NÁVOD K OBSLUZE
NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ
SE SPÍNACÍMI HODINAMI III

Výrobce:
BRANO a.s.,
SBU CV
Na Ra anech 100, 514 01 Jilemnice
tel.: +420 481 561 111
e-mail: info@brano.eu
29.05.2007
Vážený zákazníku,
Blahop ejeme Vám k zakoupení nezávislého naftového topení BREEZE III , WIND III.
Jedná se o moderní a úsporné za ízení sloužící k vytáp ní prostoru kabin motorových vozidel, sk í ových nástaveb, kabin pracovních stroj , obytných
p ív s , stacionárních bun k, jachet apod. a to bu v recirkula ním provozu, nebo s možností nasávání vzduchu z okolního prostoru.
V íme, že topení BREEZE III , WIND III zp íjemní Vaše chvíle strávené v zam stnání i na dlouhých cestách.
Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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P ed za átkem manipulace s topením si nejprve pozorn prostudujte tento návod k obsluze!!!

POZOR – bezpe nostní a provozní pokyny!!!
- Zabudování topení do vozidla je nutné sv it autorizovanému servisu nezávislého topení Brano a.s. Zabudování topení svépomocí i neautorizovaným
servisem vede k ztrát záruky, které na topení poskytuje výrobce – Brano a.s..
- V prostoru erpací stanice nebo skladu paliva musí být topení vypnuto z d vodu nebezpe í výbuchu. Rovn ž tak v prostorách v nichž se tvo í ho lavé
páry nebo prach ( nap . paliva, uhelný, d eviný nebo obilný prach apod.) musí být topení z dùvodu nebezpe í výbuchu vypnuto.
- Topení nesmí být provozováno ani zapnuto p edvolbou v uzav ených a nev traných prostorách z d vodu nebezpe í otravy i udušení.
- Prostor v blízkosti zastav ného topení nesmí sloužit jako odkládací prostor a musí z stat volný.
- Na topení nebo v jeho t sné blízkosti nesmí být uloženy papíry, textilní látky a jiné ho lavé materiály, nádoby (kanystry, tlakové láhve) s ho lavými i
výbušnými látkami.
- Na stran nasávaného topného vzduchu musí být nasazena ochranná m ížka zabra ující kontaktu s ventilátorem.
- Vývod teplého vzduchu musí být umíst n tak, aby nemohlo vlivem ofuku horkého vzduchu z topení dojít k poškození díl vozidla.
- Dále topení nesmí být používáno k p ímému ofuku horkým vzduchem lidí i zví at z d vodu popálení.
Spínací hodiny (v. III) se p ipojují k topení BREEZE III nebo WIND III. Topení ovládané spínacími hodinami, lze spustit bu ru n (stiskem tla ítka
topení) nebo p edvolbou
Topení je schopno pracovat ve t ech režimech:
Topení na výkon
Topení na teplotu
V trání

-

Spínací hodiny jsou ur eny k ovládání topení a diagnostice poruchových stav . Na elním panelu hodin se nachází p t tla ítek pro obsluhu topení,
displej - pro signalizaci stavu topení a LED dioda ervené bary – pro signalizaci poruchových stav .

-

- tla
- tla

ítko posunu vlevo nebo snižování hodnoty

- tla
- tla
- tla

ítko posunu vpravo nebo zvyšování hodnoty

ítko „ENTER“ - (dlouhým stiskem se vstupuje do menu, krátkým stiskem se zobrazuje teplota ext. idla, v režimu asova e
se vstupuje do nastavení délky asova e, v režimu menu se potvrzuje volba, odstra uje se chybové hlášení)

ítko zapnutí i vypnutí topení
ítko zapnutí i vypnutí v trání nebo „ESC“ pro pohyb v menu

Významy symbol viditelných na displeji spínacích hodin
Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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zobrazení dne v týdnu ( esky Po, Ut, St, Ct, PA, So, NE nebo anglicky Mo, Tu, WE, Th, FR, SA, Su); využívá se i pro
nastavení p edvolby a zobrazení n kterých symbol p i nastavování v menu

2

aktuální as ve 24h formátu; využívá se též p i nastavování budíku a zobrazení n kterých
symbol p i nastavování v menu
3 centrální alfanumerické symboly (v etn symbolu mínus -)
slouží k zobrazování aktuální teploty s p esností na desetiny °C / °F (p i zobrazení teploty svítí symbol jednotek... °C / °F)
, spole n se symbolem OUT k zobrazení teploty externího idla, zobrazení nastavovaných parametr (M01 – M10),
jednotlivých p edvoleb (PR 1-7;PRA), zobrazení p ípadných chyb (E 00-99).

