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Simple MMI RF
7 denní programovatelné dálkové ovládání kotle
OpenTherm® zapnutý

Funkční vlastnosti
Jednoduché MMI RF (radiofrekvenční) je dálkové ovládání
kotle s týdenním časovým spínačem. Hlavními rysy jsou:
• týdenní programovací hodiny
• automatický nebo manuální režim
• aktivace / deaktivace ústředního vytápění (radiátory) a
teplé užitkové
• vizualizace času a pokojové teploty
• funkce “Smart Shower – Inteligentní sprcha ”
• vizualizace parametrů kotle
• obousměrná
komunikace
s kotlem
prostřednictvím
OpenTherm® protokolu
Simple MMI RF s integrovaným modulem RF, je opatřeno
2 AA LR6 alkalickými bateriemi 1,5V

Simple MMI RF
RF překlenutí s OpenTherm® / RF modulem snímače

Překlenutí RF

Podpěrná deska umožňuje, kromě instalace na zeď, umístění
Simple MMI RF na povrch podlahy.

Podpěrná deska

Instalace a uvedení do provozu
Simple MMI RF

Jednoduché MMI RF je opatřeno dvěma AA LR6 alkalickými
bateriemi 1,5V; Má elektronické integrované zařízení, které
průběžně monitoruje stav výkonu baterie.
Dodané baterie mají nominální dvouletou životnost. Když je
nutná výměna baterie, na LCD displeji Simple MMI RF, se
objeví blikající symbol "Lower battery- slabá baterie"
(
).
Za účelem vložení nebo výměny baterie je nutný přístup k
držáku baterií, který je umístěn na zadní straně RF Modulu.
Vždy nahraďte obě baterie. Použijte nové baterie správného
typu a napětí. Vložte baterii do držáku baterií, respektuje
polaritu.

IntegrovanýR
F modul

UPOZORNĚNÍ:Nevyhazujte vybité baterie společně s běžným
odpadem, ale vhoďte do správného kontejneru pro vybité
baterie.

Během výměny baterií režim fungování a
naprogramována data zůstávají uchována v paměti
Simple MMI RF. Podle doby potřebné na výměnu
baterií, může být nutné resetovat den, hodinu a minuty (viz
odstavec "Time setup - nastavení času" ).
Chcete-li používat podpěrnou desku, je třeba namontovat dvě
plastové části (základna a zadní panel, viz obrázek) a
následně přizpůsobit Simple MMI RF.

Pokud není použitý v kombinaci s podpěrnou deskou, Simple
MMI RF může být běžně upevněn na stěnu pomocí jeho
zadního panelu. Použijte přiloženou sadu standardních šroubů
k připevnění zadního panelu ke stěně (viz následující
obrázek).

Šroubová svorka

přední panel RF Bridge
RF přemostění musí být instalováno vně, vedle nebo uvnitř
kotle tak, aby se zabránilo jeho úplnému zakrytí kovovými
částmi.
Po vypnutí napájení kotle, upevněte zadní panel RF
přemostění na zeď pomocí dodané sady šroubů. Dbejte,
prosím, aby byly ponechány 2 vodiče ve středovém otvoru,
pak připojte dva vodiče na šroubovou svorku.

Zadní panel
Jakmile je zadní panel upevněn ke stěně, přizpůsobte nebo
odstraňte Simple MMI RF, jak je znázorněno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ:RF přemostění musí být připojeno pouze k
vedení Open Therm® desek kotle, a ne na vedení pokojového
termostatu.
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Použijte "dvouvodičový " kabel bez polarity (max 2x1mm ), a
dbejte na to, aby byl veden odlišnou cestou než kabely
hlavního zdroje napájení. Kabel musí být kratší než 20m.
Nakonec zavřete modul RF přemostění a napájení kotle.

