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1.1احتياطات السالمة

لقد ُكتبت اإلرشادات األصلية باللغة اإلنجليزية .وجميع اللغات األخرى مجرد ترجمات لإلرشادات األصلية.

ضا دليل التركيب المرفق مع الوحدة الداخلية.
انظر أي ً

يرجى قراءة احتياطات السالمة هذه بعناية قبل تركيب وحدة التحكم عن بُعد.
●يصنف هذا الدليل احتياطات السالمة إلى "تحذير" و"تنبيه" .وكالهما يحتوي على معلومات مهمة بشأن السالمة .تأكد من اتباع جميع
احتياطات السالمة الواردة أدناه.

تحذير

قد ينجم عن عدم اتباع هذه اإلرشادات بشكل صحيح التعرض إلصابة بدنية أو الوفاة.

تنبيه

قد يؤدي عدم مراعاة اإلرشادات بشكل صحيح إلى التسبب في تلفيات في الممتلكات أو إصابات بدنية ،يمكن أن تكون
خطيرة حسب الظروف المحيطة.

●بعد اكتمال التركيب ،قم بإجراء تشغيل تجريبي ً
بحثا عن وجود أي عيوب ،واشرح للعميل كيفية تشغيل جهاز تكييف الهواء مع االستعانة بدليل
التشغيل .اطلب من العميل االحتفاظ بدليل التركيب والتشغيل للرجوع إليه فيما بعد.

تحذير
اطلب من الموزع الخاص بك أو الموظفين المؤهلين القيام بأعمال التركيب.
ال تحاول تركيب وحدة التحكم عن بُعد بنفسك .فقد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى تسرب الماء أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب
حريق.
استشر وكيلك المحلي بشأن تغيير مكان وحدة التحكم عن بعد وإعادة تركيبها.
قد يؤدي إجراء عملية التركيب بطريقة غير سليمة إلى حدوث خطر تسرب أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
قم بتركيب وحدة التحكم عن بُعد وف ًقا لإلرشادات الواردة في دليل التركيب هذا.
فقد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى تسرب الماء أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
تأكد من استخدام الملحقات واألجزاء المحددة ألعمال التركيب فقط.
فقد يؤدي عدم استخدام األجزاء المحددة إلى سقوط الوحدة أو تسرب الماء أو التعرض لصدمات كهربائية أو نشوب حريق.
قم بتركيب وحدة التحكم عن بُعد على قاعدة قوية بما يكفي لتحمل وزن الوحدة.
قد ينجم عن عدم كفاية قوة القاعدة سقوط وحدة التحكم عن بُعد ،ما يؤدي إلى إصابات.
يجب تنفيذ األعمال الكهربائية طب ًقا للوائح المحلية والوطنية المتعلقة بها وطب ًقا لإلرشادات الواردة في دليل التركيب هذا.
احرص على استخدام دائرة اإلمداد بالطاقة المخصصة فقط .قد ينتج عن قدرة الدائرة الكهربائية غير الكافية وعملية التركيب غير الصحيحة 
حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.
دائمًا قم بأعمال التركيب مع إيقاف الطاقة.
فقد يؤدي لمس األجزاء الكهربائية إلى التعرض لصدمة كهربائية.
ال تحاول الفك أو إعادة التركيب أو اإلصالح.
قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمات كهربائية و/أو نشوب حريق.
تأكد من تأمين جميع توصيالت األسالك من استخدام األسالك المحددة وعدم وجود أي ضغط على التوصيالت أو األسالك الطرفية.
فقد تؤدي التوصيالت غير الصحيحة أو األسالك غير المؤمّنة إلى تراكم الحرارة بشكل غير طبيعي أو اندالع حريق.
يجب اختيار المواد وإجراء عملية التركيب وف ًقا للمعايير الدولية والوطنية المعمول بها.
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تنبيه
لتجنب التسرب أو الصدمة الكهربائية نتيجة إدخال الماء أو الحشرات ،قم بسد فتحات توصيل األسالك بمعجون.
لتجنب الصدمات الكهربائية ،ال تشغل الوحدة ويداك مبتلتان.
ال تغسل وحدة التحكم عن بُعد بالمياه؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
قم بتركيب الوحدة الداخلية والخارجية وسلك الطاقة وأسالك التوصيل على بعد  1متر على األقل من أجهزة التلفزيون أو الراديو لمنع التداخل
والتشويش.
(حسب قوة اإلشارة الواردة ،قد ال تكون مسافة  1متر كافية لمنع التشويش).
ال تقم بتركيب جهاز تكييف الهواء في األماكن التالية:
عال من رذاذ أو بخار الزيت المعدني (مثل المطبخ).
1.1المواقع التي تحتوي على تركيز ٍ
فقد تتلف األجزاء البالستيكية وتسقط مما قد يؤدي إلى تسرب المياه.
2.2المواقع التي تنبعث منها الغازات المسببة للتآكل ،مثل حمض الكبريتيك.
فقد يؤدي تآكل األنابيب النحاسية أو األجزاء الملحومة إلى تسرب غاز التبريد.
3.3بالقرب من اآلالت التي ينبعث منها اإلشعاع الكهرومغناطيسي.
فقد تؤدي األشعة الكهرومغناطيسية إلى مقاطعة تشغيل نظام التحكم مما يؤدي إلى تعطل الوحدة.
4.4المواقع التي قد تتسرب بها غازات قابلة لالشتعال ،أو المواقع التي توجد بها ألياف الكربون أو غبار عالق في الهواء قابل
لالشتعال ،أو مواقع معالجة السوائل المتطايرة القابلة لالشتعال مثل تنر الطالء أو الجازولين.
فقد يؤدي تشغيل الوحدة في هذه الظروف إلى نشوب حريق.
5.5المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة أو التعرض أللسنة اللهب المباشرة.
قد يحدث ارتفاع درجة الحرارة و/أو نشوب حريق.
6.6المناطق أو األماكن الرطبة التي قد تتعرض فيها الوحدة إلى الماء.
في حالة دخول الماء إلى وحدة التحكم عن بُعد ،قد تحدث صدمات كهربائية وتتعطل اإللكترونيات الداخلية.
عند استخدام الوظيفة الحرارية لوحدة التحكم عن بُعد ،حدد موقع التركيب مع مراعاة ما يلي في المكان:
●يمكن اكتشاف متوسط درجة حرارة الغرفة به.
●عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر.
●عدم القرب من أي مصدر حراري.
●غير متأثر بالهواء الخارجي أو التيار الهوائي الناتج عن فتح األبواب وغلقها أو مخرج هواء الوحدة الداخلية أو ما شابه ذلك.
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2.2الملحقات
الملحقات التالية مضمنة.
برغي الخشب +
مقابس الحائط
()Ø4,0x30
2x