3

4

symbol p edvoleb - svítí, je-li aktivována alespo jedna p edvolba

5

symbol budíku - svítí, je-li aktivován

6

symbol Ru ního ovládání BASIC nebo GSM modulu -svítí, pokud je sepnuto topení pomocí Ru ního ovládání BASIC
nebo GSM modulu

7

symbol aktivace teplotního idla v hodinách - svítí, pokud je nastavené
teplotní idlo v hodinách jako aktivní, za ne blikat v p ípad jeho poruchy

8

symbol žhavení - svítí po dobu žhavení

9

symbol aktivace externího teplotního idla - svítí, pokud je aktivováno
externí teplotní idlo, za ne blikat v p ípad jeho poruchy

10

symbol topení - bliká v pr b hu startu topení a odvalování (p i ho ení na t), svítí po úsp šném nastartování topení

11

symbol °F (Fahrenhait) nebo °C (Celsius) se zobrazí, pokud je na displeji zobrazena aktuální teplota, spole n
symbolem OUT k zobrazení teploty externího idla

12

symbol OUT - rozsvítí se spole n s údajem o teplot externího idla, pokud obsluha krátce zmá kne tla ítko

13

symbol v trání -

14

bargraf - zobrazuje výkon topení nebo ventilátoru v 10 krocích (min výkon-je zobrazena jen dolní nejkratší árka, max.
výkon-jsou zobrazeny všechny áry)

se

svítí p i v trání, bliká p i dov trávání topení

1. FUNKCE TOPENÍ
Spínacími hodinami III lze ovládat pouze topení BREEZE III (2N1-RIII-12V,24V) nebo WIND III (4N2-RIII-12V,24V).
Topení je ovlivn no stavem klí ku zapalování. Je-li klí ek zapalování vypnut (zapalováni vypnuto) a topení ho í nebo po stisku tla ítka
startuje
p ejde automaticky topení do režimu asova e / asové omezení ho ení/. P i zapnutém klí ku zapalování není chod topení asov omezen.

1.1. TOPENÍ NA VÝKON – „P“
V tomto režimu topení dodává do prostoru kabiny zvolený konstantní tepelný výkon. Velikost dodaného tepelného výkonu lze m nit v deseti
krocích.

1.2. TOPENÍ NA TEPLOTU – „t“
Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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V tomto režimu topení vytápí prostor kabiny na zvolenou konstantní teplotu. Pro regulaci teploty je možné zvolit ze t í teplotních idel /T-1, T2, T-3/.
idlo T-1 je umístn no na desce ídícího p ístroje a m í teplotu vzduch nasávaného do topení. idlo T-2 se nachází uvnit Spínacích hodin
a m í teplotu v míst hodin. idlo T-3 lze umístnit kdekoliv v prostoru kabiny a p ipojit ke spínacím hodinám. idlo T-3 lze také umístit vn
vozidla a tím m že sloužit jako idlo venkovní teploty. (nesmí být navoleno) (postup viz. 1.7) Velikost dodávaného tepelného výkonu je pak
závislá na rozdílu požadované a skute né teploty. Žádanou teplotu ze nastavit v deseti krocích od 1°C do 30°C / od 33,8°F do 86°F.

1.3. ZAPNUTÍ TOPENÍ
Topení lze spustit dv ma zp soby:

1.3.1.

Manuální spušt ní
(start topení)

(režim stálého ho ení)

30 sec.

cca

cca 1,5 min.

bliká

stále svítí

Je-li topení v klidu, pak po stisku tla ítka
za ne topení po 30 sec. startovat. Na displeji se v levém horním rohu rozsvítí po dobu startu
symbol „t“ ozna ující režim topení na teplotu nebo „P“ zna ící režim topení na výkon. Ve st ední ásti displeje je zobrazena teplota aktuáln
zvoleného idla teploty ve °C. Na pravé stran displeje je stupnice, která zobrazuje žádaný výkon topení ve stupních od 1 do 10 nebo
odpovídá požadované teplot . P i startu topení bliká na displeji symbol
, který po úsp šném nastartování svítí. Žhavení je signalizováno
symbolem

.

