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УУУвввааажжжаааееемммиии ккклллиииееенннтттиии,,,
Нашите поздравления за избрахте този най-високо

качествен продукт на Immergas , който може да

осигури благосъстояние и безопасност за дълъг

период от време.
Като клиент Immergas можете да разчитате на

квалифициран сервиз, подготвен, за да се гарантира

постоянна ефективност на вашето Дистанционно 

управление. Бихме искали да ви предоставим

някои важни указания, спазването на които ще

потвърдят вашата удовлетвореност от продукта

Immergas:

• Прочетете внимателно следващите страници:

Вие ще получите полезни предложения относно

правилното използване на уреда.
• За всички интервенции или рутинна поддръжка

свърете се с Immergas Оторизирани центрове:

те имат оригинални резервни части и специфична

подготовка.
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	 КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ НАРЪЧНИКА 
С ИНСТРУКЦИИ

Наръчникът с инструкциите е разделен на три основни части:
В първата за лицето извършващо инсталирането са описани 
фазите за монтаж и свързване на дистанционното управление 
с котела;
Във втората са описани всички фази за персонализиране на 
функциониращата програма;
В третата и последна част са описани всички операции за 
показване и съхраняване на системното функциониране.

ПРЕДГОВОР

CARV2 модулиращо дистанционно управление на Имергаз е 

проектирано така че да гарантира идеални температурни условия 

по всяко време на денонощието за всеки индивидуален ден от 

седмицата. Необходими са само няколко минути за инсталация: 

тя е свързана с бойлера сао чрез 2 кабела, чрез които получава и 

изпраща корекцията и контролните команди и получава 

електрозахранване. При завършването на инсталацията е готово 

да функционира благодарение на предварително зададената 

програма в него. Клиентът може да модифицира базовата програма 

съгласно изискванията.

Програмирането на дистанционно управление на CARV2 е 

изключително лесно и широкият дисплей позволява постоянен 

контрол на всички зададени стойности.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
Това ръководство е изготвено за: лицето извършващо 
инсталацията и потребителя.

• Внимателно прочетете предупрежденията съдържащи се 
в този документ, тъй като те се изискват за да посочват 
използването на дистанционното управление на CARv2. 
Предвидена в хипотезата за проектиране, техническите 
характеристики, инсталацията, монтажа, програмирането, 
корекцията и инструкциите за ползване

• Системата трябва да бъде в съответствие с валидните 
Стандарти IEC

• Ръководството за инструкция трябва да се разглежда като 
част от дистанционното управление на CARv2 и трябва да 
бъде съхранено за бъдещи проверки.

•  След като сте отстранили опаковката, проверете цялостта 
на дистанционното управление на CARv2. Ако има 
съмнение, не го използвайте и се свържете с Доставчика
или с Производителя.

• Дистанционното управление на CARv2 е предназначено само за 
употребата, за която е изрично предназначено. Всеки друг 
вид употреба трябва да се счита за неподходящо и съответно 
опасно.

• Нашите продукти се реализират в съответствие с валидните 
стандарти за безопасност, следователно е препоръчително да 
се използват всички устройства или да се полага внимание 
да се избегне причиняването на нараняване/шети на лица 
или обекти.
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• Не отстранявайте части от дистанционното управление на 
CARv2 когато функционира.

• Не използвайте дистанционното управление на CARv2 при 
изложение на източници на топлина или на пряка 
слънчева светлина.

• Производителят е освободен от всякаква отговорност в 

следните случаи:

a) неправилно инсталиране.

b) дефекти при функциониране на котел, за които се 

прилага дистанционното управление.

c) неразрешени модификации или намеси.

d) общо или частично неизпълнение на инструкциите.

e) извънредни събития и т.н.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА

За почистване на корпуса на дистанционното управление на 
CARv2, използвайте мокри кърпи. Никога не използвайте 
абразивни или прахови измиващи препарати

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Имергаз си запазва правото да прави подобрения и 
модификации по детайлите и аксесоарите, с изключение на 
основните характеристики на модела, които са описани и 
илюстрирани тук.
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1.	 ИНСТАЛИРАНЕ

1.1	 Препоръки при инсталиране.
Дистанционното управление на CARv2, включително свързаните
кабели и връзки с котела, трябва да бъдат монтирани от
специализиран персонал. При първоначална проверка на котела,
когато дистанционното управление CARv2 бъде включено в
системата, оторизирания център за следпродажбено обслужване
на Имергаз проверява свързването с клемното табло на
топлогенератора и регулира функционирането. Проверка
само на дистанционното управление CARv2 не е предвидено
от оторизирания център за следпродажбено обслужване на
Имергаз и се заявява след стартовата фаза на гаранцията на
котела.
Важно: поставянето на кабелите за дистанционното управление
на CARv2 е изключено от безплатните проверки, за това носи
отговорност лицето, което извършва монтажа.

1.2	 Дейности при монтаж.
1) Разделете модела за фиксиране от корпуса на дистанционното
управление на CARv2 чрез използване на отвертка като лост
в съответния жлеб (Фиг. 3). Инсталирайте дистанционното
управление на CARv2 далеч от топлинни източници и при
подходяща позиция за коректно установяване на температурата
на помещението (Фиг. 1 и Фиг. 2).

 Забележка: присъствието от задната страна на дистанционното
управление на връзка за кабели за електрозахранване с котел
може да доведе въздух от външната част на съоръжението и
да попречи на коректното засичане на температурата на
помещението (напр.: котелът е инсталиран отвън и използва

смукателен отвор в кухнята). Работата трябва да се извърши от
квалифициран персонал.

