vyvedení kabelu je nutno otevřít průraz M12/M16 na spodní straně
systémového řízení.  Po otevření vsaďte přibalený průvod do průlomu a protáhněte
jím kabel do vnitřku systémového řízení.

Jako příklad použití je na následující straně vyobrazen přenos analogového signálu
na systém HomeMatic®.

Upozornění:

Systém HomeMatic® – je výrobek společnosti eQ3 AG.   Další informace k
tomuto systému naleznete zde: www.eQ-3.de .
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Obrázek 15: Zapojení do systému HomeMatic®
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Obrázek 15, Legenda: Zapojovací schéma řídícího zařízení SILENTIO resp. AQ+
do systému HomeMatic

Požadován je modul RS485 I/O. Úroveň hladiny a případné chyby je možné
sledovat přes centrálu a lze je využít prostřednictvím uživatelského rozhraní
“WebUI”.

Störungsmeldung = poruchové hlášení
Füllstand = úroveň hladiny
Signalrichtung = směr signálu
Steuergerät = řídící zařízení

13. Kontakt poruchového hlášení:

Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku!

Vaše zařízení je vybaveno doplňkovou funkcí  bezpotenciálového kontaktu
poruchového hlášení. Tento kontakt je realizován jako měnič. Maximálně lze užít
230 V AC při proudu 1 A. Aktivace tohoto kontaktu proběhne tehdy, vyskytne-li
se jedna z chyb, uvedených pod bodem 7. Obrázek na následující straně ukazuje
polohu přívodů. Tyto jsou přístupné při otevření spodního víka systémového řízení
([7] v Obrázku 1).

Před otevřením tohoto víka je nutno odpojit systémové řízení od sítě!

Pro vysvětlení :

- COM společné zapojení
- NC v bezproudém stavu spojení s COM
- NO v případě poruchy spojení s COM
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Obrázek 16:  Poloha kontaktu chybového hlášení

Pro vyvedení kabelu musí být průraz M12/M16 na spodní straně systémového
řízení otevřený. Po otevření nasaďte přiložený průvod do průrazu a proveďte jím
kabel do vnitřního prostoru systémového řízení.

Příloha A – použité symboly:

Pozor!  Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku.

Varování před nebezpečným elektrickým napětím.

Pozor! Došlo k chybě.

Provoz na pitnou vodu.

Listovat dolů.
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Listovat nahoru.

Ochranná třída I

Používat pouze v suchých místnostech.
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Informace pro uživatele

Systémové řízení „SILENTIO“

Zařízení na měření úrovně hladiny a dopouštění pitné vody

Číslo položky: 351022




Otto Graf GmbH
Carl-Zeiss-Str. 2-6


Tel .: 07641-5890


Kunststofferzeugnisse D-79 331 Teningen


Fax: 07641-58950



Obrázek 1: Náhled na zařízení


  1:
LED dioda pro zobrazení sítě


  2:
Displej


  3:
LED dioda pro provoz v režimu pitné vody


  4:
LED dioda pro zobrazení chyb a poruch


  5:
Ovládací tlačítka


  6:
Sériové číslo


  7:
Spodní víko systémového řízení


  8: 
Přívod s konektorem datového vedení


  9:
Předperforované průrazy pro eventuální rozšíření systému


10:
Přívod sítě


11:
Síťová pojistka systémového řízení se nachází pod tímto víkem. 



Obrázek 2: Přívod senzoriky




12:
Datové vedení


13:
Šroubení 3



14:
Přívod datového vedení je zajištěn proti přepólování.


15:
Zde připojit bílý kabel.



16:
Zde připojit červený kabel.


17:
Svorka datového vedení.


18:
Šroubení 2



19:
Šroubení 1



20:
Aktivní měřená délka 



22:
Hmotnost ocel


23:
Dno nádrže


24:
Ztupit šrouby! (Nebezpečí poranění)



25:
Přepad


26:
Stěna nádrže v dómu

27:
Senzor

28:
Snímač měřené hodnoty

1. Bezpečnostní pokyny


Prosíme, přečtěte si před uvedením tohoto přístroje do provozu pozorně bezpečnostní informace a informace pro uživatele!
Pro dosažení optimálního výkonu zařízení následujte všechny pokyny obsažené v informacích pro uživatele.


Tyto bezpečnostní a uživatelské informace dobře uchovejte. 

Všeobecné bezpečnostní pokyny – vysvětlení značení 



		

		- odkazuje na informaci



		

		- představuje upozornění a odkazuje na zvláštní situaci



		

		- odkazuje na nebezpečnou situaci způsobující těžká poranění s možnými až smrtelnými následky






1.1 Personál

Instalaci, uvedení do provozu a demontáž zařízení smí provázet pouze školený a autorizovaný odborný personál. Při instalaci je třeba dbát uživatelem stanovených a místně platných předpisů. 


1.2 Stanovené užití zařízení 

Zařízení je konstruováno pro účely stanovené v informacích pro uživatele. Jakékoliv další využití a/nebo zneužití zařízení může zapřičinit nepředvídaná ohrožení až smrt osob a způsobit ztrátu veškerých záruk výrobce. 

1.3 Omezení ručení

Výrobce nepřejímá žádné ručení za následující škody:


		

		- nasazení neproškoleného a neautorizovaného personálu 
- užití neodpovídající účelu zařízení 
- neodborné otevření a/nebo manipulace se zařízením 
- nezohlednění informací pro uživatele





1.4 Elektrický prou


         !! Ohrožení života následkem zasažení elektrickým proudem!!


		

		Při bezprostředním doteku vodivých částí zařízení a uvnitř něj existuje riziko zasažení života ohrožujícím elektrickým proudem. Při poškození izolace je nutno zařízení okamžitě vypnout a postiženou oblast uvést do stavu mimo napětí. 

Při všech pracích na zařízení je toto třeba uvést do stavu mimo napětí a beznapěťovost zajistit.








1.5 Elektrické výboje


		

		Proniknou-li do zařízení předměty (např. spony do vlasů, jehly či mince) nebo tekutiny, mohou tyto způsobit život ohrožující elektrické zkraty a vést k požárům. Uživatel je povinen zajistit, aby se do zařízení ať už chtěně či nechtěně nedostaly žádné předměty, především z kovů a/nebo kapaliny. 






1.6 Bezpečnost použití

Ovládání a užívání zařízení smí provádět pouze poučený a autorizovaný personál. 

1.7 Provoz pod napětím
Zařízení smí být  provozováno pouze pod napětím udaným v infomacích pro uživatele.  

1.8 Přívodní kabely


		

		Při instalaci přívodních kabelů je nutno zohlednit uživatelem stanovené a místně platné bezpečnostní předpisy. Vždy dbejte na připojení k uzemnění. V případě  spojení s dalšími zařízeními dbejte na stejný potenciál uzemnění (totožná strana silnoproudu). 





1.9 Ventilace

Zařízení musí být instalováno tak, aby byla zajištěna dobrá ventilace. Na zařízení nesmí být odkládány žádné předměty jako např. noviny apod. 

1.10 Voda a vlhkost


		

		Zařízení nesmí být provozováno v blízkosti vodivých kapalin. Na zařízení a v jeho bezprostřední blízkosti nesmí být skladovány žádné kapaliny. 
Pozor: Nebezpečí elektrického výboje. 





1.11 Teplota a teplo

Provozní teplota zařízení je udána v odstavci „Technická data“. Zařízení nesmí být instalováno v blízkosti zdrojů tepla jako např. přímotopů, topných těles, pecí či dalších teplo produkujících přístrojů. 

1.12 Otevírání zařízení

		

		Před otevřením zařízení odpojte přívod sítě!
Při dotyku částí uvnitř zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým proudem. Zásahy do zařízení, způsobující jeho změny, nejsou dovoleny. 






1.13 Čištění


		

		K čištění krytu zařízení nepoužívat žádná těkavá rozpouštědla jako na bázi alkoholu, rozpouštědel, benzínu atd. Používejte pouze suchý čistý hadr.






1.14 Nezvyklé zápachy 


		

		Vyskytne-li se nezvyklý zápach nebo kouř, okamžitě vypnout zdroj napětí a zařízení odpojit od sítě. V tomto případě se obraťte na vašeho prodejce nebo přímo na výrobce. 





1.15 Pojistky


		

		Výměnu pojistek na a uvnitř zařízení smí provádět pouze školený a autorizovaný odborný personál a tato smí být prováděna pouze ve vypnutém stavu mimo napětí. Zařízení je před výměnou pojistky nutno odpojit od sítě. V opačném případě hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Ochranná funkce pojistky a hodnota zajištění je udána v informacích pro uživatele. Užití pojistek odlišných od těch, které jsou předepsány v uživatelských informacích povede k zániku záruky na toto zařízení. 






