
SOOJAVEEVARUSTUSE DIGITAALNE                                     PI-d  REGULAATOR-  RVD139  

Hoiab konstantset SOOJA TARBEVEE temperatuuri  
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Horisontaaljoon displeil
ülemises reas näitab vastava
relee sisselülitatust
1 ja 2 = väljund Y1
5 ja 6 = väljund Y7
-
-
-
3 = Q3 - laadimispump
7 = Q7 - tsirkulatsioonipump
-
-

4a käsijuhtimise signaallamp

Ajakava, millel jämeda
joone alla vastab 
normaaltemperatuuri 
hoidmisele, vilkuv 
püstkriips vastab tegelikule 
kellaajale

Nupp ja signaallamp, mis põleb kui sooja tarbevee reguleerimine toimub

 

 1 Tarbevee valmistamise  
    sisse-   ja väljalülitusnupp  
2 Näidik  
3 Juhtimisridade valikunupud  
4 Käsijuhtimise sisse- ja  
   väljalülitamise nupp  
5 Nupud arvude muutmiseks 

Soojaveevarustuse käitamine.  

Teil on 2 valikut: 
Automaatreziim / Automatically:  
Vajuta  nupule   (nupp on valgustatud pidevalt). Soo-
javeevarustus  toimib vastavalt ajakavale. 
Käsijuhtimisega / Manually:  

Vajuta  nupule    3 sekundit ( lambi vilkumine 3 korda 
nupu sees kinnitab valiku). Soojaveevarustus käivitub 
kohe  
 

Vajuta... Displey Vajuta... 
... et saada soovitud 
temperatuur displeile 

   
NORMAAL e põhi 
seadetemperatuur , 
tavaliselt 55 C 

   
ALANDATUD 
seadetemperatuur, 
Kas selle kasutamine on 
vajalik otsutate Teie, 
näiteks 40 C 

Teil on ajakava või pidev temperatuuri hoidmine valitav. 
 

Tegelik sooja vee temperatuur  

 

Vajuta... Displey 
.. et saada soovitud temperatuur 
displeile 

  Tegelik temperatuur  

 

SISENDITE TÄHISTUS, 
 andurite ja väljundite kontroll 

Tavakasutus  skeemiga  4  (soojusvaheti otse) 
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1. Vajuta   

2. Vali kuvamiseks… vajutades  .  

Number Andur / Input   Number Andur / Input 

0 B9 – pole ka-
sutusel 

 3 – – – 

1 B1  – pole ka-
sutusel 

 4 B7- 
tagasivool, 
pole tavaliselt 
kasut. 

2 B3- vee 
tegelik 
pealevool 

 5 B71- 
tagasivool, 
pole tavaliselt 
kasut. 

 

Varupaagi laadimisega skeem  2   
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1Vajuta   

2. Vali kuvamiseks… vajutades  .  

Number Andur / Input  Number Andur / Input 

0 B9 – pole ka-
sutusel 

 3 – – – 

1 B1  – - vee 
tegelik 
pealevool  
soojusvahetist 

 4 B7- – pole ka-
sutusel 

2 B3- vee 
tegelik 
temp. 
Paagis 

 5 B71– pole ka-
sutusel 

 
Releedele vastavad horisontaaljooned ülemises displei 
reas vastavate sümbolite all. 
 
NB!  Vajuta  nupule   et taastada normaalne töö!  



 

Kell õigeks  
 

Vajuta...  Display Vajuta...  
...et seada aeg, ja 
nädalapäev 

   
Kellaaeg 

   
Nädalapäev 

   
Kuupäev (näit. 02.12 on 
2-e detsember)  

   
Aasta 

NB!  Voolukatkestuse korral säilib regulaatori mälus 
programm, ajakava  ja seadesuurused alati, kell jääb 
seisma 15...28 tunni jooksul pärast voolukatkestuse algust  
ja tuleb normaalseks tööks uuesti õigeks panna. 
Regulaator taastab oma töö pärast voolukatkestuse lõppu 
ent sellel kellaajale vastavalt, mis on peal.  
 
Soovitatav on kasutada pidevat normaaltööreziimi 24 h 
päevas.  
 

Muuta ajakava 1  

 Ka soojale veele on oma ajakava. Kui see on 
programmiliselt seotud.  
Küsi spetsialistilt kes tegi esmahäälestuse, millise kella 
kanali ta aktiviseeris  või pani ta regulaatori tööreziimiks 
anda 24 tundi normaaltemperatuurilist tarbevett, 
(seadistajataseme rida 101).  
1. Vali nädalapäev ajakava muutmiseks:  

Vajuta...  Display Vajuta... 

.. et  valida konkreetsele 
nädalapäevale või kogu 
nädalale 

   

1 = Esmaspäev  
2 = Teisipäev, etc. 
1-7 = kogu nädal  

2. Valitud päevalevali sobivad perioodide alguse ja löpua-
jad:  

Vajuta... Display Vajuta... 
...seadista alguse ja 
 lõpu ajad 

   
Start esimesele perio-
odile  

   
Lõpp esimesele perio-
odile 

   
Start teisele perioodile  

   
Lõpp teisele perioodile 

   
Start kolmandale  
perioodile  

   
Lõpp komandale pe-
rioodile 

 

Märgitud perioodi kestel on soojal veel normaalne, so 
kõrge temperatuur vastavalt reale ). Perioodidevälisel 
ajal on see alandatud väärtuseni, mille kirjutasite ritta  ). 
 

Sooja vee ajakava muutmine 2  

Ka soojale veele on oma ajakava. Kui see on 
programmiliselt seotud ka ajakavale 2 
 
Vali nädalapäev ajakava muutmiseks:  

Vajuta...  Display Vajuta... 

.. et  valida konkreetsele 
nädalapäevale või kogu 
nädalale 

   
1 = Esmaspäev  
2 = Teisipäev, etc. 
1-7 = kogu nädal 

2. Valitud päevalevali sobivad perioodide alguse ja löpua-
jad:  

Vajuta... Display Vajuta... 
...seadista alguse ja 
lõpu ajad 

   
Start esimesele pe-
rioodile  

   
Lõpp esimesele pe-
rioodile 

   
Start teisele perio-
odile  

   
Lõpp teisele perio-
odile 

   
Start kolmandale  
perioodile  

   
Lõpp komandale 
perioodile 

 

 

Tehase seadistuste taastamine  

 Vajuta  
... 
 

Display 
 

Vajuta mölemat 
nuppu 3 sekundit 
kuniks 

...displei muu-
tub…  

   
1 = factory set-
tings 

 

Teie regulaator ei toimi ootuste 
kohaselt  ?
- Veateated.  

Displeil on tähis  Er (error) ja selle kood   
Vajuta  

... 
Display ... to read the error code 

  
10 = anduri B9 viga  
30 = anduri  B1 viga 
40 = anduri B7 viga 
42 = anduri  B71  
50 = anduri  B3  
Vt skeemidelt  elnevast 

- Tasub ka kontrollida kas muud soojussõlme ja / või 
katlamaja seadmed on korras, on üldse sooja ja rõhjku, 
jne jne.  

- Kui viga ei õnnestu välja selgitada kutsuge spetsialist.  
 

Sooja vee väljalülitamine  

 
Vajuta  nupule   , lamp all süttib, displei on tegelikvee 
temperatuur. Reguleerventiil on avatav-suletav  
nupule vajutamisega. 