Tla ítky
,
je možné nastavit žádaný výkon topení nebo teplotu dle navoleného režimu topení. Rozsah žádané teploty je od 1°C do
30°C (od 33,8°F do 86°F ) a lze ji nastavit v deseti krocích po 2,5°C (6,5°F), které odpovídají 10 dílk m bargrafu.
! Topení startuje vždy na maximální výkon, na požadovaný výkon se upraví až po p echodu do režimu stálého ho ení (na displeji
svítí symbol

)!

P i stisku tla ítka
nebo
se na chvíli zobrazí žádaná teplota. (je-li nastaveno topení na teplotu – „t“) Po 3s od posledního stisku
n jakého z t chto tla ítek se display p epne zpátky na zobrazování skute né teploty aktivního idla. B hem topení lze m nit nastavení hodin
pomocí menu a lze též krátkým stiskem tla ítka

zobrazit teplotu externího idla teploty T3.

1.3.2. Spušt ní z p edvolby

(07:15)
Je-li topení v klidu a je spln n as p edvolby, pak topení za ne startovat. Pr b h startu je obdobný jako p i manuálním spušt ní (viz. 1.3.1.)
Na displeji jsou zobrazovány stejné symboly jako p i manuálním spušt ní. Nastavení p edvolby (viz. bod 3.1.)

1.4. REŽIM

ASOVA E

P i vypnutém klí ku zapalování je chod topení omezen asem. Na displeji se na míst aktuálního asu zobrazí „t:xx“. Znak „t“ signalizuje
režim asova e a následující íslice udává po et minut do automatického vypnutí topení. Délka topení je v tomto modu nastavitelná od 5 do
99 min. P ednastavená délka topení je 30 min. Tuto hodnotu lze m nit po stisku tla ítka

, tla ítky

,

. Po nastavení na

požadované hodnoty se dalším stiskem tla ítka
uloží nastavená hodnota do pam ti. Pokud b hem nastavování nedojde 20sec ke
stisku tla ítek, hodiny uloží aktuáln nastavenou hodnotu do pam ti a vrátí se zp t do výchozího stavu.

1.4.1.

ODSTAVENÍ

ASOVA E

2 sec.
Odstavení asova e je možné pouze op tovným zapnutím klí ku zapalování, nebo
Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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stiskem tla ítka

po dobu delší než 2sec. Topení p ejde z režimu asového omezení topení do režimu bez

asového omezení a na

displeji je zobrazen aktuální as. Ovládání výkonu nebo žádané teploty je možné stejn jako v režimu asova e tla ítky
zp t do režimu asova e je možný op tovným stiskem tla ítka

1.5. REŽIM BEZ

,

. Návrat

nebo vypnutím klí ku zapalování.

ASOVÉHO OMEZENÍ

P i zapnutém klí ku zapalování není chod topení omezen asem. Na displeji svítí v levém dolním rohu aktuální as. Žádaná teplota nebo
výkon topení je zobrazen na stupnici v pravé ásti displeje. Tuto hodnotu lze m nit stiskem tla ítek
zobrazena aktuální teplota idla, které je zvoleno.

,

. Ve st ední

ásti displeje je

1.6. VYPNUTÍ TOPENÍ
(chod topení)

(režim dov trávání)

Je-li topení v chodu pak stiskem tla ítka
se ukon í topení a automaticky se dov trává na stanovenou teplotu minimáln však 2min.
Tento režim je signalizován blikáním symbolu
. Na displeji je v levém dolním rohu zobrazen aktuální as a ve st ední ásti displeje je
zobrazena aktuální teplota zvoleného idla. B hem dov trávání lze m nit nastavení hodin pomocí menu. a lze též krátkým stiskem tla ítka
zobrazit teplotu venkovního idla teploty. Po dov trání p ejde topení do klidu.

1.7. INFORMACE O TEPLOT EXTÉRNÍHO IDLA
( idlo je aktivní)

( idlo není aktivní)

Je-li p ipojeno speciální externí idlo, lze krátkým stiskem tla ítka
zobrazit jeho teplotu .
Teplota je zobrazována po dobu 4 s. Po uplynutí této doby se hodiny vrátí k zobrazování teploty aktivovaného idla.
Není-li idlo aktivováno, po stisku tla ítka

se na displeji zobrazí vodorovné árky (- - -).