برغي صغير
()M4×16
1x

2x

2x

مشبك

مثبت األسالك

دليل التركيب
والتشغيل

1x

7x

3.3إجراء تركيب وحدة التحكم عن ُبعد
33-1حدد مكان تركيب وحدة التحكم عن ُبعد.
تأكد من اتباع " .1احتياطات السالمة" عند تحديد المكان.

33-2اثقب فتحة تمرير األسالك على الحائط إذا كانت األسالك قادمة من الجزء الخلفي.
ﻣﻧظر ﺧﺎرﺟﻲ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑُﻌد
ﻗطر ﻣﻘﺎس 8-10
اﺿﺑط ﻣرﻛز ﻓﺗﺣﺔ
اﻟﺣﺎﺋط ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻓﺗﺣﺔ
ﺗﻣرﯾر اﻷﺳﻼك ﺑﺎﻟﮭﯾﻛل
اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم
ﻋﻧد ﻋﻣل اﻟﻔﺗﺣﺔ.

ﺗﻧﺑﯾﮫ

إذا كان حجم الفتحة كبيرً ا للغاية أو المكان غير مناسب ،فيمكن ثقب
الفتحة من وحدة التحكم.
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40

ﻓﺗﺣﺔ ﺗﻣرﯾر
ﺑﺎﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳﻔﻠﻲ

48.5

ﻓﺗﺣﺔ ﺗﻣرﯾر
ﻗطر ﻣﻘﺎس 8-10
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33-3حدد اتجاه منفذ أسالك وحدة التحكم (منفذ خلفي ،منفذ أيسر ،منفذ أيسر علوي ،منفذ
أوسط علوي).
3 3-3-1منفذ خلفي

3 3-3-2منفذ أيسر

اقطع منطقة الراتنج (منطقة معلمة).

