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DA NE

Ali je vgrajen dodatni krmilni panel?

2. cona ogrevanja/ 2. obtočna črpalka

Priprava tople sanitarne vode

Ali je sistem ogrevanja bivalentni?

Če DA, keri? Olje Trda goriva Plin Drugo

Kakšen je prenos 
toplote? Talno ogrevanje Radiatorji Ventilatorski 

konvektorji Drugo

Nadzor vstopne temperature Nadzor sobne temperature
DA NE

Ali so ohranjene minimalne razdalje med zunanjo enoto in notranjo enoto?

Ali je zunanja enota vgrajena na podstavek, da lahko kondenz neovirano odteka?

Ali so dimenzije cevi in njene dolžine v priporočenih mejah (16/10, max. 30m)? m

Ali so plinske cevi ustrezno toplotno izolirane?

Ali je uporabljena priporočena dimenzija cevi za ogrevanje (minimalno 28mm)? ø

Ali so zaporni in balansirni ventili vgrajeni kot na priloženih hidravličnih shemah?

Ali je vgrajen magnetno-ciklonski vodni filter?

Ali je vgrajen ustrezen 2-potni ventil (priprava vroče ogrevne vode)? (Čas odpiranja/zapiranja max. 30 sekund)

Ali je v zalogovniku tople sanitarne vode vgrajen izmenjevalnik s površino vsaj 2.5m2? m2

Ali je tipalo vroče vode vgrajeno v zgornjo tretjino zalogovnika?

Ali je vgrajen ustrezen mešalni ventil (2. cona) (30,40,50 -> max. 240 sekund)?

Ali je voda v sistemu polnjena skladno z direktivama EN14868 in EN1717?

Ali je napajanje naprave izvedeno skladno s priporočili in zahtevami Toshibe?

Ali ste uporabili priporočene varovalke?

Ali ste uporabili priporočeno dimenzijo napajalnega kabla?

Ali sta dodatna električna grelnika v notranji enoti in zalogovniku tople sanitarne vode povezana z napajanjem?

Kontrolni seznam

Installed units:

Tip zunanje enote: Serijska številka:

Tip notranje enote: Serijska številka:

Tip 2-potnega ventila: Čas preklopa: Sekunde SPDT

SPST

Ventil z vzmetnim pogonom

Tip mešalnega ventila: Čas preklopa: Sekunde SPDT SPST

Tip zapornega ventila za 
hlajenje:

Sistem skladen s shemo:

Potrebna ogrevna moč objekta skladno s tehničnim izračunom transmisijskih izgub: kW



Sistem skladen s shemo 1.0

 



Sistem skladen s shemo 1.1

 



Sistem skladen s shemo 2.0

 



Sistem skladen s shemo 2.1

 



Sistem skladen s shemo 3.0

 



Sistem skladen s shemo 3.1

 



Sistem skladen s shemo 4.0

 



Sistem skladen s shemo 4.1

 



Sistem skladen s shemo 5.0

 



Sistem skladen s shemo 6.0

 



Sistem skladen s shemo 7.0
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Zagon in konfiguriranje
Če želite spremeniti kodo DN hidro naprave, v podmeniju nastavitev izberite »DN za hidro enoto«.
Določite naslednje začetne nastavitve in druge nastavitvene točke:

Nastavitev kode DN hidro naprave
Mesto 

shranjevanja 
Št. kode funkcije

*HB = EEPROM hidro notranje naprave
*RC = daljinski upravljalnik

Opis FC HB* RC* Območje Predna-
stavitev

Po opra-
vljenem
zagonu

Dodatne informacije

Nastavitev sistema  
(zamenjava DPSW)

Za aktiviranje zunanjega ogrevalnega izhoda 
uporabite 
0 = zunanji ogrevalni izhod deaktiviran 
1 = zunanji ogrevalni izhod aktiviran 

6B0 - 0~1 0 Samo pri bivalentnem ogrevalnem sistemu

Povezava zunanjega ogrevalnega sistema 
0 = povezava za 3-smernim ventilom 
1 = povezava pred 3-smernim ventilom

6B1 - 0~1 0
Samo bivalentni ogrevalni sistem (olje, plin ipd.)
Razlaga s pomočjo shem na naslednji strani

Ko je priključen zunanji termostat za toplo vodo
0 = zunanji termostat za toplo vodo ni priključen
1 = zunanji termostat za toplo vodo je priključen

6B2 - 0~1 0
Uporaba zunanjega termostata za toplo vodo
(senzor TTW ni potreben)

Kadar je uporabljen zunanji prostorski termostat 
0 = ni zunanjega prostorskega termostata 
1 = priključen je zunanji prostorski termostat 

6B3 - 0~1 0 Samo pri uporabi zunanjega prostorskega termostata

Uporabljeno za določitev 3-smernih regulacijskih 
ventilov, uporabljenih v sistemu 
0 = 2-žilni/vzmetni povratek ali 3-žilni/ ventil 
       SPST; 
1 = 3-žilni/ventil SPDT 

6B4 - 0~1 0 Prednostni ventil SPDT

Sinhronizacija črpalke P2
0 = trajno delovanje črpalke 2 
1 = črpalka 2 deluje vzporedno s črpalko 1

