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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

CO DĚLAT, KDYŽ UCÍTÍTE PLYN
▪ Nepoužívejte žádný přístroj.
▪ Nedotýkejte se žádného elektrického spínače; nepoužívejte ve své budově žádný telefon.
▪ Okamžitě evakuujte oblast a kontaktujte dodavatele plynu. Postupujte podle pokynů dodavatele plynu.
▪ Pokud se nemůžete spojit s dodavatelem plynu, zavolejte hasiče.
Před instalací nebo provozem si pečlivě a úplně přečtěte tento návod.
Nedodržení by mohlo vést k požáru
nebo
výbuchu, který by způsobil škodu na majetku, zranění osob nebo ztráty na životech. Servis a instalaci musí provádět
vyškolený / zkušený servisní technik.

Instalaci a servis musí provádět kvalifikovaný instalatér, servisní agentura nebo dodavatel plynu. Instalace musí být
v souladu s místními kódy nebo v případě neexistence místních kódů v souladu s národním kódem palivového
plynu ANSI Z223.1 / NFPA 54 nebo IFGC nebo CSA B149.1. Všechna potrubí a potrubí musí být v souladu s místními předpisy
a vyhláškami.
K zatlačení nebo
otočení knoflíků
pro ovládání plynu používejte pouze ruku. Nikdy nepoužívejte
nástroje. Pokud
knoflík nezatlačí nebo se otočí
ručně, nepokoušejte
se jej opravit. Zavolejte kvalifikovaného servisního technika.
Síla nebo pokus o opravu může mít za následek požár nebo výbuch.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření,
že byl vystaven vysokým teplotám, byl poškozen, manipulován
nebo rozebran. Nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření, že byl pod vodou nebo že do výrobku prosákla kapalina. Kterýkoli
z těchto incidentů může způsobit únik nebo jiné poškození, které může ovlivnit správnou funkci a způsobit potenciálně nebezpečné
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
▪ Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Nedodržení těchto údajů může mít za následek škody na majetku, zranění osob nebo ztráty
na životech.
▪ Tento ovládací prvek musí být elektricky zapojen a provozován v souladu se všemi kódy a místními předpisy. Servis a instalaci
musí provádět vyškolený zkušený servisní technik.
▪ Nepoužívejte ovládací prvek, pokud máte podezření, že by mohl být poškozen.

OBECNÉ INFORMACE O INSTALACI
Oznámení

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Všechna práva
vyhrazena.

Jeseři OEM:
▪ Umístění systému GV60 a sílu rádiového signálu.
▪ Typ materiálů
(např. plechů) používaných při stavbě plynového krbu významně nasává sílu rádiového signálu.
▪ Systém je provozován s vyhrazeným napájecím zdrojem a/nebo bateriemi.
▪ Nepoužívejte v blízkosti elektrických rozvodů pro domácnost a/nebo magnetických polí.
▪ Ostatní vysílače používající stejný signál negativně ovlivní sílu rádiového signálu.
▪ Nastavení palubní antény na přijímači může zlepšit sílu signálu.
▪ Neuchováváte ani neumistujte součásti systému GV60 v horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.
▪ Ujistěte se, že koncový uživatel má přístup k přijímači pro resetování nebo synchronizaci nového vysílače.
• Led instalace, včetně LED ovladačů, kabeláže a RGB LED diod, musí být izolována od kovových částí plynového spotřebiče. V
opačném případě nemusí elektronika fungovat správně.

2 / 30

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

POUZE PRO
OEM

APLIKACE A KOMPONENTY
Aplikace
GV60 je bateriový elektronický dálkový zapalovací a řídicí systém pro plynové spotřebiče s pilotními hořáky a systémy ODS.
Součásti
8-knoflíkový telefon 10-knoflíkový
telefon B6R-H8(A)TL3P... D B6RH8(A)TV... P... D

B6R-

Nástěnný
Nástěnný
spínač EU
spínač US
G6RG6Rs integrovaným Touchpadem

Obrázek 1: Telefony Obrázek

2: Ovládání

Přijímač
B6RR8P(T)(T2),
B6R-RAP,
B6RRAPT,

Kombinovaný
ovládací prvek
GV60...

Blokový
t G60-ZUSV...
ZPT600A

Přepínání
panelu
kabelem
G6R-SPKS /

Angličtina

G6R-TPN...

Nástěnný
spínač /
kabel
touchpadu

termoelemen
G60-

Krabička na
baterie G60ZB(S)90...

Pilotní
hořák
G30ZP2M-L

Zapalovací
kabel G60ZKIS...

Blokovače
termocurrentové kabelu –
přijímač TC G60-ZKIRS...

8 Drátěný kabel
Kombinované řízení –
přijímač G6R-C...

Relé s kabelem
(volitelné) G6R-CL40,
G6R-CLB40

Termocurrentový kabel, blok přerušovače –
přijímač SW

N
e
s vypínačem
G60ZSKS(L)S...

Obrázek 3: Základní

Západková
elektromagnetová
ventilace (s
kabelem)

Kabel, V Modul –
Přijímač G6R-CBV...

V Modul
G6RBEAV3...
G6R-

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

Obrázek 4: Přídavná funkce (západka Solenoid, ventilátor, světlo / tmačka)

Přijímač
B6RR8P(T)(T2),
B6R-RAPT,
B6R-RAPT2

Zemní kabel
G60-ZCGTC /
2000

bez vypínače
G60-ZKIRSWS...

Termočlový
kabel G60-ZCTC /
2000

G60-ZMA3 s
pro
EU,
Velká
Británie
a
USA

Obrázek 5: Síťový adaptér

2.

B6R-W2...

Přijímač G60-ZCSW2-

2Nd
Termočlánek
Obrázek 6:2. možnost Thermocouple

G60-ZPT300

Obrázek 7: nastavení

aplikace myfire
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GV60 – ŘÍZENÍ KOMBINACE PLYNŮ
Technické Dat
Schválení
ČSA: Multifunkční řízení plynu podle ANSI Z21.78
6.20 a ANSI Z21.20 6.20 pro USA a Kanadu
CE: Předpis o plynových spotřebičích EU/2016/426
(GAR) a DIN EN 298, DIN EN 126, DIN EN 13611,
2014/53/EU (RED)

CE: Kombinovaná regulace: 0 °C až 80 °C
Západkový elektromagnetový ventil: 0
°C až 80 °C Různé kabely:
105
°C
Relé s kabelem:
70 °C

Paliv
ČSA: Vhodné pro přírodní, vyráběné, smíšené plyny,
zkapalněné ropné plyny a směsi plynného vzduchu LP.
CE: Vhodné pro použití s plyny en 437 plynové rodiny
1, 2 a 3.
POKLES TLAKU / KAPACITA
ČSA: @ 1" w.c. při 65 000 BTU / hod. za 0,65 s.g.
zemní plyn CE:
2,5 mbar (0,25 kPa) při 1,2 m³
/ h vzduchu
ROZSAH REGULACE
ČSA: 10 000 až 85 000 BTU / h
CE: Třída C podle EN 88
ÚPRAVA REGULÁTORU
ČSA: 3" w.c. až 5" w.c.; 8" w.c. až 12" w.c.
Konvertibilní regulátor: 3 až 4,5" NG / 8,5 až
11,5" LP CE: 5 až 40 mbar (0,5 až 4 kPa)
CE + ČSA: 3" w.c. až 12" w.c. (7,5 až 30 mbar)
MAXIMÁLNÍ VSTUPNÍ TLAK
ČSA: 1/2 psi (14"
w.c.) CE:
50
mbar (5 kPa)
HLAVNÍ PLYNOVÉ PŘIPOJENÍ
ČSA: 3/8 NPT (ANSI / ASME B1.20.1)
CE: Rp 3/8 (ISO 7-1 / EN 10226-1), kompresní kování pro
trubku 8 mm, 10 mm nebo 12 mm
PILOTNÍ PŘIPOJENÍ PLYNU
ČSA: 7 / 16-24 UNS pro 1/4" nebo 3/16
"utbing CE:
M10x1 pro 4 mm nebo
6 mm trubky

MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ TOČIVÝ MOMENT
- VSTUP, VÝSTUP, ZÁPADKA SOLENOID 3/8"
ČSA: 280 100 kilogramů
CE: 35 Nm
- ZÁPADKA SOLENOID 8 mm
trubka CE: 20 Nm
- PILOTNÍ PŘIPOJENÍ PLYNU
ČSA: 100 100 000 liber
CE: 15 Nm
THERMOCOUPLE / INTERRUPTER BLOK
11 / 32-32 UNS, M10x1, M9x1, M8x1
ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY
ČSA: Kombinovaná regulace: 32 °F až 176 °F
Západkový elektromagnetový ventil: 32
°F až 176 °F Různé kabely:
221
°F
Relé s kabelem:
158 °F
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SPOTŘEBA ENERGIE
Viz dokument GV60-DS-EN.. PCG v mertikmaxtirol.com/literature
"Systémy řízení plynu řady GV".
OBECNÉ INFORMACE O RÁDIOVÝCH FREKVENCÍCH
Změna: Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel
FCC. Zařízení obsahuje vysílače (vysílače) osvobozené
od licence / přijímače, které jsou v souladu s kanadskými
RSS (rss) osvobozenými od licence. Provoz podléhá
následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně
vzájemného ference, které může způsobit nežádoucí
provoz zařízení. Změny nebo změny, které nejsou
výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování
předpisů, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozu
zařízení. Pro splnění požadavků ised expozice by měla

být během op- erace udržována separační
vzdálenost 20 cm nebo větší mezi anténou tohoto
zařízení a osobami. Pro zajištění souladu se nedoporučují
operace na větší vzdálenosti, než je tato.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno
a bylo
zjištěno, že v souladu s částí 15 pravidel FCC dodržuje
limity pro digitální zařízení třídy B. Tyto limity jsou
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před
škodlivým rušením při instalaci obytných budov. Toto
zařízení
vytváří,
používá
a
může
vyzařovat
vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a
používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé
rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka,
že v konkrétní instalaci nedojde k interferenci. Pokud toto
zařízení způsobuje
škodlivé rušení rozhlasového
nebo
televizního příjmu, které lze určit vypnutím a
zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil
opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
▪ Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
▪ Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
▪ Připojte zařízení do zásuvky na jiném
obvodu,
než ke kterému je připojen přijímač.
▪ Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým /
televizním technikem o pomoc.
V souladu se směrnicí EU o rádiových zařízeních 2014/53/EU
(RED).

u. rnT off gas dodávají t servisní ventil appliance před
1
zahájením instalace a po dokončení instalace
proveďte zkoušku úniku plynu.
2. Do přívodu plynu nainstalujte lapač sedimentu nebo
filtr (je-li to nutné), aby se zabránilo kontaminaci
plynového ventilu (viz obrázek 8, strana 5).
3. K zatlačení nebo
otočení knoflíků
pro ovládání
plynu používejte pouze ruku. Nikdy nepoužívejte
nástroje. Pokud knoflík nezatlačí nebo se otočí ručně,
nepokoušejte se jej opravit. Zavolejte kvalifikovaného
servisního technika. Vynutit nebo se pokusit o opravu ruší

Ježišův výrobce je pro konkrétní aplikaci GV60 pro konkrétní
aplikaci.

Neodstraňujte šrouby z plynového ventilu. Neuzpůsobovat a/
ani neměnte žádnou součásti návěsu v manipulaci. Motorový
knoflík se vyjmout.
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plynu

Horizontální

plynu

DODÁV
KA
POTRU
BNÍ

Při utažení závitů musí být ventil držen v upínacích bodech s
desig-nated (viz obrázek 9, strana 5).

Příliš neutěsníte spoje. Přetušení může poškodit ovládací tělo
v důsledku netěsnosti nebo poruchy ovládání. (viz
MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ TOČIVÝ MOMENT na straně 4)

Horizontální

plyn
Dodávk
Plyn

minimáln
í

Obrázek 8: Lapač sedimentů (v případě potřeby)

MONTÁŽNÍ POLOHA
Ve vzpřímené poloze jsou knoflíky pro ovládání plynu na horní
části ventilu. Ventil může být namontován ve směru od 0° do
90° (včetně svislé) ze vzpřímené
polohy. Ventil NESMÍ být
namontován vzhůru nohama.
Umístění
Umístěte kombinovaný plynový ventil tam, kde není vystaven
čištění páry, vysoké vlhkosti, kapající vodě, korozivním
chemikům, hromadění prachu nebo tuku nebo nadměrnému
teplu.
Chcete-li zajistit správnou funkci, postupujte podle těchto
pokynů:
▪ Umístěte kombinovaný plynový ventil v dobře větraném
prostoru.
▪ Namontuje kombinovaný plynový ventil dostatečně vysoko,
aby se zabránilo zaplavení nebo stříkající vodě.
▪ Ujistěte se, že okolní teplota
nepřekračuje ambient
teplotní hodnocení pro každou součást.