اقطع منطقة الراتنج (منطقة معلمة) باستخدام كماشة أو ما شابه
ذلك ثم قم بإزالة النتوءات باستخدام مبرد أو ما شابه ذلك.

3 3-3-3منفذ أيسر علوي

3 3-3-4منفذ وسط علوي

اقطع منطقة الراتنج (منطقة معلمة) باستخدام كماشة أو ما شابه اقطع منطقة الراتنج (منطقة معلمة) باستخدام كماشة أو ما شابه
ذلك ثم قم بإزالة النتوءات باستخدام مبرد أو ما شابه ذلك.
ذلك ثم قم بإزالة النتوءات باستخدام مبرد أو ما شابه ذلك.

33-4قم بتوصيل األسالك.
ﺗﻧﺑﯾﮫ

1.1يجب عدم تركيب علبة المفاتيح وأسالك اإلرسال.
2.2ال تلمس مباشرة لوحة  PCBلوحدة التحكم عن بُعد.

مواصفات األسالك
نوع األسالك
حجم األسالك
طول األسالك

سلك أو كابل مغلَّف من الفينيل
 1,25~0,75مم²
(*)
الحد األقصى  500م

*هذا هو الطول اإلجمالي في النظام عند استخدام التحكم في المجموعة.
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يجب تعرية الجزء المغلف في هيكل وحدة التحكم عن بُعد باتباع هذه التعليمات.

 ±10ﻣم
ﻟﺗوﺻﯾل اﻷﺳﻼك ﺑﺳﮭوﻟﺔ،
ﯾُﻔﺿل ﺗرك ﻣﺳﺎﻓﺔ  ±10ﻣم ﺑﯾن
اﻣﺗداد اﻟﺳﻠﻛﯾن.

ﻗم ﺑﺗﻌرﯾﺔ اﻟواﻗﻲ واﻟﺟزء اﻟﻣﻐﻠف
دﻟﯾل ﻗطﻊ اﻷﺳﻼك

طول تعرية الجزء المغلف:
● ±150مم للمنفذ األيسر العلوي
● ±200مم للمنفذ الوسط العلوي
قم بتوصيل األطراف ( )P/P1, N/P2بوحدة التحكم عن بُعد بالطرفين ( P1و )P2بالوحدة الداخلية( .ال يحتوي  P1و P2على
أقطاب).

3 3-4-1منفذ خلفي
اﻟوﺣدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
P1 P2
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳﻔﻠﻲ
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻠوي
ﻟوﺣﺔ PCB

ﻣﺷﺑك

ﻣﻘطﻊ ﻋرﺿﻲ

ﻣﺷﺑك

-

ﻗم ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻷﺳﻼك ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ
ﺗﺛﺑﯾت اﻷﺳﻼك ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺷﺑك اﻟﻣرﻓق.

>دﻟﯾل ﺗﺛﺑﯾت اﻷﺳﻼك<
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3 3-4-2منفذ أيسر
اﻟوﺣدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
P1 P2

اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳﻔﻠﻲ
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻠوي
ﻟوﺣﺔ PCB

3 3-4-3منفذ أيسر علوي
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻠوي
ر ّﻛب ﻣﺛﺑت اﻷﺳﻼك
اﻟﻣرﻓق ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺿﻐط
ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻼك ،ﻛﻣﺎ
ھو ﻣﺑﯾّن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر.

ﻣﺛﺑت اﻷﺳﻼك

ﻣﺛﺑت اﻷﺳﻼك
اﻷﺳﻼك

ﻣﻘطﻊ ﻋرﺿﻲ

-

اﻟوﺣدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
P1 P2

اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳﻔﻠﻲ
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻠوي
ﻟوﺣﺔ PCB

3 3-4-4منفذ أوسط علوي
اﻟوﺣدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
P1 P2
ﻣﺛﺑت اﻷﺳﻼك
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳﻔﻠﻲ
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻠوي
ﻟوﺣﺔ PCB
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ﺗﻧﺑﯾﮫ

●ال تقم بإجراء أعمال توصيل األسالك بالقرب من خط اإلمداد بالطاقة لتجنب الضوضاء الكهربائية (الضوضاء الخارجية).
●قم بسد منفذ توصيل األسالك باستخدام معجون (تتم إضافتها أثناء التركيب) لمنع دخول الحشرات أو ما شابه ذلك.