6B5 - 0~1 0

OFF: Pri bivalentnem ogrevalnem sistemu, kadar je 5B 
nastavljen na 3, ostajata P2 in regulacija mešalnega 
ventila aktivna
ON: P2 se med pripravo vroče vode izklopi

Uporablja se, kadar je na sistem priključen 
hranilnik za sanitarno toplo vodo 
0 = hranilnik za sanitarno toplo vodo je priključen 
1 = hranilnik za sanitarno toplo vodo ni priključen

6B8 - 0~1 0

Za aktiviranje delovanja v območju 1
0 = območje 1 aktivirano 
1 = območje 1 deaktivirano 

6B9 - 0~1 0
Mora biti nastavljeno na VKL., kadar se toplotna črpalka 
uporablja samo za pripravo tople sanitarne vode. 

Za aktiviranje delovanja v območju 2
0 = območje 2 deaktivirano 
1 = območje 2 aktivirano 

6BA - 0~1 0  Npr. pri uporabi radiatorjev in talnega ogrevanja

Delovanje črpalke P1 za ogrevanje 
0 = P1 deluje neprekinjeno 
1 = pri zunanji temperaturi nad 20 °C se P1 
      izklopi

6D0 - 0~1 0
ON = Pri zunanji temperaturi nad 20 °C se črpalka 
         izklopi. 
S kodo DN 9E je mogoče spremeniti temperaturo!

Črpalka P1, normalna zmogljivost, kadar je 
dolgotrajni Thermo izklopljen.
0 = Brez obratovanja
1 = Normalna zmogljivost

6D1 - 0~1 0

Uporablja se za aktiviranje pomožnega grelnika 
hidro naprave.
0 = Pomožni grelnik aktiviran 
1 = Pomožni grelnik deaktiviran

6D2 - 0~1 0
Pomožni grelnik v hidro notranji napravi: Priključek TB03
3,6 ali 9 KW zmogljivosti

Za aktiviranje e-ogrevanja v hranilniku sanitarne 
tople vode
0 = električni grelniki v hranilniku sanitarne 
       tople vode aktivirani 
1 = električni grelniki v hranilniku sanitarne 
       tople vode deaktivirani 

6D3 - 0~1 0
Priključek TB02

Mora vedno biti nastavljen na IZKLOP

Za aktiviranje ojačanega ogrevanja 
0 = zunanji izhod ojačanega ogrevanja aktiviran 
1 = zunanji izhod ojačanega ogrevanja 
deaktiviran 

6D4 - 0~1 0
Če je zunanja temperatura nižja od –20 °C, se aktivira 
kontakt na priključku CN23/5+6 (230 V/1 A)! 

Za aktiviranje samodejnega ponovnega zagona 
po izpadu električnega toka
0 = samodejni ponovni zagon deaktiviran 
1 = samodejni ponovni zagon aktiviran

28 - 0~1 1

Delovanje črpalke P1 za vročo vodo
0 = P1 deluje samo med pripravo vroče vode 
1 = P1 deluje neprekinjeno

5A - 0~1 0
Sinhronizira črpalko 1 z zunanjo napravo 
Med pripravo tople vode
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Mesto 
shranjevanja 

Št. kode funkcije

*HB = EEPROM hidro notranje naprave
*RC = daljinski upravljalnik

Opis FC HB* RC* Območje Predna-
stavitev

Po opra-
vljenem
zagonu

Dodatne informacije

Nastavitev sistema  
(zamenjava DPSW)

Uporabniško določene možnosti za I/P7/8 (SN21):
0: I/P 7 = prisilna ustavitev vhoda; I/P 8 = brez
1: I/P 7 = vhod TEMPO 1; I/P 8 = brez
2: I/P 7 = vhod TEMPO 2; I/P 8 = brez
3: I/P 7 = prisilni izklop pomožnega ogrevanja
    I/P 8 = zunanji izklop tople vode
4: I/P 7 = omrežni vhod SMART Grid 1
    I/P 8 = omrežni vhod SMART Grid 2

B6 - 0~4 0

Nastavitev tipa hidro 
notranje naprave

Nastavitev tipa hidro notranje naprave:
70 = hidro notranja naprava, nameščena 
         na steno
71 = hidro notranja naprava vse-v-enem

10 - 70 ali 71

Odvisno 
od hidro 
notranje 
naprave

Nastavitev kapaci-
tete hidro notranje 
naprave

Kapaciteta vodnega toplotnega 
izmenjevalnika:
0010 = 401/601
0015 = 801/1101

11 - 0010 ali 
0015

Odvisno 
od hidro 
notranje 
naprave

Nastavitev tipa 
zunanje naprave

Nastavitev tipa zunanje naprave
0 = 401/601
1 = 801/1101
2, 3 = brez

6BD - 0~3 Odvisno od 
tipa

Nastavljanje naslova

Naslov hladilnega kroga 12 - 1~128 brez

Naslov notranje naprave 13 - 1~128 brez

Skupinski naslov
0= posamezno (upravljanja skupine)
1= nadrejena naprava
2= podrejena naprava

14 - 0~2 brez

Centralni naslov 03 - 1~128 brez
Uporabi se, kadar se ESTIA upravlja prek centralnega 
krmilnika.

