Návod na obsluhu a
údržbu
Thermo 90 S
Thermo 90 ST

Topení musí být:

n
n
v provozu s palivem a napìtím uvedeným na typovém
štítku;
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Všeobecné informace
Vážený zákazníku!
Vycházíme z toho, že vám dílna/servis, který instaloval vaše nové topení, vysvìtlil k vaší
plné spokojenosti taká jeho obsluhu a fungování. V tìchto provozních pokynech bychom
vám rádi ještì jednou nabídli pøehled informací o používání topení
Thermo 90 S / Thermo 90 ST.

n
pøi silném kouøení, neobvyklých zvucích bìhem

G

spalování, nebo zápachu paliva vyøazeno z provozu
vytažením pojistky. Topení pak smí být uvedeno do
provozu až po kontrole vyškoleným personálem firmy
Webasto;

n
minimálnì jednou za mìsíc, uvedeno na 10 minut do

provozu pøi studeném motoru a nejnižším nastavení
ventilátoru.

n
Nejpozdìji na zaèátku topné sezóny musí být topení

odbornì pøezkoušeno.

Pokyny pro údržbu a bespeènostní instrukce
Vrámci platnosti evropské smìrnice 70/156/EWG existují pro vodní topení Thermo 90 S
a Thermo 90 ST typová schválení podle smìrnic 2001/56/EG (topení) a 72/245/EWG
(EMC).
Instalace topení musí být provedena podle priloženého návodu. Montáž musí být
zkontrolována podle zákonných pøedpisù pro instalaci. Podrobnìjší informace najdete v
montážních pokynech.
Na typovém štítku topení musí být trvale vyznaèen rok prvního uvedení do provozu
(odstranìna neplatná èísla rokù).
Pro montáž topení Thermo 90 S / Thermo 90 ST do vozidel pro transport nebezpeèného
zboží, musí vždy k podmínkám provozu vozidel na silnièních komunikacích dodateènì
splòovat vždy v plném rozsahu požadavky ADR.

Topení nesmí být v provozu:

Allgemein

n
u èerpacích stanic a jiných podobných zaøízení;
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!
Nebezpeèí výduchu
a udušení

n
na místech, kde mohou vznikat hoølavé páry, nebo prach
(na pø. v blízkosti paliva, uhelného nebo døevného
prachu, nebo skladiš obilí).
n
v uzavøených prostorech (na pø. garáže), a to ani
èasovou pøedvolbou, ani pøístrojem Telestart.

Ident-Nr. 1301488B

Topení nesmí:
n
být vystaveno teplotám nad +85°C (skladovací teplota),
pøi pøekroèení Bedienung
této teploty mùže dojít k trvalému
poškození elektroniky;

D

n
být v provozu bez kapaliny (s minimálním obsahem 20%
nemrznoucí znaèkové smìsi) v topném okruhu.

Ruèení:
n
Nedodržení návodu k instalaci a v nìm obsažených
pokynù má za následek odmítnutí ruèení ze strany firmy
Webasto. Totéž platí i pro neodbornì provedené opravy
a použití jiných než originálních náhradních dílù.
Dùsledkem je pak pozbytí platnosti typového schválení
topení a tím i všeobecného provozního povolení vozidla.
n
Nárok navrhovatele na ruèení lze uplatnit pouze u
prokazatelného dodržení pokynù k obsluze a
bezpeènostních opatøení