1.16 Opravy

Uživatel sám nesmí provádět žádnou další údržbu, kromě popsané v informacích pro uživatele. Veškeré další údržbové práce a opraby smí provádět pouze školený a autorozovaný personál. 


1.17 Speciální bezpečnostní pokyny


Při instalaci a při zacházení s 230V~ síťovým napětím je bezpodmínečně nutno zohlednit předpisy VDE. Zařízení provozovaná pod napětím 230 V smí být zapojovat pouze odborný personál. V místě montáže musí být možné bezpečné položení všech připojených kabelů.

 Kabely pro přívod elektrického proudu a datové kabely nesmí být poškozeny, stlačeny či jinak stísněny. Místo montáže musí být voleno tak, aby síťová zástrčka v nebezpečných situacích byla snadno dosžitelná a bylo možné ji vytáhnout ze zásuvky. Místo montáže volte rovněž tak, aby si na zařízení a jeho přívodech nepozorovaně nemohly hrát děti.

2. Použití

Systémové řízení „SILENTIO“ je elektronický systém pro správu vodního hopodářství, který byl vyvinut speciálně pro využití dešťové vody v domácím prostředí.  V průmyslu jej lze využít pouze omezeně. Použitelné jsou různé systémy nádrží (z umělé hmoty, betonové, sklepní nebo zemní). Železobetonové nádrže a ostatní nádrže z kovu jsou vhodné pouze se zohledněním následujících pokynů.  U nádrží z kovu dochází k častému výskytu chyb měření. Pomoci zde může instalace senzoriky v co největší vzdálenosti od kovového těla nádrže. Například v případě válcové nádrže se jako montážní bod pro senzoriku volí její střed. 



3. Popis



Vlastnosti:


· vyobrazení úrovně hladiny v krocích po 1% a současně sloupcově

· volitelnost bodů sepnutí dopouštění pitné vody v krocích po 1% 


· automatické proplachování přívodů pitné vody (volitelný interval den a noc)


· dialogová navigace uživatele (jazyk volitelný)


· vyobrazení stavu zařízení na třech dodatkových LED diodách

· sledování snímače měřené hodnoty a senzoru

· vyobrazení chyb v textové podobě

Technické údaje:


Řídící elektronika


Snímač měřené hodnoty

Provozní napětí  
:230VAC

Měřící napětí 
          :12DC
Zabezpečení 
:T50mA


Měřící frekvence
:(0,2-20)kHz
Příkon

:3VA


Délka datového vedení  :20m
Hloubka nádrže
:3m (volitelně 6m)

Rozměry [mm] 
:155x165x90

Rozměry [mm]       :90x80x50


Připojení dodatkového čerpadla

Připojení ventilu

Provozní napětí
 
:230V AC
Provozní napětí
:230V AC


Výkon čerpadla 

:max. 850VA
Výstupní proud
:max. 1A


Upozornění:

V zařízení obsažená pojistka zabezpečuje pouze řídící elektroniku. Připojení ventilu a čerpadla není zabezpečeno. Ob tyto přívody jsou zajištěny pouze pojistkou předřazenou zásuvce. 

Žlutá LED dioda „Provoz v režimu pitné vody“ se rozsvítí v okamžiku, kdy ventil přepne na pitnou vodu. Na provoz na pitnou vodu budete upozorněni. Červená LED dioda „Chyba“ svítí tehdy, rozpozná-li zařízení chybu. Na displeji se zobrazí odkaz na příčinu v textové podobě. 


4. Montáž
4.1 Systémové řízení


Síťová zástrčka zařízení slouží jako vypínač (ZAPNUTO/VYPNUTO). 


Před otevřením zařízení vytáhnout síťovou zástrčku!

Systémové řízení je do základního přístroje „SILENTIO“ firmy Graf integrováno. Vždy, když musíte otevřít spodní víko [7] systémového řízení, vytáhněte před otevřením zařízení síťovou zástrčku!


4.2 Připojení senzoriky a datového vedení

Senzorická elektronika se skládá z ocelového závaží [22] s červeným a bílým senzorickým kabelem [27] a se snímačem měřené hodnoty [28]. 




Obrázek 3:  Senzorika

1.
Nejprve namontujte snímač měřené hodoty (otevřít víko) na stěnu nádrže (v nádrži Graf z umělé hmoty preferovat umístění v dómu). Montážní místo snímače měřené hodnoty by se mělo nacházet optimálně v rozmezí 10 cm až 20 cm nad přepadem [25]. Pro upevnění použijte v balení přiložené šrouby. Pro omezení nebezpečí zranění šrouby po dotažení na vnější straně nádrže ztupte [24].


2.
Změřte výšku ode dna nádrže [23] k zakončení svorek [15] a [16] na snímači měřené hodnoty.

3.
Délku připojovacího kabelu přizpůsobte změřené výšce. 

4.
Senzorický kabel připojte ke snímači měřené hodnoty následujícím způsobem:


Odizolujte oba kabely v délce 5-7 mm. Poté protáhněte červený kabel šroubením 1 [19], šroubení 1 lehce přitáhněte a připojte červený kabel na svorku [16]. Odizolovaný bílý senzorický kabel protáhnětě šroubením 2 [18]. Šroubení 2 lehce přitáhnětě a připojte bílý kabel na svorku [15].

5.
Nyní protáhněte konec datového vedení [12], na kterém se nenachází zástrčka šroubením 3[13].  Šroubení 3 lehce přitáhněte a připojte žíly datového vedení [12] na dvojitou svorku [14]. Přívod datového vedení je zabezpečen proti přepólování,



Pozor! Šrouby přitahujte přiměřeně, nepřetáčejte je! 


6.
Nyní dohlédněte na řádné upevnění snímače měřené hodnoty a všech šroubení. Uzavřete víko snímače a zabezpečte jej pro teto účel určenými upevňovacími šrouby.


7.
Posledním krokem montáže senzoriky je odborné položení datového vedení [12] k řízení systému. Pro tento účel použijte prázdnou trubku. (Datové vedení není vhodné pro přímé položení do země). 

Datový kabel je na zatím volném konci opatřen zástrčkou. Tuto zástrčku zasuňte do příslušné zdířky [8] systémového řízení.

Upozornění:

Červený a bílý kabel by měly být vedeny rovně dolů a měly by být napnuty s užitím ocelového závaží. Ocelové závaží [22] by se mělo vznášet v minimální vzdálenosti ode dna nádrže [23]. 


4.3. Elektrické zapojení ventilu na proplachování filtru

Zapojení ventilu pro čištění filtru na dešťovou vodu je volitelné. V případě, že nehodláte využívat dešťovou vodu, pokračujte ve čtení v bodě 3 (Uvedení do provozu). 




 Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku. 

Před zapojením dbejte bezpodmínečně na uvedení vašeho zařízení na využití dešťové vody do stavu mimo napětí! 

Konec kabelu magnetického ventilu na čištění filtru na dešťovou vodu protáhněte příslušným šroubením krytu systémového řízení SILENTIO.  


Otevřete spodní víko [7] (viz Obrázek1 1). Průrazy pro dodatečná šroubení jsou předraženy. Vhodným nářadím (např. malým šroubovákem) otevřete průraz (velikostně odpovídající použitému šroubení). Nasaďte do průrazu příslušné šroubení a upevněte jej matkou. Řádným způsobem odizolujte žíly kabelu. Poté protáhněte konec kabelu nasazeným šroubením systémovéhoo řízení. Ochranný vodič (žluto-zelená žíla kabelu) na volnou svorku s označením „PE / Ground“. Neutrální vodič (modrá žíla kabelu) připojte na volnou svorku s označením  „5“ (přenosný přístroj). Hnědou žílu kabelu připojte na svorku „3“. Následující obrázek ještě jednou vysvětlí jednotlivá spojení: 

Poznámka:


Za účelem zachování přehlednosti nejsou ostatní připojovací kabely vyobrazeny.






1: Přívod čerpadla



2: Přívod dodatkového čerpadla



3: Ventil na proplachování filtru



4: Přepínací ventil



5: N- vodič



P: L- vodič
                       PE / Ground : ochranný vodič

Obrázek 4: Plán zapojení ventilu na proplachování filtru

Po připojení na svorku spodní víko [7]  systémového řízení opět uzavřete. 

4.4 Elektrické přívod dodatkového čerpadla

Připojení dodatkového čerpadla je volitelné. Nehodláte-li dodatkové čerpadlo používat, pokračujte prosíme pod bodem 5 (Uvedení do provozu). Řízení připojení dodatkového čerpadla probíhá souběžně s provozem domovního vodního hospodářství. Vývinem tlaku z vodního hospodářství (čerpadlo v chodu) dojde k zapnutí přívodu dodatkového čerpadla. 


Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku! Před zapojením bezpodmínečně dbejte na uvedení vašeho zařízení na využití dešťové vody do stavu mimo napětí!

 Pro zapojení dodatkového čerpadla je nezbytně nutný zemnící kabel. Doporučujeme, vést tento kabel prázdnou trubkou od nádrže až místu montáže vašeho zařízení na využití dešťové vody. Konec kabelu protáhněte pro tyto účely určeným šroubením krytu systémového řízení SILENTIO.  Otevřete dolní kryt [7] systémového řízení (viz Obrázek 1). Odstraňte jedno ze slepých šroubení a nasaďte na jeho místo jedno z přibalených šroubení. Řádně odizolujte žíly kabelu a poté protáhněte konec kabelu nasazeným šroubením systémového řízení. Připojte ochranný vodič (zeleno-žlutá žíla kabelu) na volnou svorku s označením „PE / Ground“. Neutrální vodič (modrá žíla kabelu) poté připojte na volnou svorku s označením „5“ (přenosné zařízení). Hnědou žílu kabelu (přívod elektrického proudu k dodatkovému čerpadlu) připojte na svorku „2“. Následující obrázek ještě jednou vysvětlí jednotlivá spojení:






1: Přívod čerpadla



2: Přívod dodatkového čerpadla (pro SILENTIO Press)



3: Ventil na proplachování filtru



4: Přepínací ventil



5: N- vodič



P: L- vodič
                       PE / Ground : ochranný vodič

Obrázek 5: Plán zapojení dodatkového čerpadla 

Po zapojení spodní víko systémového řízení [7] opět uzavřete. 

Poznámka:


Pro zachování přehlednosti nejsou ostatní připojovací kabely vyobrazeny. 

5. Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se přesvědčte o tom, že jsou všechna pro síťové napětí přístupná místa opět uzavřená (ochrana proti dotyku musí být plně funkční).


Nejprve otevřete průhledné víko systémového řízení. Nyní zasuňte síťovou zástrčku do pro tento účel určené zásuvky. Při prvním zapnutí se systém dotáže na nastavení komunikačního jazyka a příslušnou výšku nádrže. Při každém dalším zapnutí se zobrazí pouze typ přístroje a verze software. 



Obrázek 6: Zobrazení během kontroly zařízení

Rozpozná-li zařízení po inicializaci správnou instalaci, zobrazí se na LCD-displeji vyhodnocená úroveň hladiny (v %). 


Obrázek 6 ukazuje LCD-displej v provozním režimu. Až na úroveň hladiny a stavy sepnutí „FV“ a „P“ by vyobrazení měla odpovídat vašemu zadání. Použité zkratky mají následující význam: 


· FV+ :
filtrační ventil otevřený

· FV- :
filtrační ventil zavřený

· P+ :

čerpadlo pracuje

· P- :

čerpadlo nepracuje





Obrázek 7: Displej v provozním režimu

6. Nastavení systémového řízení

Po zprovoznění je systémové zařízení možno nastavit podle vašich specifických podmínek a požadavků. Nastavené je možné s využitím jednoduchých prostředků. Pro tyto účely vám jsou k dispozici čtyři tlačítka: šipka nahoru, šipka dolů, MENU a OK. Veškerá nutzná zadání jsou řízena z menu na LCD-displeji. Nastavení systémového řízení můžete kdykoli vrátit zpět na standardní nastavení výrobce. Provedení tohoto nastavení lze provést pouze v provozním režimu. (Zobrazení viz Obrázek  7):


Pro tento účel stiskněte nejprve tlačítko „OK“ a držte jej stisknuté. 
Současně stistněte tlačítko „MENU“.


Za krátkou dobu se objeví následující zobrazení:





Obrázek 8: Zobrazení nastavení na standardní hodnoty výrobce 


Zaznamenáte-li toto zobrazení, můžete stisknutá tlačítka opět uvolnit. Strukturu menu integrovanou do systémového řízení představuje Obrázek 8.  Dostanete se tam stisknutím tlačítka „MENU“ po dobu delší než 5 sekund. Při vyvolání úrovně menu dojde k vypnutí všech výstupů a k přerušení provozu zařízení. Systémové řízení přepne automaticky zpět do provozního režimu, nedojde-li během 30 sekund k zadání žádných hodnot. 









Tlačítko „MENU“ (>5s)









 







Obrázek 9: Úroveň hlavního menu


Pro dosažení jednotlivých funkcí ve spodnich úrovních menu stiskněte prosím tlačítko „OK“. Ze spodních úrovní  menu se zpět do provozního režimu dostanete stisknutím tlačítka „MENU“.
























































Obrázek 10: Podřazené menu „Body sepnutí“ 

Jednotlivé body sepnutí můžete změnit stisknutím tlačítka „OK“. Měněná hodnota začne blikat. Poté je tuto hodnotu možno změnit stisknutím šipky nahoru či dolů. Pro potvrzení hodnoty opět stiskněte tlačítko „OK“.


Upozornění:



Obrázek 10 ukazuje současně i hodnoty standardně nastavené od výrobce.  

Následující vyobrazení představuje všeobecná nastavení zařízení:













Obrázek 11: Podřazené menu „Zařízení všeobecně“

Poslední část úrovně ovládání představují ruční funkce:



























Obrázek 12: Podřazené menu „Ruční funkce“

7. Chybová hlášení a odstranění chyb:



Funkčnost systémového řízení je nutno v pravidelných intervalech (nejpozději každé 4 týdny) překontrolovat.

Vyobrazená hlášení přitom představují pouze pravděpodobnosti; v případě mnohočetných, současně se vyskytujících chyb není možná jednoznačná lokalizace ze strany zařízení.

Prosíme zohledněte skutečnost, že systémové řízení chyby a nedostatky v domovním vodním hospodářství nerozpozná.  (Domovní vodní hospodářství nepředává systémovému řízení žádná chybová hlášení.)

Jsou-li idnetifikovány chyby senzoriky, nemůže systémové řízení dále samostatně pracovat. 















Obrázek 13: Chybová hlášení



Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku!

Pokud zařízení nevykazuje vůbec žádnou funkci, přezkoumejte nejprve, zda je zásuvka pod napětím, případně prověřte domovní pojistky.




Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku!



Vede-li zásuvka napětí, vytáhněte síťovou zástrčku systémového řízení. V beznapěťovém stavu otevřete spodní víko systémového řízení (viz Obrázek 1 na straně 2) a přezkoumejte síťovou pojistku zařízení..


Nevedla-li vaše snaha k úspěchu, obraťte se prosím na vašeho servisního partnera. 

8. Možnosti rozšíření:

Se systémovým řízením SILENTIO jste pořídili přístroj, který lze dovybavit zvláštními funkcemi:





1. Možnost tlakový senzor

S jeho využitím je provoz zařízení možný i v jiných médiích a jiných hloubkách. Senzor je třeba přizpůsobit zařízení.


 
2. Možnost odčerpání 

Vystoupání hladiny nádrže přes zadanou hodnotu uvede do činnosti ventil nebo čerpadlo, čímž se zamezí překročení úrovně hladiny v nádrži přes maximální úroveň.  




3. Možnost doplnění

Poklesne-li úroveň hladiny v hlavní nádrži pod určitou hodnotu, dojde k doplnění hlavní nádrže z doplňkové nádrže. Čerpadlo pro tyto účely musí být vybaveno ochranou proti suchému chodu. 



Aby bylo možné tyto vyjmenované funkce využívat, musí být zařízení zasláno výrobci k dovybavení. Příslušné náklady budou fakturovány zvlášť.

9. Výrobce:


   GmbH



 
Niederlassung Prenzlau





Franz Wienholz Strasse 40 




D – 17291  Prenzlau





Tel.
: 03984 - 80 87 17


Fax 
: 03984 - 80 69 61







Internet
: www.veinland.net

E-Mail
: info@AS-Prenzlau.de


V případě závad prosíme o krátký popis chyby a sdělení typu zařízení, sériového čísla a vaší kompletní adresy včetně telefonního čísla e-mailem.



(Nám i sobě velmi usnadníte práci, opustíte-li od časově náročných zpětných dotazů, čímž mimo jiné  přispějete malou mírou k zachování bezplatnosti této služby.)