33-5إجراء تركيب الهيكل السفلي.

في حالة توصيل أسالك وحدة التحكم عن بُعد من خالل المنفذ األوسط العلوي أو المنفذ الخلفي ،قم بتوصيل األسالك من فتحة المخرج في
الهيكل السفلي قبل تركيبه على الحائط.

3 3-5-1التركيب على الحائط

أحكم الربط باستخدام براغي الخشب المرفقة (.)×2

ﺑراﻏﻲ اﻟﺧﺷب
)ﻗطر ﻣﻘﺎس (4.0x30

3 3-5-2تركيب علبة المفاتيح

أحكم الربط باستخدام البراغي الصغيرة المرفقة (.)×2
ﻋﻠﺑﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ
)ﺗﺗم إﺿﺎﻓﺔ ذﻟك أﺛﻧﺎء اﻟﺗرﻛﯾب(
)اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺧﺗﯾﺎري (KJB211A

ﻋﻠﺑﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟوﺣدﺗﯾن )ﺑدون ﻏطﺎء(

84

46
)ﻣﯾل اﻟﺗرﻛﯾب(
ﺑراغ ﺻﻐﯾرة )(M4×16
ٍ

BRC1E53



4P419250-1 – 2015.10

الدليل المرجعي لفني التركيب

8

دعُب نع مكحتلا ةدحو بيكرت ءارجإ

ﻋﻠﺑﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟوﺣدة واﺣدة )ﺑدون ﻏطﺎء(
ﻋﻠﺑﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ
)ﺗﺗم إﺿﺎﻓﺔ ذﻟك أﺛﻧﺎء اﻟﺗرﻛﯾب(
)اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺧﺗﯾﺎري (KJB111A

84

28
)ﻣﯾل اﻟﺗرﻛﯾب(
ﺑراغ ﺻﻐﯾرة )(M4×16
ٍ

ﺗﻧﺑﯾﮫ

●حدد سطحً ا مستويًا للتركيب إن أمكن ذلك.
●ال تقم بإحكام ربط براغي التركيب بشكل زائد لتجنب تشويه شكل الهيكل السفلي.

33-6تركيب الهيكل العلوي.

●قم بمحاذاة الهيكل العلوي مع ألسنة الهيكل السفلي ( 6نقاط) وأدخل الهيكل العلوي.
●احرص على أال تضغط بشدة على األسالك عند توصيلها.
●قشر السدادة الوقائية المرفقة بالهيكل العلوي.

33-7إزالة الهيكل العلوي.

أدخل مفك براغي مستوي الرأس في الفتحات في الهيكل السفلي ( 2من األماكن) إلزالة الهيكل العلوي.

مالحظة

●يتم تركيب لوحة  PCBلوحدة التحكم عن بُعد على الهيكل
العلوي .احرص على أال تتلف لوحة  PCBبمفك البراغي
مستوي الرأس.
●تو ِّخ الحذر من عدم مالمسة األتربة أو الرطوبة لوحدة
 PCBللهيكل العلوي الذي تمت إزالته.

اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻠوي
اﻟﻣﻔك

اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳﻔﻠﻲ
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أدﺧل اﻟﻣﻔك وﺣرﻛﮫ ﻗﻠﯾﻼً
ﻹزاﻟﺔ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻠوي.
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دعُب نع مكحتلا ةدحو رارزأ ةمئاق رصانعو فئاظولا

4.4الوظائف وعناصر قائمة أزرار وحدة التحكم عن ُبعد
44-1الوظائف وعناصر القائمة

()1زر محدد وضع التشغيل

( )11شاشة ( LCDمزودة بإضاءة خلفية)

( )4الزر ألعلى
( )5الزر ألسفل
( )6الزر األيمن
( )7الزر األيسر
( )9لمبة التشغيل
( )8الزر تشغيل/إيقاف التشغيل
( )3زر القائمة/اإلدخال
( )10الزر إلغاء
( )2زر سرعة المروحة/اتجاه تدفق الهواء
(((1زر محدد وضع التشغيل
●اضغط على هذا الزر لتحديد وضع التشغيل المفضل لديك.
●قد تختلف األوضاع المتاحة عن الطراز المتصل.
(((2زر Fan Speed/Airflow Direction
●يُستخدم لتغيير سرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء.
●قد تختلف سرعات المروحة المتاحة عن الطراز المتصل.
(((3زر القائمة/اإلدخال
●يُستخدم لعرض القائمة الرئيسية أو إدخال العنصر المحدد.
(للحصول على تفاصيل حول القائمة الرئيسية ،انظر دليل
التشغيل).