Standardní verze GV60 je jen pro vnitřní použití.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

1000 nový, správně vytřené trubky
bez kovových
nebo
materiálové třísek. Při byl hadicí
se ubezpečte,
že že
konce je čtvercové, odjehlené a čisté. Vše trubkové ohyby
musí být hladké hladké A bez 2019.

Hlavní plyn (potrubí)
1. Nepoužívejte směs potrubních spojů. Mertik Maxitrol
NEDOPORUČUJE použití teflonové® / PTFE pásky.
2. Matici a ferule přehoď přes hadičky.
3.
Zasuňte matici a ferule na místo a vložte hadičky
do přívodu / ven - nechte připojení, dokud se nesnídí. Otoč
prst pevně.
4. Pomocí klíče utáhněte matici asi o 1 otáčku za prstem pevně.
Hlavní plyn (potrubní přípojky)
1. Mertik Maxitrol NEDOPORUČUJE použití teflonové® /
PTFE pásky.
2. Trubka, která má být vložena do ventilu, musí mít správnou
délku závitu a měřidlo. Závit, který je řezán příliš dlouho, může
způsobit zkreslení nebo poruchu, pokud je vložen příliš
hluboko. Příliš krátký řez závitu může způsobit odizolování
závitu, pokud je přetaživý.
3. Na trubku naneste pouze mírné množství schváleného
potrubního tmelu a ponechávají obě koncové závity holé.
4. Připojte potrubí k přívodu a výstupu ventilu.
Pilotní plyn (potrubí)
1. Nepoužívejte směs potrubních spojů. Mertik Maxitrol
NEDOPORUČUJE použití teflonové® / PTFE pásky.
2. Kování přes hadičky.
3. Vložte pilotní hadičky do pilotního výstupu, dokud se nesnídí.
Otočte přiléhavý prst pevně.
4. Otáčejte klíčem, dokud neuříznete ferule. Otočte ad-ditional
3/4 otočte a vytvořte plynotěsné těsnění.
5. Připojte druhý konec hadičky k pilotnímu hořáku.

Regulační ventil musí být v uzavřené poloze, když je přívod
plynu testován na únik do 150 mbar (15 kPa; 2 psi). Nad 150
mbar (15 kPa; 2 psi) musí být regulační ventil izolován od
přívodu plynu.

PROVEĎTE TLAKOVOU ZKOUŠKU

Obrázek 9: 1 = Oblasti svorky, 2 = montážní body

Plyn Připojení
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1. Ihned po instalaci ventilu a zapnutí plynu pečlivě zkontrolujte,
zda neuniká
plyn. To prováděte před pokusem o
provoz přístroje nebo jiného zařízení na spalování plynu.
2. Pomocí čistého kartáče naneste schválený zkušební roztok
netěsnosti na potrubí a připojení potrubí. Bubliny ukazují na
únik.
3. Pokud není zjištěn žádný únik, zapalte hlavní hořák.
4. S hlavním
hořákem v provozu naneste
schválené

Angličtina

POTRU
BÍ
Plyn
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řešení netěsnosti na všechny trubkové a potrubní
přípojky (včetně adaptérů) a vstup a výstup ventilu. Bubliny
ukazují na únik.
5. Pokud je zjištěn
netěsnost, utáhněte přípojky potrubí
(včetně adaptérů) podle "Plynových přípojek" (viz strana 5).

Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Je to škodu na majetku,
vážná zranění nebo smrt. Po dotažení kompresní armatury
neohýbáte hadice V místě připojení plynové ventilu. Na
to, aby se z toho vymohou únik v připojení.
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Oznámení

To je v roce 2017. neumoho jedovatý netěsnost. V
závislosti na podmínkách hrozí nebezpečí nebezpečí
požáru nebo výbuchu.
Vedení
(viz obrázky 28-32, strany 26-30)
Připojte všechny komponenty podle příslušného schématu
zapojení.
▪GW
V6h0en instalovaných součástí, ujistětese, že
nejsouvystaveny nečistotám, oleji, tukům nebo jiným
chemickým činitelům.
▪ Nepovolují cizí částice pod plastovým krytem.
▪ Umístěte vypínač
(je-li vybaven), tam, kde je pro
uživatele snadno přístupný.

Při připojování
ke zapalovací
elektrodě nepoškozte
kabel zapalování. Když je kabel na svém místě, vyhněte se
kontaktu s ostrými předměty nebo hranami. S kabely delšími
než 900 mm se vyhněte kontaktu s kovovými částmi, protože
by to mohlo snížit jiskru.
Přijímač
ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY
ČSA: Přijímač bez interních baterií: 32 až 176 °F
Přijímač s interními bateriemi:
32 °F až 131
°F
CE: Přijímač bez interních baterií: 0 °C až 80
°C Přijímač s interními bateriemi: 0 °C až 55
°C

Kabeláž ventilu a přijímače musí být dokončena před
spuštěním zapalování. Pokud tak učinit, mohlo by dojít k
poškození elektroniky.

Vysokofrekvenční
ČSA: 918,0 MHz pro USA (FCC), Kanadu (ISED), New Zealand (RNZ) a Austrálie (ACMA) (telefon, přijímač) CE:
868,1 MHz pro Evropu (telefon, přijímač)
(viz obecné informace o rádiové frekvenci na straně 4.)

OKRUH THERMOCOUPLE

Napájení
Přijímač: 4 x 1,5 V "AA" (doporučená jakostní alkalická)
Místo baterií lze použít adaptér střídavého napětí.

Oznámení

Celkový odpor termočláčového obvodu by měl být
minimalizován, aby byla zajištěna správná obsluha.

Oznámení

Pouze síťový adaptér Mertik Maxitrol AC (viz obrázek 5,
stránka
3) nebo jeden z něj mertik maxitrol. Je to tak, že se to bude
chytá za nefunkčnostní systém.

Oznámení
Obrázek 11
Obrázek 12

Oznámení

Vysuš se 1000 přerušovačovač Mertik Maxitrolu.
Udržujte připojení přerušovat blok a termočlání čisté a suché.
Vyhněte
se nadměrnému ohýbání instalace termočlání
trubek (min. 1ʺ v roce 2007; 2,5 cm), protože do není
k dosa 1000 jeho selhání.
i1g.hTtenmosazný přerušovací blok do ventilu 1/4 otočte za prst
pevně. V případě potřeby je možné další 1/4 otáčky.
UPOZORNĚNÍ: Další dotažení
poškodí plastový objímku
v mosazném přerušovači
a způsobí zkrat v
okruhu.
POZNÁMKA: Pro dosažení specifického zarovnání drážky
nepřeháněčejte točivý moment ani nedotáhejte blok
přerušovače.
2. Zasuňte rýčové konektory do plastové vložky (viz
obrázek 10, strana 6).
3. Zasuňte plastovou vložku s rýčovým konektorem do
mosazného mezirupterového bloku, dokud nezacvakne (viz
obrázek 11, strana 6).
4. Při držení blokátoru přerušení klíčem zasuňujte termočlání do
ženského konce blokátoru přerušení 1/4 –
1/2 otočte za prst pevně (viz obrázek 12, strana 6).

ZAPALOVACÍ KABEL
8 / 30

Anténa (viz strana 26) nesmí překročit
zapalovací
vodič ani se s ním dostat do styku. Tím bude přijímač
nefunkční.
Baterie – přijímač
Oznámení

Kabeláž ventilu A přijímače musí být dokončena před
spuštěním zapalování. Jak, takt, podle k poškození
elektroniky.
Oznámení

Telefony a přijímače pro G6R a B6R-R8(9)U(T).

Aby se k tomu elektronika, kovové nástroje k vyjmutí z
telefonu / přijímače.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

Obrázek 10
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ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY ČSA:
302 °F
CE:
150 °C
UPOZORNĚNÍ: Pokud není zapalovací kabel (vysoké
napětí)
oddělen od ostatních kabelů GV
systému, dojde k poškození a/ nebo rušení
elektronického systému GV.
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Oznámení

Oznámení

Chcete-li přijímač udržet bez nečistot, nečistot a
vlhkosti, neodstraňujte přijímač z plastového sáčku,
dokud nebude dokončena veškerá konstrukce.
Přijímač rádiové frekvence a telefon
Kód je vybrán automaticky pro všechny elektronové ics Mertik
Maxitrol z 65 000 dostupných kódů. Přijímač musí být spárován
s telefonem.
Synchronizační přijímač / sluchátko Symax
(Pouze při prvním použití)

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

1. Vložte baterie nebo připojte střídavý proud. Modul pro cirkulaci
ventilátoru a světla / tmáračku obsahuje síťový adaptér. Se
síťovým adaptérem lze pro zálohování použít baterie.
2. Zapněte/vypněte
spínač
(je-li vybaven) do polohy
ZAPNUTO.
3. Příjemce se musí naučit kód Symax:
Stiskněte a podržte tlačítko reset přijímače (viz obrázek 28,
strana 26), dokud neuslyšíte dvě (2) zapípnutí. Po druhém
delším pípnutí uvolněte tlačítko reset. Během následujících 20
s stiskněte
tlačítko na Symaxu. Na
Symaxu se
zobrazí "CONN" a číslo běhu od 1 do 8, které potvrzují, že
probíhá synchronizace a výměna dat (viz obrázek 13, strana
7). Dvě (2) krátké bípnutí potvrzují, že kód je nastaven. Po
úspěšné synchronizaci se na Symaxu zobrazí aktuální stav
plynového ohně.

Obrázek 13: Synchronizace Symaxu v procesu

POZNÁMKA: Jedná se pouze o jednorázové nastavení, které
není nutné po výměně baterií v Symaxu nebo přijímači.
POZNÁMKA: Přijímač
i signály
pro přenos a příjem
Symaxu
(obousměrné). Informace o stavu
synchronizace Symaxu a přijímače se synchronizují
10 /
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Telefony a přijímače nejsou zaměnitelné s předchozí
elektronikou G6R a B6R-R8(9)U(T).
Synchronizační přijímač / myfire puck™ telefon
(Pouze při prvním použití)
1. Vložte baterie nebo připojte střídavý proud. Modul pro cirkulaci
ventilátoru a světla / tmáračku obsahuje síťový adaptér. Se
síťovým adaptérem lze pro zálohování použít baterie.
2. Zapněte/vypněte
spínač (je-li vybaven) do polohy
ZAPNUTO.
3. Přijímač se musí naučit kód myfire puck™:
Stiskněte a podržte tlačítko pro reset přijímače (viz obrázek 28,
strana
26) dokud neuslyšíte dvě (2) zapípnutí. Po druhém delším
pípnutí uvolněte tlačítko reset. Během následujících 20
sekund stiskněte apodržte tlačítko "–"na myfire Puck™ (cca 4
sekundy), dokud dvě (2) krátká zapípnutí nepotvrdí nastavení
kódu.
POZNÁMKA:
Jedná se pouze o
jednorázové
nastavení, které není nutné po výměně baterií v
myfire Puck™ nebo receiveru.
POZNÁMKA: Přijímač vysílá a přijímá (obousměrné) signals a myfire Puck™ (jednosměrný) vysílá signály.
myfire Puck™ odesílá informace o stavu každé 4 až 6
minut přijímači.
POZNÁMKA: Když je rf přijímač umístěn v přístroji, okolní kov
může výrazně snížit příjem.
Oznámení

Telefony a přijímače nejsou zaměnitelné s předchozí
elektronikou G6R a B6R-R8(9)U(T).

MODUL V
Napájení
ČSA: Vstup:
115 VAC / 60 Hz; 210
Zásuvka:
115 VAC / 60 Hz; 100
každá vestavěná pojistka: 2,5 A
CE: Vstup:
230 VAC / 50 Hz; 210
Zásuvka:
230 VAC / 50 Hz; 100
každá vestavěná pojistka: 2,5 A

VA
VA
VA
VA

ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY ČSA:
176 °F
CE:
80 °C
Postupujte podle schématu zapojení (viz obrázek 29, strana
27). Nejprve připojte ventilátor a světlo a poté připojte napájecí
zdroj. LED indi- cates napájení je on . Použijte konektory Molex
nebo připojte vodicí dráty k šroubovacím svorám.

Angličtina

▪usW
iitgha
oumt Ains přizpůsobitr, Těstoy výměníkyt Is
znovu posílte-smířené na začátku sezóny.
▪ Staré nebo vybité baterie podle měly měly okamžitě
výsuvné. Při je baterie náhody V jednotce, se přehřát,
vytékat a / nebo explodovat.
▪ Nevystavovat
baterie (včetně během skladování)
přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu, ohni,
vlhkosti nebo vážnému nárazu.
Všechny z těchto
podmínek může být přehřátí, únik A / nebo explozi
explozi baterií.
▪ Baterie musí být 1000000 V doporučených
teplotní
mezích (teplotní rozsah okolních baterie: 32 °F až
131 °F / 0 ℃ až 55 °C).
▪ Nové a staré baterie a různé značky baterií by neměly
být používány společně. Míchání různých baterií může
▪ aLtotewry Označení: Časté Pípnutís Pro 3 Sekund syrovátkyn
b
mo- tor se otáčí.
▪ Modul V pro řízení otáček ventilátoru a světlo / tmačku
poskytuje přijímači výkon. Baterie v přijímači lze použít pro
automatické zálohování v případě výpadku proudu.
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každých 10 s během prvních 2 minut a poté každé 4 až
6 minut.
POZNÁMKA: Když je rf přijímač umístěn v přístroji, okolní kov
může výrazně snížit příjem.
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NASTAVENÍ KNOFLÍKU
3/8 až 1/2 dovnitř.