SG Ready

Povišanje temperature v načinu »Forced ON« 
(upravljanje SG Ready)

AC - 0~10 0

Upravljanje ogrevanja s prisilnim delovanjem 
SG Ready
0 = ogrevalna moč dovoljena
1 = ogrevalna moč ni dovoljena

6CE - 0~1 0

Poraba energije
Uporabljena funkcija porabe električnega toka
0 = izklopljeno
1 = vklopljeno

- 1B 0~1 1
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Koda funkcije
Mesto 

shranjevanja 
Št. kode funkcije

*HB = EEPROM hidro notranje naprave
*RC = daljinski upravljalnik

Opis FC HB* RC* Območje Predna-
stavitev

Po opra-
vljenem
zagonu

Dodatne informacije

Nastavitev 
temperaturnega 
območja

Zgornja mejna temperatura za ogrevanje območja 1 1A - 37~55 °C 55 Je tudi temperatura zaustavitve pri uravnavanju 
temperature prostora

Spodnja mejna temperatura za ogrevanje območja 1 1B - 20~37 °C 20

Zgornja mejna temperatura za ogrevanje območja 2 1C - 37~55 °C 55

Spodnja mejna temperatura za ogrevanje območja 2 1D - 20~37 °C 20 Min. in maks. območje nastavitve na daljinskem 
upravljalniku

Zgornja mejna temperatura za hlajenje 18 - 20~30 °C 25

Spodnja mejna temperatura za hlajenje 19 - 7~20 °C 10 Pri uporabi ohlajanja betonskega jedra omejite na 
+17 °C

Zgornja mejna temperatura za sanitarno toplo vodo 1E - 60~75 °C 75

Spodnja mejna temperatura za sanitarno toplo vodo 1F - 40~60 °C 40

Priprava sanitarne 
tople vode

Začetna temperatura za pripravo sanitarne tople 
vode 20 - 20~45 °C 38

Od katere temperature, merjene na tipalu TTW, se 
zahteva priprava sanitarne tople vode.
Nastavljeno mora biti na +42 °C!

Temperatura zaustavitve 
Priprava sanitarne tople vode 21 - 40~50 °C 45

Od katere temperature, merjene na tipalu TTW, se 
priprava sanitarne tople vode zaustavi.
Nastavljeno mora biti na +60 °C!

Upravljanje skupine – priključek senzorja TTW:
0 = senzor TTW za priključitev na katerokoli hidro
       notranjo napravo
1 = vrednost TTW, prenesena iz nadrejene enote

AB - 0~1 0

0 = 30 minut
1 = 60 minut
2 = 90 minut
3 = 120 minut

73 - 0~3 0
Določa čas, ki mora poteči po vklopu toplotne 
črpalke do takrat, ko se aktivira električni grelnik v 
hranilniku sanitarne tople vode.

Ogrevanje sanitarne tople vode v sili 6AC -
0 = neve-

ljavno
1–50 h

24 h Kadar funkcija tople vode ne deluje, se v 
nastavljenem časovnem območju ogreva topla voda

Najdaljši čas 
delovanja priprave 
sanitarne tople vode

Najdaljši čas delovanja toplotne črpalke za pripravo 
sanitarne tople vode (min.) 07 - 1~120 30

Maks. čas, ko se lahko TČ uporablja za pripravo
sanitarne tople vode 
Pozor: Po 30 min. se vedno dodatno vklopi pomožni 
grelnik v hranilniku sanitarne tople vode, samo do 
serije 3

Temperaturna 
izravnava
vroče vode

Prednost preklopne temperature za ogrevanje/
pripravo sanitarne tople vode druge stopnje 22 - –20~20 °C 0

Od katere zunanje temperature naj se sanitarna 
topla voda ogreva izključno s pomožni grelnikom v 
hranilniku za toplo vodo

Začetna temperatura za zvišanje temp. sanitarne 
tople vode 24 - –20~10 °C 0

Če pade zunanja temperatura pod nastavljeno 
vrednost, se temperatura sanitarne vode zviša za 
korekcijski faktor

Korekcijski faktor za zvišanje temperature sanitarne 
tople vode 25 - 0~15 °C 3 Nastavljeno mora biti na 0

Povečanje pretoka 
vroče vode

Čas delovanja (× 10 min.) 08 - 3~18 6

Kako dolgo po pritisku tipke za povečanje na 
daljinskem upravljalniku ostane naprava v tem 
načinu (aktiven električni grelnik v hranilniku 
sanitarne tople vode).