*Main menu
**Lock Function
**Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
*  تعتمد عناصر القائمة المتاحة على الطراز المتصل.
**وظيفة القفل والتدوير هي عناصر قائمة مخفية .للحصول على تعليمات 
حول كيفية جعلها مرئية ،انظر الفصول  14و 15و 16و.17
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(((4الزر ألعلى
●يُستخدم لرفع درجة الحرارة المعيَّنة.
●سيتم تمييز العنصر التالي على الجانب العلوي.
(استمر في الضغط على الزر لوضع دائرة حول القيم أو 
العناصر).
●يُستخدم لتغيير العنصر المحدد.
(((5الزر ألسفل
●يُستخدم لخفض درجة الحرارة المعيَّنة.
●سيتم تمييز العنصر التالي على الجانب السفلي.
(استمر في الضغط على الزر لوضع دائرة حول القيم أو 
العناصر).
●يُستخدم لتغيير العنصر المحدد.
(((6الزر يمين
●يُستخدم لتمييز العنصر التالي على الجانب األيمن.
●يتم تغيير محتويات شاشة العرض إلى الشاشة التالية.
(((7الزر يسار
●يُستخدم لتمييز العناصر التالية على الجانب األيسر.
●يتم تغيير محتويات شاشة العرض إلى الشاشة السابقة.
(((8زر التشغيل/إيقاف التشغيل
●اضغط لبدء جهاز تكييف الهواء أو إيقافه.
(((9لمبة التشغيل (خضراء)
●تضيء هذه اللمبة أثناء التشغيل.
●ستومض هذه اللمبة في حالة حدوث خطأ.
●ال تضيء هذه اللمبة عند إيقاف تشغيل الوحدة.
((1(1زر اإللغاء
●يُستخدم للرجوع إلى الشاشة السابقة.
ثوان أو أكثر
●اضغط مع االستمرار على هذا الزر لمدة 4
ٍ
لعرض القائمة .Service Settings

((1(1شاشة ( LCDمزودة بإضاءة خلفية)
●ستضيء اإلضاءة الخلفية لمدة  30ثانية تقريبًا عند الضغط 
على أحد األزرار.
●ال يتم تنفيذ اإلجراءات المرتبطة باألزرار ،باستثناء الزر
تشغيل/إيقاف التشغيل ،عند عدم تشغيل اإلضاءة الخلفية.
●عند استخدام وحدتي تحكم عن بُعد للتحكم في وحدة داخلية 
واحدة ،ستضيء اإلضاءة الخلفية لوحدة التحكم عن بُعد األول
تشغيالً.
●تتيح وظيفة  Auto Display Offإيقاف شاشة العرض تلقائيًا 
بعد فترة زمنية محددة .للحصول على تعليمات حول كيفية 
تمكين  ،Auto Display Offانظر دليل المستخدم المرجعي.
القائمة *Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Group Address
Indoor unit Airnet Address
Outdoor unit Airnet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind
Disable Filter Auto Clean
*تعتمد عناصر القائمة المتاحة على الطراز المتصل.

44-2وصف عمل األزرار
ﺷﺎﺷﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر )اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣددة(

ﺳﺗظﮭر إرﺷﺎدات اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷزرار.
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5.5التشغيل
ﺗﻧﺑﯾﮫ

●ال يمكن استخدام وحدتي تحكم عن بُعد ومهايئ اإلدخال الرقمي  *BRP7Aمعًا .لن يعمل مهايئ اإلدخال الرقمي وسوف يكون في
حالة الخطأ عند اكتشاف وحدة تحكم عن بُعد فرعية.
●عند التحكم في وحدة داخلية واحدة باستخدام وحدتي تحكم عن بُعد ،يتطلب تعيين وحدة تحكم عن بُعد كوحدة تحكم أساسية واألخرى
كوحدة تحكم فرعية.
يجب إجراء هذا التحديد أثناء بدء التشغيل ويمكن تغييره بعد ذلك في القائمة .Service Settings

●تحقق من اكتمال توصيل أسالك الوحدة الداخلية/الخارجية.
●تحقق من غلق غطاء علبة مفاتيح الوحدات الداخلية والخارجية قبل التشغيل.