2) Инсталирайте дистанционното управление на CARv2 като
използвайте отворите, направени в задната част на същото
в стената (Фиг. 4) или непреходна кутия (Фиг. 5) като
използваме сравнителните доставени винтове.

Фиг. 2

Фиг. 1

OK

1,
5m

NO
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Фиг. 3

1

2

3

3

4

Важно: фиксиращи винтове (действие № 3) при 
първоначалното инсталиране са не монтирани на
дистанционно управление CAR V2, но се доставят 
в пластмасов плик  в опаковъчната кутия.
След като шаблонът е фиксиран към стената, 
закрепете тялото на дистанционното управление
CAR V2  с помощта на два винта.
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Фиг. 5

Фиг. 43) За да направите електрическо свързване (Фиг. 4) не работете 

когато котела е включен. Връзката трябва да бъде направена 

във връзка с поляритета на проводниците (+ и -). мостчето на 

клемите 40 и 41 на платката на котела  (ако е наличен) също 

трябва да бъде елиминиран.

Свържете дистанционното управление на CARv2 с котелните
скоби, предвидени за комуникация с дистанционното управление
на CARv2 или, ако не е налично, със скобите предвидени за
CRD.

Забележка: Моля позовете се на електрическите връзки, посочени
в ръководството с инструкции за котел.

Връзката с котел се прави с използване на два проводника (Фиг.
5) с минимално сечение от 0.50 mm2 и максимално 1.5 mm2 и с
максимална дължина 50 метра.

ЗАБЕЛЕЖКА: За коректна инсталация, подгответе
специализираната линия за свързване на дистанционното
управление CARv2 съгласно действащите стандарти за
електрически системи. Ако това не е възможно, смущения от
други електрически кабели може да доведат до неизправност на
самото дистанционно управление CARv2.

4) Фиксирайте корпуса на дистанционното управление на CARv2

до модела за монтаж, като го ангажирате с налягане и чрез
използване на двата предоставени винта (Фиг. 3).

5) След включването на котела, изчакайте около 30 секунди преди
да регулирайте по такъв начин, че да бъде създадена комуникация
между дистанционното управление на CARv2 и котел

Телефонен контрол
(опция)

Котел

CAR V2
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2. ОПИСАНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Фиг. 6

Поз. Описание

1 Главен селектор: Изключен, В готовност/
потивозамръзване, Лято,Зима , Охлаждане 

2
Бутон “Reset” аномалии на котела/“Esc” 
отмяна на параметър или връщане към 
предишно меню (режим програмиране)

3 Бутон за избор на комфортна или или 
икономична температура 

4 Бутон за рестартиране на 
дистанционното управление CAR V2 

5 Бутон за достъп време ден и таймер 

6 Бутон за достъп до програмиране / 
потвърждаване на параметри от меню

7 Бутон за избор на температура за БГВ

8 Бутон за избор на температура за 
отопление

9 Информационен бутон

10 Бутон ръчен, автоматичен  режим

11 Бутон за увеличаване на темрературата

12 Бутон за намаляване на темрературата
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3.	 ОПИСАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ

Символ                              Описание
зимен режим - активни бутони 
за БГВ, отопление и стайна 
температура 

летен режим -  активни бутони 
за БГВ, отопление

охлаждане - активни бутони за 
охлаждане БГВ, отопление

изискване за отопление или 
охлажзане чрез 
дистанционното CAR V2 
активност на функцията аqua 
celeris в режим БГВ 

активност на БГВ

активност на отопление

Описание за функциониране на
бутона (2 фиг. 6) - Reset, или esc

дисплей за стайна температура
и цифрови данни

Символ Описание
дисплей за външна температура

дисплей за вътрешна температура

дистанционно активиране

функциониране в режим ваканция

не се използва
описание на функционалния 
режим

символ за аномалия в котела

показва, че е възможно да се 

променя параметър чрез  двата 

бутона (11 и 12, фиг. 6) 

функциониране и активност със 

соларна система

функциониране с външна 

температурна сонда 
активност на безжичен режим  
(не се използва в този модел)
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Символ Описание

Описание за функциониране на 
бутона (Фиг. 6) - Меню или OK

Символ за наличие на пламък 
(появява се само при свързва-
нето с някои модели котли)

Символи които идентифицират 
режима на функциониране при 
почасово програмиране

Времева скала, която идентифи-
цира периода на функциони-
ране при температура 
“комфорт” и “икономичен” на 
базата на вида програмиране 
(охлаждане, отопление, БГВ)

функциониране с 
автоматична програма

функциониране с 
ръчна програма

дисплей на дните от седмицата

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои икони могат да приемат различни 
значения съгласно контекста, виж следващите точки 
за идентифициране на функциите активирани при 
наличието на няколко икони едновременно.
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4.2	 Избор на режим на функциониране
Съгласно избрания режим на функциониране,  
дистанционното управление на CARv2 изпълнява 
заявките на потребителя, с което се показват резултатите 
на дисплея.Чрез завъртане на основния селектор (поз. 1, 
Фиг. 6) следните функции могат да бъдат избрани: режим 
на готовност/противозамръзване, лято, зима, охлаждане.

Забележка: противозамръзващата функция за помещение е 
активна в следните режими: противозамръзване, лято, зима.

