
Návod k instalaci 

Ilustrační foto 

Topný panel pro
odvlhčovače FAIRLAND DH60

https://www.bazenonline.cz/pridavne-topeni-k-odvlhcovaci-fairland-dh60


Instalace topného panelu (volitelně) 

A、Složení topného panelu 

B、Postup 

1、Vypněte přístroj a odpojte od zdroje. Pomocí šroubováku vyšroubujte 8 

šroubů z postranních panelů. Odmontujte čelní panel;  

2、Vyšroubujte 2 šrouby na levé straně topného panelu a sundejte spodní lištu.  

        

Varování:  

Topný panel odvlhčovače musí instalovat a přezkoušet 

kvalifikovaný elektrotechnik. 

2). Šrouby: 4ks 

Spodní lišta Signální kabel Síťový kabel 

1）Topný panel: 1ks  



 

16 

 

 

3、Umístěte topný prvek na horní část odvlhčovače a zkontrolujte, aby čtyři 

otvory topného panelu byly správně umístěny proti čtyřem otvorům na 

horním panelu.  

 

 

 

 

 

 

 

4、Pomocí šroubováku utáhněte oba šrouby po pravé straně.  

 

 

 

 

 

 

 

5、Vraťte na místo spodní lištu a upevněte ji pomocí dvou šroubů po levé 

straně.           

 

 

 

 

6、Otevřete kryt elektrické skříně a protáhněte ovládací kabel a síťový kabel 

skrz otvory a vtáhněte do elektrické skříně. 

        

 

 

 

 

 

 



7、Odepněte drát z portu P4 na PC desce a zasuňte do něj signální kabel.  

8、Připojte k topnému panelu přívodní kabel podle obrázku níže. 

9、Vraťte nazpět kryt elektrické skříně a čelní panel odvlhčovače.  

10、Po přidání topného panelu prostudujte pokročilé nastavení zařízení 

vnitřního parametru a proveďte změnu hodnoty kódu C1 na 1 

Topný panel 

Spínaný přívod (L) 

Ochrana přehřátí 
topného panelu 

(standardní hodnota C1 je 0).  



 

Pokročilé nastavení vnitřních parametrů 

Kontrola a nastavení vnitřních parametrů： 

Na tři vteřiny stiskněte tlačítko SET a zadejte hodnotu kódu a parametru 

Menších 8 zobrazuje kódy a větších 8 zobrazuje relativní parametry. 

A. Kontrola vnitřních parametrů: 

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko SET na 3 vteřiny. A poté stiskněte 

tlačítka ▲ a ▼ pro nastavení kódů a jejich parametrů.  

B. Nastavení vnitřních parametrů: 

Když je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko SET na 3 vteřiny. Stisknutím 

tlačítek ▲ a ▼ zkontrolujete jednotlivé kódy a parametry. Stiskněte SET a 

kód začne blikat. Poté tlačítky ▲ a ▼ nastavíte hodnotu parametru. Hodnotu 

poté potvrdíte stisknutím tlačítka SET. Režim opustíte stisknutím  nebo 

Upozornění:  

Dbejte na to, aby chybou neodborného zásahu nedošlo k 

nesprávnému fungování. 

Kód 

Parametr 



. 

Tabulka parametrů je následující: 

Č. 

Kód 

param

etru 

Význam Specifikace parametru 
Standardní 

hodnota 

1 C1 Ohřev  0 ne/1 ano 0 

2 C2 Teplota výparníku -20℃~99℃ 
Měřená 

hodnota 

3 C3 
Kompenzace 

vlhkosti 
-5% ~ 5% 0% 

4 C4 
Odmrazovací 

cyklus 
20min~90min 40min 

5 C5 
Teplota zahájení 

odmrazování 
-10℃~10℃ -1℃ 

6 C6 
Teplota ukončení 

odmrazování 
0℃~15℃ 8℃ 

7 C7 
Maximální doba 

odmrazování 
2min~12min 8min 

8 C8 
Provozní stav 

ventilátoru 

0 při dosažení nastavené 

hodnoty se ventilátor 

zastaví / 

1 při dosažení nastavené 

hodnoty ventilátor 

pracuje s nízkými 

otáčkami 

1 

9 C9 
Teplota výstupu 

vzduchu 
-20℃~99℃ 

Měřená 

hodnota 

10 CA 
Teplota chladiva 

sání 
-20℃~99℃ 

Měřená 

hodnota 

11 Cb Krok EEV  100~500P 
Měřená 

hodnota 

12 CC 
Stupeň cíleného 

přehřátí 
-20℃~20℃ 5℃ 



Poznámky: 

Prodejce bazénových odvlhčovačů Fairland

www.bazenonline.cz

https://www.bazenonline.cz/bazenove-odvlhcovace-fairland