10. Všeobecné montážní předpisy:

Při montáži zařízení na využití dešťové vody je nutno zohlednit následující předpisy: 

DIN EN 806:

-  Instalace v pitné vodě



-  Plánování a provedení

- Výpočet průměru trubek
-  Provoz zařízení




DIN EN 1717:
- Volný výtok mezi pitnou a dešťovou vodou 
- Označení, že je v areálu instalováno zařízení na využití dešťové vody. 
- Označení odběrových míst dešťové vody 

- Označení instalační sítě dešťové vody 

- Zabezpečení proti zpětnému ucpání (např. zabezpečovací klapka)
- Zabezpečení proti mrazu
- Odvětratelné zásobní nádrže 
- Žádná příčná zúžení v odvodnění

DIN EN  1256: 
- Technická pravidla v oblasti odvodňování pozemků 

DIN EN 752:
- Odvodňovací systémy mimo budov

Předpisy místních zásobovatelů a organizací pro zneškodňování odpadů:


· Případně ohlašovací povinnost zařízení a další  

11. Zneškodnění odpadů:






12. Analogový výstup:

Jako dodatkovou funkcí je váš přístroj vybaven analogovým výstupem. Tento výstup tvoří procentuální hodnotu (0%-100%) zobrazovanou systémovým řízením v rozmezí napětí 0V až 10V. Přitom platí následující připojovací hodnoty:


minimální zátěžový odpor

: 20K Ohm



ochrana proti zkratu

: ano

zkratový proud


: cca. 15mA

délka vedení


: max. 200m (stíněná)

Upozornění:


Systémové řízení je schopno zobrazovat pouze celé procentuální hodnoty. Tyto se promítají do analogového signálu. Smysl tedy dává pouze  vyhodnocování jednoho desetinného místa analogového signálu. 




Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku!



Obrázek 14 ukazuje polohu přívodů. Tyto jsou přístupné tehdy, dojde-li k otevření spodního víka systémového řízení ([7] v Obrázku 1).


Před otevřením tohoto víka je nutno systémové řízení odpojit od sítě!



Obrázek 14: Poloha analogového výstupu

Pro vyvedení kabelu je nutno otevřít průraz M12/M16 na spodní straně systémového řízení.  Po otevření vsaďte přibalený průvod do průlomu a protáhněte jím kabel do vnitřku systémového řízení.

Jako příklad použití je na následující straně vyobrazen přenos analogového signálu na systém HomeMatic®.

Upozornění:



Systém HomeMatic® – je výrobek společnosti eQ3 AG.   Další informace k tomuto systému naleznete zde: www.eQ-3.de .

Obrázek 15: Zapojení do systému HomeMatic® 


Obrázek 15, Legenda: Zapojovací schéma řídícího zařízení SILENTIO resp. AQ+ do systému HomeMatic


Požadován je modul RS485 I/O. Úroveň hladiny a případné chyby je možné sledovat přes centrálu a lze je využít prostřednictvím uživatelského rozhraní “WebUI”.


Störungsmeldung = poruchové hlášení

Füllstand = úroveň hladiny


Signalrichtung = směr signálu


Steuergerät = řídící zařízení


13. Kontakt poruchového hlášení:


Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku!


Vaše zařízení je vybaveno doplňkovou funkcí  bezpotenciálového kontaktu poruchového hlášení. Tento kontakt je realizován jako měnič. Maximálně lze užít 230 V AC při proudu 1 A. Aktivace tohoto kontaktu proběhne tehdy, vyskytne-li se jedna z chyb, uvedených pod bodem 7. Obrázek na následující straně ukazuje polohu přívodů. Tyto jsou přístupné při otevření spodního víka systémového řízení ([7] v Obrázku 1).

Před otevřením tohoto víka je nutno odpojit systémové řízení od sítě!



Pro vysvětlení :


- COM

společné zapojení

- NC  

v bezproudém stavu spojení s COM 

- NO  

v případě poruchy spojení s COM 



Obrázek 16:  Poloha kontaktu chybového hlášení

Pro vyvedení kabelu musí být průraz M12/M16 na spodní straně systémového řízení otevřený. Po otevření nasaďte přiložený průvod do průrazu a proveďte jím kabel do vnitřního prostoru systémového řízení. 




Příloha A – použité symboly:






Pozor!  Před otevřením zařízení vytáhněte síťovou zástrčku.



Varování před nebezpečným elektrickým napětím.




Pozor! Došlo k chybě.

Provoz na pitnou vodu.

Listovat dolů.



Listovat nahoru.





Ochranná třída I





Používat pouze v suchých místnostech. 
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 NÁDRŽ:         FV-    P+


    23% 





 STANDARDNÍ HODNOTY


    23% 





 NÁDRŽ:     FV-    P+


    23% 





  BODY SEPNUTÍ


     





 ZAŘÍZENÍ VŠEOBECNĚ


     





 RUČNÍ FUNKCE


     





  BODY SEPNUTÍ


     





Úroveň hlavního menu





Tlačítko „OK“





 VENTIL ZAPNUTÝ


 0-100%            10%





Dopouštění pitné vody zapnuté (číselná hodnota je vždy menší než v případě vypnutého ventilu)�Působí na přívod „Přepínací ventil“.





 VENTIL VYPNUTÝ


 0-100%                12%





Dopouštění pitné vody vypnuté.�Působí na přívod „Přepínací ventil“.





 PIT.V. PROP.     INTERV


 0-14 DNI           14





Proplachování pitnou vodou každých „14“ dní �Hodnota „0“ vypíná proplachování� Působí na přívod „Přepínací ventil“.





Proplachování přívodu pitné vody po dobu „30“ sekund .� Působí na přívod „Přepínací ventil“.





 PIT.V. PROP.      TRV.


 0-60 SEK              30





 FIL PROPL.  INTERV


 0-14 DNÍ           14





Čištění filtru na dešťovou vodu každých „14“ dní.


Hodnota „0“ tento způsob čištění vypne. Reinigungsart aus.





Čištění filtru na dešťovou vodu po dobu „5“ s.





 FIL PROPL        TRV.


 0-60 SEK               5





 FIL PROPL


 ZVÝŠENÍ       2%





Čištění filtru na dešťovou vodu při zvýšení úrovně hladiny o 2% po dešti. Dojde-li k dalšímu zvýšení hladiny, následuje proplachování již jenom v intervalu 3 hodin. Hodnota „0“ tento způsob čištění vypne.





  FIL PROPL. PIT. VODA 


  NE 





Povolit čištění filtru na dešťovou vodu pitnou vodou (Standard: „NE“)





Úroveň hlavního menu





 ZAŔÍZENÍ VŚEOB.


     





Tlačítko „OK“





 JAZYK / LANGUAGE


 DEUTSCH





Viz [20] v Obrázku 2.


(6m senzor lze objednat )





MĚŘENÁ DÉLKA


 30-600cm         200





Úroveň hlavního menu





 RUČNÍ FUNKCE


     





Taste „OK“





 POSLEDNÍ PROPL.


 PIT. VODA                         0





Čas ve dnech, uplynulých od posledního propláchnutí 





 RUČ. PROPL.


 PIT. VODA           NE               





Aktivovat proplachování přívodu pitné vody. �Přepínací ventil setrvává dlouhodobě zapnutý. Žlutá LED-dioda bliká. Zařízení využívá pitnou vodu!





POSLEDNÍ PROPL.


 FIL.                                1





Čas ve dnech, uplynulých od posledního propláchnutí filtru.





RUČ. PROPL. 


FIL.                         NE                 





 Aktivovat proplachování filtru





 CHYBA


 SENZOR                 





Příčinou této chyby je poškození bílého senzorického vodiče.





 CHYBA


 DK ZKRAT       





Možnosti chyb:


 - Datový kabel na snímači měřené hodnoty není připojen na svorku datového vedení [14], ale na svorku senzoru [15/16]


 - Cinch- zástrčka nebo Cinch- spojka mají zkrat 


 - Žíly datového vedení byly poškozeny





 CHYBA


 SNÍMAČ MH  





Snímač měřené hodnoty neposkytuje signál a je třeba jej vyměnit.





Za účelem další diagnózy vyjměte ocelové závaží [22] z vody. Zmizelo-li chybové hlášení, byl příčinou bílý senzorický kabel. Přetrvává-li chybové hlášení i nadále, je jeho příčinou defektní snímač měřené hodnoty. 





CHYBA


SENZORIKA                 





Spojení mezi systémovým řízením a snímačem měřené hodnoty je přerušeno.





 CHYBA


 ŽÁDNÝ SIGNÁL                 





 CHYBA


 DATOVÁ PAMĚŤ       





Pokuste se nejprve vrátit systémové řízení zpět na standardní hodnoty (viz Strana 15). Přetrvává-li chybové hlášení i nadále, kontaktujte vašeho servisního partnera.


Upozornění: Po nastavení zpět na standardní hodnoty vaše specifické nastavené hodnoty zmizí a musí být znovu zadány. 