•Режим изключване. Противозамръзващата функция за 
помещението не е гарантирана в този режим 
(противозамръзващата функция на котел остава активна). 
Дистанционното управление на CARv2 е изключено, но 
остава захранено и съответно времената и програмите 
остават запомнени.

4.	 СТАРТИРАНЕ

4.1	 Програмиране на ден и час.
Превключване на дистанционното управление при завъртане 

на основния селектор на една от наличните функции.
Натиснете бутон   за да въведете часа и режима 
на текущия час и натиснете бутон       за да промените 
настройките.
При въвеждане на режима на програмиране, времето 
започва да мига. Променете часа и минутите като натискате  
бутоните + / - бутон          за да потвърдите. Изберете деня от 
седмицата и потвърдете като използвате бутон           . След 
завършването на регулацията, натиснете бутон                 за 
да излезете от режима на настройка.

Фиг. 7
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Фиг. 8

Фиг. 9

• Режим на готовност/противозамръзване (   ). В този 
режим, котела може да функционира само в случай на 
заявка за противозамръзване. В това състояние деня, 
текущото време и всички аномалии при функциониране, 
както и температурата на помещението са показани (Фиг. 
8).

• Летен режим	 (   ). В този режим, на котел е разрешено 
да се произвежда битова гореща вода, с изключение на 
загряването на околната среда. Дисплеят показва деня и 
текущото време, температурата на помещението и лентата 
за часове заедно с дневното програмиране на БГВ таймера 
и съответните символи (Фиг. 9).

• Зимен режим	 (   ). В режим зима, котелът може да 
произвежда битова гореща вода и централно отопление на 
околната среда. В режим зима, дистанционното управление 
на CARv2 може да функционира в автоматичен или ръчен 
режим. За Описание на функциониране, виж раздел 6. 
Дисплеят показва деня и текущия час, температурата на 
помещението и часовата лента с дневното програмиране на 
таймера на централното отопление, заедно с относителите 

символи (Фиг. 10).

Фиг. 10



14

• Режим охлаждане	   (    ). В режим на охлаждане на 
котела е разрешено производство на битова гореща вода и 
управление на водоохлаждащ агрегат-чилър (само за 
модели с настройка) за охлаждане на помещения. В режим 
на охлаждане  дистанционното управление CAR V2 може 
да функционира в автоматичен или ръчен режим. За 
описанието на функциониране виж глава 7. На дисплея се 
показва ден и текущото време, температурата в помещението 
и час лентата с ежедневно програмиране на таймера за 
охлаждане заедно със съответните символи (фиг. 11).

Фиг. 11
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5. ЛЕТЕН РЕЖИМ - ФУНКЦИИ

С дистанционното управление  CARv2 в режим лято (      ) е 
позволено само производството на БГВ . Котелът произвежда 
гореща вода съгласно с температурата за БГВ , настроена от 
дистанционното управление  CARv2.

5.1   Регулиране на температура на топла вода за битови 
цели.
Чрез завъртането на регулатора (   ) е възможно да се 
регулира температурата на БГВ (виж Фиг. 12). Чрез 
завъртане в посока по часовниковата стрелка температурата се 
повишава, а в посока обратна на часовниковата стрелка 
намалява. Температурата ше бъде запаметена след като 
управлението остане в покой за няколко секунди.

Фиг. 12

5.2  Таймер за БГВ (само за съоръжения с обемен бойлер).
Ако се налага контролиране температурата на БГВ в обемния 
бойлер, на две отделни равнища (комфорт и минимален),  това е 
възможно чрез използване на функцията „HW PRG”. В тази 
връзка, вижте режима на активация в главата съответстваща 
на програмирането.

Температура комфорт съответства на стойността на БГВ, 
настроена през  управлението. Минималната температура 
съответства на минималната стойност на БГВ, предвидена за 
котел, с която е свързано дистанционното управление CARv2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако дистанционното управление CARv2

функционира при минимално температурно ниво, 
увеличаването на температурата на БГВ е възможно чрез 
управлението.

Дистанционното управление CARv2 е регулирно фабрично, 
като функцията БГВ винаги е активна с температура „комфорт“ 

(ON1 00.00 OFF1 24.00).
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6.	 ЗИМЕН РЕЖИМ - ФУНКЦИ 

С дистанционното управление CARv2  в режим зима (  ) 
се позволява производството на БГВ и отопление  на 
помещенията. Двата основни режима на функциониране 
могат да бъдат селектирани за централно отопление на 
помещение: автоматичен или ръчен. Плюс форсирана 
автоматична синхронизирана програма.

- Ръчен режим (    ): температурата в помещението се 
запазва константна и стойността се регулира от 
потребителя всеки път, съгласно изискванията.

- Автоматичен режим (        ): температурата на помеще-
нието се регулира на две нива (комфорт и икономичен) през 
денонощиенво чрез програма зададена от потребителя.

- Форсирано автоматично (   мигащ): температурата на 
помещението е модифицирана незабавно във връзка с 
автоматичното функциониране, докато не бъде настроено 
в автоматичната програма последвателно преминаване 
между режим комфорт и енергия.

.

6.1	 Ръчен режим.
Чрез натискане на бутона,               преминавате алтерна-
тивно от автоматично към ръчно функциониране. След 
като режима за ръчно функциониране    бъде настроен, 
иконата превключва върху дисплея (Фиг. 13).