Diagnostický Systém
RF přemostění má zabudovanou dvoubarevnou LED, která je
schopna poskytnout provozní diagnostický režim přístroje a
klíč k synchronizaci modulu se Simple MMI RF (postup
připojení/ odpojení). Dodržujte podrobný popis signalizace:
Simple MMI RF musí být upevněno ke stěně ve výšce 1,5m od
podlahy, daleko od vstupních dveří, oken nebo tepelných
zdrojů, které mohou mít vliv na měření teploty v místnosti.
RF přemostnění
RF přemostění je elektricky připojeno k desce kotle pomocí
"dvou-vodičového" kabelu s nízkým napětím bez polarity, jak je
stanoveno v OpenTherm®protokolu . RF přemostění je
opatřeno pro tuto operaci vnitřní šroubovou svorkou. Pro
přístup ke šroubové svorce, odstraňte přední stranu RF
přemostění pomocí šroubováku, a pracujte na označeném
místě, jak je znázorněno na obrázku.

STAV
1
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DIAGNOSTIKA*
Krátký ZELENÝ záblesk každých
10 ", aktivní pro 0,1"
Krátký ZELENÝ záblesk každé 3",
aktivní po dobu 0,1”
Krátký ČERVENÝ záblesk každou
sekundu, aktivní po dobu
0,1”
Dlouhý ČERVENÝ záblesk každou
sekundu, aktivní po dobu 0,5”
Krátký ČERVENÝ záblesk
následovaný 3 krátkými ZELENÝMI
záblesky každé
3” (ČERVENÝ aktivní po dobu
0,25”;
ZELENÝ aktivní po dobu 0,1”)
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Krátký ČERVENÝ záblesk každé
3”,
aktivní po dobu 0,1”
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3 krátké ČERVENÉ záblesky každé
3”, aktivní po dobu 0,1”
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2 krátké červené záblesky každé
3”, aktivní po dobu 0,1”

POPIS STAVU
BĚŽNÝ PROVOZ
REŽIM VYŘAZENÍ
RF PŘEMOSTĚNÍ NENÍ VE
SPOJENÍ
RF PŘEMOSTĚNÍ JE V
REŽIMU PŘIPOJOVÁNÍ

PROCES PŘIPOJENÍ SELHAL

ZTRÁTA RF KOMUNIKACE
PRO VŠECHNY JEDNOTKY
PŘIPOJENÉ K RF
PŘEMOSTĚNÍ
ZTRÁTA OpenTherm®
KOMUNIKACE
(Kotel/RF přemostění)
ZTRÁTA OpenTherm®
KOMUNIKACE
(RF přemostění/Simple MMI
RF)

*V některých případech je diagnostika obnovena o několik minut později, než
skutečná aktivace provozního režimu.

Kontrola funkčního systému

Po výše uvedeného postupu se ujistěte, že u kotle je správně
zapnuto napájení a že LED dioda RF přemostění zobrazuje
funkční stav 1 (NORMAL OPERATION – normální činnost).
V případě různé vizuální LED indikace, je nezbytné projít
postup zapojení, jak je vysvětleno v odstavci “ “Binding
Procedure – proces připojení”. V případě chyb v běžné
komunikaci, přesuňte Simple MMI RF na místo, které
umožňuje spolehlivější RF komunikaci. Pokud problém
přetrvává, pokračuje dle “Binding procedureprocesu
připojení”.

Proces připojení
PROCES PŘIPOJENÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN, POUZE KDYŽ
SELŽE KONTROLA FUNKČNÍHO SYSTÉMU.
Simple MMI RF a RF přemostění jsou propojeny již v továrně,
jsou tedy běžně připraveny k okamžitému použití.
Avšak pokud je to nutné, je vždy možné provést postup
opětovného připojení. Proces připojení musí být zahájen
pouze s Simple MMI RF a RF přemostěním, které jsou
správně napájeny.
V této fázi, LED dioda RF přemostění zobrazí funkční status 3
(RF PŘEMOSTĚNÍ NENÍ PŘIPOJENO).
Za účelem provedení procesu připojení, postupujte
následovně:

Legenda: Clock program periods- periody časového program,value displayzobrazení hodnoty, RF mode- RF režim, days bar – lišta se dny, low batteryslabá baterie, adjustment status- stav nastavení, system mode indicator indikátor režimu system, boiler status- stav kotle, manual status – manuální stav
regulace, time display – zobrazení času

** tyto ikony se objeví pouze jestliže Simple MMI je vybaven RF
modulem

Komponenty systému

K6
1.
2.