Nastavljena vrednost sanitarne tople vode 09 - 40~75 °C 75 Maks. temperatura, ki bo dosežena v načinu 
povečanja

Protibakterijska 
funkcija (prepre-
čevanje nastanka 
legionele)

Temperatura 0A - 65~80 °C 75 Temperatura, ki bo dosežena v protibakterijskem 
načinu

Začetni cikel (dan) - 0D 1~10 7 Cikel, po katerem je treba protibakterijski način 
ponoviti (v dnevih)

Začetni čas (ura) - 0C 0~23 22 Ob kateri uri se bo začel način

Trajanje cikla (min.) 0B - 0~60 30

Prioritetni način

Preklop za zunanji ogrevalni sistem 23 - –20~20 °C –10 Bivalentna preklopna točka na olje, plin ipd. samo v 
povezavi s tiskanim vezjem TCB-PCIN3E

Prednostna izbira:
0 = prednost hlajenja, sanitarna topla voda se bo 
       ogrevala z električnim dodatnim ogrevanjem
1 = prednost sanitarne tople vode, sanitarna topla 
       voda se bo ogrevala s toplotno črpalko

0F - 0~1 0 Ali naj se v načinu hlajenja izvaja ogrevanje vode
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Mesto 
shranjevanja 

Št. kode funkcije

*HB = EEPROM hidro notranje naprave
*RC = daljinski upravljalnik

Opis FC HB* RC* Območje Predna-
stavitev

Po opra-
vljenem
zagonu

Dodatne informacije

Nastavitve
samodejne
krivulje za ogrevanje

Zunanja temperatura T0 (°C) A1 –
–20 (–30)~
–15 (–20) 

°C
–20

Območje 1:

Območje 1+2:

Območje 2:

Zunanja temperatura T1 (°C) 29 – –15~0 °C –10

Zunanja temperatura T3 (°C) 2B – 0~15 °C 10

Nastavitev temperature A na T0 (°C) – OBMOČJE 1 2C – 20~55 °C (65 
°C) 40

Nastavitev temperature B na T1 (°C) – OBMOČJE 1 2D – 20~55 °C (65 
°C) 35

Nastavitev temperature C na T2 (°C) – OBMOČJE 1 2E – 20~55 °C (65 
°C) 30

Nastavitev temperature D na T3 (°C) – OBMOČJE 1 2F – 20~55 °C (65 
°C) 25

Nastavitev temperature E na 20 °C (°C) – OBMOČJE 1 30 – 20~55 °C 
(65 °C) 20

Razmerje med območjem 2 in območjem 1 – 
samodejni način (%) 31 – 0~100 % 80

OBMOČJE 2
Nastavitev temperature
0 = odstotki (DN 31)
1 = fiksna vrednost ( DN A3~A5)

A2 – 0~1 0

Nastavitev temperature A’ na T0 (°C) – OBMOČJE 2 A3 – 20~55 °C
(65 °C) 40

Nastavitev temperature B’ na T1 (°C) – OBMOČJE 2 A4 – 20~55 °C
(65 °C) 35

Nastavitev temperature E’ na 20 °C (°C) –  
OBMOČJE 2 A5 – 20~55 °C

(65 °C) 20

Samodejna krivulja – sprememba temperature (°C) 27 – –5~5 °C 0

Funkcija

Funkcija 
0 = neveljavno
1 = veljavno

3A - 0–1 1 Vklop/izklop zaščite pred zmrzaljo

Nastavljena vrednost zaščite pred zmrzaljo (°C) 3B - 10–20 °C 15 Nastavljena vrednost temperature predtoka v načinu 
zaščite pred zmrzaljo bi morala biti +20 °C

Funkcija dopusta: Dnevi - 12 0–20 0 Koliko dni ostane način v delovanju

Funkcija dopusta: Začetni čas - 13 0–23 0 Čas v dnevu, ko se način konča

Krmiljenje pomožne-
ga ogrevanja

Zniževanje registra električnega ogrevanja
Toplotna črpalka 0 = 5 min.;
1 = 10 min.; 2 = 15 min.; 3 = 20 min.

33 - 0–3 1

Zviševanje in zniževanje stopenj pomožnega 
ogrevanja, povezano z razliko med nastavljeno 
temperaturo na daljinskem upravljalniku in 
temperaturo predtoka vode na pomožnem grelniku 
(senzor THO)

Zviševanje registra električnega ogrevanja
Toplotna črpalka 0 = 10 min.; 1 = 20 min.

  2 = 30 min.; 3 = 40 min.
34 - 0–3 0 Pri uporabi vmesnega hranilnika nastavite na 3

0= brez omejitev
1 = 20 °C    3 = 10 °C    5 =  0 °C
2 = 15 °C    4 =   5 °C    6 = –5 °C    

B8 - 0–6 0 Od katere zunanje temperature se pomožni grelnik 
ne vklopi več (merjeno s senzorjem TO)

0 =   0  K     2 = 20  K   4 = 40  K
1 = 10  K     3 = 30  K B9 - 0–4 0

Pri kateri temperaturni razliki med TSC-F 
(nastavljena vrednost ogrevanja, npr. območje 1 
+40 °C) – THO 
(senzor za pomožnim grelnikom, npr. +10 °C) 
= 30 K (kadar je nastavljeno npr. B9 = 3, se pri 
temperaturi THO +10 °C vklopi pomožni grelnik 
3 kW.)