За да настроите желаната температура на помещението, 
натиснете бутоните + / - и настроената температура на 
помещението ще се появи върху дисплея (Фиг. 14). Просто 
изчакайте няколко секунди за да потвърдите новата стойност. В 
режим на ръчно функциониране е възможно да се селектира 
всякаква температура на помещението от +10°C до +35°C, която 
ще бъде съхранявана като константна до новите корекции 
или до избора на различен режим на функциониране.

Фиг. 14

Фиг. 13
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6.2	 Автоматичен режим.
CARV2 позволява автоматично функциониране, при което 
програмата управлява температурата на помещението по 
време на часовете от деня.

Желаната температура на помещението може да бъде 
регулирана при две независими равнища: комфорт (   ) и 
икономчен (   ) чрез бутона, чиято      промята през деня или 
през седмицата се управлява от почасово програмиране. 

Натиснете бутон                  докато иконата не се включи 
на дисплея.

Фабричната настройка на CARV2 е със стандартна програма 
посочена в таблицата, която следва. Ако това не удовлетворява 
изискванията, е възможно да се модифицира както е описано в 
главата във връзка с програмирането.

Фиг. 15

Забележка: системата е проектирана така че да функционира 
на равнища на температура комфорт и икономичен, в 
зависимост от зададената почасова програма. Следователно 
по време на функционирането на равнище „икономия“, ако 
измерената температура на помещението е под зададената, 
котел може да се включи.

6.3	 Форсиран автоматичен режим.
Ако в режим автоматично функциониране        температурата 
на помещението е модифицирана чрез натискане на 
бутоните + / - се активира режим на форсирано автоматично 
функциониране (показана на дисплея чрез включването на 
мигащия символ     ).
В този режим, температурата на помещението се регулира до 
стойността зададена до следващата фаза на включване или 
изключване на зададената автоматична програма. Форсираната 
автоматична функция може да се прекъсва просто чрез 
натискане на бутон                   .

Ден 	 16°C 	20°C

Пон - Пет
(Ден 1 - 5)

от 23 до  6
от   8 до 11
от 13 до 17

от   6 до   8
от 11 до 13
от 17 до 23

Съб - Нед
(Ден 6 -7) от 23 до 7 от 7 до 23

Фиг. 16
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6.4	 Температура на подаване от котела.
От режим на функциониране зима     е възможно да се 
регулира температурата на подаване от котела. Регулирайте 
чрез въртене на селектора (   ). Въртене в посока на 
часовниковата стрелка повишава температурата на подаване, 
срещу часовниковата стрелка я намалява.

Забележка: корекция на изключително ниската температура 
на подаване на котела (под 60°C за традиционна високо-
температурна система) може да не позволи да се достигне 
желаната температура на помещението. Температурата на 
подаване на котела при нормално функциониране обаче се 
управлява автоматично от дистанционното управление 
CARv2  на базата на зададената температура на 
помещението. Следователно не е сигурно, че котела работи  
при зададената температура с функции при по-ниска 
температурата на подаването, но се коригира, за да се 
получи желаната температура на помещението. Ако сензора 
за външна температура присъства, температурата на подаването 
ще бъде зададена съгласно описаното в раздел „Специални 
функции”.

6.5	 Стайна противо-замръзваща функция.
Противозамръзващата функция има максимален приоритет във 
връзка с други задания. Когато температурата на помещението 
падне под 5°C (регулируема, виж раздел Специални функции) 
се прави заявка до централното отопление при минимална 
програмирана мощност. Тази ситуация остава активна 
докато няма изменение на температурата на помещението с 
0.6°C, равняваща се на 5.6°C 

 

измерни в помещението, в което се намира дистанционното 
управление CARv2 .

6.6	 Функциониране в зимен рлежим с 
външна температурна сонда.

Ако е наличен сензор за външна температура е възможно да 
се регулира кривата на свързване на температурата на течението 
в зависимост от външната температура. Чрез завъртане на 
регулатора на превключвателя (   ), кривата може да бъде 
регулирана от 0 до 9 съгласно графиката, посочена във Фиг. 
23. В тази връзка, вижте активационния режим в раздела, 
който се отнася до специалните функции.
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7.	 РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ
С дистанционното управление CARv2  в режим охлаждане (    ), 
функциите за отопление на БГВ и охлаждане на помещението 
са позволени.

Важно: тази функция може да се използва само с котли, които 
могат да бъдат свързани с охладител. 

Двата основни режима на функциониране могат да бъдат 
селектирани: автоматични или ръчни. Плюс форсирана 
автоматична синхронизирана програма. 

- Ръчен ( ):температурата на помещението се съхранява 
константна по стойността регулирана от потребителя по 
всяко време, съгласно изискванията.

- Автоматичен (        ): температурата на помещението се 
регулира на две равнища (комфорт и икономичен) през 
деня чрез програма, регулирана от потребителя.

- Форсиран автоматичен (  мигащ ): температурата на 
помещението се модифицира незабавно във връзка с 
автоматичното функциониране, докато успешното 
преминаване между режим комфорт и енергия на 
зададената автоматична програма.