3.

4.

Umístěte Simple MMI RF poblíž RF přemostění.
Stiskněte po dobu déle než 15 sec. tlačítko na RF
přemostění, dokud LED dioda nezobrazí funkční status 3
(RF PŘEMOSTĚNÍ NENÍ PŘIPOJENO). Tato činnost
resetuje všechna data vztahující se k předchozímu
procesu zapojení RF přemostění
Stiskněte po dobu 5 sec. Tlačítko umístěné na RF
přemostění, dokud LED dioda nezobrazí funkční status 4
(RF PŘEMOSTĚNÍ V REŽIMU PŘIPOJOVÁNÍ).
U Simple MMI RF, který se nachází v automatickém
provozním režimu, stiskněte současně po dobu 10
sekund tlačítko MODE/RESET a PROG (viz obrázek
níže). Symbol anténa blikne jednou a LED dioda RF
přemostění zobrazí funkční status 1 (NORMAL
OPERATION – běžný provoz). Po asi 15 sekundách
zobrazená chybová zpráva (F31) zmizí.

Od tohoto momentu jsou RF přemostění a Simple MMI RF
spolu propojeny, takže Simple MMI RF může být opět umístěn
na původní místo pro instalaci.
RF signál je schopen projít skrz 3 standardní stěny a 1 strop.
Každopádně, v několika málo případech RF komunikace není
možná. (kovové stěny, železobetonové stěny, atd.).
V takových případech je nutné přizpůsobit přenosovou rychlost
kabelové instalaci (viz paragraf “Wired installation- kabelová
instalace”).

LCD Displej
Simple MMI RF je vybaven alfanumerickým LCD displejem.
Následující obrázek zobrazuje dostupné symboly a vizualizace
na displeji.

K5

K4
RFmodule
K1

K2

K3

Simple MMI RF je vybaven 6 tlačítky K1, K2, K3, K4, K5 a K6,
jejichž funkce jsou:
•
•
•
•
•

K1: MODE / RESET tlačítko pro volbu režimu a obnovení
správného fungování v případě chyby kotle
K2: “Smart Shower – inteligentní sprcha” funkce a PROG
tlačítko pro nastavení denního program režimu ústředního
topení
K3: AUTO/MAN tlačítko, pro výběr režimu ústředního
topení – automatický nebo manuální
K4: Kolečko pro manuální nastavení požadované teploty
(otočením) a vizualizaci informačního systému (stlačením)
K5 e K6: Tlačítka pro nastavení času

Nastavení Čas/Den a “Inteligentní sprcha”
Během prvního zapnutí napájení dálkového ovládání, je
požadováno, aby uživatel nastavil čas, den a funkci
"Inteligentní sprchy" (podrobnosti v dalším odstavci)
• Stiskněte tlačítka K5 a K6 pro nastavení času. Stiskněte a
držte tlačítka K5 a K6 pro urychlení činnosti
• Stiskněte K2 pro přesun do výběru dne
• Stiskněte tlačítka K5 a K6 pro nastavení dne
• Stiskněte kolečko K4 pro přesun na funkci „Smart Shower
– Inteligentní sprcha”
• Otočte kolečkem K4 pro nastavení požadované teploty
“Smart Shower – Inteligentní sprchy ”
• Stiskněte tlačítka K5 a K6 pro nastavení časovače “smart
shower Inteligentní sprchy ”
• Stiskněte číselník K1 pro uložení
Pro další nastavení, opakujte výše uvedený postup.