Kapaciteta pomožnega grelnika
0 = 3 kW
1 = 6 kW
2 = 9 kW

6BC - 0~2
Odvisno od 

tipa

Nočno znižanje (ne 
uporabiti pri FBH)

Temperatura nočnega znižanja 26 - 3–20 °C 5 Za koliko kelvinov se zniža

Izbira območja 0 = območje 1 in 2; 1 = območje 1 58 - C0~1 0 Katera območja se znižajo

Začetni čas - OE 0~23 22 Ob kateri uri se začne nočno znižanje

Končni čas - OF 0~23 6 Ob kateri uri se konča nočno znižanje

Odstotna metoda

Samodejna krivulja v OBMOČJU 2 uravnava 80 % (FC31) 
območja 1.  Nastavitev temperature vode ne pade pod 20 °C.

Nastavljena temperatura v OBMOČJU 2 za A‘ °C z zunanjo 
temperaturo T0 °C, B‘ °C s T1 °C, E‘ °C z 20 °C

Metoda fiksne temperature
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Mesto 
shranjevanja 

Št. kode funkcije

*HB = EEPROM hidro notranje naprave
*RC = daljinski upravljalnik

Opis FC HB* RC* Območje Predna-
stavitev

Po opra-
vljenem
zagonu

Dodatne informacije

Regulacija 
temperature
prostora z drugim 
kabelskim 
daljinskim 
upravljalnikom 
ali zunanjim 
prostorskim 
termostatom

Nadzor temperature prostora z drugim daljinskim 
upravljalnikom:
0 = neveljavno; 1 = veljavno

40 - 0~1 0

Drugi daljinski upravljalnik, nastavitev ciljne 
temperature
0 = temperatura vode 
1 = temperatura prostora (senzor na daljinskem 
       upravljalniku)

Temperatura prostora pri hlajenju, zgornja meja 92 - 15~30 29

Nastavitve na daljinskem upravljalniku
Temperatura prostora pri hlajenju, spodnja meja 93 - 15~30 18

Temperatura prostora pri ogrevanju, zgornja meja 94 - 15~30 29

Temperatura prostora pri ogrevanju, spodnja meja 95 - 15~30 18

Začetna temperatura v načinu hlajenja, s tipalom 
temperature prostora na daljinskem upravljalniku 
ali zunanjim tipalom temperature prostora

96 - 10~25 20

S katero temperaturo predtoka se zažene toplotna  
črpalka; =20 °C, če nastavljena ciljna temperatura 
na zunanjem prostorskem termostatu ali na drugem 
daljinskem upravljalniku ni dosežena, se vsake 
1/2 h temp. predtoka spusti za 1 °C, dokler ni 
dosežena mejna temperatura (FC 19) ali nastavljena 
temperatura.

Začetna temperatura v načinu ogrevanja, s tipalom 
temperature prostora na daljinskem upravljalniku 
ali zunanjim tipalom temperature prostora

9D -

20~55 401/  
601
    65 

801/1101

40

S katero temperaturo predtoka se zažene toplotna 
črpalka; =40 °C, če nastavljena ciljna temperatura 
na zunanjem prostorskem termostatu ali na drugem 
daljinskem upravljalniku (prostorskem tipalu) ni 
dosežena, se vsake 1/2 h temp. predtoka zviša za 
1 °C, dokler ni dosežena mejna temperatura (FC 1A) 
ali nastavljena temperatura.

HiPower na novo zažene temperaturo vode v 
območju A. (Samo veljavno krmiljenje temperature 
prostora z 2. daljinskim upravljalnikom)

B2 - 20~37 25
Območje A = izklop načina Thermo; vendar, kadar 
je TWi < 25 °C, se toplotna črpalka na novo zažene, 
da se talno ogrevanje ne shladi.

Začetna temperatura v načinu ogrevanja pri načinu 
nastavljanja krmiljenja z daljinskim 
upravljanjem temperature prostora ali prostorskim
temperaturnim termostatom

B5 - 0~1 0
0 = fiksna vrednost v skladu s FC 9D
1 = izračunana vrednost glede na samodejno 
       krivuljo

Izravnava temperature prostora:
Ogrevanje: Vrednost izravnave temperature 
prostora (temperatura senzorja kot krmilna 
temperatura, K)

- 02 –10~10 –1
Uravnavava merilno razliko med tipalom temperature 
prostora na daljinskem upravljalniku in dejansko 
temperatura prostora

Izravnava temperature prostora:
Hlajenje: Vrednost izravnave temperature prostora 
(temperatura senzorja kot krmilna temperatura, K)

- 03 –10~10 –1
Uravnavava merilno razliko med tipalom temperature 
prostora na daljinskem upravljalniku in dejansko 
temperatura prostora

Izhod 2-smernega 
ventila (način 
hlajenja)

Obrat preklopne logike za
2-smerni ventil za ustavitev hlajenja 3C - 0~1 0 = izhod z 230 V, obremenjen za hlajenje

1 = izhod brez napetosti med hlajenjem

Krmiljenje hidro
3-smernega 
regulacijskega 
ventila

Obrat preklopne logike za 3-smerni preklopni 
ventil/sanitarno toplo vodo 54 0~1 0 0 = napetost med pripravo vroče vode

1 = brez napetosti med pripravo vroče vode

Časi delovanja 
mešalnega ventila 
za 2 območji

Čas delovanja 3-smernega mešalnega ventila 
(× 10 sek.) 0C - 3~24 6

Čas delovanja motorja ventila med povsem 
odprtim in zaprtim; različno glede na izdelek. Treba 
nastaviti pred zagonom! Uporabite samo ventile z 
10-sekundnimi koraki npr. 90 sek., 100 sek. itd. 
(območje 30–240 sek.)