7.1 Ръчно функциониране.
Чрез натискане на бутон,                 преминете последователно 
от автоматично до ръчно функциониране        . След като бъде 
зададен режима за ръчно функциониране, иконата се включва 
на дисплея (Фиг. 17). За да се зададе желаната температура на 
помещението, само натиснете бутоните + /  

Фиг. 18

Фиг. 17

и зададената температура на помещението се появява на 
дисплея (Фиг. 17). За определяне на желаната температура 
на помещението, моля натиснете бутони + / - и зададената 
температура на помещението ще се появи на дисплея (Фиг.
18). Моля изчакайте няколко секунди за да потвърдите
новата стойност.
В режим на ръчно функциониране е възможно да се селектира
всякаква температура на помещението от +15°C до +40°C,
която ще бъде запазена константна докато новите корекции
или селектирането на различен режим на функциониране.
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7.2	 Автоматичен режим.
CARV2 позволява автоматично функциониране, при което 
програмата управлява температурата на помещението през 
деня.

Желаната температура на помещението може да бъде 
регулирана на две независими равнища: комфорт (     ) и 
икономичен     (     ) чрез бутон     , чиято дистрибуция през деня 
или през седмицата се управлява с часово програмиране.

Натиснете  бутон докато иконата          се  

включи на  дисплея .

CARV2 е настроен фабрично със стандартна програма, посочена в 
таблицата, която следва. Ако това не удовлетворява изискванията е 
възможно да се промени както е описано в главата във връзка 
с програмирането.

Забележка: Системата е предназначена да функционира при 
равнища на температура на функция за комфорт и 
икономичен, в зависимост от зададената почасова програма. 
Следователно също по време на функционирането при 
температурни условия в режим „икономичен“, ако измерената 
температура на помещението е определена по-горе, охладителя 
може да бъде включен.

7.3	 Форсиран автоматичен режим.
Ако в режим на автоматично функциониране (    ) темпера-
турата на помещението е модифицирана чрез натискане на 
бутони  + / - се активира режим на форсирано автоматично 
функциониране (показва се на дисплея чрез включването на 
мигащия символ    ). В този режим, температурата на поме-
щението ще бъде регулирана до стойността, зададена по време на 
следващата фаза на включване или изключване на зададената 
автоматична програма. Форсираната функция за автоматизация 
може да бъде прекъсната с натискане на бутон                    .

Д е н 40°C 	25°C

Пон - Пет
(Day 1 - 5)

от 23 до 11
от 13 до 17

от 11 до 13
от 17 до 23

Съб - Нед
(Ден 6 -7) от 23 до 13 от 13 до 23

Фиг.20

Фиг. 19
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8.	 ИНФОРМАЦИОННО МЕНЮ	
С натискането на бутон       , достъпът до меню 
позволява да се удостовери състоянието на функциониране 
чрез дистанционното управление CARv2 . При липсва 
определена стойност, на дисплея ще се появи -- . Дисплеят 
за  информацията е предмет на котелния режим и 
метода на свързване на дистанционното управление CARv2 

. Натиснете бутона няколко пъти за да скролирате през 
списък             . За да се върнете в нормалния режим на 
функциониране, натиснете бутон           или изчакайте 60 
секунди.

Параметрите, които могат да бъдат показани на дисплея, 
са посочени по-долу:

- EXT T: външна температура (опционален сензор за 
външна температура, ако има такъв).

- HF TMP: Температурата на подаване към контура на 
отоплителната инсталация.

- HR TMP: температура на връщане от контура на 
отоплителната инсталация.

- DWIN T: входна температура за БГВ.
- БГВ T: изходна температура за БГВ.
- PAN T: температура на соларен колектор.
- CH PRS: системно налягане, контур на отоплителната 

инсталация.
- SERVIC: дни оставащи преди периодична поддръжка.
- VER P x : x  идентифицира вида комуникационен 

протокол с котел по време на употреба: VER PC = CAR-
шина; VER PI = IMG-шина.

Дисплеят показва версията на програмно-апаратното средство 
на дистанционното управление CARv2 

- ZONE: Не се използва за този модел.

ЗАБЕЛЕЖКА: размерите на показване на дисплея зависят от 
вида котел, с който е свързано дистанционното управление 
CARv2 .
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9.	 ПРОГРАМИРАНЕ НА 
ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ CAR	V2

.
Програмирането на дистанционното управление CARv2  позволява 
да се определят/модифицират следните параметри:
- температурни нива комфорт и икономичен (различни за 
режими отопление и охлаждане);
- програма за време за дневно/седмично функциониране 
(различна за режими отопление и охлаждане и БГВ).

9.1	 Настройка на комфортна и 
икономична температура.

Двете температури са различни, в зависимост от това дали са 
в режим зимен или летен.
Чрез натискане на бутона        , температурите комфорт 
(Фиг. 21) и икономичен (Фиг. 22) се показват на дисплея 
последователно. За да регулирате и двата параметъра, моля 
натиснете бутони + / - за да изберете температурата съгласно 
изискванията. За да потвърдите новата температура, натиснете 
бутон          , а за    да излезете без да съхранявате промените, 
натиснете бутон             .

Фиг. 21

Фиг. 22
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9.2	 Програмиране на време за функциониране.
Чрез натискане на бутон                    е възможно да се въве-
дат периоди от време програмиране за програмиране на 
температурата на помещенията и таймера на БГВ  (както и 
задаването на текущата дата и час). 

Чрез натискане на бутони + / - точките, които могат да бъдат 
зададени в менюто, се показват последователно на дисплея.