2. FUNKCE V TRÁNÍ
Topení lze použít i k v trání. Výkon v trání je konstantní a lze jej nastavit v deseti stupních. V trání je asov omezeno. (viz. 2.3)

2.1. ZAPNUTÍ VENTILÁTORU

Je-li topení v klidu nebo ve stavu dob hu motoru na nulové otá ky pak stiskem tla ítka
se zapne ventilátor. Na displeji je ve st ední ásti
zobrazena aktuální teplota zvoleného idla. V pravé ásti displeje je na stupnici zobrazena žádaná hodnota otá ek ventilátoru od 1 do 10 dílk a stále
svítící znak

. Žádanou hodnotu otá ek lze m nit stiskem tla ítek

Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III

,

v rozsahu 1-10.
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2.2. VYPNUTÍ VENTILÁTORU
(ventilátor v chodu)

(klidový stav)

Stiskem tla ítka
. Po dob hu ventilátoru p ejde topení do klidu. Na displeji je v levém dolním rohu zobrazen aktuální as a ve st ední
ásti displeje je zobrazena aktuální teplota zvoleného idla. B hem dob hu ventilátoru je možné m nit nastavení hodin nelze však zapnout
topení.

2.3.

ASOVA VENTILÁTORU

V trat je možné pouze po dobu 6hod. Po vypršení asu dojde k ukon ení v trání bez ohlášení závady. Poté lze ventilátor op t manuáln spustit
tla ítkem
. asova ventilátoru nelze zrušit.

3. NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ SPÍNACÍCH HODIN

2 sec.
Spínací hodiny umož ují p izp sobit vlastnosti topení požadavk m zákazníka pomocí menu.
Dlouhým stiskem tla ítka

(cca 2sec) se aktivuje „menu“.

K ovládání a pohybu v menu slouží tla ítka hodin. Tla ítko

,

a tla ítko

slouží k opušt ní menu. Nastavení blikající prom nné lze m nit tla ítky

slouží jako klávesa potvrzení nastavené hodnoty.

Menu umož uje p izp sobit parametry topení požadavk m zákazníka.
Ve st edu displeje svítí znak „M“ a vedle n ho bliká íslo menu. Tla ítky
se aktivuje zvolené menu. Stiskem tla ítka

,

se m ní hodnota blikající prom nné. Stiskem tla ítka

se opustí zvolené menu nebo submenu.

Struktura menu:

M01

- nastavení p edvoleb topení

M02

- nastavení budíku

M03

- nastavení aktuálního asu
a dne v týdnu

M04

- volba idla teploty

M05

- volba režimu topení

M06 - nastavení znakové sady hodin

Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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M07

- tovární nastavení

M08 - zjišt ní napájecího nap tí
a p epínání GND +/-

M09 - zrychlené erpání paliva pro
zapln ní palivových trubek
p i prvním p ipojení
M10 – nastavení formátu teploty
°F - °C

3.1. Menu 1 – nastavení p edvolby

Ve st ední ásti displeje je zobrazen znak „PR“ a vedle n ho bliká ozna ení p edvolby „A“ nebo „1“-„7“ (A znamená p edvolbu na následující den-den v
týdnu se u této p edvolby nenastavuje. Její aktivace, deaktivuje všechny p edvolby PR1-PR7, p i emž tyto p edvolby si ponechají ostatní již nastavené
parametry jako jsou as, den v týdnu, výkon atd. To by však nem lo bránit tomu, aby po aktivaci PRA, šla následn aktivovat i jakákoliv další
p edvolba). Sou asn s tím svítí as p íslušné p edvolby, den v týdnu, nastavení výkonu bargrafem a p ípadn symbol p edvoleb, pokud je p íslušná
p edvolba aktivovaná
Tla ítky

a

se volí požadovaná p edvolba. V p ípad stisku tla ítka

se p íslušná p edvolba bu

v jakém stavu byla p edtím-to je signalizováno symbolem p edvoleb. Po stisku tla ítka

aktivuje nebo deaktivuje, podle toho,

se nastaví as zapnutí topení pro zvolenou p edvolbu.