Přístroje nesmí být zneškodňovány v  rámci  nádob používaných pro komunální (domovní) odpad. Je nutno je odevzdat v příslušných sběrných dvorech k odborné recyklaci. 


Přispějte vaší pomocí – vysloužilé elektrické přístroje odevzdejte v rámci sběru tříděného odpadu.
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Abbildung 1: Geräteansicht


  1:
LED für Netzanzeige



  2:
Display



  3:
LED Trinkwasserbetrieb



  4:
LED für Fehler und Störungen



  5:
Bedientasten



  6:
Seriennummer



  7:
unterer Deckel der Systemsteuerung



  8: 
Anschlussleitung mit Kupplung für Datenleitung



  9:
vorgestanzte Durchbrüche für Erweiterungen



10:
Netzanschluss



11:
Die Netzsicherung der Systemsteuerung befindet sich unter 


diesem Deckel.



Abbildung 2: Anschluss Sensorik




12:
Datenleitung



13:
Verschraubung 3



14:
Der Anschluss der Datenleitung ist verpolungssicher.



15:
hier weißes Kabel anschließen



16:
hier rotes Kabel anschließen



17:
Datenleitungsklemme



18:
Verschraubung 2



19:
Verschraubung 1



20:
aktive Messlänge



22:
Edelstahlgewicht



23:
Tankboden



24:
Schrauben abstumpfen! (Verletzungsgefahr)



25:
Überlauf


26:
Tankwand im Dom

27:
Sensor

28:
Messwertaufnehmer


1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Sicherheits- und Benutzerinformation sorgfältig durch! Befolgen Sie alle Hinweise, die in der Benutzerinformation stehen, um optimale Leistung zu erzielen. Diese Sicherheits- und Benutzerinformation sollte gut aufbewahrt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise - Zeichenerklärung



		

		- verweist auf eine Information



		

		- bedeutet Warnung und weist auf eine besondere Situation hin



		

		- weist auf eine gefährliche Situation hin, die schwere und
   schwerste Verletzungen bis hin zum Tode verursachen kann






1.1 Personal

Die Installation, Inbetriebnahme und Demontage des Gerätes darf nur durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Bei Installation ist auf die vom Benutzer festgelegten und örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften zu achten.


1.2 Bestimmungsgemäße Nutzung des Gerätes

Das Gerät ist ausschließlich für den in der Benutzerinformation aufgeführten Verwendungszweck konstruiert. Jegliche andere Verwendung und/oder Zweckentfremdung des Gerätes kann zu unvorhersehbaren Gefährdungen bis hin zum Tod führen und bewirkt den Verlust aller Ansprüche an den Hersteller.



1.3 Haftungsbeschränkung

Vom Hersteller wird keine Haftung für Schäden übernommen aufgrund:


		

		- von Einsatz von nicht ausgebildeten und nicht autorisierten Personal
- von nicht dem Verwendungszweck entsprechender Nutzung
- Öffnen und/oder Manipulation des Gerätes
- Nichtbeachtung der Benutzerinformation





1.4 Elektrischer Strom


         !! Lebensgefahr durch elektrischen Strom !!


		

		Bei unmittelbarer Berührung spannungsführender Teile im und am Gerät besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen, elektrischen Schlages. Bei Beschädigung der Isolierung ist das Gerät sofort abzuschalten und der beschädigte Bereich spannungsfrei zu schalten.


Bei allen Arbeiten am Gerät ist dieses spannungslos zu schalten und die Spannungsfreiheit sicherzustellen.





1.5 Elektrische Schläge


		

		Wenn Gegenstände (z.B. Haarnadeln, Nadeln oder Münzen) oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, können diese lebensgefährliche elektrische Kurzschlüsse verursachen und zu Bränden führen. Es ist durch den Benutzer sicherzustellen, dass keine Gegenstände, vor allem solche aus Metall, und oder Flüssigkeiten absichtlich oder unabsichtlich in das Gerät gelangen.







1.6 Bedienungssicherheit

Die Bedienung und Benutzung des Gerätes darf nur durch eingewiesenes und autorisiertes Personal erfolgen.




1.7 Spannungsversorgung

Das Gerät darf ausschließlich mit der in der Benutzerinformation angegebenen Betriebsspannung betrieben werden.

1.8 Anschlusskabel


		

		Bei der Installation der Anschlusskabel ist auf die vom Benutzer festgelegten und örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften zu achten. Achten Sie stets auf die Verbindung zur Schutzerde! In Verbindung mit anderen Geräten ist auf das gleiche Erdpotential (gleiche Starkstromseite) zu achten.





1.9 Ventilation

Das Gerät muss so installiert werden, dass eine gute Ventilation gewährleistet ist. Auf dem Gerät dürfen keine Gegenstände wie Zeitungen und Ähnliches gelagert werden.

1.10 Wasser und Feuchtigkeit


		

		Das Gerät darf nicht in der Nähe von elektrisch leitenden Flüssigkeiten  betrieben werden. Auf dem Gerät, oder in unmittelbarer Nähe dürfen keine Flüssigkeiten gelagert werden.
Achtung: Gefahr eines elektrischen Schlages!





1.11 Temperatur und Wärme

Die Arbeitstemperatur des Gerätes ist in den technischen Daten festgelegt. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizgebläsen, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, aufgestellt werden.

1.12 Öffnen des Gerätes


		

		Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!
Bei Berührung der Teile im Inneren besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet.





1.13 Reinigung


		

		Zur Reinigung des Gehäuses keine flüchtigen Lösungsmittel wie Alkohol, Verdünnungsmittel, Benzin usw. verwenden. Nur ein trockenes, sauberes Tuch verwenden.






1.14 Ungewöhnliche Gerüche


		

		Bei Auftreten ungewöhnlicher Gerüche oder Rauch, sofort die Spannungsversorgung ausschalten und Gerät vom Netz nehmen! Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.





1.15 Sicherungen


		

		Der Austausch von Sicherungen im und am Gerät ist nur geschultem und autorisiertem Fachpersonal gestattet. Das Wechseln der Sicherungen darf nur im abgeschalteten, spannungsfreien Gerätezustand erfolgen. Das Gerät ist vor dem Wechsel der Sicherung vom Netz zu trennen. Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Die Absicherungsfunktion und der Sicherungswert sind in der Benutzerinformation festgeschrieben. Bei Verwendung anderer als in der Benutzerinformation festgelegten Sicherungen erlischt die Gewährleistung für dieses Gerät.






1.16 Reparaturen

Der Benutzer darf keine andere Wartung, als die in der Benutzerinformation beschriebene, selbst durchführen. Alle darüber hinaus gehenden Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.


1.17 Spezielle Sicherheitshinweise


Bei Installation und beim Umgang mit 230V~ Netzspannung sind unbedingt die VDE-Vorschriften zu beachten. Geräte, die am 230V~ Netz betrieben werden, dürfen nur vom Fachmann angeschlossen werden. Der Montageort muss eine 
sichere Verlegung aller angeschlossenen Kabel ermöglichen.

 Stromversorgungskabel und Datenkabel dürfen nicht  beschädigt oder gequetscht werden. Planen Sie den Montageort so, dass Sie in Gefahrensituationen den Netzstecker leicht erreichen und aus der Steckdose ziehen können.


Wählen Sie den Montageort so, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät und an dessen Anschlüssen spielen können.

2. Bestimungsgemäße Verwendung

Die Systemsteuerung  „SILENTIO“ ist ein elektronisches Wassermanagement- system. Sie wurde speziell für die Regenwassernutzung in häuslicher Umgebung entwickelt. Sie kann nur bedingt in industrieller Umgebung eingesetzt werden. Verwendbar sind verschiedene Tanksysteme (Kunststoff- Beton- Keller- oder Erdtanks). Stahlbetontanks und andere Tanks aus Metall sind nur unter Beachtung nachfolgender  Hinweise geeignet:  Metalltanks führen zu Messfehlern. Abhilfe schafft man, indem die Sensorik so weit wie möglich vom Metall entfernt montiert wird. So wählt man bei einem zylindrischen Metalltank z.B. das Zentrum als Montageort für die Sensorik. 