На разположение са три вида програми:
- CH PRG: програма за отопление на помещение
- HW PRG: програма за подготовка на БГВ
Периодът, в който БГВ температурата е комфортна се отличава 
чрез включването на иконата         .
Забележка: функцията трябва да бъде активирана само в 
присъствието на обемен бойлер БГВ винаги е активна 
съгласно стандарта.
- CHIPRG: програма за охлаждане на помещение

Чрез следване на точките, описани по-долу, е възможно да 
се създаде или да се модифицира селектираната програма за 
време.
1) Натиснете бутон                     , изберете програмата за про-
мяна чрез натискане на бутони + / -, след което потвърдете 
като натиснете бутон        .

2) Изберете деня от групата дни чрез натискане на бутоните 
+ / - и потвърдете селектирането чрез натискането на бутон                       
:

- Понеделник, вторник, сряда... неделя (индивидуален ден)
- Mon - Fri (от понеделник до петък)
- Sat - Sun (от събота до неделя)
- Mon - Sat (от понеделник до събота)
- Mon - Sun (понеделник до неделя)

3) Задайте времената на функциониране за температура 
Комфорт и Икономичен. В срок от 24 часа е възможно да 
се дефинира максимум от 4 периоди от време с температура 
Комфорт, всяка от които се характеризира чрез време за 
включване и време за изключване.

Минималното изменение на времето за включване и за 
изключванее 30 минути.

Задайте първия период за функциониране при температура 
Комфорт (ON 1), посочена в горната част и времето за 
включване в долната част. Натиснете бутони + / - за да 
промените времето за включване и натиснете бутон        за 
да го запомните. В този момент, преминете към следващия 
период за функциониране с температура на комфорт (OFF), 
посочена в горната част и времето за изключване в долната 
част. Натиснете бутони + / - за да модифицирането времето 
за изключване и натиснете бутона          за да запомните.  
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Когато бъде изготвена първата фаза, преминете автоматично 
на следващите фази на функциониране при температури 
Комфорт и Икономичен, за да програмирате. Това 
означава повтаряне на описаните по-горе точки до фаза 4.

Последователностите в състояния Включено и Изключено 
трябва винаги да бъдат последователни. Например не е 
възможно да се настрои OFF 2 в 13.30 и ON 3 в 11.00. 

След като деня или групата от дни са били програмирани, 
процедирайте по същия начин за оставащите дни и оставащите 
програми.

Забележка: ако се използват само 3 времена за включване, 
регулирайте четвъртото с време за включване/изключване 
при 24.

Забележка: в автоматичен режим (         ),   дисплея 
показва 24-часовата лента, която посочва различните фази 
от време при температура Комфорт или Икономичен                                                
.                                                              

Присъствието на тирето на лентата за време съответства 
на функциониране в режим Комфорт.
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10.	 ДИАГНОСТИКА И ГРЕШКИ

10.1	 Диагностика.
Дистанционното управление CARv2  постоянно контролира 
статуса на функциониране на котел и сигнализира за всякакви 
аномалии, като се посочва съответстващия код на грешка на 
дисплея. Кодовете за грешка имат значение в зависимост от 
котел, с който е свързано дистанционното управление CARv2 . 
Следователно се позовете на наръчника за инструкции за котел за 
цялостен списък с кодове за грешки и тяхното относително 
значение. В случай на неизправност, която не може да бъде 
отстранена чрез рестартиране, свържете се с квалифициран 
техник (напр. Службата за след-продажбена техническа помощ 
на Имергаз).

„ERR>XX” се появява на дисплея в случай на грешка, където 
XX означава номера, който идентифицира кода на грешката, 
както и примигващия символ          . Както и кодовете на грешки, 
които служат за позоваване на състоянието на функциониране 
на котел, дистанционното управление CARv2  също така 
проверява своето собствено състояние на функциониране, с 
което посочва всякакви повреди.

      Код                                 Описание

ERR>CM
Комуникационна грешка между дистационното 
CARV2 и котел или фазата на превключване 
между подобрена комуникация (напр. Superior 
kW) и нормален вид.

ERR>TP
Грешка в отчитането на температурата на 
помещението или измерената стойност 
извън скалата (под 0°C или над 50°C)

10.2 Рестартиране при грешки .
В случай на блокиране на котела върху дисплея се появява 
мигащата икона                  за рестартиране. В този случай, 
чрез действие за съответния бутон и задържането му за 5 
секунди е възможно да се изпрати сигнал за освобождаване 
до котел, който позволява да се рестартира коректното 
функциониране на котел до няколко секунди.

Ако са зададени нормални условия на функциониране, той се 
възстановява до предварително зададеното му функциониране. 
Възможно е да се оперира максимум до 5 последователни 
опити за рестартиране, след което трябва да мине един час 
преди да бъдат налични 5 други опита.

10.3 Рестартиране на  управлението CARv2 .
При цялостно изпълнение за обща почивка (референция 4, 
Фиг. 6) дистанционното управление на хардуер CARv2 може 
да бъде рестартирано без освобождаване на задаванията, 
направени от потребителя, като например програми за час, 
дата и час.
За да възстановите оригиналните фабрични настройки на 
дистанционното управление CARv2 , извършвайте следните 
действия Натиснете и освободете бутона в отвор 
„рестартиране“ (референция 4, Фиг. 6) докато задържате 
бутон                              (позиция 2, Фиг. 6). В този момент, 
дистанционното управление CARv2  се възстановява с 
всички фабрично зададени данни, като съхранява текущата 
дата и час.
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11. СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Чрез натискане на бутон                  списъкът с опции има достъп, 
който позволява да се персонализира функционирането на 
дистанционното управление CARv2 , съгласно специфичните 
нужди. За да скролирате по списъка, натиснете бутони + / - и 
натиснете бутона         за селектиране на желаната функция.