Nejprve se nastaví hodiny po stisku tla ítka
minuty po dalším stisku
den v týdnu. Po dalším stisku tla ítka
se nastaví dobu topení. Na
míst hodin je zobrazen znak „t :“ a na míst minut je zobrazena žádaná doba topení v rozsahu 5 – 99min. (p ednastavená je t-30). Po stisku tla ítka
je možné nastavit žádaný výkon topení v rozsahu vpravo na stupnici v 10 krocích. Dalším stiskem tla ítka

se rozbliká symbol p edvolby a na

míst PRx se objeví nápis „On“ nebo „OFF“, podle toho, zdali byla p íslušná p edvolba již aktivovaná nebo ne a tuto volbu lze m nit tla ítky
Dalším stiskem tla ítka

a

.

se vrací zp t do volby menu. P edvolbu je tedy možné aktivovat dv ma zp soby: bu to jako poslední parametr p i

nastavování asu, dne v týdnu, doby topení a výkonu p íslušné p edvolby nebo zrychlen p i „listování“ jednotlivými p edvolbami pomocí tla ítka
.
Nastartováním topení v žádaný as (a v žádaný den v týdnu) se p íslušná p edvolba automaticky deaktivuje. Pokud dojde k p ekrytí as jednotlivých
p edvoleb topení pracuje dokud nedojde k ukon ení asu poslední z nich ( et zí se).
Poslední volba resetování všech p edvoleb (na míst PRx bliká nápis „res“-po potvrzení této volby tla ítkem
v centrální ásti nápis „OFF“. Tla ítky

nebo

je možné vybrat volbu „On“ a po následném stisku

se vlevo naho e rosvítí nápis „res“ a

se všechny p edvolby vynulují)

3.2. Menu 2 – nastavení budíku

Na displeji bliká pozice hodiny a svítí minuty a znak
. Tla ítky
a
se m ní hodnota blikající prom nné. Stiskem
dojde
k uložení nastavené hodnoty do pam ti a k p echodu na nastavení minut. Po nastavení se navolená hodnota uloží do pam ti stiskem tla ítka
. Ve st ední ásti displeje za ne blikat nápis „On“ nebo „Off“. Nápis „On“ znamená, že budík je aktivován. Dalším stiskem tla ítka
se
vrací zp t do volby menu.
V okamžiku, kdy budík za ne „zvonit“, je možné ho uml et stiskem kteréhokoliv tla ítka a bude (pokud ho obsluha nevypne) budit
zase až další den.
Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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3.3. Menu 3 – nastavení asu a dne v týdnu
bliká

bliká
Na displeji bliká znak hodiny a svítí znaky minuty, den v týdnu. Po nastavení hodin se uloží tato hodnota do pam ti tla ítkem
s p echodem na nastavení minut. Po dalším stisku
stiskem

se uloží hodnota prom nné minuty a p ejde se k nastavení dne v týdnu. Dalším

dojde k uložení nastavené hodnoty do pam ti a k návratu zp t do volby menu.

3.4. Menu 4 – volba idla teploty

Ve st ední ásti displeje je zobrazena aktuální teplota, znak aktivovaného idla teploty a v horním levém rohu bliká jejich ozna ení nap . T-1. Tla ítky
a
se p epíná mezi jednotlivými idly. Tla ítky je možné volit mezi t emi idly teploty. Pokud n jaké idlo teploty není funk ní nebo není
p ipojeno zobrazí se na centrální ásti displeje --- a v okamžiku, kdy dojde zapojení zobrazí se teplota. Pokud není funk ní ani jedno idlo teploty na
displeji jsou místo teploty zobrazeny znaky „ - „. Po nastavení stiskem tla ítka

se aktivuje zvolené idlo a návrat zp t do menu.

Druhy idel:
T-1 … idlo teploty na P topení /m í teplotu nasávaného vzduchu/
/není na displeji signalizováno/
T-2 … idlo teploty v hodinách /m í teplotu v míst hodin/, je signalizováno znakem
T-3 … externí idlo teploty je signalizováno znakem

3.5. Menu 5 – volba režimu topení: P - výkon / t - teplota

V e st ední ásti displeje bliká znak „P“ (výkonový režim) nebo „t“ (teplotní režim). Nastavení je možné m nit tla ítky
Stiskem

nebo

.

se uloží zvolená sada do pam ti a navrátí se zp t do menu.

3.6. Menu 6 – volba znakové sady: En / CS
kód

Ve st ední ásti displeje bliká 000. Po zadání kódu 111 bliká znak „En“ (anglická znaková sada ) nebo „CS“ ( eská znaková sada) .
Nastavení je možné m nit tla ítky

nebo

. Stiskem

se uloží zvolená sada do pam ti a vrátí se zp t do menu.

