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Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tak újmě na
zdraví a škodám na majetku.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů

Nebezpečí
Tato značka varuje před úra-
zem.

! Pozor
Tato značka varuje před věcnými
škodami a škodami na životním
prostředí.

Upozornění
Údaje uvedené slovem „Upozornění“
obsahují doplňkové informace.

Cílová skupina

Tento návod je určen výhradně autori-
zovaným odborníkům.
■ Práce na plynových instalacích smějí

provádět pouze instalatéři, kteří jsou k
tomu oprávněni příslušnou plynáren-
skou firmou.

■ Elektroinstalační práce smějí provádět
pouze odborní elektrikáři.

■ První uvedení do provozu musí pro-
vést montážní firma nebo jí pověřený
odborník.

Předpisy

Při provádění prací dbejte 
■ zákonných předpisů úrazové pre-

vence,
■ zákonných předpisů na ochranu život-

ního prostředí,

■ ustanovení profesní organizace,
■ příslušných bezpečnostních ustano-

vení ČSN, DIN, EN, DVGW, TRGI,
TRF a VDE
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas,

ÖVGW-TRF a ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI

a VKF

Chování při zápachu plynu

Nebezpečí
Únik plynu může vést k výbu-
chům, jež mají za následek těžká
poranění.
■ Nekuřte! Nepoužívejte

otevřený oheň a zabraňte
jiskření. Nikdy nezapínejte spí-
nače svítidel ani žádných elek-
trických přístrojů.

■ Zavřete plynový uzavírací
kohout.

■ Otevřete okna a dveře.
■ Vykažte osoby z nebezpečné

oblasti.
■ Informujte plynárenskou firmu

a elektrorozvodný závod z
místa mimo budovu.

■ Nechte z bezpečného místa
(mimo budovu) přerušit
dodávku elektrického proudu
do budovy.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny
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Chování při zápachu spalin

Nebezpečí
Únik spalin může vést k životu
nebezpečným otravám.
■ Odstavit topné zařízení z pro-

vozu.
■ Vyvětrat kotelnu.
■ Zavřete dveře do obytných

místností.

Práce na zařízení

■ V případě provozu na plyn zavřít ply-
nový uzavírací kohout a zajistit jej proti
neúmyslnému otevření.

■ Odpojte zařízení od napětí (např. na
samostatné pojistce nebo na hlavním
vypínači) a zkontrolujte nepřítomnost
napětí.

■ Zajistit zařízení proti opětnému
zapnutí.

! Pozor
Vlivem elektrostatického výboje
mohou být poškozeny elektro-
nické konstrukční celky.
Před zahájením prací se
dotkněte uzemněných objektů,
např. topných trubek nebo vodo-
vodních trubek, abyste odstranili
statický náboj.

Opravy

! Pozor
Oprava součástí s bezpečnostně
technickou funkcí ohrožuje bez-
pečný provoz zařízení.
Poškozené části je třeba nahradit
novými originálními díly
Viessmann.

Přídavné součásti, náhradní a rychle
opotřebitelné díly

! Pozor
Náhradní i rychle opotřebitelné
díly, jež nebyly s topným zaříze-
ním odzkoušeny, mohou
nepříznivě ovlivnit jeho funkci.
Montáž neschválených součástí,
stejně jako nepovolené změny a
přestavby mohou snížit bezpeč-
nost zařízení a zkrátit dobu zaru-
čeného výkonu.
Při výměně používejte výhradně
originální díly Viessmann nebo
náhradní díly touto firmou schvá-
lené.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny (pokračování)
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Jednotka dálkového ovládání
Vitotrol 200 RF může s regulací
Vitotronic komunikovat pouze ve spojení
s příslušnou bezdrátovou základnou.

K jedné bezdrátové základně mohou být
najednou přihlášeny až tři jednotky
Vitotrol 200 RF.

Místo montáže

Provoz s řízením podle teploty místnosti nebo bez něj

■ Ekvitermně řízený provoz
Montáž v libovolné místnosti.

■ Provoz s řízením podle teploty míst-
nosti
– Vnitřní stěna hlavní obytné míst-

nosti, cca 1,5 m od podlahy
– Ne v blízkosti oken a dveří
– Ne nad topnými tělesy
– Ne v blízkosti zdrojů tepla (přímého

slunečního záření, krbu, televizoru
atd.)