Krmiljenje 3-smernega mešalnega ventila (min.) 59 - 1~30 4 Interval, v katerem se ventil dodatno uravnava 
(priporočeno 1 min.)

Razlika v temperaturi za spremembo vrednosti 
odprtja mešalnega ventila 6F1 - 1~3 2

Maksimalne stopnje mešalnega ventila 6F2 - 12~60 60

Sinhronizacija 
bojlerja/toplotne 
črpalke

Sinhronizacija zunanjega grelnika/toplotne  
črpalke
0 = sinhronizirano
1 = ni sinhronizirano

3E - 0~1 0

0 = TČ + priprava vroče vode
1 = samo priprava vroče vode
2 = delovanje samo električnih grelnikov do 
       60 min.
3 = TČ + USTAVITEV obtočne črpalke

5B - 0~3 3

Aktiviranje/deaktiviranje kode napake A02 
(regulacija visokega povratnega toka vode):
0 = A02 aktivirana
1 = A02 deaktivirana

62 - 0~1 0

Način hlajenja 0 = hlajenje in ogrevanje
1 = samo ogrevanje 02 - 0~1 0 Za aktiviranje načina hlajenja

Prikaz daljinskega 
upravljalnika

24-h ali 12-h prikaz časa
0 = 24 h; 1 = 12 h - 05 0~1 0 Ali naj bo čas na daljinskem upravljalniku prikazan v 

24- ali 12-urni obliki zapisa

Tišje nočno 
delovanje

Tišje nočno delovanje
0 = neveljavno; 1 = veljavno - 09 0~1 0

Zmanjša največjo moč TČ na 75 % in tako doseže 
zmanjšanje hrupaZačetni čas (ura) - 0A 0~23 22

Končni čas (ura) - 0B 0~23 6
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Mesto 
shranjevanja 

Št. kode funkcije

*HB = EEPROM hidro notranje naprave
*RC = daljinski upravljalnik

Opis FC HB* RC* Območje Predna-
stavitev

Po opra-
vljenem
zagonu

Dodatne informacije

Zvoki alarmov Zvok 0 = izklopljen; 1 = vklopljen - 11 0~1 1 Ali naj se v primeru motnje sproži zvočni signal

Krmiljenje 
Črpalka 1 + 2

0 = črpalka 1 se zaustavi, ko se v načinu sanitarne
      tople vode toplotna črpalka izklopi in se v 
      rezervoarju vklopi električni grelnik ter ni 
      prisotna zahteva za ogrevanje
1 = črpalka 1 neprekinjeno deluje

5A - 0~1 0 Krmiljenje črpalke med pripravo sanitarne vode

Delovanje črpalke P2 v načinu hlajenja:
0 = P2 trajno delovanje
1 = P2 se v načinu hlajenja ustavi

64 - 0~1 0

Sinhroniziranje črpalke P1 s prostorskim 
termostatom:
0 = P1 trajno delovanje
1 = P1 se sinhronizira s tipalom temperature 
       prostora. Kadar se uporablja tipalo 
       temperature prostora (AMS-11) ali zunanji 
       prostorski termostat. P1 se ustavi, ko je TČ v 
       načinu izklopa Thermo

65 - 0~1 0

Kadar je na voljo prostorski termostat; 
regulacija prek temperature prostora
(uporabljati samo za grelna telesa, ne za talno 
ogrevanje)

Delovanje črpalke P1: Zgornja meja zunanje 
temperature v načinu ogrevanja za ustavitev P1 > 
nastavljena vrednost za točko izklopa

9E - 10~30 20 Od katere zunanje temperature se toplotna črpalka 
izklopi, kadar je koda DN 6D0 = 1

Razlika temp. T0, ko se P1 ustavi 6E - 1~5 2 V povezavi z 9E, histereza, ko se črpalka 1 znova 
vklopi

0 = 100 %        3 = 70 %
1 = 90 %          4 = 60 %
2 = 80 %          5 = 50 %

A0 - 0~5 0 Črpalko 1 je mogoče uravnavati s 6 različnimi 
stopnjami števila vrtljajev

Način uravnavanja hitrosti črpalke P1:
0 = fiksno število vrtljajev (z DN A0)
1 = spremenljiva regulacija hitrosti

6A6 - 0~1 1

Popravek števila vrtljajev črpalke P1 za krmiljenje 
črpalke s spremenljivim številom vrtljajev:
0 = 100 % maks. pretoka    
1 = 90 % maks. pretoka  
2 = 75 % maks. pretoka
3 = 50 % maks. pretoka

6A7 - 0~3 0

Regulacija števila vrtljajev črpalke P2 (fiksno število 
vrtljajev):
0 = 100 %   
1 = 80 %   
2 = 70 % maks. pretoka
3 = 60 %  

6A1 - 0~3 0

Intervalna funkcija P1 ogrevanja
0= trajno delovanje
1 = 20 °C    3 = 10 °C    5 =   0 °C
2 = 15 °C    4 =   5 °C    6 = –5 °C

BA - 0–6 0 Pri kateri zunanji temperaturi ESTIA v stanju načina 
Thermo off P1 preklopi v intervalni način

Intervalna funkcija P1 hlajenja
0 = trajno delovanje      2 = 30 °C
1 = 35 °C                    3 = 25 °C   

BB  - 0–3 0 Pri kateri zunanji temperaturi ESTIA v stanju načina 
Thermo off P1 preklopi v intervalni način

Prikaz črpalke P2 42 - 0~1 0 0 = P2 ni prikazana na zaslonu
1 = P2 je prikazana na zaslonu

Interval izklopa P1
0 =   5 min.    2 = 15 min.    4 = 25 min.
1 = 10 min.    3 = 20 min.    5 = 30 min.