في حالة التحكم في وحدة داخلية واحدة بواسطة وحدة تحكم عن ُبعد
5-1
5-2

5قم بالتشغيل.

5يتم عرض ".Checking the connection
.".Please stand by

5-2

5-3

5يتم عرض الشاشة األساسية.

5-3

<وحدة تحكم عن بُعد رئيسية>
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

مالحظة

عند عرض النص الموجود على
اليسار ،ال يتم تشغيل اإلضاءة
الخلفية عند الضغط على أحد
األزرار.

<الشاشة األساسية>

Fan

في حالة التحكم في وحدة داخلية واحدة بواسطة  2من وحدات التحكم عن ُبعد
5-4
5-5

5قم بتشغيل الطاقة.
5يتم عرض
"Checking the connection.
Please stand by.".

<وحدة تحكم عن بُعد رئيسية>

5-5

Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

<وحدة تحكم عن بُعد فرعية>

5-5

Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

مالحظة

عند عرض النص الموجود أعاله ،ال يتم تشغيل اإلضاءة الخلفية عند
الضغط على أحد األزرار.

BRC1E53
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5-6

5إذا لم يتم تعيين وحدة التحكم عن بُعد الفرعية 
أثناء التشغيل عند التحكم في وحدة داخلية واحدة
بواسطة وحدتي تحكم عن بُعد ،فيتم عرض
" "Error code U5على شاشة التحقق من
االتصال.

5-7

5حدد وحدة التحكم عن بُعد الفرعية عن طريق
الضغط على الزر "محدد وضع التشغيل" على
ثوان أو 
أي من وحدتي التحكم عن بُعد لمدة 4
ٍ
أكثر.

5-8

5عند تغير الشاشة من  Main RCإلى
 ،Sub RCفهذا يعني اكتمال اإلعداد.

5-6

Error Code U5
Checking the connection.
Please stand by.

5-6
5-7

Main RC

اضغط مع االستمرار على زر محدد
وضع التشغيل على وحدة التحكم عن بُعد
ثوان أو أكثر.
الفرعية لمدة 4
ٍ

5-8

مالحظة

5-9

Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

إذا لم يتم عرض الشاشة األساسية أكثر من  2من الدقائق بعد عرض "Sub
 ،"RCفافصل الطاقة وافحص توصيل األسالك.

5يتم عرض الشاشة األساسية.

Error Code U5

Checking the connection.
Please stand by.

Sub RC

<الشاشة األساسية>

5-9

<الشاشة األساسية>

5-9
Fan

Fan

ﺗﻧﺑﯾﮫ

من الممكن استخدام وحدة تحكم عن بُعد رئيسية وفرعية من نفس النوع .على سبيل المثال ،ال تجمع بين * BRC1E52و*.BRC1E53
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مالحظة

●عند تحديد لغة مختلفة ،انظر " "Language .13على الصفحة .28
●ال يمكن تعيين الوظائف التالية في وحدة التحكم عن بُعد الفرعية.
قم بتعيينها في وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية:
•Individual Airflow Direction
•وضع التشغيل "( "Autoالتبديل إلى التبريد أو التدفئة)
•Energy Saving Options
•Schedule
•( Service Settingsيتوفر فقط  Test Operationو Maintenance ContactوSwitch Main Sub
.)Controller
•Demand
•Quiet Operation Mode
•Rotation
•Draft Prevention

BRC1E53
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لوقحلا تادادعإ

6.6إعدادات الحقول
<الشاشة األساسية>

6-1

6اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء لمدة 4
ثوان أو أكثر .يتم عرض القائمة
ٍ
.Service Settings

6-1

6-2

6حدد   Field Settingsواضغط على الزر
القائمة/اإلدخال.

6-2

6-3

"6قم بتمييز " ".Mode Noعن طريق استخدام
(يسار/يمين) وتحديد "Mode
األزرار
 ".Noالمطلوب باستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل) .بالنسبة إلعدادات الحقول األكثر
استخدامًا ،انظر الصفحة .17

6-3
6-4
6-5

6-4

6في حالة تكوين الوحدات الداخلية بشكل فردي
أثناء التحكم في المجموعة (عند تحديد Mode
 .Noمثل ,) 25 , 23 , 22 , 21 , 20
قم بتمييز رقم الوحدة .عن طريق استخدام
األزرار
(يسار/يمين) وتحديد "رقم الوحدة
الداخلية" الذي سيتم تعيينه باستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل)( .في حالة التكوين
كمجموعة ،ال توجد حاجة لهذه العملية).