V této místnosti se nesmí nacházet
žádné další regulační zařízení. Pokud
jsou na topných tělesech namontovány
termostatické ventily, musí být vždy
úplně otevřené.

Bezdrátové spojení

Místo montáže jednotky Vitotrol 200 RF
a rádiové základny volte tak, aby rádiový
signál dopadal na stěny a ostatní
zařízení pokud možno svisle.

Montážní a servisní návod bez-
drátové základny

Upozornění
Vodivé kovové materiály výrazně naru-
šují příjem.

Před definitivní montáží uveďte jednotku
Vitotrol 200 RF do provozu na vyhlédnu-
tém místě a zkontrolujte kvalitu vysílání
a příjmu.

Průběh montáže

Upozornění k použití
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Před prvním uvedením do provozu:
■ Bezdrátová základna musí být k regu-

laci připojena prostřednictvím sběr-
nice KM-BUS.

■ Regulace, ke které je bezdrátová
základna připojena, musí být zapnutá.

■ Bezdrátový zesilovač, je-li součástí
zařízení, musí být připojen k síťovému
napětí.

+             -
+             -

1. Jednotku Vitotrol 200 RF umístěte v
blízkosti bezdrátové základny.

n

2. Vložte baterie (LR 6/AA, rozsah
dodávky).
Automaticky se spustí Průvodce kon-
figurací.
Na displeji se zobrazí „C1“ a bliká
„Lrn“.

Průběh montáže

Uvedení jednotky Vitotrol 200 RF do provozu
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A
3. Na bezdrátové základně stiskněte

tlačítko A:
■ Provoz bez bezdrátového zesilo-

vače:
po dobu 4 sekund. Zelená LED na
bezdrátové základně bliká pomalu.

■ Provoz s bezdrátovým zesilova-
čem:
po dobu 8 sekund. Zelená LED
na bezdrátové základně bliká
rychle.

Montážní a servisní návod
bezdrátové základny

4. Na jednotce Vitotrol 200 RF stiskněte
tlačítko OK.
Jednotka Vitotrol 200 RF vyšle signál
k přihlášení k bezdrátové základně.
■ Přihlášení bylo úspěšné:

Na displeji se zobrazí „C2“ a
„000“ (první místo bliká).

■ Přihlášení nebylo úspěšné:
Na displeji se zobrazí  a .
Zopakujte přihlášení.

5. Po úspěšném přihlášení zadejte na
jednotce Vitotrol 200 RF trojmístný
kód PIN. Tento PIN je uveden
na ochranné fólii na přední straně
bezdrátové základny.
■ Pomocí tlačítka +/– zadejte první

číslici a potvrďte ji tlačítkem OK.
■ Pomocí  zvolte další místo

a pomocí +/– zadejte další číslici.
■ Každé zadání vždy potvrďte tlačít-

kem OK.

6. Po úplném zadání PIN se na displeji
zobrazí „C3“ a „H 1“.
Poté proveďte přiřazení požadova-
ného topného okruhu (viz násl.
kap.).

Průběh montáže

Uvedení jednotky Vitotrol 200 RF do provozu (pokračování)
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Přiřazení topného okruhu

1. Pomocí tlačítka +/– zvolte požado-
vaný topný okruh  :
■ Topný okruh 1 – „H 1“
■ Topný okruh 2 – „H 2“
■ Topný okruh 3 – „H 3“

2. OK pro potvrzení.
Následuje přenos provozního stavu
topného zařízení.
Segmenty na displeji se otáčí (max.
5 min).

Kontrola kvality vysílaného a přijímaného signálu na místě
montáže

1. Umístěte Vitotrol 200 RF na koneč-
ném místě montáže.

2. Stiskněte současně OK a  asi
na 4 sekundy.
Na displeji se zobrazí „d1“ a „H . . .“
pro přiřazený topný okruh.

3. Pomocí /  vyvolejte zobrazení kva-
lity vysílaného a přijímaného sig-
nálu:
„d2“ Linie bezdrátového spojení

mezi bezdrátovou základnou a
jednotkou Vitotrol 200 RF

„d3“ Linie bezdrátového spojení
mezi jednotkou Vitotrol 200 RF
a bezdrátovou základnou

„d4“ Linie bezdrátového spojení
mezi bezdrátovým čidlem
venkovní teploty a bezdrátovou
základnou

Dis-
plej

Hodnota Kvalita vysílaného
a přijímaného sig-
nálu

0 až −78 velmi dobrá
−79 až
−83

dobrá

Průběh montáže

Uvedení jednotky Vitotrol 200 RF do provozu (pokračování)
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Dis-
plej

Hodnota Kvalita vysílaného
a přijímaného sig-
nálu

−84 až
−87

ještě dostatečná

−88 až
−91

nedostatečná

−92 až
−...