3. Beschreibung



Leistungsmerkmale:


· Füllmengenanzeige in 1% Schritten und zusätzlich über einen Balken


· in 1% Schritten freie Wählbarkeit der Schaltpunkte der Trinkwasser-nachspeisung


· automatische Spülung der Trinkwasserzuleitung  (Intervall in Tag und Zeit wählbar)


· dialogorientierte Benutzerführung  (Sprache wählbar)


· Anzeige des Gerätezustandes über 3 zusätzliche LED


· Überwachung des Messwertaufnehmers und des Sensors


· Fehleranzeige im Klartext


Technische Daten:


Steuerelektronik


Messwertaufnehmer

Betriebsspannung  
:230VAC
Messspannung 
          :12DC
Sicherung 

:T50mA
Messfrequenz 
          :(0,2-20)kHz
Leistungsaufnahme
:3VA

Datenleitungslänge        :20m
Tanktiefe 

:3m (optional 6m)

Abmessungen [mm] 
:155x165x90
Abmessungen [mm]       :90x80x50


Zusatzpumpen-



Ventilanschluss


anschluss


Betriebsspannung 
:230V AC
Betriebsspannung
:230V AC


Pumpenleistung 

:max. 850VA
Ausgangsstrom

: max. 1A


Hinweise:

Die im Gerät vorhandene Sicherung sichert nur die Steuerelektronik ab. Ventil- und Pumpenanschluss sind nicht abgesichert. Diese werden ausschließlich über die der Steckdose vorgeschaltete Sicherung abgesichert.

Die gelbe LED „Trinkwasserbetrieb“ leuchtet, sobald das Ventil auf Trinkwasser umschaltet. Sie werden auf die Verwendung von  Trinkwasser aufmerksam gemacht. Die rote LED „Fehler“ leuchtet, sobald vom Gerät ein Fehler erkannt wird. Es wird dann im Display ein Hinweis auf die Ursache im Klartext gegeben. 


4. Montage
4.1 Systemsteuerung


Der Netzstecker des Gerätes dient als EIN/AUS- Schalter. 


Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen!




Die Systemsteuerung ist bereits in das Grundgerät „SILENTIO“ der Firma Graf integriert. Immer, wenn Sie den unteren Deckel [7] der Systemsteuerung öffnen müssen, ziehen Sie vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker!


4.2 Anschluss Sensorik und Datenleitung

Die Sensorelektronik besteht aus einem Edelstahlgewicht [22] mit einem roten und einem weißen Sensorkabel [27] und dem Messwertaufnehmer [28] . 




Abbildung 3:  Sensorik

1.
Montieren Sie nun zunächst den Messwertaufnehmer (Deckel öffnen) an der 
Tankwand (im Graf- Kunststofftank vorzugsweise im Tankdom). Der 

Montageort des Messwertaufnehmers sollte sich zwischen 10 cm und 20 cm 
oberhalb des Überlaufs [25] befinden. Für die Befestigung sind die beigelegten 
Schrauben zu verwenden. Um Verletzungen zu vermeiden, sind die Schrauben 
nach dem Anziehen abzustumpfen [24] (Außenseite des Tanks) !

2.
Messen Sie die Höhe vom Tankboden [23] bis zum Ende der Klemmen [15] 
und [16] am Messwertaufnehmer.

 3.
Kürzen Sie die Anschlusskabel entsprechend der gemessenen Höhe. 

 4.
Schließen Sie die Sensorkabel wie nachfolgend beschrieben am 


Messwertaufnehmer an:

Isolieren Sie beide Kabel auf einer Länge von 5-7mm ab. Danach stecken Sie 
das rote Kabel durch die Verschraubung 1 [19], ziehen die Verschraubung 1 
leicht an und schließen das rote Kabel an die Klemme [16] an. Das offene 

weiße Sensorkabel stecken Sie durch die Verschraubung 2 [18]. Ziehen Sie die 
Verschraubung 2 leicht an und schließen Sie das weiße Kabel an die Klemme 
[15] an.

5.
Führen Sie nun das Ende der Datenleitung [12], an dem sich kein Stecker 

befindet, durch die Verschraubung 3 [13].  Ziehen Sie die Verschraubung  3 
leicht an und schließen Sie die Adern der Datenleitung [12] an die Doppel- 
klemme [14] an. Der Anschluss der Datenleitung ist verpolungssicher. 

Achtung ! Schrauben nur mit geringer Kraft anziehen; nicht über- 

drehen! 

 6.
Achten Sie nun auf festen Sitz des Messwertaufnehmers und aller 


Verschraubungen. Schließen Sie den Deckel des Messwertaufnehmers wieder 
und sichern Sie den Deckel mit den vorgesehenen Befestigungsschrauben.

7.
Den Abschluss der Montage der Sensorik bildet die fachgerechte Verlegung 
der Datenleitung [12] zur Systemsteuerung. Verwenden Sie dazu ein
       Leerrohr. 
      (Die Datenleitung ist nicht für die direkte Erdverlegung geeignet.)

Die Datenleitung verfügt am noch freien Ende über einen Stecker. Diesen  

stecken Sie in die entsprechende Buchse [8] der Systemsteuerung.


Hinweis:

Das rote und das weiße Kabel sollen gerade nach unten führen und durch das Edelstahlgewicht gespannt sein. Das Edelstahlgewicht [22] soll geringfügig über  dem Tankboden [23] schweben. 


4.3. Elektrischer Anschluss des Filterspülventils 

Der Anschluss des Ventils zum Reinigen des Regenwasserfilters ist optional. Sollten Sie keinen Regenwasserfilter verwenden, lesen Sie bitte unter Punkt 3 (Inbetriebnahme) weiter.




Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen!

Achten Sie vor dem Anschließen unbedingt auf Spannungsfreiheit Ihrer Regenwassernutzungsanlage! 

Das Kabelende des Magnetventils zur Reinigung des Regenwasserfilters führen Sie durch die vorgesehene Verschraubung des SILENTIO- Gehäuses zur System-
steuerung. Öffnen Sie nun den unteren Deckel [7] (siehe Abbildung 1). Die Durchbrüche für die nachzurüstenden Verschraubungen sind vorgestanzt. Öffnen Sie mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. kleiner Schraubendreher) einen Durchbruch (der zum Durchmesser der einzusetzenden Verschraubung passen muss). Setzen Sie die mitgelieferte Verschraubung ein und befestigen Sie diese mit der beiliegenden Gegenmutter. Isolieren Sie die Adern des Kabels ordnungsgemäß ab. Führen Sie danach das Kabelende durch die eingesetzte Verschraubung der Systemsteuerung. Schließen Sie den Schutzleiter (grün-gelbe Ader des Kabels) an eine freie Klemme mit der Bezeichnung „PE / Ground“ an. Den Neutralleiter (blaue Ader des Kabels) schließen Sie danach an eine freie Klemme mit der Bezeichnung „5“ an (ortsveränderliches Gerät) . Die braune Ader des Kabels schließen Sie an die Klemme „3“ an. Die folgende Abbildung verdeutlicht die Anschlüsse nochmals:


Anmerkung:


Um die Übersichtlichkeit zu wahren, sind die anderen Anschlusskabel nicht mit dargestellt.






1: Pumpenanschluss



2: Zusatzpumpenanschluss



3: Filterspülventil



4: Umschaltventil



5: N- Leiter



P: L- Leiter
                       PE / Ground : Schutzleiter

Abbildung 4: Anschlussplan Filterspülventil

Schließen Sie nach dem Anklemmen den unteren Deckel [7] der Systemsteuerung wieder.

4.4 Elektrischer Anschluss der Zusatzpumpe

Der Anschluss der Zusatzpumpe ist optional. Sollten Sie diese Pumpe nicht einsetzen, lesen Sie bitte unter Punkt 5 (Inbetriebnahme) weiter. Die Ansteuerung des Zusatzpumpenanschlusses erfolgt zeitgleich mit dem Hauswasserwerk. Bei Druckaufbau durch das Hauswasserwerk (Pumpe läuft) wird der Zusatzpumpenanschluss eingeschaltet.




Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen!


Achten Sie vor dem Anschließen unbedingt auf Spannungsfreiheit             
             Ihrer Regenwassernutzungsanlage! 

Zum Anschluss der Zusatzpumpe ist unbedingt ein Erdkabel erforderlich. Wir empfehlen, dieses Kabel zusätzlich in einem Leerrohr vom Tank bis zum Montageort Ihrer Regenwassernutzungsanlage zu verlegen. Das Kabelende führen Sie durch die vorgesehene Verschraubung des SILENTIO- Gehäuses zur Systemsteuerung. Öffnen Sie nun die untere Abdeckung [7] der Systemsteuerung (siehe Abbildung 1). Entfernen Sie eine der Blindverschraubungen und setzen Sie an deren Stelle eine der mitgelieferten Verschraubungen ein. Isolieren Sie die Adern des Kabels ordnungsgemäß ab. Führen Sie danach das Kabelende durch die eingesetzte Verschraubung der Systemsteuerung. Schließen Sie den Schutzleiter (grün-gelbe Ader des Kabels) an eine freie Klemme mit der Bezeichnung „PE / Ground“ an. Den Neutralleiter (blaue Ader des Kables) schließen Sie danach an eine freie Klemme mit der Bezeichnung „5“ an (ortsveränderliches Gerät). Die braune Ader des Kabels (Stromversorgung der Zusatzpumpe) schließen Sie an die Klemme „2“ an. Die folgende Skizze verdeutlicht die Anschlüsse nochmals:






1: Pumpenanschluss



2: Zusatzpumpenanschluss (für SILENTIO Press)



3: Filterspülventil



4: Umschaltventil



5: N- Leiter



P: L- Leiter
                       PE / Ground : Schutzleiter


Abbildung 5: Anschlussplan Zusatzpumpe 

Schließen Sie nach dem Anklemmen die untere Abdeckung [7] der Systemsteuerung wieder.