Knoflíky fungují následovně (viz obrázek 14, strana 8):
Knoflík

Pozici

Knoflík
hlavního
ventilu

VYPNUT
O

Knoflík
hlavního
ventilu

Na

Ruční knoflík

Man

Ruční knoflík

Na

(10 až 13 mm)

Funkce
Zabraňuje proudění hlavního plynu
ventilem.
Umožňuje proudění hlavního plynu
ventilem, pokud je pilot
zapálen a termočlání
generuje dostatečný výkon.
Umožňuje ruční vznícení pilota
a zabraňuje proudění hlavního plynu.
Umožňuje automatické
zapalování.

Úpravy

Ježišův výrobce je pro konkrétní aplikaci GV60 pro konkrétní
aplikaci.

Nepokoušejte se odstraňovat šrouby z horní části plynového
ventilu. Neměněte
žádné úpravy
označené barvou
indikující manipulaci. Motorový knoflík se nesmí vyjmout.
Pilotní nastavení
Šroubová
(2.
plynu
řidiče
)

Regulátor tlaku

Termočlánek

Odvzdušňované plynové spotřebiče
Obrázek 15: Správné zasypání plamenem na Thermocouple

Nastavení výstupního tlaku
(Pouze odvzdušněné jednotky)
STANDARDNÍ REGULÁTOR NEBO ŠKRTICÍ KLAPKA
(Pouze škrticí klapka CE)
1. Připojte manometr tlaku k výstupnímu tlaku ventilu. Tlakový
kohout se otevře
otočením
šroubového protibloku .
Regulátor tlaku nebo škrticí klapka jsou umístěny pod krytem
a lze k němu dosáhnout vyjmutím zástrčky (viz obrázky 14,
strana 8 a 16, strana 8).
2. Otočte ruční knoflík a knoflík hlavního ventilu do polohy
ZAPNUTO.
3. Otočte seřizovacím šroubem regulátoru tlaku a nastavte
požadovaný tlak hořáku (vysoký oheň). Tlak se zvyšuje
ručiček
(modely
otáčením ve směru hodinových
regulátoru tlaku) nebo se snižuje otáčením proti směru
hodinových ručiček
.
Regulátor tlaku nebo škrticí klapka

Ruční knoflík

Knoflík
hlavního

Připojení
Piezo
Igniter
Kartě 2,8 x

Obrázek 16: Kombinované ovládání GV60, kryt

zvyšte plamen pilota.
Boční vstup
Boční
zásuvka
Výstupní tlakový
tlak na vstup

Spod
ní
zásu

Dolní
vstu
p

Magnetová
jednotka

Obrázek 14: GV60, připojení a možnosti nastavení

Pilotní nastavení plamene
(Pouze odvzdušněné jednotky)
Nastavení pilotního průtoku je ve výrobním závodě
přednastavené na maximum. Plamen pilota by měl obklopovat
3/8ʺ až 1/2ʺ termočláku (viz obrázek 15, strana 8).
1. Seřizovací šroub je dosažen otvorem v ručním knoflíku (viz
obrázek 14, strana 8).
2. Otočte ručním knoflíkem do polohy ZAPNUTO.
3. Nyní je možné propíchnout film na krytu šroubovákem, abyste
dosáhli nastavovacího šroubu pod ním.
4. Otočením seřizovacího šroubu ve směru hodinových
ručiček snižte nebo proti směru hodinových ručiček
12 /
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POZNÁMKA: Tlak
modelu škrticí klapky se zvyšuje
otáčením
coun- tercwise ; nebo se snižuje
otáčením ve směru hodinových
ručiček .

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

4. Po seřízení vyměňte zástrčku.
5. Pokud nejsou nutná žádná další nastavení, uzavřete
tlakové kohouty otočením šroubů ve směru hodinových
ručiček
.
Zkontrolujte všechna připojení / tlakové kohouty, zda
netěsnosti.
6. Pokud požadovaného výstupního tlaku nebo průtoku nelze
dosáhnout nastavením Tá Plyn Ventil Zkontrolujte Tá Plyn
Ventil Vstupní Tlak manometru na vstupním tlakovém
kohoutu ventilu. Pokud je vstupní tlak v normálním
rozsahu, vyměňte plynový ventil; v jiném případě přijmout
nezbytná opatření k zajištění správného tlaku plynu do
ventilu.
KONVERTIBILNÍ REGULÁTOR TLAKU
(Pouze ČSA; Volitelné)
Konvertibilní regulátory jsou navrženy tak, aby poskytovaly
buď dva pevné výstupní tlaky pro zemní plyn (NG) nebo LP
Gas. Chcete-li přepínát z jednoho plynu na druhý, otočte
konverzní zástrčku (viz obrázek 17, strana 9) proti směru
hodinových ručiček, abyste ji odstranili. Plastovou součást
odneste a vyjměte, otočte ji o 180° a poté ji posuňte zpět na
zástrčku verze con, dokud nezacvakne. Otočte konverzní
zástrčku ve směru hodinových ručiček, dokud se nesnídí.
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3. Umístěte vypínač
(je-li vybaven) do polohy O ( OFF ).
4. Vyčkejte minimálně pět (5) minut, než vyčistíte plyn. Ověřte,
zda v oblasti kolem spotřebiče, včetně blízkosti podlahy, není
žádný
plyn. Pokud
zjistíte
plyn
STOP! V
bezpečnostních informacích
postupujte podle "Co
dělat, když ucítíte plyn" (viz strana 2). Pokud není
přítomen žádný plyn, postupujte podle návodu k obsluze
Mertik Maxitrol.

Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Pokus o démontáž nebo
opravu může být škody na majetku, vážné zranění nebo
smrt.
Nemontovat plynové
větrání; 1000000 žádné
1000 2019.

Ruční Operace
(Je to možné pouze při použití ručního knoflíku)

Konverzní zástrčka

Zemní plyn:
Pozice Ng

180°

Pozice Lp
Obrázek 17: Převod z jednoho plynu na druhý

Minimální nastavení průtoku plynu
(Pouze odvzdušněné jednotky)

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

1. Nastavte ovládací prvek do nízkého nastavení palby
otočením
knoflíku motoru na
VYPNUTO a zpět, dokud se ventil neotevře.
2. Minimální rychlost lze
nastavit buď
šroubováním
kalibrovaného šroubu s minimální rychlostí (pevný otvor),
nebo nastavitelným šroubem s minimální rychlostí. Ovládací
prvky s nastavitelnými šrouby bez vlastního nastavení jsou
nastaveny na maximální průtok.
3. Otočte šroubem ve směru hodinových
ručiček,
abyste snížili minimální průtok.
4. Je třeba posoudět na šroubování pevného otvoru, dokud se
nezastaví.
5. Uzavřete tlakové kohouty otočením šroubu (šroubů) ve
směru hodinových ručiček
. Zkontrolujte všechna připojení / tlakové kohouty, zda
netěsnosti.
Změna typu paliva
(Pouze odvzdušněné jednotky; viz strana 8 "Regulátor
konvertibilní tlakové regulace")
GV60 lze převést tak, aby vyhovoval požadavkům výrobce pro
konkrétní
typ plynu. Úpravy regulátoru
tlaku, minimální
rychlosti a pilotního plynu jsou podle výše uvedených pokynů.
Pro převod pro LPG CE je nutné zablokovat regulátor tlaku
otočením seřizovacího šroubu regulátoru zcela na spodní mez
(nebo šroub pro seřízení škrticí klapky zcela na horní mez).
ZÁVĚREČNÁ KONTROLA
14 /
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Přístup k hořáku pilota je nutný pouze pro zapalování se shodou.
Při otáčení knoflíkem hlavního ventilu netlačte. Knob má
smykovou spojku, která cvakuje, dokud není dosaženo
koncových dorazů. To umožňuje ruční nastavení výšky plamene
a nastavení do polohy Pilot- Pohotovostní režim.
Dodržujte několik kompletních cyklů ON / OFF, abyste zajistili
správnou op-eraci. Během těchto cyklů elektronika určí optimální
časování zapalování.
1. Stop! Před pokračováním si přečtěte bezpečnostní
informace.
2. Otočte knoflík hlavního ventilu do polohy VYPNUTO , vplné
poloze ve směru hodinových ručiček.

Angličtina

POZNÁMKA: Odšroubujte pouze konverzní
zástrčku
štěrbinovým šroubovacím ovladačem. Menší šroub
pod červenou barvou odolné proti neoprávněné
manipulaci neumistíte. (viz obrázek 17, strana 9)

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

POUZE PRO
OEM

1. Stop! Před pokračováním si přečtěte bezpečnostní
informace.
2. Otočte knoflík hlavního ventilu do polohy VYPNUTO ,
vplné poloze ve směru hodinových
ručiček.
3. Otočte ručním knoflíkem do polohy MAN,v plné poloze ve
směru hodinových
ručiček.
4. Umístěte vypínač
(je-li vybaven) do polohy O (OFF
).
5. Vyčkejte pět (5) minut, než vyčistíte plyn. Ověřte, zda v
oblasti kolem spotřebiče, včetně blízkosti podlahy, není žádný
plyn.
Pokud zjistíte plyn STOP! V bezpečnostních
informacích na straně 2 postupujte podle "CO DĚLAT,
POKUD UCÍTÍTE
PLYN". Pokud není přítomen žádný
plyn, pokračujte krokem 6.
6. Zapněte/vypněte
spínač (je-li vybaven)
v poloze I
(ZAPNUTO).
7. S ručním knoflíkem v poloze MAN je přístupný ruční pilot
ventilu a piezo ignitor (volitelné).
8. Pro spuštění pilotního průtoku plynu (viz obrázek 18, strana
10) plně zatlačte ručního obsluhu pilotního ventilu dolů a držte
se.
Zapalování se shodou:
Okamžitě zapalte pilota zápasem, zatímco nadále držíte v
ručním pilotním ventilu
obsluhu asi jednu (1) minutu po
rozsvícení
pilota. Uvolněte ručního obsluhu pilotního
ventilu. Pokud pilot nezůstane rozsvícená, počkejte pět (5)
minut a opakujte.
Zapalování piezo zapalováním:
Změňte zapalovací kabel z přijímače na ventil. Zatlačte
do piezo zapalovače, aby se vznítil. Pokud pilot nezůstane
rozsvícená, počkejte pět (5) minut a opakujte.
9. V případě potřeby před pokračováním vyměňte pilotní
přístupový panel.
10. Otočte ručním knoflíkem do polohy ZAPNUTO,
plnou proti směru hodinových ručiček.
11. Otočte knoflík hlavního ventilu do plné polohy ZAPNUTO ,
vplné poloze proti směru hodinových ručiček.
12. Pokud přístroj nebude fungovat, postupujte podle pokynů
K VYPNUTÍ PLYNU NA PŘÍSTROJ (viz strana 10).

Jako pilot nezůstane po pokusech rozsvícen, otočte
ovládacím knoflíkem plynu (knoflík) hlavního
ventilu)
na VYPNUTO A
pokračujte krok 12.
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Ignitor
(něm.)
Vypínač
(volitelný)
NA POZICE
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Karta
Zapalování
připojení
Piezo
Ruční knoflík
knoflík
V pozice

8 Konektor přijímače
drátů

Mikropře
pínač

Ruční
obsluha
pilotního

Hlavní knoflík
ventilu v
poloze

Pilotní projekt na vyžádání
▪ ČSA:
7denní uzavírka
CE:
5denní vypnutí
▪ Tato zelená funkce eliminuje spotřebu energie plynu během
rozšířené nečinnosti spotřebiče. Systém automaticky extinuje
pilota,
když je přístroj delší dobu neaktivní. Tato funkce
pomáhá spotřebiteli realizovat přínosy nákladů tím, že
automaticky eliminuje spotřebu energie v měsících bez ohřevu
a omezeném používání.
2nd Vypnutí termočlúku (volitelné)
▪ Systém vypne požár, pokud se hlavní hořák nezapálí přibližně
za 22 nebo 29 sekund (v závislosti na tom, zda přijímač PT
nebo PT2) po
zapálení nebo po stisknutí
tlačítka.
POZNÁMKA: Před dalším zapalováním je 2 minuty čekání period. Pokud je termočláč stále příliš horký, uslyšíte
dlouhé pípnutí.