BC - 0–5 0 Določa čas intervalov P1, kadar je ESTIA v  
stanju načina Thermo off (čas mirovanja črpalke)

Zunanji vklop/izklop 

Nastavitev vhodnih signalov pri uporabi  
I/P7/8 (ON21) kot prisilne zaustavitve sistema 
(in DN B6 = 0)
0 = nizki kontakti > visoka sistemska zaustavitev 
       Ponovni zagon sistema z daljinskim 
       upravljalnikom
1 = visoki kontakti > nizka sistemska zaustavitev 
       Ponovni zagon sistema z daljinskim 
       upravljalnikom 

52 - 0~1 0

Zunanji vklop/izklop z modulom prek kontaktov 
I/P7/8

Funkcija prek pulznega kontakta (funkcija tipke)

Nastavitev vhodnih signalov pri uporabi 
I/P5/6 (CN21):
0 = visoki kontakti > nizka sistemska zaustavitev 
       Nizki kontakti > višji sistemski ponovni zagon
1 = nizki kontakti > visoka sistemska zaustavitev
      Nizki kontakti > višji (2. krat – impulzni vhod) 
      sistemski ponovni zagon

61 - 0~1 0 DN=B6="0"
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Mesto 
shranjevanja 

Št. kode funkcije

*HB = EEPROM hidro notranje naprave
*RC = daljinski upravljalnik

Opis FC HB* RC* Območje Predna-
stavitev

Po opra-
vljenem
zagonu

Dodatne informacije

Digitalni izhodi hidro 
notranje naprave

Možnosti izhoda 1:
0 = izhod alarma
1 = izhod delovanja kompresorja
2 = izhod delovanja odtajevanja
3 = izhod krmiljenja kotla
4 = deluje varnostno ali zaščitno krmiljenje
5 = vklop pomožnega grelnika
6 = vklop grelnika hranilnika za toplo vodo
7 = vklop načina ogrevanja
8 = vklop načina hlajenja
9 = vklop načina za pripravo tople vode

6CA - 0~9 0

Možnosti izhoda 2:
0 = izhod alarma
1 = izhod delovanja kompresorja
2 = izhod delovanja odtajevanja
3 = izhod krmiljenja kotla
4 = deluje varnostno ali zaščitno krmiljenje
5 = vklop pomožnega grelnika
6 = vklop grelnika hranilnika za toplo vodo
7 = vklop načina ogrevanja
8 = vklop načina hlajenja
9 = vklop načina za pripravo tople vode

6CC - 0~9 2

Možnosti izhoda 3:
0 = izhod alarma
1 = izhod delovanja kompresorja
2 = izhod delovanja odtajevanja
3 = izhod krmiljenja kotla
4 = deluje varnostno ali zaščitno krmiljenje
5 = vklop pomožnega grelnika
6 = vklop grelnika hranilnika za toplo vodo
7 = vklop načina ogrevanja
8 = vklop načina hlajenja
9 = vklop načina za pripravo tople vode

6CD - 0~9 3

Možnosti izhoda 4:
0 = izhod alarma
1 = izhod delovanja kompresorja
2 = izhod delovanja odtajevanja
3 = izhod krmiljenja kotla
4 = deluje varnostno ali zaščitno krmiljenje
5 = vklop pomožnega grelnika
6 = vklop grelnika hranilnika za toplo vodo
7 = vklop načina ogrevanja
8 = vklop načina hlajenja
9 = vklop načina za pripravo tople vode

6CB - 0~9 1

Vmesnik 0–10 V 
(izbirno)

Tip krmiljenja ESTIA:
0 = normalno krmiljenje
1 = regulacija nastavljene temperature (DN 681~DN 684)
2 = neposredno krmiljenje zmogljivosti – način HTG/CLG (AI1)
3 = neposredno krmiljenje zmogljivosti – topla voda (AI 2)
4 = neposredno krmiljenje zmogljivosti – HTG/CLG (AI 1) 
       in topla voda (AI 2)

680 - 0~4 0

Nastavljena temperatura tople vode – izbira analognega 
vhoda (AI)
0 = analogni vhod ni uporabljen
1 = AI 1   2 = AI 2   3 = AI 3

681 - 0~3 0

Nastavljena temperatura območja 1 (HTG) – izbira analognega 
vhoda
0 = analogni vhod ni uporabljen
1 = AI 1   2 = AI 2   3 = AI 3