11.1 LANGUAGE (селектиране на език).
Позволява задаването на езика на функциониране на дистанционното 

управление CARv2 . Възможно е да се селектира от италиански 
език (ITA съгласно стандарта) и от английски език (ENG).

11.2 REGULT  (управление на параметър за регулация).
Позволява да се персонализират параметрите на функциониране на 

дистанционното управление CARv2  - CH MIN (минимална 
температура на дебита за централно отопление), позволява 
регулиране на стойността на минималната температура на 
потока от централното отопление. Освен това тази стойност 
се използва за калкулиране на кривите, използвани за външен 
сензор. Стойности, които са твърде високи, могат да определят 
средни температури на течението, които са прекалено високи 
за централно отопление на помещение.

- OFFSET (константа за регулация), константа която може да бъде 
регулирана от -15°C до +15°C и която в присъствието на външен 
сензор (опционално) модифицира зададената температура на 
течението (виж Фиг. 23), зададена съгласно стандарт при 0°C.

TM-MAX/MIN = Идиапозон на подаваща температура
Te = Външна температура.

ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРНА СОНДА

КОРЕКЦИЯТА НА ТЕМП. НА ПОДАВАНЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ НА 
ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНАТА ТЕМПЕРАТУРА ОТ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ. КЛИМАТИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ

Фиг. 23

ЗАБЕЛЕЖКА: ако функцията за самообучение е позволена, 
стойността за компенсиране може да се модифицира автоматично.

- BUILD (размер и топлинна инертност), регулира се от 1 до 20, 
съгласно стандарт, определен за 10. Тя установява скоростта на 
реакция на системата в зависимост от типа на наличната 
система. Например:

Стойност    Тип на отоплителна система

5 система с ниска топлинна инерция

10    система с нормални размери и радиатори

Пна температурата за отопление - 
избор на потребителя.
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20 система с голяма топлинна инертност
(например подово отопление)

- AUTO A (самообучение) дефинира активацията на
самообучение, съгласно стандартното задание в режим OFF.
Тази функция позволява на дистанционното управление
CARv2 да променя компенсацията, с която се адаптира към
помещението, в което е инсталирано.

11.3	 HOLIDY	(програма ваканция).
От режим за функциониране зима е възможно да се дефинира

брой дни (от 1 до 99), по време на който системата
деактивира едновременно функцията за загряване на топлата
вода и функцията за централно отопление на помещение.

Стойността се намалява полунощ в момента на промяна на
датата. В края на зададените дни (измерителя достига до 0),
предварително активните функции са възстановени.
Активирането на функцията ваканция е посочена с примигване
на иконата и броя оставащи дни.

Функцията за почивни дни може да бъде деактивирана чрез
натискане на бутон  . В случай на дистанционно
активиране чрез контролиране по телефон, котела се активира
заедно със задаванията на телефонния контрол, като се пропуска
програмата за почивните дни.

ЗАБЕЛЕЖКА: противозамръзващата функция за помещение
обаче се гарантира в режим за почивни дни.

11.4	 LEGION	(функция анти-легионела	).
Позволява да се активира функцията за защита от легионела,
която повишава температурата на обемния бойлер до максимално
допустимата за 20 минути. Възможно е да се селектира между
веднъж дневно в 2 часа през нощта (ON 24H), на всеки 7 дни в
понеделник в 2 през нощта (ON 7 DAYS) или да се деактивира
(стандартна функция за изключване).

ЗАБЕЛЕЖКА: функцията трябва да бъде активирана в
присъствието на котел и евентуално трябва да бъде инсталиран
термостатичен клапан при БГВ изхода, с цел предотвратяване на
изгаряния.

11.5	 REMOTE	(телефонен контрол).
Позволява да се регулира функционирането на дистанционното
управление CARv2 по начин, който, в случай на дистанционна
активация, функционира с автоматична програма за време, ако
бъде регулирана на автоматичен режим. Както и обратното,
функционира при температура на продължителен контрол (без
програма за време) ако бъде настроена за включване.
В случай на активация, показва примигваща икона (  ).

11.6	 CODE.
За да се използва тази функция, виж раздел Функции защитени
с код.
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12.	 ФУНКЦИИ ЗАЩИТЕНИ С КОД
(CODE).

Те са зададени чрез допълнителни символи (запазени за 
упълномощен техник), код от четири символа трябва да 
бъде въведен за достъп до тях (код: 1122).

Натиснете бутон                  и скролирайте наличните опции 
докато се появи КОД, натиснете бутон             и поставете кода 
чрез селектиране на символите, като използвайте бутон + / 
- и ги потвърждава чрез наискане на бутон         .

12.1	 AMB	(стаен сензор	-	On	/	Off или модулационно 
функциониране).

Позволява да се активира или да се деактивира сензора на 
помещението, който присъства в дистанционното 
управление CARv2 . На базата на параметъра на задаване, 
ще бъде възможно да се регулират следните опции:

- AMB: ON (стандартна стойност); възможно е да се 
селектира фактор на корекция за отчитане на сензора 
на помещение и промяна на функцията за модулиране.

- AMB CR: корекция на отчитане на сензор на помещение, 
обхвата на отчитане на сензора на помещение може да 
бъде коригиран с обхват от + 3.0 - 3.0°C.