Ovládání topení
Pøed zapnutím topení je žádoucí nastavit vozidlové topení na "teplo" a ventilátor topení
vozidla na co nejpomalejší stupeò (menší spotøeba proudu).
Jen pro vozidla ADR:
Topení Thermo 90 S a Thermo 90 ST se zapínají a vypínají manuálním spínaèem.
Automatické zapínání je zakázáno. Ve vozidlech typu FL je provoz tìchto topení bìhem
èerpání a vyprazdòování, stejnì tak na èerpacích stanicích, zakázán.
Ve vozidlech typu FL se topení automaticky vypíná a maximálnì za 40 vteøin se pøeruší
pøívod vzduchu pro hoøení pøi:
- Stojícím motoru vozidla; v tomto pøípadì lze topení opìt zapnout ruènì
- Uvedení èerpacího zaøízení vozidla do provozu je zkrácený dobìh topení ukonèen za
20 vteøin (u Thermo 90 ST za 40 vteøin)
Po dobìhu se nachází øídící jednotka topení ve stavu zablokování.
K novému uvedení do provozu je nutno spínaè Zap/Vyp nejprve vypnout.
Odpojovaè (nouzový vypínaè) smí být vypnut jen v pøípadì nebezpeèí, tehdy se topení
vypne bez dobìhu (možnost pøehøátí).

Standarduhr

Zapnutí

Manuálnì: stlaèením tlaèítka
(trvalý topný provoz)
Automaticky: naprogramování poèátku topení

Vypnutí

Manuálnì: stlaèením tlaèítka
Automaticky: programováním doby sepnutí
Pøi provozu topení: nastavením zbytkové doby chodu

Nastavení pøesný Tlaèítko
tlaèítky
èas/den

stlaèit déle než 2 sekundy - pøesný èas bliká a
nastavit pøesný èas - den v týdnu bliká - nastavit
den v týdnu.

den v týdnu
zobrazení èasu
zobrazení buzení

zobrazení provozu

Dotaz na
pøesný èas

MO

2

místo pro pamì

standardní hodiny s budíkem

okamžité zpìt
topení

dopøedu

stlaèit

Naprogramovat Tlaèítko stlaèit - místo pamìti bliká - tlaèítky a nastavit
poèátek topení poèátek topení - Den v týdnu bliká - den v týdnu nastavit .

Vícenásobným stlaèením tlaèítka
mohou být naprogramována
místa v pamìti 2 a 3 nebo mùže být pøeskoèeno do módu - pøesný

pøesný èas
volba programu

Je-li zapalování vypnuto: tlaèítko

Dotazy na doby Tlaèítko
stlaèit vícekrát, až se zobrazí požadované místo v
pamìti. Smazání doby pøedvolby - víckrát stlaèit tlaèítko
, až se
pøedvoleb / smazání
zobrazí pøesný èas a nezobrazí se žádné místo v pamìti.

naprogramovat Topení musí být vypnuto. Tlaèítko
stlaèit po dobu 3 sekund dobu provozu doba provozu bliká - nastavit tlaèítky a požadovanou dobu
provozu (10 až 120 minut).

Nastavit zbylou Tlaèítky a nastavit požadovanou zbylou dobu provozu (1 až
dobu provozu 120 minut). Zbylý èas provozu je doba, kdy topení zùstává v provozu.
Všeobecnì
Všeobecné

Standardními hodinami mùže být pøedvolen zaèátek topení v
èasovém rozsahu až do 7 dní.
Programování je možné až u tøí spínacích èasù, pøièemž lze
aktivovat jen jeden.
Standardní hodiny disponují funkcí buzení.
Pøi zapnutém zapalování ukazují hodiny aktuální pøesný èas a den v
týdnu.
Pokud je topení v provozu, jsou tlaèítka a displej osvìtleny.
Po pøipojení proudu blikají všechny symboly na displeji.
Pøesný èas a den v týdnu musí být nastaveny.

Mùže být zmìnìna pokud je topení v provozu, avšak zapalování je
vypnuto.

Nastavit dobu
buzení

Doba buzení mùže být programována jen u standardních hodin.
Doba buzení není vázána na jeden den v týdnu. Tlaèítko
víckrát
stisknout, až se objeví symbol zvonku . Tlaèítky
a
nastavit
požadovanou dobu buzení.
Budík se vypíná po 5 minutách nebo v pøípadì, že je stlaèeno jiné
tlaèítko..