Obrázek 18: Kombinované ovládání, kryt

VYPNUTÍ PLYNU NA PŘÍSTROJ
1. Umístěte vypínač (je-li vybaven) do polohy O (OFF).
2. Je-li ovládání plynu přístupné, otočte knoflík hlavního
ventilu do polohy OFF full ve směru hodinových ručiček.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ NA PILOTA (KONEC MOTORU)
3hodinová žádná komunikační funkce
▪ Ventil se změní na pilotní plamen, pokud po dobu 3 hodin
nebude komunikace mezi telefonem a přijímačem. Oheň
bude i nadále fungovat normálně, jakmile bude obnovena
komunikace.
Přehřátí přijímače
Ventil se změní na pilotní plamen,
pokud
je teplota
přijímače vysoká než 176 °F / 80 °C. Pokud jsou v přijímači
instalovány baterie, nesmí teplota překročit 140 °F / 60 °C.
1 hodina vypnutí
(volitelné; vyžaduje konkrétní telefon)
▪ Ventil se změní na pilotní plamen, pokud během 1 hodiny
nebude pohyb motoru.
Poznámka: In Ruční Režimu Tá Hlavní Hořák Cna Bve Obrátil
Zpět Na po teplotě přijímače nižší než 131 °F / 55 °C (s
bateriemi v přijímači) nebo 176 °F / 80 °C (bez baterií
v přijímači). V termostatickém režimu hlavní hořák se
otočí zpět Na Automaticky.

Časovač odpočítávání
▪ Na konci období odpočítávání se oheň vypne. Časovač
odpočítávání funguje pouze v manuálních, termostatických a
ekologických režimech. Maximální doba odpočítávání je 9
hodin a 50 minut.
Přijímač vybité baterie
▪ Při nízkém výkonu baterie v přijímači systém zcela vypne oheň.
K tomu nedojde, pokud dojde k přerušení napájení.
16 /
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Obrázek 19: Touchpad

Zvýšení výšky plamene

Zvýšení výšky plamene

ZASUNOUT / VYPNOUT

ZASUNOUT / VYPNOUT

Snížení výšky plamene

Snížení výšky plamene

/ Nástěnný

přepínač

Obrázek 20: Přepínání panelu

ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY ČSA:
176 °F
CE:
80 °C

ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY ČSA:
221 °F
CE:
105 °C

Zapnutí přístroje
▪ Stiskněte
tlačítko (viz obrázek 19, strana 11) až do
dvou krátkých zapípání (verze CE) nebo nepřetržitého
zapípání (verze CSA) po dobu, po kterou byla počáteční
sekvence zahájena; tlačítko uvolnění.
▪ Jakmile je potvrzeno pilotní zapalování, dojde k hlavnímu
průtoku plynu.

Zapnutí přístroje
▪ Stiskněte tlačítko "B" (viz obrázek 20, strana 11), dokud dvě
krátká zapípání (verze CE) nebo nepřetržité zapípání (verze
CSA) nepotvrdí, že počáteční sekvence začala; tlačítko
uvolnění.
▪ Jakmile je potvrzeno pilotní zapalování, dojde k hlavnímu průtoku
plynu.

Pokud pilot po několika pokusech nezůstane rozsvícený,
otočte knoflíkem
hlavního ventilu do vypnuté a
postupujte podle pokynů "VYPNOUT
PLYN NA
SPOTŘEBIČ" (viz strana 10).
Nastavení výšky plamene
▪ Stisknutím a podržením
tlačítka (velký plamen) zvýšíte
výšku plamene.
▪ Stisknutím a podržením tlačítka (malý plamen) snížíte výšku
plamene nebo nastavíte přístroj na pilotní plamen.
Pohotovostní režim (Pilot Flame)
▪ Stisknutím a podržením tlačítka (malý plamen) nastavíte
přístroj na plamen pilota.
Vypnutí spotřebiče
▪ Stiskněte
tlačítko.

"VYPNOUT PLYN NA PŘÍSTROJ" (viz strana 10).
© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

Angličtina

PANEL PŘEPÍNAČŮ TOUCHPAD / WALL SWITCH

Otevření a zavření elektromagnetového ventilu / hořáku
▪ Současně stiskněte
tlačítka a (malý
plamen) pro vypnutí dekorativního hořáku .
▪ Současně stiskněte a
(velkým plamenem) tlačítka
zapněte dekorativní hořák.
POZNÁMKA: Západkový elektromagnetový ventil nemůže
pracovat
ručně. Pokud dojde k vybití
baterie
přijímače, zůstane v poslední provozní poloze.

Jako pilot po pokusech o rozsvícený,
otočte knoflíkem
hlavního ventilu do vypnuté a podle pokynů
"VYPNOUT PLYN NA SPOTŘEBIČ" (viz strana 10).

Nastavení výšky plamene
▪ Stisknutím a podržením tlačítka "A" zvýšíte výšku plamene.
▪ Stisknutím a podržením tlačítka "C" snížíte výšku plamene
nebo nastavíte přístroj na plamen pilota.
Pohotovostní režim (Pilot Flame)
▪ Stisknutím a podržením tlačítka "C" nastavte přístroj na plamen
pilota.
Vypnutí spotřebiče
▪ Stiskněte tlačítko "B".

"VYPNOUT PLYN NA PŘÍSTROJ" (viz strana 10).

Otevření a zavření elektromagnetového ventilu / hořáku
▪ Současně stiskněte tlačítka "B" a "C" pro vypnutí
dešifrující hořáku .
▪ Současně stiskněte tlačítka "B" a "A" pro zapnutí
dekorativního hořáku.
POZNÁMKA: Západkový elektromagnetový ventil nemůže
pracovat
ručně. Pokud dojde k vybití
baterie
přijímače, zůstane v poslední provozní poloze.
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Telefon SYMAX
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY ČSA:
32 °F až 131 °F
CE:
0 °C až 55 °C
Vysokofrekvenční
ČSA: 918,0 MHz pro USA (FCC), Kanadu (ISED), New Zealand (RNZ) a Austrálie (ACMA) (telefon, přijímač) CE:
868,1 MHz pro Evropu (telefon, přijímač)
(viz obecné informace o rádiové frekvenci na straně 4.)
Napájení
Telefon: 2 x 1,5 V "AAA" (doporučená jakostní alkalická)
Oznámení

Kabeláž ventilu A přijímače musí být dokončena před
spuštěním zapalování. Jak, takt, podle k poškození
elektroniky.
Oznámení

Telefony a přijímače pro G6R a B6R-R8(9)U(T).

Aby se k tomu elektronika, kovové nástroje k vyjmutí z
telefonu / přijímače.

▪ SW
u
initgha
oumt Ains přizpůsobitr, Těstoy výměníkyt Is
znovu posílte-smířené na začátku sezóny.
baterie podle měly měly okamžitě
výsuvné. Při je baterie náhody V jednotce, se
přehřát,
vytékat a / nebo explodovat.
▪ Nevystavujte baterie (včetně během skladování) přímému
slunečnímu záření, nadměrnému teplu, ohni, vlhkosti nebo
vážnému nárazu. Každá z těchto podmínek může způsobit
přehřátí, únik a / nebo explozi baterií.
▪ Baterie musí být udržovány v doporučených
teplotních
mezích (teplotní rozsah okolní baterie: 32 °F až 131 °F / 0 °C
až 55 °C).
▪ Nové a staré baterie a různé značky baterií by neměly být
používány společně. Míchání různých baterií může způsobit
přehřátí,
únik a / nebo explozi baterií.

▪ Staré nebo vybité

OBECNÉ POZNÁMKY
Baterie – telefon
Indikátor nízkého stavu baterie na Symaxu.
Zapalování jedním tlačítkem a dvěma tlačítky
Po instalaci baterií
přepněte z jednoho tlačítka (výchozí
nastavení) na zapalování dvěma tlačítky nebo naopak
stisknutím a podržením tlačítka po dobu 10 sec.
nebo
(jedno nebo dvě tlačítka zapalování) bliká. Když je změna
úplná,
změní se nebo naopak.
Deaktivace funkcí
1. Nainstalujte baterie. Zobrazí se a blikají všechny ikony.
2. Zatímco ikony
blikají, stiskněte příslušné funkční tlačítko
a podržte po dobu 10 sec.
3. Ikona funkce bude blikat, dokud nebude deaktivace
dokončena. Deaktivace je dokončena,
když se zobrazí
ikona funkce a dva horizontální pruhy.
POZNÁMKA: Pokud stisknete deaktivované tlačítko, není k
dispozici žádná funkce a zobrazí se dva vodorovné
pruhy.
POZNÁMKA: Deaktivace zůstává v platnosti i po změně baterie.
Aktivovat funkce
1. Nainstalujte baterie. Zobrazí se a blikají všechny ikony.
2. Chcete-li funkci aktivovat, stiskněte příslušné tlačítko a podržte
po dobu 10 s.
3. Ikona funkce bude blikat, dokud nebude aktivace vyčerpána.
Aktivace je dokončena, když je ikona funkce přehráváná.
Následující funkce lze deaktivovat / aktivovat
▪ DĚTSKÝ DŮKAZ
▪ REŽIM PROGRAMU
▪ TERMOSTATICKÝ REŽIM (také deaktivuje REŽIM PROGRAMU)
▪ EKOLOGICKÝ REŽIM
▪ OVLÁDÁNÍ SVĚTLA / TMAČKU
▪ PROVOZ CIRKULUJÍCÍHO VENTILÁTORU
▪ FUNKCE 2ND HOŘÁKU
▪ ČASOVAČ ODPOČÍTÁVÁNÍ

SYNCHRONIZAČNÍ PŘIJÍMAČ / TELEFON SYMAX

Další informace o synchronizaci mezi přijímačem a
Symaxem najdete na straně 7.
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OVLÁDÁNÍ 8 TLAČÍTEK

Dětský
důkaz

Čas

Indikátor
signálu

Termostatický
režim

Stav
baterie

Pm
Angličtina

Časovač odpočítávání
Fahrenheita
nebo Celsia

Režim program
Ekologická režim

2.

Teplota

hořáku

Obrázek 21: Zobrazení s 8 tlačítky

NASTAVENÍ DĚTSKÉHO DŮKAZU FAHRENHEITA NEBO

Am

▪ TZměnit between ℃ ad °F,
o
Stiskněte
A
Tlačítka
Současně.

CELSIA

Am

POZNÁMKA: Výběrem °F dosáhnete
12hodinových hodin. Výběr °C
má za následek 24hodinové
hodiny.

ON:
▪ Do aktivovat stisknutí
A
Tlačítka
Současně.
▪ se
a Symax je nefunkční, s
výjimkou funkce OFF.
VYPNUTO:
▪ Deaktivace tlačítek
současně.
▪
Zmizí.

a tlačítek

NASTAVENÍ ČASU

Am
Pm

1. Stiskněte
A
Tlačítka
simultane- ously. Den Bliká.
2. Stisknutím
tlačítka nebo
tlačítkem vyberte
korespondují se dnem

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

týden (např. ,=
pondělí
e=dW

u=eTsday,

nesday, , = čtvrtek

Den ,=
Saturday

= Pá-

= neděle).

3. Stiskněte A
tlačítka simultaneously. Hodinu Bliká.
4. Chcete-li vybrat hodinu, stiskněte tlačítko nebo
tlačítko.
5. Stiskněte
a stiskněte tlačítka
simultánně. Minuty záblesku.
6. Chcete-li vybrat minuty, stiskněte
tlačítko nebo tlačítko.
7. Potvrzení současného stisknutí
a tlačítek nebo čekání.
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MANUÁLNÍ REŽIM (TELEFON) OZNAČENÝ

JAKO NÍZKÝ OHEŇ A VYSOKÝ OHEŇ
Chcete-li přejít na nízkou palbu,
poklepejte na
tlačítko.
▪ se.

Oznámení

▪ PŘED PROVOZEM
1. Ujistěte se, že ruční knoflík na ventilu GV60 je v poloze
ON , plně protihodinový ručiček.
2. Vysušte
vypínač
(je-li vybavené) do polohy

Am

I

( ON ).

POZNÁMKA: Plamen jde do vysoké
palby jako první- před tím jít do
nízké palby.

ZAPÁLIT

Po potvrzení pilotního zapalování se motoristického motoru na
maximální výšku plamene.

Am

▪ Stiskněte
tlačítko (zapalování
jedním tlačítkem) Nebo
A
tlačítko současně (Dva Zapalování
tlačítek) do dvou Krátké (verze CE)
nebo nepřetržité zapípání (verze CSA)
a blikající řada řádků potvrzuje
začátek se- quence začala; Vydání
tlačítko (tlačítka).
▪ Hlavní proudy plynu, jakmile je
potvrzeno pilotní zapálení.
▪ Symax se automaticky přepne do
manuálu Režimu Po Hlavní Hořák
Zapalování.