3.7. Menu 7 – tovární nastavení (resetování celého topení)

V levém horním rohu displeje svítí nápis „RES“, ve st ední ásti displeje bliká znak „OFF“. Je-li navolen znak „On“ pak se po stisku
tla ítka
nastaví prom nné na iniciální hodnoty: Aktivovat teplotní idlo T-2 (v hodinách), všechny p edvolby deaktivovat a nastavit na Mo
00:00, deaktivovat budík a nastavit jeho as na 00:00, nastavit režim topení na VÝKON (na maximální), zobrazení dn v týdnu ANGLICKY

Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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3.8. Menu 8 – zjišt ní napájecího nap tí a p epólování vozové sít (GND+/-)

V levém horním rohu displeje nápis U a ve st ední ásti displeje se objeví nap tí s p esností na desetiny voltu.
POZOR! Zm na p epólování vozové sít (GND+/-) je p ístupná pouze autorizovaným servis m topení BRANO a.s.

3.9. Menu 9 – zrychlené erpání paliva

POZOR! Funkce zrychleného erpání zrychlené erpání paliva pro zapln ní palivových trubek p i prvním p ipojení je p ístupná pouze
autorizovaným servis m topení BRANO a.s.

3.10. Menu 10 – nastavení formátu zobrazení teploty: °F / °C

Na displeji bliká znak „°F“ nebo „°C. Nastavení je možné m nit tla ítky
do menu.

nebo

. Stiskem

se uloží zvolená sada do pam ti a vrátí se zp t

4. DALŠÍ FUNKCE
PRVNÍ P IPOJENÍ
P i prvním p ipojení hodin k nap tí se v levém dolním rohu displeje objeví as 00:00, p i emž první dv pozice blikají. Pomocí tla ítek

a

lze

nastavit aktuální hodinu, po potvrzení tla ítkem
lze nastavit minuty. Op tovným potvrzením lze nastavit den v týdnu v levém horním rohu. Po jeho
potvrzení se rozbliká ervená led dioda signalizující chybu E:00, po jejím potvrzení jsou SH p ipraveny pro ovládání topení.

UKLÁDÁNÍ DAT DO PAM TI
Do pam ti se ukládají hodnoty p i každé zm n nastavení menu. Pokud dojde po výpadku napájení hodin a op tovnému navázání komunikace a ídící
jednotka je ve stavu klid, hodiny na tou nastavení prom nných z pam ti. Aktuální as a den v týdnu je nutno znovu nastavit. Zruší se aktivace
p edvoleb a budíku
Prom
-

nné uložené v pam ti spínacích hodin:
nastavení p edvoleb
nastavení budíku
režim topení
jazyková mutace

Aktuální idlo teploty se ukládá do pam ti ídícího p ístroje.

FUNKCE PODSVÍCENÍ
Pokud je kolík plochého konektoru p ipojen na výstup p epína e obrysových sv tel, je p i jejich rozsvícení podsv tlení zapnuto trvale.
Nejsou-li zapnuta obrysová sv tla, pak stiskem jakéhokoli z tla ítek se rozsvítí podsv tlení na dobu cca 7 s.

FUNKCE ZVUKOVÉ SIGNALIZACE
P i stisku kteréhokoli tla ítka spínacích hodin se ozve krátké pípnutí signalizující potvrzení úsp šnosti stisknutí. P i opušt ní nastavování v Menu se p i
stisku tla ítka

ozve dlouhé pípnutí pro potvrzení úsp šnosti stisknutí.

Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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ZM NA GND +/Viz bod 3.8 Menu 8.

OVLÁDÁNÍ TOPENÍ POMOCÍ GSM MODULU NEBO DÁLKOVÉHO OVLADA E
Viz. Další výrobky…

5. HLÁŠENÍ ZÁVAD

Závada topení je vyhodnocena ídící jednotkou topení a kód závady je zobrazen ve st ední ásti displeje ve formátu Exx, kde xx je dvojmístné íslo.
Sou asn bliká ervená kontrolka. Stiskem

smažeme aktuální chybu a hodiny se vrátí do výchozího stavu. Dokud není chyba potvrzená stiskem

tla ítka
je zobrazován kód chyby a bliká ervená kontrolka.
Spínací hodiny si pamatují as vzniku chyby a zobrazují jej na displeji (v levém dolním rohu bliká as), dokud nedojde k potvrzení závady uživatelem.
Jestliže topení vyhlásí chybové hlášení, nejd íve zkontrolujte p í iny uvedené v tabulce. Pokud chyba nadále p etrvává, kontaktujte prosím
nejbližší autorizovaný servis nezávislého topení BRANO a.s. (viz. www.brano.cz; e-mail: info@brano.cz)