Anmerkung:


Um die Übersichtlichkeit zu wahren, sind die anderen Anschlusskabel nicht mit dargestellt.


5. Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor der Inbetriebnahme davon, dass alle für Netzspannung zugänglichen Stellen wieder verschlossen sind (Berührungsschutz muss wieder durchgängig vorhanden sein). 


Öffnen Sie zunächst den Klarsichtdeckel der Systemsteuerung. Stecken Sie nun den Netzstecker in die dafür vorgesehene Steckdose. Beim ersten Einschalten fragt das Gerät die Sprache und die vorhandene Tankhöhe ab. Bei jedem weiteren Einschalten wird nur noch der Gerätetyp und die Softwareversion angezeigt. 



Abbildung 6: Anzeige während des Gerätechecks

Wird nach der Initialisierung eine korrekte Installation vom Gerät erkannt, wird auf der LCD- Anzeige der ermittelte Füllstand (in %) angezeigt. 


Die Abbildung 6 zeigt die LCD- Anzeige im Betriebsmodus. Bis auf den Füllstand und die Schaltzustände „FV“ und „P“ sollte die Anzeige bei ihnen der Vorgabe entsprechen. Die verwendeten Abkürzungen bedeuten:


· FV+ :
Filterventil geöffnet


· FV- :
Filterventil geschlossen


· P+ :

Pumpe arbeitet


· P- :

Pumpe arbeitet nicht






Abbildung 7: Anzeige im Betriebsmodus


6. Einstellung der Systemsteuerung

Nach der Inbetriebnahme kann die Systemsteuerung auf die bei Ihnen konkret vorhandenen Bedingungen eingestellt werden. Die Einstellung ist mit einfachen Mitteln möglich. Dazu stehen Ihnen vier Tasten zur Verfügung : MENU,   ,und OK . Alle erforderlichen Eingaben erfolgen menügesteuert über die LCD- Anzeige. Sie können die Systemsteuerung jederzeit wieder auf die werksseitig eingestellten Standardwerte zurückstellen. Das Rückstellen kann nur im Betriebsmodus erfolgen (Anzeige siehe Abbildung  7 ) :


Drücken Sie dazu zunächst die Taste „OK“ und halten Sie diese gedrückt.
Drücken Sie zusätzlich die Taste „MENU“.


Nach einer kurzen Zeit erscheint dann folgende Anzeige:





Abbildung 8: Meldung Rücksetzen auf die Werkseinstellung


Wenn Sie diese Anzeige sehen, können Sie die Tasten wieder loslassen. 


Die in die Systemsteuerung integrierte Menüstruktur wird in der Abbildung 8 vor-gestellt. Sie gelangen dorthin, indem Sie die Taste „MENU“ länger als 5 Sekunden drücken. Beim Aufruf der Menüebene werden alle Ausgänge abgeschaltet. Der Gerätebetrieb wird unterbrochen. Die Systemsteuerung schaltet automatisch in den Betriebsmodus zurück, wenn ca. 30 Sekunden keine Eingaben erfolgen.  









Taste „MENU“ (>5s)









 







Abbildung 9: Hauptmenüebene 

Um zu den einzelnen Funktionen in den Untermenüebenen zu gelangen, drücken Sie bitte die Taste „OK“ . 


Aus den Untermenüebenen gelangen Sie durch drücken der Taste „MENU“ zurück in den Betriebsmodus.
























































Abbildung 10: Untermenü „Schaltpunkte“ 

Zum Verändern der jeweiligen Schaltpunkte drücken Sie die Taste „OK“. Der zu verändernde Wert fängt zu blinken an. Danach kann dieser Wert mit den Tasten  und                      
geändert werden. Soll ein Wert übernommen werden, ist wieder die


Taste „OK“ zu drücken.

Hinweis:



In der Abbildung 10 sind gleichzeitig auch die werksseitig eingestellten Standardwerte dargestellt. 

Im Folgenden werden die allgemeinen Geräteeinstellungen vorgestellt:














Abbildung 11: Untermenü „Gerät allgemein“


Den letzten Teil der Bedienebene bilden die Handfunktionen:



























Abbildung 12: Untermenü „Handfunktionen“

7. Fehlermeldungen und Fehlerbehebung:



Die Funktionsweise der Systemsteuerung ist in regelmäßigen 
Abständen (spätestens alle 4 Wochen) zu überprüfen.


Die angezeigten Meldungen stellen dabei immer nur Wahrscheinlichkeiten dar; so ist z.B. bei sich überlagernden Fehlern keine eindeutige Lokalisierung durch das Gerät möglich.


Bitte beachten Sie , dass Fehler im Hauswasserwerk nicht von der Systemsteuerung erkannt werden können. (Es werden keine Fehlermeldungen vom Hauswasserwerk an die Systemsteuerung übergeben.)

Werden Fehler an der Sensorik erkannt, kann die Systemsteuerung nicht selbständig weiterarbeiten.
















Abbildung 13: Fehlermeldungen




Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen!


Sofern das Gerät überhaupt keine Funktion zeigt, überprüfen Sie zunächst, ob die Steckdose Spannung führt. Gegebenenfalls prüfen Sie auch die Haussicherung.




Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen!



Führt die Steckdose Spannung, ziehen Sie den Netzstecker der Systemsteuerung.


Öffnen Sie im spannungslosen Zustand den unteren Deckel [6] der Systemsteuerung (Siehe Abbildung 1 auf Seite 2) und prüfen Sie die geräteeigene Netzsicher ung.


Sollten Ihre Bemühungen nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an Ihren


Servicepartner. 


8. Erweiterungsmöglichkeiten:

Mit dem SILENTIO haben Sie ein Gerät erworben, welches mit Sonderfunktionen ausgestattet werden kann:





1. Option Drucksensor


Damit wird der Einsatz des Gerätes in anderen Medien oder 


anderen Tiefen möglich. Der Sensor muss an das Gerät angepasst 

sein.
 
 

2. Option Abpumpen


Steigt der Füllstand im Tank über einen eingegebenen Wert, kann 

ein Ventil oder eine Pumpe angesteuert werden. Damit wird 


verhindert, dass der Füllstand im Tank ein bestimmtes Maximal- 

niveau übersteigt.



3. Option Nachfüllen


Sinkt der Füllstand im Haupttank unter einen bestimmten Betrag, 

wird der Haupttank aus einem zweiten Tank nachgefüllt. Die 


dafür genutzte Pumpe muss über einen eigenen Trockenlauf-


schutz verfügen.



Um diese Funktionen nutzen zu können, muss das Gerät an den Hersteller eingeschickt werden. Es erfolgt eine extra Berechnung.

9. Hersteller:


   GmbH



 
Niederlassung Prenzlau





Franz Wienholz Strasse 40 




D – 17291  Prenzlau





Tel.
: 03984 - 80 87 17


Fax 
: 03984 - 80 69 61







Internet
: www.veinland.net

E-Mail
: info@AS-Prenzlau.de


Wir bitten Sie um eine kurze Fehlerbeschreibung unter Angabe des Gerätetyps, der Seriennummer und Ihrer kompletten Anschrift inklusive Ihrer Telefonnummer per E- Mail.


(Sie erleichtern sich und uns damit die Arbeit, indem zeitaufwändige Nachfragen entfallen. Nebenbei leisten Sie einen kleinen Beitrag, damit dieser Service auch weiterhin kostenfrei für Sie bleiben kann.)