Pokud pilot po několika pokusech nezůstane rozsvícený,
otočte knoflíkem
hlavního ventilu do vypnuté a
postupujte podle pokynů "VYPNOUT
PLYN NA
SPOTŘEBIČ" (viz strana 10).
POHOTOVOSTNÍ REŽIM (PILOTNÍ PLAMEN)
Telefon
▪ Stisknutím a podržením
pilotní plamen.

tlačítka nastavte přístroj na

VYPNUTÍ OHNĚ
Telefon
▪ Stisknutím

tlačítka vypnete .

POZNÁMKA: Nové zapalování je
možné poté, co ikona
VYPNUTO přestane blikat.

▪ Chcete-li přejít na vysokou palbu,
poklepejte na
tlačítko.
▪
zobrazí.

"VYPNOUT PLYN NA PŘÍSTROJ" (viz strana 10).

Odpočítávání Časovač
ZASUÍL / NASTAVENÍ:
1. Stiskněte a podržte
tlačítko,
dokud
není
přehráná a hodina bliká.
o. sTlačítkoTelect hour press
2
or.
3. Pro potvrzení stisknutí tlačítka. Minuty
Flash.
4. Chcete-li vybrat minuty, stiskněte
tlačítko nebo
tlačítko.
5. Chcete-li potvrdit stisknutí tlačítka
nebo počkat.
VYPNUTO:
▪ Stiskněte
tlačítko.
▪ a čas odpočítávání

zmizí.

Poznámka: Na konci odpočítávání Čas období, oheň se zavře
VYPNUTO. Časovač odpočítávání funguje pouze v
ručním, termostattickém, A Eco Režimy. Maximální
Odpočítávání Čas Je 9 hodin a 50 Minut.

Telefon
▪ Chcete-li zvýšit výšku plamene,
stiskněte a podržte
tlačítko.
▪ Chcete-li snížit výšku plamene nebo
nastavit ap- pliance pro pilotování
plamene, stiskněte a podržte
tlačítko.
14 / 30
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NASTAVENÍ VÝŠKY PLAMENE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

REŽIM PROGRAMU
Termostatický režim
Teplota v místnosti se měří a porovnává
s nastavenou teplotou. Výška plamene
je pak automaticky nastavena tak, aby
se dosáhlo nastavené teploty.

Režim programu
PROGRAMY 1 a 2, každý může být pro
gramován tak, aby se zachytá a
vypnul
v určitých
časech při
nastavené teplotě.

Am

Ekologický režim
Výška plamene se moduluje mezi
vysokou a nízkou. Pokud je teplota v
místnosti
nízká, než je nastavená
teplota,
výška plamene zůstává
vysoká po delší dobu. Pokud je teplota
v místnosti vysoká- er než nastavená
teplota, výška plamene zůstává na
nízké úrovni po delší dobu. Jeden
cyklus trvá cca 20 min.

TERMOSTATICKÝ REŽIM

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

ON:
▪ Stiskněte
tlačítko.
▪ zobrazí se, krátce se zobrazí
přednastavená teplota
a poté se
zobrazí perature místnosti.
VYPNUTO:
1. Stisknětetlačítko.
2. Stisknutím tlačítka
nebo
tlačítkem vstoupíte do ručního
režimu.
3. Stisknutím
tlačítka vstoupíte do
režimu programu.
4. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
ekologického režimu.

Am

Am

Am

Na:
▪ Stiskněte tlačítko.
▪ nebo
nebo nebo se zobrazí.

VYPNUTO:
1. Stisknětetlačítko.
2. Stisknutím
tlačítka nebo
tlačítkem vstoupíte do ručního
režimu.
3. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
termostatické režimu.
4. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
ekologického režimu.

POZNÁMKA: Nastavená teplota pro termostatický režim
je tem-perature pro čas ON v režimu programu.
Změna nastavené teploty termostatického režimu také
mění teplotu času ON v režimu programu.
Výchozí nastavení:
TEPLOTA VČAS (termostatická) : 70 °F / 21 °C
TEPLOTA MIMO ČAS: "
(pouze pilotní plamen)
NASTAVENÍ TEPLOTY:
1. Stiskněte tlačítko a podržte, dokud
nezačne blikat.
a nastavená
teplota (nastavení v termostatickém
režimu) je přehrávána.
2. Chcete-li pokračovat v stisknutí tlačítka
nebo
počkejte.
,
se zobrazí, teplota bliká.
3. Stisknutím tlačítka nebo zvolte
VYPNUTO.
4. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.

POZNÁMKA: Nastavené teploty ON
(Termostatické) a
VYPNUTO jsou pro každý den stejné.
NASTAVENÍ DNE:
5.
Bliká. Stisknutím tlačítka
nebo tlačítkem můžete vybrat
mezi
,
,, ,,, ,
,,.
6. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.

Nastavení:
1. Stiskněte tlačítko a podržte, dokud
není přehrává se, teplota bliká.
2. Chcete-li nastavit teplotu, stiskněte
tlačítko nebo tlačítko.
3. Chcete-li potvrdit stisknutí tlačítka
nebo počkat.
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Angličtina

PROVOZNÍ REŽIMY

POUZE PRO
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FUNKCE 2ND HOŘÁKU

Vybrané

Am

Na

NASTAVENÍ VČAS (PROGRAM 1):
7. , se
zobrazí,
krátce
se přehraje a hodina bliká.
8. Chcete-li vybrat hodinu, stiskněte
tlačítko nebo
tlačítko.
9. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.
,,
se zobrazí,
zobrazí se krátce
a minuty blikají.
10. Chcete-li vybrat minuty, stiskněte
tlačítko
nebo
Ton.
11. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.

NASTAVENÍ VOLNA (PROGRAM 1):
zobrazí, krátce se
12. , se
přehraje a hodina bliká.
13. Chcete-li vybrat hodinu, stiskněte
tlačítko nebo
tlačítko.
14. Pro potvrzení stisknutí tlačítka.
, , se zobrazí, zobrazí se
krátce a minuty blikají.
15. Chcete-li vybrat minuty, stiskněte
tlačítko nebo
tlačítko.
16. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.

Západkový elektromagnetový ventil se automaticky otevře po
vznícení nebo po vypnutí systémutak, aby byl maximální průtok
plynu dodáván oběma hořákům pomáhajících při zapalování.
Po stisknutí tlačítka pro 2. hořák se motor otočí o 7 sekund ve
směru ZAPNUTO, dokud nedosáhněte maximální polohy.

Am

Na:
▪ Chcete-li hořák zapnout, stiskněte
tlačítko.
▪ Zobrazí.
VYP
NUT
O:
▪ Chcete-li hořák vypnout, stiskněte
tlačítko.
▪ Zmizí.

POZNÁMKA: Západkový elektromagnetový ventil nemůže
pracovat
ručně. Pokud dojde k vybití
baterie
přijímače, zůstane v poslední provozní poloze.
EKOLOGICKÝ REŽIM

POZNÁMKA: Buď pokračujte v programu 2 a nastavte časy
zasunout
a vypnout, nebo v tomto okamžiku
přestaňte programovat a PRO- GRAM 2 zůstane
deaktivován.

ON:
▪ Stisknutím tlačítka vstoupíte do
ekologického režimu.
▪
se.

POZNÁMKA: PROGRAM 1 a 2 používají stejné teploty ON
(Termostatické) a VYPNUTO pro a
Denní
časovač ( ,

VYP
NUT
O:
1. Stisknětetlačítko.
2. Stisknutím
tlačítka nebo tlačítkem
zadejte ruční
Režimu.
3. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
termostatické režimu.
4. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
programu
Režimu.

, , ,,,

O
). nce a new ON (termostatické) a d / nebo

Off teplota byla nastavena, že teplota be - přichází
nové výchozí nastavení.
POZNÁMKA: Pokud jsou nebo Denní
časovač
naprogramovány pro časy ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
PRO- GRAM 1
a PROGRAM 2, stanou se z nich
nové výchozí časy. Baterie musí být vyjmuty, aby se
vyčistily časy a teploty PROGRAMU 1 a PROGRAM
2.

APLIKACE MYFIRE

nebo denní časovač ( , , , ,

, , , ), ) vybraný

▪ Nastavte čas a dobu vypnutí stejným postupem jako " selected" (výše).
▪:
Nastavte čas a čas vypnutí na sobotu i neděli.
▪ Denní časovač: Jedinečné časy zasunout a vypnout mohou
být nastaveny na jeden den v týdnu, na více dní v
týdnu nebo na každý den v týdnu.
▪ Počkejte na dokončení nastavení.

Před
aplikací musí být myfire Wi-Fi Box připojen a
připojen k napájení ze sítě podle diagramu nastavení aplikace
myfire (viz obrázek 32, strana 30) a nastavení aplikace musí
být dokončeno (viz nastavení aplikace myfire, strana 25).
Pokud je v aplikaci aktivován
termostatický,
programový
nebo
ekologický režim, zobrazí se na telefonu
ikona korespondování a " ".
Režimy lze provozovat podle popisů na
předchozích stránkách.
POZNÁMKA: V ručním
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režimuse na
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Oznámení

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

POUZE PRO
OEM

telefonu nezobrazuje " ".
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OVLÁDÁNÍ 10 TLAČÍTEK

Dětský
důkaz

Čas

Indikátor
signálu

Termostatický
režim

Stav
baterie

Pm

Fahrenheit nebo
Celsia světlo
Režim
program

Ekologic
ký režim

2.

Teplota

hořáku

Obrázek 22: Zobrazení s 10 tlačítky

NASTAVENÍ DĚTSKÉHO DŮKAZU FAHRENHEITA NEBO

Am

▪ TZměnit between ℃ ad °F,
o
Stiskněte
A
Tlačítka
Současně.

CELSIA

Am

POZNÁMKA: Výběrem °F dosáhnete
12hodinových hodin. Výběr °C
má za následek 24hodinové
hodiny.

NASTAVENÍ ČASU

Am
Pm

1. Stiskněte
A
Tlačítka
simultane- ously. Den Bliká.
2. Stisknutím
tlačítka nebo
tlačítkem vyberte
korespondují se dnem

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Všechna práva
vyhrazena.

týden (např. ,=
pondělí
e=dW

nesday,

u=eTsday,

,= čtvrtek

= Pá-

Day, ,= SedělurdaY = neděle).
3. Stiskněte
a stiskněte tlačítka
simultánně. Hodinové záblesky.
4. Chcete-li vybrat hodinu, stiskněte tlačítko nebo
tlačítko.
5. Stiskněte
a stiskněte tlačítka
simultánně. Minuty záblesku.
6. Chcete-li vybrat minuty, stiskněte
tlačítko nebo tlačítko.
7. Potvrzení současného stisknutí
a tlačítek nebo čekání.
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ON:
▪ Do aktivovat stisknutí
A
Tlačítka
Současně.
▪ se
a Symax je nefunkční, s
výjimkou funkce OFF.
VYPNUTO:
▪ Deaktivace tlačítek
současně.
▪
Zmizí.

a tlačítek

Angličtina

Ventilátor

Časovač
odpočítávání

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

POUZE PRO
OEM

MANUÁLNÍ REŽIM (TELEFON) OZNAČENÝ

JAKO NÍZKÝ OHEŇ A VYSOKÝ OHEŇ
▪oTgo olo w fire, tlačítko double-click.

Oznámení

PŘED PROVOZEM
1. Ujistěte se, že ruční knoflík na ventilu GV60 je v poloze
ON , plně protisměru hodinových ručiček.
2. Vysušte
vypínač
(je-li vybavené) do polohy

▪
Am

I

( ON ).

se.

POZNÁMKA: Plamen jde do vysoké
palby jako první- před tím jít do
nízké palby.

ZAPÁLIT

Po potvrzení pilotního zapalování se motoristického motoru na
maximální výšku plamene.

Am

▪ Stiskněte
tlačítko (zapalování
jedním tlačítkem) Nebo
A
tlačítko současně (Dva Zapalování
tlačítek) do dvou Krátké (verze CE)
nebo nepřetržité zapípání (verze CSA)
a blikající řada řádků potvrzuje
začátek se- quence začala; Vydání
tlačítko (tlačítka).
▪ Hlavní proudy plynu, jakmile je
potvrzeno pilotní zapálení.
▪ Symax se automaticky přepne do
manuálního režimu po zapálení
hlavního hořáku.

Pokud pilot po několika pokusech nezůstane
otočte knoflíkem hlavního ventilu s
vypnutou a postupujte podle pokynů "VYPNOUT
rozsvícený,

PLYN NA SPOTŘEBIČ" (viz strana 10).
POHOTOVOSTNÍ REŽIM (PILOTNÍ PLAMEN)
Telefon
▪ Stisknutím a podržením
pilotní plamen.

tlačítka nastavte přístroj na

VYPNUTÍ OHNĚ
Telefon
▪ Stisknutím

tlačítka se vypnete.

POZNÁMKA: Nové zapalování je
možné poté, co ikona
VYPNUTO přestane blikat.

▪ Chcete-li přejít na vysokou palbu,
poklepejte na
tlačítko.
▪
zobrazí.