žádný příjem

Upozornění
V případě nedostatečné kvality vysíla-
ného a přijímaného signálu buďto zvolte
jiné místo montáže a kontrolu zopakujte,
nebo použijte bezdrátový zesilovač
rádiového signálu.

Montáž nástěnného držáku

Průběh montáže

 Kontrola kvality vysílaného a přijímaného… (pokračování)
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2.

1.

Demontáž dálkového ovládání

2.

1.

Změna přiřazení topného okruhu po uvedení do provozu

1. Současně stiskněte tlačítka  a 
na dálkovém ovládání asi
na 4 sekundy.

2. Pomocí /  zvolte „C3“.

3. Pomocí tlačítka +/– zvolte topný
okruh 1 („H 1“), topný okruh 2
(„H 2“) nebo topný okruh 3 („H 3“).

Průběh montáže

Montáž dálkového ovládání
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4. OK pro potvrzení.
Následuje přenos provozního stavu
topného zařízení.
Segmenty na displeji se otáčí (max.
5 min).

Nastavení na regulaci Vitotronic:
Kódovací adresu „A0“ ve skupině
„Topný okruh ...“ pro tento topný okruh
nastavte na hodnotu 0.

Upozornění
V případě poruchy se na regulaci
Vitotronic zobrazí kódy poruchy „bC“,
„bd“, „bE“.

Montážní a servisní návod resp.
servisní návod regulace
Vitotronic

Změna kontrastu displeje

1. Současně stiskněte tlačítka  a 
na dálkovém ovládání asi
na 4 sekundy.

2. Pomocí /  zvolte „C4“.

3. Pomocí tlačítka +/– změňte kontrast.
Ve stavu při dodání je nastavena
střední hodnota (3).

4. OK pro potvrzení.

5. Současně stiskněte tlačítka  a 
na dálkovém ovládání asi
na 4 sekundy.

Průběh montáže

 Změna přiřazení topného okruhu po uvedení… (pokračování)
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Při poruše bliká na displeji symbol .

Příčina a odstranění poruchy viz
montážní a servisní návod
příslušné regulace Vitotronic.

Je-li  a  , znamená to, že bezdrá-
tové spojení bylo přerušeno nebo ještě
nebylo navázáno.
Tuto poruchu odstraňte odhlášením
a opětovným přihlášením všech bezdrá-
tových jednotek. V případě potřeby pou-
žijte bezdrátový zesilovač rádiového sig-
nálu (příslušenství).

Montážní a servisní návod bez-
drátové základny

Odstraňování poruch

Indikace poruch
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Napájení proudem 2 baterie LR 6/
AA/mignon
3 V–,
2600 mAh

Životnost baterií cca 2 roky
Rádiový kmitočet 868,3 MHz
Třída ochrany III
Druh krytí IP 30
Přípustná teplota okolí  
■ za provozu 0 až +40 °C
■ při skladování

a přepravě
−20 až +65 °C

Rozsah nastavení po-
žadované teploty míst-
nosti 3 až 37 °C

Technické parametry

Technické parametry
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Nutné jsou tyto údaje:
■ Výrobní č. (viz typový štítek)
■ Číslo položky dílu (z tohoto seznamu)

Běžné díly jsou k dostání v místních spe-
cializovaných prodejnách.

Díly
0001 Nástěnný držák
0002 Obslužná část
0003 Montážní a servisní návod
0004 Návod k použití

0003 0004

0002 0001

Seznam dílů

Objednávka dílů

56
02

 4
02

 C
Z



15

56
02

 4
02

 C
Z

Se
rv

is

 



16

Upozornění na platnost

Výrobní č.:
7441652

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com 56
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