Dotaz na
Tlaèítko
stisknout vícekrát, až se objeví symbol zvonku
budík vymazat odeèíst dobu buzení. vymazání doby buzení - stlaèit tlaèítko
se už symbol zvonku

Bedienung
Obsluha

Obsluha hodin je dimenzována tak, že mohou být nastaveny všechny
blikající symboly tlaèítky
a
. Pokud nedojde bìhem 5 sekund
ke stlaèení tlaèítka, je zobrazený èas uložen do pamìti.
Jsou-li tlaèítka
a
stlaèena déle než 2sekundy, je aktivován
rychlý bìh.
Je-li zapalování vypnuto, zatímco je topení v trvalém provozu, objeví
se na displeji èas zbylého bìhu 15 minut a topení zùstává po tuto
dobu v provozu.

Dálkové
ovládání
Vozidla s
ADR- výstroji

, až

na displeji neobjevuje.

Je možné pomocí externího tlaèítka ovládání topení.
U vozidel pro pøepravu nebezpeèného nákladu(TRS/ADR)nesmí být
nastavena doba pøedvolby. Na displeji je zobrazena doba zbylého
èasu, pokud je topení v provozu. Pøesný èas nelze nastavit. U
standardních hodin lze budík naprogramovat.

Opatøení pøi poruchách

Poruchový údaj

Pøi výskytu poruchy pøekontrolujte pojistky, zásuvkové spoje a pøipojovací body na
bezvadné a pevné kontakty.
Nevedou-li tato opatøení k odstranìní poruchy, obrate se prosím na servis Webasto.
Pøi poruchovém vypnutí zaène provozní kontrolka bìhem dobìhu topení vyblikávat
poruchový kód.
Blikavý kód slouží servisu Webasto k identifikaci poruchy.

Pøi výbavì se standardními hodinami, objeví se pøi závadì poruchový údaj na displeji
pøedvolbových hodin.

Topení se vypíná automaticky (= poruchové vypnutí)
Pøíèina

Odstranìní

Po startu, ani po opakovaném
startu, nedojde k zapálení.
Plamen zhasne bìhem
provozu.

Topení vypnout und znovu zapnout.
Nenásleduje-li provoz topení,
vyhledejte servis Webasto.

Pokles napìtí dále než
20 sekund.

Pøekontrolujte pojistky, zásuvkové spoje
a stav nabití baterie.

Topení se pøehøívá kvùli
závadì v okruhu/-únik
chladící kapaliny

Cladící kapalinu doplòte
podle pokynù výrobce vozidla.

Thermo 90 S

Poruchový údaj na displeji standardních hodin.

!

HINWEIS:
Pøi vybavení s manuálním ovládaèem identifikuje druh závady blikavý kód na
provozní kontrolce v dobìhové fázi topení.
Po pìti krátkých signálech se poèítají dlouhé impulsy:
Tyto impulsy odpovídají èíslùm v níže uvedené tabulce.
F 01

žádný start (po 2 startovacích pokusech)

F 02

pøerušení plamene

F 03

podpìtí, nebo pøepìtí

F 04

pøedèasné rozeznání plamene

F 05

pøerušení hlídaèe plamene,
nebo zkrat hlídaèe plamene

F 06

pøerušení teplotního èidla,
nebo zkrat teplotního èidla

F 07

pøerušení dávkovacího èerpadla,
nebo zkrat dávkovacího èerpadla

F 08

motor dmychadla prerušen,
nebo zkrat motoru dmychadla,
nebo chybné otáèky motoru dmychadla

F 09

prerušení žhavícího kolíku,
nebo zkrat žhavícího kolíku

F 10

pøehøátí

F 11

pøerušení obìhového èerpadla,
nebo zkrat obìhového èerpadla

Thermo 90 ST

Zmìny vyhrazeny