10. Allgemeine Aufbaurichtlinien:

Beim Aufbau einer Regenwassernutzungsanlage sind zu bachten:

DIN EN 806:

  -  Trinkwasserinstallation



  -  Planung und Ausführung



  -  Ermittlung der Rohrdurchmesser


                -  Betrieb der Anlagen



DIN EN 1717:

  - freier Auslauf zwischen Trink- und Regen-



    wasser



  - Kennzeichnung, dass auf dem Gelände eine



    Regenwassernutzungsanlage installiert ist



  - Kennzeichnung der Entnahmestellen von



     Regenwasser



  - Kennzeichnung des Regenwasserin-



    stallationsnetzes



  - Rückstausicherung (z.B. Rückstauklappe)



  - Frostsicherheit



  - entlüftbarer Speicherbehälter



  - keine Querschnittsverengungen in der



    Entwässerung



DIN EN  1256: 

    technische Regeln im Bereich der Grund-



                  stücksentwässerung



DIN EN 752:

    Entwässerungssysteme außerhalb von



    Gebäuden 



Vorschriften der ört-
lichen Ver- und Ent-
sorger:


   ggf. Meldepflicht der Anlage und weitere 



                 Auflagen






11. Entsorgung:






12. Analogausgang:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einem Analogausgang ausgestattet. Dieser Ausgang bildet den von der Systemsteuerung angezeigten Prozentwert (0%-100%) auf einen Spannungsbereich von 0V bis 10V ab. Dabei gelten folgende Anschlusswerte:


minimaler Bürdewiderstand
: 20K Ohm



Kurzschlussschutz

: ja

Kurzschlussstrom 

: ca. 15mA

Leitungslänge


: maximal 200m (geschirmt)

Hinweis:


Die Systemsteuerung ist nur in der Lage, ganze Prozentwerte anzuzeigen. Diese werden auf das Analogsignal abgebildet. Es ist daher nur die Auswertung einer Kommastelle des Analogsignals sinnvoll.




Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen!



Die Abbildung 14 zeigt die Lage der Anschlüsse. Diese werden zugänglich, sobald der untere Deckel der Systemsteuerung ( [7] in Abbildung 1) geöffnet wird.


Vor dem Öffnen dieses Deckels ist die Systemsteuerung vom Netz zu trennen!



Abbildung 14:  Lage des Analogausgangs


Zum Herausführen des Kabels muss der Durchbruch M12/M16 auf der Unterseite der Systemsteuerung geöffnet werden. Setzen Sie nach dem Öffnen die beiliegende Durchführung in den Durchbruch ein und führen Sie das Kabel durch die Durchführung in das Innere der Systemsteuerung.


Als Anwendungsbeispiel wird auf der folgenden Seite die Übergabe des Analogsignales an das HomeMatic® – System gezeigt.

Hinweis:



Das HomeMatic® – System ist ein Produkt der eQ3 AG.   Informationen zu diesem System finden Sie unter: www.eQ-3.de .

Abbildung 15: Einbindung ins HomeMatic® – System

13. Störmeldekontakt:


Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen!


Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einem potentialfreien Störmeldekontakt ausgerüstet. Ausgeführt ist dieser Kontakt als Wechsler. Maximal dürfen 230V AC bei einem Strom von 1A geschaltet werden. Die Aktivierung dieses Kontaktes erfolgt, sobald einer der im Punkt 7 genannten Fehler auftritt. Das Bild auf der folgenden Seite zeigt die Lage der Anschlüsse. Diese werden zugänglich, sobald der untere Deckel der Systemsteuerung ( [7] in Abbildung 1) geöffnet wird.

Vor dem Öffnen dieses Deckels ist die Systemsteuerung vom Netz zu trennen !



Zur Erläuterung :


- COM

ist der gemeinsame Anschluss

- NC  

ist im stromlosen Zustand mit COM verbunden

- NO  

ist bei einer Störung mit COM verbunden




Abbildung 16:  Lage des Störmeldekontaktes

Zum Herausführen des Kabels muss der Durchbruch M12/M16 auf der Unterseite der Systemsteuerung geöffnet werden. Setzen Sie nach dem Öffnen die beiliegende Durchführung in den Durchbruch ein und führen Sie das Kabel durch die Durchführung in das Innere der Systemsteuerung.




Anhang A – verwendete Symbole:






Achtung !  Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen .






Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung





Achtung !  Ein Fehler ist aufgetreten.




Trinkwasserbetrieb




nach unten blättern




nach oben blättern






Schutzklasse I





Nur in trockenen Räumen verwenden. 
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   SILENTIO


    REV 3.2  





 TANK:         FV-    P+


    23% 





 STANDARD WERTE


    23% 





 TANK:         FV-    P+


    23% 





  SCHALTPUNKTE


     





 GERAET ALLGEMEIN


     





 HANDFUNKTIONEN


     





  SCHALTPUNKTE


     





Hauptmenüebene





Taste „OK“





 VENTIL  EIN


 0-100%               10%





Nachspeisung mit Trinkwasser ein (Zahlenwert ist immer kleiner als bei Ventil AUS)�Wirkt auf den Anschluss „Umschaltventil“.





 VENTIL AUS


 0-100%                12%





Nachspeisung mit Trinkwasser aus.�Wirkt auf den Anschluss „Umschaltventil“.





 TW  SPUEL   INTERV


 0-14 TAGE           14





Spülung der Trinkwasserzuleitung alle „14“ Tage�Der Wert „0“ schaltet die Spülung aus.�Wirkt auf den Anschluss „Umschaltventil“.





Spülung der Trinkwasserzuleitung für „30“ Sekunden.�Wirkt auf den Anschluss „Umschaltventil“.





 TW  SPUEL   DAUER


 0-60 SEK              30





 FIL  SPUEL  INTERV


 0-14 TAGE           14





Reinigung des Regenwasserfilters alle „14“ Tage


Der Wert „0“ schaltet diese Reinigungsart aus.





Reinigung des Regenwasserfilters für „5“ Sekunden





 FIL  SPUEL  DAUER


 0-60 SEK                 5





 FIL  SPUEL  BEI


 ERHOEHUNG       2%





Reinigung des Regenwasserfilters bei einer Füll-standserhöhung um 2% nach Regen. Erhöht sich der Füllstand weiter, erfolgt die Spülung nur noch alle 3 Stunden. Der Wert „0“ schaltet diese Reinigungsart aus.





  FIL  SPUELEN  MIT


  TRINKWASSER      NEIN  





Reinigung des Regenwasserfilters mit Trinkwasser erlauben (Standard: „NEIN“)





 GERAET ALLGEMEIN


     





Hauptmenüebene





Taste „OK“





 SPRACHE / LANGUAGE


 DEUTSCH





Siehe [20] in Abbildung 2.


( 6m Sensor kann bestellt werden)





 MESSLAENGE


 30-600cm                 200





 HANDFUNKTIONEN


     





Hauptmenüebene





Taste „OK“





 LETZTE SPUELUNG


 TW                                 0





Zeit in Tagen, die seit der letzten Spülung mit Trinkwasser vergangen ist





            HAND SPUELUNG


            TW                        NEIN               





Spülung der Trinkwasserzuleitung aktivieren�Das Umschaltventil bleibt dauerhaft eingeschaltet. Die gelbe LED blinkt. Die Anlage benutzt Trink-wasser!





 LETZTE SPUELUNG


 FIL                                1





Zeit in Tagen, die seit der letzten Filterspülung vergangen ist





            HAND SPUELUNG


           FIL                          NEIN                 





 Filterspülung aktivieren





 FEHLER


 SENSOR                 





Die Ursache für diesen Fehler ist eine Beschädigung der weißen Sensorleitung.





 FEHLER


 DL  KURZSCHLUSS     





Fehlermöglichkeiten:


 - Datenleitung am Messwertaufnehmer nicht an der    Datenleitungsklemme [14] angeschlossen, 	               sondern an der Sensorklemme [15/16]


 - Cinch- Stecker oder Cinch- Kupplung haben            Kurzschluss


 - Adern der Datenleitung wurden beschädigt  





 FEHLER


 MW-AUFNEHMER       





Der Messwertaufnehmer liefert kein Signal und muss ausgetauscht werden.





 FEHLER


 SENSORIK                 





Zur weiteren Diagnose nehmen Sie das Edelstahl-gewicht [22] aus dem Wasser heraus. Ist die Fehler-anzeige nun verschwunden, war das weiße Sensor-kabel  die Ursache. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, ist der Messwertaufnehmer defekt. 





 FEHLER


 KEIN SIGNAL                 





Die Verbindung von der Systemsteuerung zum Messwertaufnehmer ist unterbrochen.





 FEHLER


 DATENSPEICHER       





Versuchen Sie zunächst, die Systemsteuerung auf die Standardwerte zurückzusetzen (siehe Seite 15). Bleibt die Fehlermeldung bestehen,


kontaktieren sie bitte Ihren Servicepartner.


Hinweis: Nach dem Rücksetzen auf die Standardwerte sind die von Ihnen geändert-en Einstellwerte verloren und müssen neu eingegeben werden! 





Altgeräte dürfen nicht über die kommunale Abfall-�tonne (Hausmüll) entsorgt werden.�Die Altgeräte müssen einem Wertstoffhof zum fach-gerechten Recycling zugeführt werden.�Helfen Sie mit – bringen Sie die alten Elektrogeräte zur getrennten Sammlung.
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