POZOR!!!
Topení m že být provozováno jen tehdy, je-li uzav eno horním a dolním plášt m topení v . ochranných objímek na vstupu a výstupu
oh evného vzduchu.
P ed zahájením jakékoliv práce na topení je nutné topení vypnout a nechat dov trat (dochladit), i vypnout ventilátor do úplného klidu.
Chod i dob h topení nesmí být p ed asn
pojistky.

p erušen odpojením od napájecího nap tí nap . odpojova em baterie nebo vyjmutím

Vadné pojistky mohou být nahrazeny pouze za pojistky s p edepsanou hodnotou jišt ní.
Uniká-li palivo z palivového systému topení nebo jsou-li v kabin , kde je zabudované topení cítit výfukové zplodiny je nutné topení
okamžit vypnout, vyv trat kabinu a topení nechat opravit u autorizovaného servisu nezávislého topení Brano a.s.
P i neodborn provedených opravách topení mimo sí autorizovaných servis BRANO a.s. i použitím neoriginálních náhradních díl
výrobce Brano a.s. hrozí poškození topení, dopravního prost edku v n mž je topení zabudováno i zdraví osob, které jsou v blízkosti
topení.
Výrobce se z íká odpov dnosti za zabudování topení i opravy topení provedené mimo sí autorizovaných servis BRANO a.s. Pokud
je topení v záru ní dob , padá na n j záruka!

íslo

Hlášení

00

VÝPADEK
NAPÁJENÍ,
RESET

1

PODP TÍ

Detekce – podmínka

P í ina

Následuje

Diagnostika

P ipojení na napájení nebo výpadek
napájení
Pokles napájecího nap tí pod 9 V

- P ipojení Sp. hodin k topení -není
chyba
- Odpojení baterie
- P epálení pojistky
- Slabá baterie vozidla
- Výrazn poddimenzované
p ívodní vodi e
- Zkrat na p ívodních vodi ích

Dov trání na
teplotu

VŽDY,
stav se zm ní kdykoliv

Napájecí nap tí je po dobu 200
s menší než 21,0 nebo 10,5 V.

- Slabá baterie vozidla
- Poddimenzované p ívodní vodi e
- P etížení baterie vlivem jiných
spot ebi

Dov trání na
teplotu

MIMO
KLID A SLEEP

Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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Napájecí nap tí je po dobu 30
s v tší než 30 nebo 15 V.

2

P EP TÍ

4

POJISTKA
P EH ÁTÍ,
PUMPA
ROZPOJENA

5

SVÍ KA
ROZPOJENA

6

SVÍ KA
ZKRAT

12

NEZDA ENÝ
START

13

ZHASNUTÍ
PLAMENE

14

NEÚSP ŠNÉ
DOV TRÁNÍ

16

P EH ÁTÍ
NASÁVANÉH
O VZDUCHU

Teplota vzduchu > 40°C p i topení
60°C p i v trání

52

CHYBA
EXTERNÍHO
SENZORU
TEPLOTY –
T3

Externí senzor teploty byl odpojen

60

MOTOR
P ETÍŽEN

75

ODV TRÁNÍ

81

DRIVER
MOTORU JE
POŠKOZEN

82

DRIVER
SVÍ KY JE
POŠKOZEN

ostatní
závady

-

- Chyba alternátoru vozidla

Dov trání na
teplotu

MIMO
KLID A SLEEP

- Cizí t leso v rozvodu topného
vzduchu (m že být v kombinaci
se závadou . 14 a 60
- Poddimenzovaný rozvod vzduchu
- Vysoká teplota nasávaného
vzduchu
- P erušený obvod erpadla

Dov trání na
teplotu

PUMPA b ží, START P
START T

-Vadná sví ka

Dov trání na
teplotu

SVÍ KA b ží

-Vadná sví ka

Dov trání na
teplotu

SVÍ KA b ží

START byl ukon en z d vodu
p ekro ení asu

- Zamrznutí paliva
- Nedostatek paliva v nádrži
- Zanesené odvzdušn ní nádrže

Dov trání na as

START 2

Pokles teploty v komo e pod
provozní teplotu

- Nedostatek paliva v nádrži
- Zanesené odvzdušn ní nádrže
vozidla

Dov trání na as

ZAPÁLENÍ, HO ENI-P,
HO ENI-T

Spalovací prostor nebyl dochlazen
na požadovanou teplotu

- viz závada . 4

Dov trání na as

DOV TRÁNÍ NA TEPLOTU

Dov trání PWM

MIMO
KLID A SLEEP

P epne na interní
senzor

Pokud se používá

Zvýšený odb r motoru topení

Vysoká teplota ve spalovací komo e

Motor nelze vypnout

sví ku nelze vypnout, opakované
p epalování sví ky

Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III

-Topení nasává teplý vzduch
z jiného za ízení
-Topení nasává teplý vzduch
z výstupu topení
-Chybná zástavba topení
- Zkontrolovat p ipojení v konektoru
ovládání
- Zkontrolovat vedení senzoru
- Cizí t leso v rozvodu topného
vzduchu (m že být v kombinaci
se závadou . 14 a 4