“Smart
funkce

Shower

–

inteligentní

sprcha”

•
•

Časový úsek

Funkce "Inteligentní Sprcha" umožňuje nastavit požadovanou
teplotu teplé vody DHW na požadovanou dobu (časovač).
AKTIVACE: V standardním provozním režimu, krátkým
stisknutím tlačítka K2, se aktivuje funkce "Inteligentní Sprcha"
s výchozími hodnotami teploty DHW a časovače, nastavenými,
jak je uvedeno v předchozím odstavci. Poté stiskněte tlačítko
K1 pro návrat ke standardní vizualizaci. “.
JEMNÉ LADĚNÍ: Když je funkce "Inteligentní sprcha" aktivní,
je možné provést jemné doladění teploty teplé vody (± 3 ° C)
kolem výchozí hodnoty.
• Stiskněte tlačítko K2 pro zadání funkce "Inteligentní
sprcha"
• Snižte hodnotu časovače na 0 (pro simulaci, že je časovač
vypnut)
• Stiskněte tlačítko K1 pro výstup z funkce "Inteligentní
Sprcha", a pak znovu zadejte
• Otáčejte kolečkem K4 pro doladění teploty teplé vody (± 3 °
C)
Když funkce "Inteligentní sprcha" není aktivní, je potřeba
provést pouze první a čtvrtý krok.
DEAKTIVACE: Funkce "Inteligentní sprcha" je deaktivována,
jakmile se časovač zastaví. Chcete-li aktivovat funkci
"Inteligentní sprcha":
• Stiskněte K2 pro vstup do funkce “Inteligentní sprcha”
• Stiskněte K5 (K6) pro snížení (zvýšení) hodnot časovače
• Otočte kolečkem K4 pro jemné doladění teploty teplé vody
DHW (± 3 ° C) (v případě potřeby)
Když je funkce “Inteligentní sprcha” aktivní, bliká ikonka
kohoutku

Volba režimu

•
•

OFF VYPNUTO
HEATING AND SANITARY – VYTÁPĚNÍ A HYGIENICKÉ
ZAŘÍZENÍ
ONLY SANITARY – POUZE HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
ONLY HEATING – POUZE VYTÁPĚNÍ

V případě chyby kotle - se objeví symbol F - normální provoz
může být obnoven stiskem tlačítka K1.

Nastavení týdenního programu
Stiskněte dlouze tlačítko K2 pro vstup do nastavení týdenního
programu. Nastavení začíná dnem 1 (viz lišta se dny ve spodní
části displeje). Každý denní program lze rozdělit do maximálně
šesti časových úseků (levý horní roh). Každý časový úsek je
charakterizován:
• čas zahájení – klávesy K5 a K6 umožňují nastavení
• nastavená hodnota požadované pokojové teploty – otočení
kolečkem K4 umožňuje nastavení
Každý časový úsek, jednou zvolený, lze aktivovat nebo
deaktivovat stiskem tlačítka K2 po dobu nejméně 2 sekundy.
(Pokud je časový úsek aktivní, relativní číslo je ve čtverci).
Další časový úsek lze zvolit stiskem tlačítka K2.
Poznámky: denní časový program začíná v 03:05 hod a každý
časový úsek může začít alespoň 5 minut po předchozím.
Následující příklad umožňuje mít:
•
•
•

18° C
19° C
18° C

od 00:05 a.m. do 6:00 a.m.
od 6:00 a.m. do 8:00 a.m.
od 8:00 a.m. do 17:30 p.m.

od 17:30 p.m. do 21:00 p.m.
od 21:00 p.m. do 00:05 a.m.

1

2

3

4

5

6

Hodina
zahájení

00:05 6:00

8:00

17:30 21:00

__

Teplota

18°

18°

20°

__

19°

19°

V příkladu časový úsek n ° 6 není použitý.
Jakmile je den dokončen stisknutím kolečka K4 přejdete k
nastavení na druhý den. Jakmile je nastavení dne 7
dokončeno, stiskněte K1 pro uložení a výstup.