Pokud přístroj nebude fungovat, postupujte podle pokynů
"VYPNĚTE PLYN NA SPOTŘEBIČ" (viz strana 10).

Odpočítávání Časovač
ZASUÍL / NASTAVENÍ:
1. Stiskněte a podržte
tlačítko,
dokud
není
přehráná a hodina bliká.
o. sTlačítkoTelect hour press
2
or.
3. Pro potvrzení stisknutí tlačítka. Minuty
Flash.
4. Chcete-li vybrat minuty, stiskněte
tlačítko nebo
tlačítko.
5. Chcete-li potvrdit stisknutí tlačítka
nebo počkat.
VYPNUTO:
▪ Stiskněte
tlačítko.
▪ a čas odpočítávání

zmizí.

Poznámka: Na konci odpočítávání Čas období, oheň se
vypne. Časovač odpočítávání funguje pouze v ručním,
termostattickém,
A
Eco
Režimy.
Maximální
Odpočítávání Čas Je 9 hodin a 50 Minut.

Telefon
▪ Chcete-li zvýšit výšku plamene,
stiskněte a podržte
tlačítko.
▪ Chcete-li snížit výšku plamene nebo
nastavit ap- pliance pro pilotování
plamene, stiskněte a podržte
tlačítko.
19 / 30
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NASTAVENÍ VÝŠKY PLAMENE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

REŽIM PROGRAMU
Termostatický režim
Teplota v místnosti se měří a porovnává
s nastavenou teplotou. Výška plamene
je pak automaticky nastavena tak, aby
se dosáhlo nastavené teploty.

Am

Am

Režim programu
PROGRAM 1 a 2, každý může být pro
gramován tak, aby se zachytá
a
vypnul v určitých časech při nastavené
teplotě.

Ekologický režim
Výška plamene se moduluje mezi
vysokou a nízkou. Pokud je teplota v
místnosti
nízká, než je nastavená
teplota,
výška plamene zůstává
vysoká po delší dobu. Pokud je teplota
v místnosti vysoká- er než nastavená
teplota, výška plamene zůstává na
nízké úrovni po delší dobu. Jeden
cyklus trvá cca 20 min.

Am

Na:
▪ Stiskněte
tlačítko.
▪ zobrazí se, krátce se zobrazí
přednastavená teplota
a poté se
zobrazí perature místnosti.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

VYPNUTO:
1. Stisknětetlačítko.
2. Stisknutím tlačítka nebo
tlačítkem vstoupíte do ručního
režimu.
3. Stisknutím
tlačítka vstoupíte do
režimu programu.
4. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
ekologického režimu.

Am
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Nastavení:
1. Stiskněte tlačítko a podržte, dokud
není přehrává se, teplota bliká.
2. Chcete-li nastavit teplotu, stiskněte
tlačítko nebo tlačítko.
3. Chcete-li potvrdit stisknutí tlačítka
nebo počkat.

se zobrazí.

VYPNUTO:
1. Stisknětetlačítko.
2. Stisknutím
tlačítka nebo
tlačítkem vstoupíte do ručního
režimu.
3. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
termostatické režimu.
4. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
ekologického režimu.

POZNÁMKA: Nastavená teplota pro termostatický režim
je tem-perature pro čas ON v režimu programu.
Změna nastavené teploty termostatického režimu také
mění teplotu času ON v režimu programu.
Výchozí nastavení:
TEPLOTA VČAS (termostatická) : 70 °F / 21 °C
TEPLOTA MIMO ČAS: "
(pouze pilotní plamen)

Na

TERMOSTATICKÝ REŽIM

Na:
▪ Stiskněte tlačítko.
▪ nebo nebo nebo

NASTAVENÍ TEPLOTY:
1. Stiskněte tlačítko a podržte, dokud
nezačne blikat.
a nastavená
teplota (nastavení v termostatickém
režimu) je přehrávána.
2. Chcete-li pokračovat v stisknutí tlačítka
nebo
počkejte.
,
se zobrazí, teplota bliká.
3. Stisknutím tlačítka nebo zvolte
VYPNUTO.
4. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.

POZNÁMKA: Nastavené teploty ON
(Termostatické) a
VYPNUTO jsou pro každý den stejné.
NASTAVENÍ DNE:
5.
Bliká. Stisknutím tlačítka
nebo tlačítkem můžete vybrat
mezi
,
,, ,,, ,
,,.
6. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.

Angličtina

PROVOZNÍ REŽIMY

POUZE PRO
OEM

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

FUNKCE 2ND HOŘÁKU
NASTAVENÍ VČAS (PROGRAM 1):
7. , se
zobrazí,
krátce
se přehraje a hodina bliká.
8. Chcete-li vybrat hodinu, stiskněte
tlačítko nebo
tlačítko.
9. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.
,,
se zobrazí, krátce se zobrazí a
minuty blikají.
10. Chcete-li vybrat minuty, stiskněte
tlačítko
nebo
Ton.
11. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.

NASTAVENÍ VOLNA (PROGRAM 1):
zobrazí, krátce se
12. , se
přehraje a hodina bliká.
13. Chcete-li vybrat hodinu, stiskněte
tlačítko nebo
tlačítko.
14. Pro potvrzení stisknutí tlačítka.
, , se zobrazí, zobrazí se
krátce a minuty blikají.
15. Chcete-li vybrat minuty, stiskněte
tlačítko nebo ale- tunu.
16. Pro potvrzení stisknutí
tlačítka.

Západkový elektromagnetový ventil se automaticky otevře po
vznícení nebo po vypnutí systémutak, aby byl maximální průtok
plynu dodáván oběma hořákům pomáhajících při zapalování.
Po stisknutí tlačítka pro 2. hořák se motor otočí o 7 sekund ve
směru ZAPNUTO, dokud nedosáhněte maximální polohy.

Am

Na:
▪ Chcete-li hořák zapnout, stiskněte
tlačítko.
▪ Zobrazí.
VYP
NUT
O:
▪ Chcete-li hořák vypnout, stiskněte
tlačítko.
▪ Zmizí.

POZNÁMKA: Západkový elektromagnetový ventil nemůže
pracovat
ručně. Pokud dojde k vybití
baterie
přijímače, zůstane v poslední provozní poloze.
EKOLOGICKÝ REŽIM

POZNÁMKA: Buď pokračujte v programu 2 a nastavte časy
zasunout
a vypnout, nebo v tomto okamžiku
přestaňte programovat a PRO- GRAM 2 zůstane
deaktivován.

ON:
▪ Stisknutím tlačítka vstoupíte do
ekologického režimu.
▪ se.

POZNÁMKA: PROGRAM 1 a 2 používají stejné teploty ON
(Termostatické) a VYPNUTO pro a
Denní
časovač ( ,

VYP
NUT
O:
1. Stisknětetlačítko.
2. Stisknutím
tlačítka nebo tlačítkem
zadejte ruční
Režimu.
3. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
termostatické režimu.
4. Stisknutím tlačítka vstoupíte do
programu
Režimu.

, , ,,,

O
). nce a new ON (termostatické) a d / nebo

Off teplota byla nastavena, že teplota be - přichází
nové výchozí nastavení.
POZNÁMKA: Pokud jsou nebo Denní
časovač
naprogramovány pro časy ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
PRO- GRAM 1
a PROGRAM 2, stanou se z nich
nové výchozí časy. Baterie musí být vyjmuty, aby se
vyčistily časy a teploty PROGRAMU 1 a PROGRAM
2.

nebo denní časovač ( , , , ,

, , , ), ) vybraný

▪ Nastavte čas a dobu vypnutí stejným postupem jako " selected" (výše).
▪:
Nastavte čas a čas vypnutí na sobotu i neděli.
▪ Denní časovač: Jedinečné časy zasunout a vypnout mohou
být nastaveny na jeden den v týdnu, na více dní v
týdnu nebo na každý den v týdnu.
▪ Počkejte na dokončení nastavení.

PROVOZ CIRKULUJÍCÍHO VENTILÁTORU

Am

Cirkulující ventilátor má 4 úrovně rychlosti
od nízkých (1 bar) do vysokých (4 bary).
ZASUÍL / NASTAVENÍ:
1. Stiskněte tlačítko a podržte,
dokud nezačne blikat.
2. Stisknutím
tlačítka
zvýšíte rychlost ventilátoru a
tlačítkem snížíte rychlost
ventilátoru.
3. Do Potvrdit Nastavení Buď Stiskněte
ale- tuny Nebo Počkej (
zobrazení).
VYPNUTO:
▪Stiskněte tlačítko, dokud nezmizí
21 / 30
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Vybrané

Na

POUZE PRO
OEM

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

všechny 4 pruhy úrovně rychlosti.
POZNÁMKA: POUZE NASTAVENÍ. Pokud ventilátor nebyl
po posledním použití vypnut, spustí se automaticky
4 minuty po zapálení při maximální rychlosti a po 10
sekundách přejde na poslední nastavenou úroveň.
Ventilátor se zastaví 10 minut po vypnutí plynu nebo
při pilotovi.
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OVLÁDÁNÍ SVĚTLA / TMAČKU
ON:
▪ Stiskněte tlačítko (zobrazí se).
▪ Světlo je na přednastavené úrovni.
VYPNUTO:
▪ Stiskněte tlačítko (zmizí).

Angličtina

Nastavení:
1. Stiskněte tlačítko a podržte,
dokud nezačne blikat. 2
o. T
adjust light
between 20... 100
%
stiskněte tlačítko nebo
tlačítko.
3. Chcete-li potvrdit nastavení,
stiskněte tlačítko aletunu nebo
počkejte (zobrazí se).
POZNÁMKA: Světlo pracuje nezávisle na plameni pilota.
Pokud chcete rozsvítit, ale žádný plamen, stiskněte
tlačítko.
APLIKACE MYFIRE
Oznámení

Před
aplikací musí být myfire Wi-Fi Box připojen a
připojen k napájení ze sítě podle diagramu nastavení aplikace
myfire (viz obrázek 32, strana 30) a nastavení aplikace musí
být dokončeno (viz nastavení aplikace myfire, strana 25).
Pokud je v aplikaci aktivován
termostatický,
programový
nebo
ekologický režim, zobrazí se na telefonu
ikona korespondování a " ".
Režimy lze provozovat podle popisů na
předchozích stránkách.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

POZNÁMKA: V ručním režimuse na
telefonu nezobrazuje " ".
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TELEFON S PUKEM
TECHNICKÉ ÚDAJE

SYNCHRONIZAČNÍ PŘIJÍMAČ / MYFIRE PUCK™ TELEFON
Oznámení

ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY ČSA:
32 °F až 131 °F
CE:
0 °C až 55 °C

Další informace O synchronizace
oheň Puk™.

Vysokofrekvenční
ČSA: 9
fo1r8U. 0. SM. H
(FzCC), Canada (ISED), New Zealand
(RNZ) a Austrálie (ACMA) (myfire Puck™,
Receiver) CE: 868,1 MHz pro Evropu (myfire Puck™,
Receiver)
(viz informace o rádiové frekvenci na straně 4.)
Napájení
Telefon: 2 x 1,5 V "AAA" (doporučená jakostní alkalická)

mezi přijímače

A můj

PROVOZNÍ REŽIMY

Po potvrzení pilotního zapalování se motoristického motoru na
maximální výšku plamene.
ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ OHNĚ
▪ Stiskněte a podržte tlačítko, dokud dvě
krátká zapípnutí nepotvrdí, že start sequence začal; tlačítko uvolnění.
▪ Hlavní proudy plynu, jakmile je
potvrzeno pilotní zapálení.
▪ Stisknutím a podržením tlačítka
VYP
NUT
O.

Oznámení

Kabeláž ventilu A přijímače musí být dokončena před
spuštěním zapalování. Jak, takt, podle k poškození
elektroniky.
Oznámení

Telefony a přijímače pro G6R a B6R-R8(9)U(T).

Pokud pilot po několika pokusech nezůstane
otočte knoflíkem hlavního ventilu s
vypnutou a postupujte podle pokynů "VYPNOUT
rozsvícený,

Aby se k tomu elektronika, kovové nástroje k vyjmutí z
telefonu / přijímače.

▪ sW
u
initgha
oumt ains adapter, battery replacement is
recom-smířené na začátku každé topné sezóny.
▪ Staré nebo vybité baterie podle měly měly okamžitě
výsuvné. Při je baterie náhody V jednotce, se přehřát,
vytékat a / nebo explodovat.
▪ Nevystavovat
baterie (včetně během skladování)
přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu, ohni,
vlhkosti nebo vážnému nárazu.
Všechny z těchto
podmínek může být přehřátí, únik A / nebo explozi
explozi baterií.
▪ Baterie musí být udržovány v doporučených teplotních
mezích (teplotní rozsah okolní baterie: 32 °F až 131
°F / 0 °C až 55 °C).
▪ Nové a staré baterie a různé značky baterií by neměly

PLYN NA SPOTŘEBIČ" (viz strana 10).