KLID

MOTOR b ží

Dov trání na as

KLID, SLEEP

- Vada P v d sledku
opakovaného p etížení motoru

KLID

KLID + SLEEP

- Vada P v d sledku
opakovaného p etížení obvodu
sví ky

KLID

KLID + SLEEP

- Výpadek napájecího nap tí

Navštivte nejbližší servisní opravnu
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6. ÚDRŽBA
V rámci dvouleté záruky je zákazník povinen se p ed uplynutím jednoho roku od zamontování topení dostavit na garan ní prohlídku topení
v autorizovaném servisu Brano a.s., která p edstavuje tyto úkony:
- zkontrolovat elektrické spoje a vedení, p ípadné vady odstranit
- zkontrolovat vedení paliva, p ívod a odvod topného a spalovacího vzduchu, provést vy išt ní topení a zkoušku funkce topení
- vy istit ventilátor topného vzduchu a žebrování vým níku od nahromad ných ne istot
Tuto prohlídku a údržbu doporu ujeme provést i každý následující rok p ed zapo etím topné sezóny.

Po uplynutí technické doby života tj.cca 10 let od prvního uvedení do provozu je t eba topení p edat odbornému pracovišti ke generální
oprav , p i níž se provádí:
- demontáž topení
- vým na elektromotoru a vým níku
- kontrola a oprava i vým na dalších díl s ohledem na jejich stav
- zp tná montáž topení
- zkouška funkce a se ízení
- zkouška funkce pojistky p eh átí

CERTIFIKACE
Nezávislé topení BREZE III a WIND III úsp šn prošlo náro nými schvalovacími testy zkušebny Ústavu pro výzkum motorových vozidel – TÜV.
Na základ test vydalo Ministerstvo dopravy a spoj
R certifikáty:
pro topení BREEZE III: Certifikát schválení ES typu / EC type-approval certificate . e 8*2001/56*2004/78*0012*00
pro topení WIND III: Certifikát schválení ES typu / EC type-approval certificate
Kopie certifikát jsou ke stažení na www.brano.eu.

LIKVIDACE
S likvidací nepot ebného i vadného topení nebo díl se obra te na nejbližšího zástupce autorizovaného servisu Brano a.s., kde bude provedena
odborná ekologická likvidace nebo recyklace.

Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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TECHNICKÁ DATA

Elektrický p íkon - p i startu

BREEZE III
WIND III
1900 W
3800W
900 W
1300W
12 V / 24 V
10,5 V až 15 V
21 V až 30 V
max.130 W
max. 140W

Elektrický p íkon - p i provozu

max. 25 W

Palivo
Spot eba paliva - p i max. výkonu
- p i min. výkonu
Regulace
Nastavitelná teplota ve vytáp ném
prostoru
- topení

motorová nafta, LTO, bionafta
0.22 l/hod
0.46l/hod
0.10 l/hod
0.17l/hod
plynule od min. do max. výkonu
1oC - 30oC
33,8°F - 86°F
900 - 1900 W
1300 – 3800W
-40o C až +40o C

- v trání

-40o C až +65o C

Tepelný výkon
Jmenovité nap tí
Provozní rozsah nap tí

Nastavitelný výkon
Provozní rozsah teplot

- maximální
- minimální
- topení 12 V
- topení 24 V

max. 60W

Další výrobky…….
K ovládání topení BREEZE III a WIND III m žete použít i n který z dalších výrobk BRNO a.s. :
Ru ní ovládání, Ru ní ovládání Basic, dálkové ovládání, ovládání topení pomocí GSM modulu, dopl ková externí idla.
Podrobn jší informace o t chto výrobcích naleznete na internetových stránkách: www.brano.eu

Spole nost Brano a.s. si vyhrazuje právo m nit zde popisované hardwarové a softwarové specifikace kdykoli bez p edchozího oznámení.
Nezávislé naftové topení se spínacími hodinami BREEZE III
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