Volba automatického/ manuálního
V normálním provozu, automatický a manuální režim lze zvolit
stisknutím tlačítka K3.
•
•

V automatickém režimu – nastavená hodnota pokojové
teploty je určena denním programem.
V manuálním režimu – nastavená hodnota pokojové teploty
je určena manuálně otočením K4.

Během automatického režimu je možné přejít do manuálního
režimu otočením kolečka K4 a ručním nastavení požadované
teploty (anulování: jakmile je dosažen další spínací bod - to
znamená, že časový úsek skončí, automatickým restartováním
programu).

Vizualizace parametrů kotle
Stisknutí K4 umožňuje cyklickou vizualizaci následujícího
informačního systému:
•

V normálním provozním režimu, stisknutí tlačítka K1 umožňuje
volbu režimu cyklickým zobrazením dostupných režimů:
•
•

20° C
19° C

•
•
•
•
•

Venkovní teplota (pouze vizualizace, pokud existuje
venkovní teplotní čidlo)
Nastavená hodnota teploty ústředního topení (otočení
kolečka K4 se změní hodnota)
Nastavená hodnota teploty teplé vody doma (otočením
kolečka K4 se změní hodnoty). To je výchozí hodnota
DHW, kdy funkce "Inteligentní sprchy" není aktivní.
Aktuální teplota ústředního topení (pouze vizualizace)
Aktuální teplota domácí teplé vody (pouze vizualizace)
Pokojová teplota (pouze vizualizace)

Některé chyby kotle zobrazené na Simple MMI RF mohou
záviset na typu použitého kotle. V takovém případě viz
dokumentace kotle.

Kabelová instalace
Jako alternativa k instalaci bezdrátové sítě RF, je vždy možné
instalovat Simple MMI RF v pevné konfiguraci. Před zahájením
procesu kabelové instalace, je nutné vyjmout baterie ze zadní
strany RF modulu (v kabelové instalace, baterie nejsou nutné
a RF přemostění se nepoužije)
Proces kabelové instalace:
Simple MMI RF musí být elektricky připojeno k modulační
desce kotle prostřednictvím "dvouvodičového" kabelu bez
polarity. MMI je pro tuto operaci vybaveno příslušnou vnitřní
šroubovou svorkou. Abyste měli přístup ke šroubové svorce,
odstraňte pomocí šroubováku přední stranu Simple MMI RF, a
pracujte na označeném místě, jak je znázorněno na
následujícím obrázku (otáčení ve směru hodinových ručiček).

Přední strana

Pak upevněte zadní desku Simple MMI RF ke stěně pomocí
standardní sady upevňovacích šroubů (dodaná s výrobkem),
dávejte pozor, aby oba vodiče byly ponechány ve středovém
otvoru.
Zadní deska

Simple MMI RF

Dvouvodič
ový kabel

Simple MMI RF musí být upevněn ke stěně ve výšce 1,5m od
podlahy, daleko od vstupních dveří, oken nebo tepelných
zdrojů, které mohou mít vliv na měření teploty v místnosti.
Simple MMI RF musí být připojen ke kotli prostřednictvím
"dvouvodičového kabelu" nízkého napětí bez polarity, jak je
stanoveno podle protokolu OpenTherm®. Po vypnutí napájení
kotle, odstraňte šroubovou svorku z jejího místa (jak je
znázorněno na obrázku) a připojte "dvouvodičový" kabel bez
2
polarity (2x1 mm max) a dbejte na to, aby byl veden jinou
cestou, než je dráha hlavních napájecích kabelů.
Kabel nesmí být delší než 50m.

Dvouvodičový kabel

Šroubová svorka
Následně dejte svorku na její místo a zavřete Simple MMI RF.
Abyste odstranili Simple MMI RF, pokud je připevněno ke
stěně, odstraňte ho, jak je znázorněno na následujícím
obrázku.
Na konci připojení je napájení kotle.
.

Honeywell si vyhrazuje právo změnit nebo upravit provedení
nebo specifikace výrobků bez upozornění nebo jakýchkoli
závazků.