POHOTOVOSTNÍ REŽIM (PILOTNÍ PLAMEN)
▪ Stisknutím a podrženímtlačítka " –"
nastavíte přístroj na pilotní plamen

NASTAVENÍ VÝŠKY PLAMENE
▪ Pro zvýšení výšky plamene stiskněte a
podržte tlačítko "+ ".
▪ Do snížit výšku plamene nebo nastavit
ap- pliance pro pilotování plamene,
stiskněte a držte "–" Tlačítko.

Dolů /LO

Naho
ru / Ahoj

Určené NÍZKÁ PALBA A VYSOKÁ Oheň
▪oTgo až hi fire, tlačítko double-click
"+".
▪ Chcete-li přejít na nízkou palbu,
poklepejte na tlačítko "–".
POZNÁMKA: Plamen jde do vysoké
palby jako první- před tím jít do
nízké palby.

Obrázek 23: Rozložení se 3 tlačítky
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Pokud přístroj nebude fungovat, postupujte podle pokynů
"VYPNĚTE PLYN NA SPOTŘEBIČ" (viz strana 10).
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MYFIRE WI-FI BOX (B6R-W2...)
LED INDIKACE NA MYFIRE WI-FI BOX
strana 23) 2 RGB LED diody:

ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY 32 °F až
176 °F / 0 °C až 80 °C
Vysokofrekvenční
2,4 GHz (viz informace o rádiové frekvenci na straně 4.)
Napájení
6 V DC napájený přijímačem

Popise Led
k
Zelené
LED
Červené
přijíma
če 1
Vypnuto
Zelené

BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE
▪ Ověřování pomocí WPA2
▪ Zabezpečení 256bitové šifrování AES
▪ Kompatibilní s IEEE 802.11 b/g/n

Led
dioda
WLA
N2

Modrozelené
blikání
Červené
Vypnuto

ŘÍDICÍ VÝSTUP LED RGB
Phoenix, 3 pol, MC 1,5 / 3-ST-3,5, 5 V DC - 24 V DC / 5 A
LED RGB EXTERNÍ NAPÁJECÍ VSTUP
Phoenix, 2 pol, MC 1,5 / 2-ST-3,5, 5 V DC - 24 V DC / 5 A
SCHVÁLENÍ / SDOC
Evropa (CE), USA (FCC), Kanada (ISED), Nový Zéland
(RNZ), Austrálie (ACMA)

sítí

(Wi-Fi Router)

Myfire Wi-Fi Box musí být připojen k přijímači podle
diagramu nastavení aplikace myfire (viz obrázek 32, strana
30).
2. Připojte přijímač k napájení ze strany elektrické energie. Myfire
Wi-Fi Box začíná režimem přístupového bodu (zelená / modrá
LED bliká). Přejděte na "nastavení aplikace myfire" (viz strana
25).

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

INTELIGENTNÍ ZAŘÍZENÍ S MINIMÁLNÍM POŽADAVKEM:
▪ iOS 10.0 nebo Android 5.0

Přijímač
Wlan Led 1
Led

RGB
RGB
1
Rgb 2
Vstup
Kabel
napájení
přijímače

Tlačítko Obnovit
(Stiskněte tlačítko pro
sponky)
Obrázek 24: myfire Wi-Fi Box (B6R-W2...)
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Stav
Připojeno k přijímači.
Žádný přenos dat mezi přijímačem a WiFi boxem.
Pohotovostní režim je aktivní nebo není
napájení.
Wi-Fi připojení je bezpečné.
Režim přístupového bodu (režim AP) je
aktivní.
Připojení k domácí síti (Směrovač Wi-Fi)
se nezdařilo.
Pohotovostní režim je aktivní nebo není
napájení.

Stisknutí
tlačítka
Reset
Zaoceál
ení při
resetová
ní nebo
1 sec-Reset

Led

Funkce

Led dioda
WLAN 2
bliká
červeně,
zeleně a
modře

Pokud není nastavena
režim přístupového

7 sekund

Přijímač
LED 1 bliká
každých
500 ms v
modré
barvě
Přijímač
LED 1 bliká
každých
50 ms v
modré
barvě

1.

MINIMÁLNÍ POŽADAVEK NA WI-FI ROUTER
▪ Kompatibilita s IEEE 802.11n/g/b
▪ Šifrování WPA2
▪ Rádiová frekvence: pásmo 2,4 GHz
▪ Bezdrátový automatický kanál: Automatizované vyhledávání
rádiového kanálu WLAN bez rušení
▪ Podpora protokolu UDP (User Datagram Protocol)
▪ Dns vícesměrového vysílání (mDNS) pro proces Kwik
Connect

obrázek 24,

STAV RESETOVÁNÍ NA MYFIRE WI-FI BOXU:

PROVOZNÍ REŽIMY
Myfire Wi-Fi Box komunikuje s domácí
prostřednictvím bezdrátového signálu.

(viz

20 sekund

žádná síť,
bodu bude
aktivován po dobu 2 hodin. Pokud
síť není nastavena po 2 hodinách, wi-fi
box přepnou do pohotovostního režimu.
Jakmile je síť nastavena, Wi-Fi Box se
připojí přímo.
Odebere nastavení Wi-Fi a na 2 hodiny
zapne režim přístupového bodu (režim
PŘÍSTUPOVÉHO BODU).

Vymaže všechna data nastavení
včetně nastavení Wi-Fi. Režim AP
bude aktivován po dobu 2 hodin.

Oznámení
▪ K tomu, aby se ™ SAymax nebo můj oheň Puck.
▪ Odpojte myfire Wi-Fi Box od v pořádku. Zamét 1000000

rychlému vybití bateriíe.
nakonfigurována žádná síť, myfire Wi-Fi
Box opustí režim přístupového bodu (režim AP) po 2
hodinách.
▪ Pokud máte více krbů pomocí myfire
Wi-Fi
Boxs,
minimální vzdálenost mezi myfire Wi-Fi Boxy musí být 60
cm (2'). Kratší vzdálenost může narušit
přenos dat.
▪ Pokud není

Angličtina

TECHNICKÉ ÚDAJE
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MYFIRE WI-FI BOX (B6R-W2...) RGB LED diody a LED ovladač
TECHNICKÉ ÚDAJE

Oznámení

RGB LED ROZSAH PRACOVNÍHO
NAPĚTÍ 5 - 24 V DC
PODPOROVANÝ POČET RGB LED NA RGB KANÁL 300
MAXIMÁLNÍ DÉLKA KABELU WI-FI BOX NA LED-STRIPE
2 metry
LED výstupy podporují požadavky rodiny řadičů WORLDSEMI
WS28xx RGB.

POŽADAVKY NA EXTERNÍHO LED ŘIDIČE

Pro Rgb Led řadiče není k dispozici žádný Standardní.
Proto musí být Rgb LED dioda nebo RGB LED pruhy na
displeji. Barevná sekvence se od RGB, např. Grb. Sekvenci v
aplikaci myfire.
Oznámení

Wi-Fi box je
navržen v souladu s požadavky směrnice
EMC 2014/30/EU a požadavků FCC/ISED. Zařízení třetích
stran a kabeláž
mohou změnit chování elektromagnetické
kompatibility. Je
odpovědností OEM, aby byla ap-pliance
schválena v souladu se všemi požadovanými normami a
zákony.
Oznámení

LED ovladač musí být vybrán podle napětí a požadované
spotřeby proudu RGB-LED. Existují dvě různé možnosti jejich
propojení:
Přímé připojení přes Wi-Fi Box (≤ 5 A):
▪ 5 - 24 V DC / max. 5 A na externím napájecím vstupu
LED
RGB
▪ Napájení musí být
připojeno k externímu napájení
LED RGB wi-fi boxu. (viz obrázek 25, strana 24)
Nepřímé připojení ( >5 A)
▪ 5 - 24 V DC přímo z LED ovladače na LED diody
▪
Připojení
datového výstupu (DO) a uzemnění
(GND) z řídicího výstupu LED RGB Wi-Fi Boxu k RGB LED
diodám. (viz obrázek 26, strana 24)

Elektroinstalace
musí být navržena v souladu
se
spotřebou energie a doporučením dodavatele RGB-LED.
Při minimálním
24 V DC/5A se doporučuje průřez 0,5
mm2/AWG 20, pro datové dráty se doporučují flexibilní
vodicí dráty. Všechny vodiče by měly mít odpovídajícím
způsobem shodu UL a termperaturu.
Oznámení

Led instalace třetí strany, včetně LED ovladačů,
kabeláže
a RGB LED diod, musí být izolována od kovových částí
plynového spotřebiče a krbu. V opačném případě může
dojít k poruše elektroniky.

Gnd
Din
+12V

Gnd
Din
+12V

+ RGB napájecí vstup
LED ovladač /
transformátor
5 V - 24 VDC / ≤ 5 A
Standardní
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Obrázek 25: Nastavení LED 1 (Přímé připojení)
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GND
DIN
+12V

GND
DIN
+12V

+ RGB napájecí vstup
LED ovladač /
transformátor
5 V - 24 VDC / > 5 A
Standardní

Obrázek 26: Nastavení LED 2 (Nepřímé připojení)
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NASTAVENÍ APLIKACE MYFIRE
Wi-Fi Box z nastavení Wi-Fi chytrého zařízení.

Oznámení

Pro nastavení aplikace myfire budete mít SSID sítě Wi-Fi
heslo.
Podrobnější pokyny k nastavení / obsluze
naleznete v www.myfireapp.com

aplikace

Registrace
POZNÁMKA: Před přihlášením se musíte
Registrace je pouze jednou.

Angličtina

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ
1. Stáhněte si aplikaci myfire z Apple App Store nebo Google
Play Store.
2. Dotyková obrazovka pro spuštění nastavení aplikace.
3. Zvolte jazyk, teplotu (°C nebo °F) a časový formát (12 nebo
24 hodin).

zaregistrovat.

1. Vyplňte údaje a přijměte "Zásady ochrany osobních údajů".
2. Ve vyskakovacím oznámení se dotknu "OK".
3. Dotykovým odkazem potvrďte ověření e-mailu.
4. Zobrazí se vám zpráva, že jste úspěšně regulovali aplikaci
myfire.
5. Vraťte se do aplikace.
Přihlášení
1. Vyplňte své registrační heslo.
2. Přijměte "Obchodní podmínky".
3. Stiskněte tlačítko "Přihlásit se".
KWIK CONNECT
PŘIPOJENÍ CHYTRÉHO ZAŘÍZENÍ K MYFIRE WI-FI BOXU
1. Dotknu se
ikony.
2. Zobrazí se název domácí sítě Wi-Fi, ke které je vaše chytré
zařízení aktuálně připojeno.
3. Zadejte heslo zobrazené domácí Wi-Fi sítě.
4. Dotknu se "Připojit". Aplikace myfire začne připojovat myfire
Wi-Fi Box k vybrané domácí Wi-Fi síti.
DOKONČIT NASTAVENÍ APLIKACE MYFIRE
1. Zadejte název krbu nebo vyberte ikonu.
2. Aktivujte ventilátor, světlo a 2. hořák, pokud jsou
nainstalovány do krbu.
3. Chcete-li dokončit nastavení, dokončete stisknutím možnosti
Dokončit.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Vše práva.