682 - 0~3 0

Nastavljena temperatura območja 2 (HTG) – izbira analognega 
vhoda
0 = analogni vhod ni uporabljen
1 = AI 1   2 = AI 2   3 = AI 3

683 - 0~3 0

Nastavljena temperatura območja 1 (CLG) – izbira analognega 
vhoda
0 = analogni vhod ni uporabljen
1 = AI 1   2 = AI 2   3 = AI 3

684 - 0~3 0

Zgornja meja nastavljene temperature za toplo vodo 685 - 40~80 65

Ločljivost nastavljene temperature za toplo vodo 689 - 1~5 5

Zgornja meja nastavljene temperature območja 1 (HTG) 686 - 20~55 (65) 55

Ločljivost nastavljene temperature območja 1 (HTG) 68A - 1~5 3

Zgornja meja nastavljene temperature območja 2 (HTG) 687 - 20~55 (65) 55

Ločljivost nastavljene temperature območja 2 (HTG) 68B - 1~5 3

Zgornja meja nastavljene temperature območja 1 (CLG) 688 - 7~29 20

Ločljivost nastavljene temperature območja 1 (CLG) 68C - 1~5 1
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Spremljanje parametrov preko daljinskega 
krmilnika
Številka kode
04 (TC): °C

06 (TWI): °C

07 (TWO): °C

08 (THO): °C

09 (TFI): °C

0A (TTW): °C

60 (TE): °C

61 (TO): °C

62 (TD): °C

63 (TS): °C

6A (kompresor): A

6D (TL): °C

70 (frekvenca kompresorja) Hz

72 (ventil 1) rpm

73 (ventil 2) rpm

74 (PMV) pls

Tlak sesalne strani  ______ bar

Visok tlak  ______ bar

Napajanje zunanje enote
L + N (1-fazna enota) V

L1 + L2 (3-fazna enota) V

L1 + L3 (3-fazna enota) V

L2 + L3 (3-fazna enota) V

Poraba električne energije – zunanja enota A

Datum, podpis (servisni tehnik)

Mesto 
shranjevanja 

Št. kode funkcije

*HB = EEPROM hidro notranje naprave
*RC = daljinski upravljalnik

Opis FC HB* RC* Območje Predna-
stavitev

Po opra-
vljenem
zagonu

Dodatne informacije

Program
ogrevanja estrihov

Nastavitev ogrevanja estrihov
0 = izklopljeno; 1 = vklopljeno - 1D 0~1 0

Nastavitev začetne in končne temperature (°C) - 14 20~55 0

Nastavitev maksimalne temperature (°C) - 15 20~55 0

Nadaljnji dnevi za vsak korak do maksimalne temperature 
(dnevi) - 16 1~7 0

Temperaturna razlika za povečevanje vsakega koraka do 
maksimalne temperature (K) - 17 1~10 0

Nadaljnji dnevi za vsak korak do končne temperature (dnevi) - 18 1~7 0

Temperaturna razlika za zniževanje vsakega koraka do končne 
temperature (K) - 19 1~10 0

Nadaljnji dnevi z maksimalno temperaturo (dnevi) - 1A 1~30 0
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Opombe o sistemu
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Prenos objekta 

Na:

V:

Do:

Podjetje, ki je izvršilo 
zagon, vključno z 
naslovom:

Zagon opravil:

Datum:

Lokacija montaže:

Podpis (servisni tehnik) Podpis (uporabnik)
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Podpis (servisni tehnik) Podpis (uporabnik)

Upoštevajte sledeče opombe pri garanciji na naprave ESTIA:
• Brezplačno 5 letno garancijsko jamstvo na kompresor je poseben dodatek s strani AIR-COND-a.
• Garancijsko jamstvo velja izključno za partnerje AIR-COND-a in ne more biti preneseno na tretje osebe.
• Garancijsko jamstvo na naprave ESTIA velja le ob montaži s strani pooblaščenih inštalaterjev vključno z enkratnim letnim 

pregledom naprave.
• Podaljšanje garancijskega jamstva naprav ESTIA na 4 ali 5 let je mogoče z doplačilom.
• Podaljšanje garancijskega jamstva je mogoče največ 2 meseca po zagonu naprave in največ 1 leto po izdanem računu.
• Podaljšanje garancijskega jamstva je mogoče le ob predložitvi popolno izpolnjenega obrazca za zagon naprave.
• Podaljšanje garancijskega jamstva je mogoče le za en sistem ESTIE na naročilo.
• Montaža sistema ESTIA mora biti v skladu z navodili/priporočili proizvajalca v času le te. Enako velja tudi za električne, vodne in 

freonske povezave.
• AIR-COND si pridržuje pravico do zavrnitve dokupljene podaljšane garancije v primeru odstopanja parametrov od zgoraj 

omenjenih specifikacij.

Prošnja za podaljšanje garancije:  4 leta

 5 leta

Podaljšanje garancije na 4 ali 5 let



Ob upoštevanju tiskarskih in drugih napak, SI / Postopek zagona naprave ESTIA/ 04.2022  
Odgovorna oseba za vsebino: AIR-COND International GmbH, Haushamer  Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria,  
Tel.: +43 316 80 89, office@air-cond.com

Visit us at  www.toshiba-heatpumps.com
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