6-5

6قم بتمييز رقم الرمز الثاني لـ رقم الرمز األول  
(يسار/يمين)
ليتم تغييره باستخدام األزرار
وحدد رقم الرمز الثاني  المطلوب باستخدام
األزرار
(ألعلى/ألسفل) .تتوفر إعدادات 
رقم الوضع المتطابق المتعددة.

Fan
اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء
ثوان أو أكثر أثناء تشغيل
لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية.

<إعدادات الخدمة>
Service Settings

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

<إعدادات الحقل>

الدليل المرجعي لفني التركيب
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في حالة اإلعدادالفردي لكل وحدة
داخلية
Field Settings
Mode
20

Setting

Unit No.
0

في حالة إعداد مجموعة

6-4
6-6

Field Settings
Mode
10

Return

Setting

Return

SECOND CODE NO.
FIRST CODE (SW) NO.

مالحظة

●في حالة التكوين الفردي لكل وحدة داخلية ،يتم عرض اإلعدادات الحالية.
●رقم الرمز الثاني "  " -يعني عدم توفر وظيفة
●في حالة التكوين كمجموعة ،فيتم عرض رقم الرمز الثاني ،والذي قد يتم
تعيينه ،كـ " * ".

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

BRC1E53
4P419250-1 – 2015.10

لوقحلا تادادعإ

6-6

6اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض
شاشة التأكيد.

6-7

6حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
يتم حفظ اإلعدادات وتعود
شاشة .Field settings

6-8

6عند الحاجة إلى تغيير العديد من اإلعدادات ،كرر
الخطوات " "6-2إلى "."6-7
6بعد اكتمال جميع التغييرات ،اضغط على زر
اإللغاء مرتين.
6تنطفئ اإلضاءة الخلفية ويتم عرض
"Checking the connection. Please
" stand byأثناء بدء التشغيل .بعد بدء
التشغيل ،تعود الشاشة األساسية.

6-9
6-10

6-6
6-7

Field Settings
?Save the settings

No

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Yes

Setting

Return

<إعدادات الحقل>

ﺗﻧﺑﯾﮫ

●عند تركيب ملحق اختياري على الوحدة الداخلية ،فيمكن تغيير إعدادات الوحدة الداخلية .انظر دليل الملحق االختياري.
●للحصول على تفاصيل حول إعدادات حقل الوحدة الداخلية ،انظر دليل التركيب المرفق بالوحدة الداخلية.
●يمكن تكوين إعدادات الحقل للوحدة الخارجية على لوحة  PCBللوحدة الخارجية .انظر دليل التركيب المرفق مع الوحدة الخارجية.

مالحظة

●على الرغم من إجراء التكوين للمجموعة بأكملها ،قم بتعيين رقم الطراز في األقواس عند إجراء تكوين فردي لكل وحدة داخلية أو عند
التحقق بعد انتهاء التكوين.
●يعتمد رقم الرمز الثاني في شحن المصنع على طراز الوحدة الداخلية .يمكن العثور على القيم االفتراضية في دليل الخدمة المعني لتلك
الوحدات.
بالنسبة لإلعدادات التالية ،تكون القيمة واحدة لجميع الوحدات الداخلية.
	-مستشعر منظم الحرارة المستخدم لوضع التشغيل " "Autoووظيفة ( Setbackدرجة حرارة الغرفة على العرض التفصيلي)."02" :
	-وظيفة التراجع"04" :
	-إدخال خارجي "B1: "02
	-إدخال خارجي "B2: "02
	-نطاق اتجاه تدفق الهواء (باستثناء علبة التدفق الدائر)"02" :
	-مستشعر منظم الحرارة في وحدة التحكم عن بُعد ( Sky Airفقط)"02" :
	-وقت تداخل التدوير"03" :
●يتم عرض الوظائف غير المتاحة للوحدة (وحدات) الداخلية المتصلة.