 - MODUL (On / Off или Модулиране функциониране): 
позволява задаване на функциониране на дистанционното 
управление CARv2  в позиция On/Off или Модулиране. При 
задаване на режим ON, температурата на течението варира 
в зависимост от зададената температура на помещението. 
При задаване на режим OFF, температурата на течението 
се съхранява като константа докато не бъде достигната 
желаната температура на помещението. (Задаването се 
прави за системите с помощта на контролно устройство 
за зони).

ЗАБЕЛЕЖКА: ако има наличен сензор за външна температура, 
температурата на течението се задава в зависимост от 
относителната крива на функциониране.

- AMB: OFF, системата няма да функционира, с което се 
регулира температурата на помещението, но само в 
зависимост от зададената програма за време. В този 
случай, противозамръзващата функция за помещение не 
е гарантираа.

12.2	 REDUCT	(функциониране в редуциран режим).
Ако бъде активирана с параметър AMB в позиция OFF, 

дефинира по какъв начин температурата на течението 
трябва да бъде в Икономичен период.

- REDUCT OFF: по време на периодите на функциониране в 
режим Икономия, котел се изключва.

- REDUCT ON: по време на периодите на функциониране в 
режим Икономия, намалява температурата на потока с число 
равняващо се на числото на настройка (коригира се от -1°C 
до -40°C).
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12.3	 FRO	 PR	 (противозамръзващ режим).  Позволява 
задаването на температура на помещението за активация на 
противозамръзваща функция. Може да бъде регулирана от 
0°C до 10°C и се задава на 5°C като стандарт.

12.4	 ZONE	(функцията не е налична за модела).

12.5	 SERVIC	(програмиране на обслужване).
Задава периода за периодична поддръжка (може да бъде зададен 
от 6 до 24 месеца или  Изключено). Когато периода бъде зададен 
се задава и телефонния номер, с който потребителя трябва да 
се свърже за извършване на периодична поддръжка.

13.	 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА 
ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ.

Ако трябва да бъде използван CARV2 само като управление за 
котел (функция като обикновено дистанционно управление), 
процедирайте както следва:

- деактивирайте сензора за помещение (т. 12.1):
- изключете 4 периода от време на PR RIS в групата дни 

“Понеделник - неделя“, като регулирайте On и Off на всички 4 
периода от време (on1, off1, on2, off2, on3, off3, on4, off4) до 
24:00 часа;

- натиснете бутон AUTO за да зададете автоматичния режим.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да може котел да функционира в отоплителен 
режим, контактите за термостата на помещението (40-41) 
на таблото на котел трябва да бъдат затворени.
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14.	 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

• Размери (LxHxD): ........................................................................................................................................142 x 103 x 31 (mm)
• Захранване: . 24V номинално дву-проводно Bus
• Маскимално напрежение на протокола CAR_BUS: . 24 ÷ 35 Vdc.
• Максимален вход на протокола CAR_BUS: . 10 mA - 350 mW.
• Маскимално напрежение на протокола IMG_BUS: . .................................................................................................18 Vdc.
• Максимален вход на протокола IMG_BUS: . 23 mA - 250 mW.
• Диапазан на стайната температура: . 0 - +40°C
• Температурен диапазон на съхранение: . ...............................................................................................................-10 - +50°C
• Клас на защита съгласно с БДС EN 60730: .............................................................................................................................II
• Клас на защита съгласно с БДС EN 60529: .......................................................................................................................IP 20
• Техника на свързване: . ............................................................................................................2 поляризирани проводника
• Резервирано време за зареждане...........................................................................................................................мин. 2 часа
• Макс. дължина на свързващия кабел: . .............................50 m (с кабел  2x0.75mm2) (0.5 ÷mm2 мин- 1.5 mm2 макс)
• Точност на отчетената стайна температура.: ........................................................................................+/- 0.5°C при 25°C*
• Стаен температурен NTC сензор: ......................................................................................................................50 k при 25°C
• Точност на таймера.................. +/- 15 мин/год.

* = показанието на температурата в помещението може да бъде повлияно от точката на монтаж на 
дистанционното управление CAR V2 (напр. топла стена, студена стена, височина от пода, и т.н.)
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15.	 ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

• Статус на функциониране. .....................................................................................................................................................Off
• Програма . ...........................................................................................................................................................................Manual
• Стайна комфортна температура - отопление . .............................................................................................................20.0°C
• Стайна икономична температура- отопление . ............................................................................................................16.0°C
• Стайна комфортна температура - охлаждане ..............................................................................................................25.0°C
• Стайна икономична температура - охлаждане ............................................................................................................40.0°C
• Стайна температура -ръчен режим . ...............................................................................................................................20.0°C
• Температура противзамръзване . ......................................................................................................................................5.0°C
• Програма ваканция. ..........................................................................................................................................HOLIDY = OFF
• Компенсация ........................................................................................................................................................ OFFSET = 0°C
• Сградна термична инерция и размер .................................................................................................................. BUILD = 10
• Самообучение . ................................................................................................................................................... AUTO A = OFF
• Стаен сензор ................................................................................................................................................................AMB = ON
• Reading Correction ........................................................................................................................................... AMB CR = 0.0°C
• Редуциране . ........................................................................................................................................................REDUCT = OFF
• Модулация. ............................................................................................................................................................MODUL = ON
• Телефонен контрол . ..........................................................................................................................................REMOTE = ON
• Анти-легионела: . ............................................................................................................................................... LEGION = OFF
• Език: . ...........................................................................................................................................................LANG = ITA (Italian)
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