Zobrazí se domovská
připravena k dispozici.

obrazovka

a aplikace myfire je

STANDARDNÍ NASTAVENÍ
POKUD KWIK CONNECT NENÍ K DISPOZICI A MÁTE
SPRÁVNÉ HESLO, POUŽIJTE STANDARDNÍ
NASTAVENÍ.
1. Zadejte heslo zobrazené domácí Wi-Fi sítě.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte
stisknutím tlačítka "Standardní nastavení".
3. Přejděte do nastavení Wi-Fi chytrého zařízení a vyberte síť
myfire Wi-Fi Box (myfire_WiFi-Box_<number>), kterou chcete
připojit.
4. Vraťte se do nastavení aplikace myfire
a postupujte
podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se vybraný název sítě
29 / 30
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POKUD JE HESLO NESPRÁVNÉ, OPAKUJTE AKCI.
1. Stisknutím tlačítka "Opakovat" zopakujte proces Kwik
Connect.
2. Zadejte správné heslo.
Oznámení

Chcete-li připojit myfire Wi-Fi Box k Wi-Fi routeru (domácí síť),
tak:
▪ K dispozici je domácí síť.
▪ Název heslo domácí sítě v pořádku.
▪ SSID je Wi-Fi skryto.
▪ Signál domácí sítě je v dosahu.
▪ Směrovač Wi-Fi podporuje protokol UDP (User Datagram
Protocol).
Oznámení

s▪ EAtfti ee
g
r up

můj oheň Wi-Fi Pole Ad můj oheň App

čas musí být synchronizován v nastavení
aplikace můj oheň.
▪ Aktivní zařízení (myfire Puk™ nebo Symax nebo chytré
zařízení) je naposledy v roce 2017. Výjimkou
je,
neumoho se neaktivní devise ke změně světla, ventilátoru
nebo 2.hořáku. Neaktivní zařízení změny
proveďte, Pivo
aktivní zařízení tak v případě, že neumoho
je v
termostatickém, programovém nebo ekologickém režimu.
Jako profil nastavení Termostatické, programové nebo
ekologické, zásudné, že aktivní zařízení zařízení aktivní.
▪
Pokud
je
pomocí aplikace aktivován
termostatický, programový nebo ekologický režim,
zobrazí se na Symaxu odpovídající ikona a " "(viz obrázek
27, strana 25).
▪ Proti pohybu motoru se meziměsíčci a vysílačem nesdílá
informace. Synchronizace po zastavení motor.
Obrázek 27: Připojená aplikace (v termostatickém režimu)
Oznámení

Jeseři OEM:
▪ Umístění systémové komponenta GV60 1000 nasání
sílu rádiové signálu.
▪ Typ materiálů
(např. plechů) 1000000 při stavbě
plynové krbu 1000 nasává sílu rádiové signálu.
t▪hO
epeyrsateeem Vtiph 1000000d Síťový power
napájení a/nebo baterie.
▪ Vysychaná V 1000 elektrických rozvody pro domácnost
a/nebo magnetický polí.
▪ Ostatní vysílače 1000000 stejný signál výsud 1000000
rádiové signálu.
▪ Nastavení kabelové antény na přijímači může zlepšit
sílu signálu.
▪ Neuchováváte ani neumistujte součásti systému GV60
v horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.
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8 Drátěný kabel
G6R-C...
Hořák pilota
G30-ZP2M-L

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Hlavní hořák

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

Základní

Obráze
k 28
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Kombinované řízení
GV60...
Termocurrentový kabel SW
s vypínačem G60ZSKS(L)S...

Blok přerušovače
G60-ZUSV...

Termotechnika TC
G60-ZKIRS...

Zapalovací kabel
G60-ZKIS...

NAHORU

ZASUNOUT A VYPNOUT

Dolů

Přijímač
B6R-R8P,
B6R-RAP
Nástěnný spínač
(volitelný) G6RZWSE(N)...

Anténa

Tlačítko
RESET

Síťový adaptér
(volitelně) G60-ZMA3
POUZE PRO
OEM

Další funkce
Všechny

univerzální přijímače lze

použít ke

spuštění řízení výkonu kouřovodu

(zásuvka 2pin)
nebo k ovládání druhého hořáku (druhá funkce hořáku).
modulem ovládá přijímač
cirkulující ventilátor a tmačku.

Spolu s

Přijímač B6R-R8(A)PT... má hlavní dohled nad hořákem(2. možnost termočlání). Tato možnost je
naprogramována

tak,

aby

ji nebylo možné použít bez nainstalovaného druhého

Angličtina

termočlúčela

a naopak.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Všechna práva
vyhrazena.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Všechna práva
vyhrazena.

Max. AWG 12 / 2,5 mm2

0 až 100 W

V Modul G6R-BEAV3

12

Molex 39-01-4031

Další informace
naleznete v pokynech
GV-S60-II-EN.DE.FR.NL...
nebo se poraďte s Mertik
Maxitrol.)

V Modul G6R-BUMV3

HOŘÁKU

Zachytává solenoidní
ventil
GV-S60...
(Západka solenoidu, jak
je znázorněno na
obrázku, vypne hořák 2 a
nechá se na hořáku 1.

12

POZNÁMKA: Pro
připojení LED
světel nebo 12V
lampa je ovladač/
transformátor.

12

Výrobce spotřebiče
musí zkoušet
hladiny s
ventilátorem.
Úrovně se mohou
lišit v závislosti na
vlastnostech
ventilátoru.

Kombinované řízení
GV60...

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

14 až 100 W

Nekonečně
variabilní 20 %
až 100 %

VENTILÁTOR, SVĚTLO / TMAČKA, FUNKCE 2Nd

Obráze
k 29

4 úrovně od
60 % až 100 %

12
12

Přijímač
B6R-R8P,
B6R-RAP

Napájení ze
strany
(115 / 230 V;
AC)
12

Molex 39-01-4041
Oznámení

Modul-přijímač kabelu V
G6R-CBV...

27 /
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Ruční dotažení šroubů M4 (jen k dispozici) pro zajištění modulu dvou vyvrtaných otvorů pro
šrouby. K zajištění modulu používejte pouze šrouby M4.

Angličtina

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
▪ Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Nedodržení těchto údajů může mít za následek škody na
majetku, zranění osob nebo ztráty na životech.
▪ Tento ovládací prvek musí být elektricky zapojen a provozován v souladu se všemi kódy a
místními regula-tiony. Servis a instalaci musí provádět vyškolený zkušený servisní technik.
▪ Nepoužívejte modul, pokud máte podezření, že by mohl být poškozen.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Všechna práva
vyhrazena.

© 2019 Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Všechna práva
vyhrazena.

termočlúk
G60-ZPT300
2.

Hořák pilota
(není zde
uvedeno)

Obrázek 1: Zamkněte krimpovací svorku
(G60-ZCTCR / 2000) uvnitř otvoru konektoru
zástrčky.

Zemní kabel
G60-ZCGTC2000
Neizolovaný
kabel

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

2Nd Termočlánek

Obráze
k 30
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Hlavní hořák

Kombinované řízení
GV60...

Izolovaný kabel
Přijímač
B6R-R8PT(2),
B6R-RAPT,
B6R-RAPT2

Termočlový kabel
G60-ZCTC / 2000
2.

Termočlový kabel
G60-ZCTCR / 2000

Obrázek 2: Vložte konektor konektoru do
přijímače.

2.

Nahoru

ZASUNOUT A
VYPNOUT

Standardní připojení

Nástěnný přepínač / kabel
touchpadu
G6R-CWSN...

Dolů

Nástěnný spínač
(volitelný) G6RZWSE(N)...

Kabelové připojení pro
kombinaci s nástěnným
spínačem

Spínací panel
(volitelný) G6R-SPKS /
1000

Oznámení
2.

Externí provoz (volitelně)
G60-ZCE / 1000

termočlúhl není bezpečnostní zařízení.

▪ V hlavnímhořáku je

umístěn 2. termočlúl, aby se zkontrolovalo, zda se hlavní
plyn vznítí během určité doby po otevření.

▪ Napětí se měří po dobu 22 s (PT) nebo 29 s (PT2) poté, co se motor změnil na vysoký oheň
(během zapalování a po zvýšení výšky plamene). Pokud je napětí nižší než 1,8 mV, elektronika
vypne
průtok plynu. Nové zapalování
je blokováno po dobu 2 minut po poruše
zapalování a 1 minutu po poruše při otevírání hlavního plynu.
▪ Přijímače pro 2. termočlověk jsou
označeny žlutou
nálepkou na zadní straně.

Nebudou
op-erate bez připojeného termočlověku. Jiné verze nebudou fungovat, pokud je
připojen termočlúhl.
▪ Pro použití nástěnného spínače,

spínací lišty nebo externího provozního

zapotřebí přídavný kabel G60-ZCTCR

/ 2000.

Angličtina

kabelu je

POUZE PRO
OEM

Připojení 2Nd Termočlánek

Oznámení

Chcete-li nainstalovat 2. termočlověk, ujistěte se, že izolovaný samec rýč je připojen k
izolovanému ženskému
rýču.

Zemnící

rýču.

kabel by

Neizolovaný samec rýč musí být připojen

měl být

připojen

k zemi

u

k

ženskému

ventilu nebo ohřívače.

KOMBINACE S NÁSTĚNNÝM SPÍNAČEM
1. Vyjměte kabel G60-ZCTC / 2000 a
nahraďte jej nástěnným spínačem / touchpadem
G6R-CWSN... kabelu.
2. Vložte krimpovací svorku kabelu G60-ZCTCR / 2000 do otvoru otevřeného konektoru
zástrčky (viz obrázek 1). Naslouchejte "kliknutí".
3. Zasunout izolovanou nádobu do izolovaného2. termočlánek.
4. Vložte konektor konektoru do přijímače (viz obrázek 2).
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Elektromagnetová chlopeň
(Vyžadováno pro řízení výkonu spalování)
Přepí
nač
konce
ptů

Ven
tilát
or

Hlavní hořák
2

Světlo

Hlavní hořák 1

ventilátoru

Hořák pilota
G30-ZP2M-L
Řízení
kombinace plynů
GV60...

Power Flue Control
(není k dispozici od
Mertik Maxitrol)
Začn
ěte v

Relé s kabelem (kontakt bez voltů)
G6R-CL40 (50 V /
0,6 A) G6R-CLB40
(240 V / 5 A)

V Modul G6R-BEAV3/G6R-BUMV3

Přijímač
B6R-R8P,
B6R-RAP

Nah
oru

Dolů

Pro relé s požadovanými
namáháním kabelů min. 30 N.
(namontuje instalatér)

Nástěnný spínač
(volitelný) G6RZWSE(N)...

29 /
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Řízení výkonu kouřovodu

▪ Přijímač má další připojení pro spuštění regulace kouřovodu.
▪ S bistable relé na kabelu přijímač řídí funkci startu

Angličtina

Power Flue Control.

POUZE PRO
OEM

Napájení ze
strany
(115 / 230 V;
AC)

HOŘÁKU (KONTAKT BEZ

ZASUNOUT A VYPNOUT

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

PŘIJÍMAČ PRO ŘÍZENÍ VÝKONU KOUŘOVODU, VENTILÁTOR, SVĚTLO / TMAČKU, FUNKCE 2.
VOLTŮ)

Obráze
k 31

Zachytává solenoidní ventil

▪ Solenoidní ventil musí být instalován za GV60. V případě, že jenainstalován 2. hořák, musí solenoidní
ventil zavřít oba hořáky. Pokud je solenoidní
umístit pilotní plyn.

ventil instalován před ventilem, není možné

▪FlPueewC
erontrol, solenoid ventil, fan ad pressure switch are not available fro fro m Mertik
Maxitrol. Power Flue Control ovládá ventilátor a elektromagnetový ventil a
kontroluje předjekukový spínač.
Když je požadovaný průvan, otevře se
elektromagnetový
ventil. Z bezpečnostních důvodů musí být elektromagnetový ventil v
případě výpadku proudu uzavřen.
▪ B6R spustí power flue control se sekvencí zapalování a když motor opustí polohu pilotního
plynu a zastaví ji v vypnuté a v pilotní poloze.
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V Modul (volitelně)
G6R-BEAV3...
G6R-BUMV3...

Kabel
G6R-CBV...

Domácí síť
Řízení
kombinace plynů
GV60...

Mobilní
zařízení
s
aplikací myfire
(Android/iOS)

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Hořák pilota
G30-ZP2M

-11ºC

NASTAVENÍ APLIKACE MYFIRE

Obráze
k 32

30 /
30

Hlavní hořák

Termocurrentový kabel
SW
s vypínačem G60ZSKS(L)S...

Blok přerušovače
G60-ZUSV...
Termotechnika TC
G60-ZKIRS...

POŽADOVANÝ TELEFON
Zapalovací kabel G60ZKIS...

8 Drátěný kabel
G6R-C...

Relé s kabelem
(kontakt bez
voltů)
G6R-CL40 (50 V /
0,6 A) G6R-CLB40
(240 V / 5 A)

myfire Puck™ – telefon
(nepovinné)

Přijímač
B6R-R8P(T)(T2),
B6R-RAP,
B6R-RAPT,

Nahoru

ZASUNOUT A VYPNOUT

2. funkce
vypalova
čky

B6R-H8(A)SP...
Nebo

Světlo
Nekone
čně
variabil
ní
20 % až
100 %
0 až 100 W

Napájení
ze strany
elektrické
energie
115/230 V;
Střídavý
proud

Teplotní senzor (volitelně)
G60-ZCT...

B6R-RAPT2

Dolů

Kabel
G60-ZCSW2...

Pro relé s
Požadované
přetažení kabelu,
min. 30 N. (pro
montáž
instalatérem)

Nástěnný spínač
(volitelný) G6RZWSE(N)...

myfire Wi-Fi Box
B6R-W2(XX)-(2)-(T)
POUZE PRO
OEM

POZNÁMKA:
Chcete-ě
připojte LED
světla nebo 12
V lampy a je
zapotřebí
ovladač /
transformátor.

Ventiláto
r
4 úrovně
od 60%
až 100 %
14 až
100
Watt

RGB 1 Phoenix, MC 1,5/3-ST-3,5

RGB 2 Phoenix, MC 1,5/3-ST-3,5
(volitelně) B6R-H8(A)...

Telefon Symax

Angličtina

P... D...
Poskytuje OEM.
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RGB napájecí vstup
LED ovladač /
transformátor
5 V - 24 V DC / 5 A
WS2811 / 12
Standardní

Síťový adaptér
(volitelně) G60-