BRC1E53
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رقم الوضع FIRST
(مالحظة CODE
)1
NO.

)21( 11

)22( 12

فلتر ذو فترة
استخدام طويلة 
للغاية

 ±10000ساعة

فلتر ذو فترة
استخدام طويلة

 ±2500ساعة

فلتر قياسي

1

2

مستشعر منظم الحرارة في وحدة التحكم عن بُعد.

3

إعداد خاص في حالة عدم عرض عالمة الفلتر.
عدد الوحدات الداخلية للتشغيل المستمر لـ SkyAir
المتصلة (إعداد لنظام التشغيل المتزامن).
إدخال تشغيل/إيقاف تشغيل من الخارج (إعداد خاص
عند إجراء التشغيل/إيقاف التشغيل اإللزامي من مكان إيقاف التشغيل اإللزامي
آخر).
تحويل تفاضلي لمنظم الحرارة (إعداد خاص عندما يتم
 1درجة مئوية
استخدام مستشعر بعيد).

0
1

0
1
3
4
6

فلتر ذو فترة استخدام
طويلة
استخدام بشكل مجمع
(مع منظم الحرارة
الداخلي)
Display
زوج

سرعة فتحة هواء مرتفعة (الستخدامات األسقف
المرتفعة).
تحديد اتجاه تدفق الهواء (إعداد خاص عندما يتم
تركيب مجموعة تعيق تدفق الهواء).
تحديد وظيفة تدفق الهواء (إعداد خاص عندما يتم
استخدام اللوحة التزيينية على الوحدة الخارجية).
إعداد نطاق اتجاه تدفق الهواء.
إعداد ضغط ثابت خارجي (إعداد وف ًقا لمقاومة 
المجرى المتصل).
 :FHYKاتباع إعداد السقف المرتفع.

)25( 15

3

تشغيل مضخة الصرف مع ضبط الرطوبة.

1c

1

مستشعر منظم الحرارة المستخدم لوضع التشغيل
"العادي" ووظيفة التراجع (درجة حرارة الغرفة على
العرض التفصيلي).

1c
1c
1e
1e

12
13
2
7

إدخال خارجي .B1
إدخال خارجي .B2
وظيفة التراجع.
وقت تداخل التدوير.

الدليل المرجعي لفني التركيب
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 ±200ساعة

نوع فلتر ذي فترة استخدام طويلة (إعداد وقت اإلشارة
إلى عالمة الفلتر).
(تغيير اإلعداد عند تركيب فلتر ذي فترة استخدام
طويلة للغاية).

2

)23( 13

تلوث الفلتر  -إعداد كثيف/خفيف
عند عرض أيقونة "Time to
( "clean the air filterعندما 
يكون تلوث الفلتر كثي ًفا ،يتم تقليص
وقت تنظيف فلتر الهواء إلى
النصف).

01

خفيف

)20( 10

وصف اإلعداد

االرتفاع ≤  2,7متر
تدفق في  4اتجاهات

02

03

04

 ±5000ساعة
كثيف

0

( SECOND CODE NO.مالحظة )2

 1250±ساعة

—

—

 100±ساعة
فلتر ذو فترة استخدام
طويلة للغاية

—

—

عدم االستخدام

استخدام بشكل
منفصل

—

عدم العرض

—

—

مزدوج

ثالثي

مزدوج ثنائي

عملية التشغيل/إيقاف
التشغيل

طوارئ

إيقاف التشغيل
اإللزامي

 0,5درجة مئوية

—

—

 3,0أمتار <
 2,7متر < االرتفاع
االرتفاع
≤  3,0أمتار
≤  3,5متر
تدفق في  2من
تدفق في  3اتجاهات
االتجاهات

—
—

مزود

غير مزود

—

—

علوي

عادي

عادي

ضغط ثابت مرتفع

سفلي
ضغط ثابت 
منخفض

—

عادي

—

سقف مرتفع

—

—

مزود

غير مزود

—

—

منظم الحرارة الداخلي
(درجة حرارة فتحة 
اإلدخال)

منظم حرارة وحدة
التحكم عن بُعد

—

—

عدم االستخدام
عدم االستخدام
عدم االستخدام
 30دقيقة

استخدام
استخدام
تدفئة فقط
 15دقيقة

—
—
تبريد فقط
 10دقيقة

—
—
تبريد وتدفئة
 5دقائق

BRC1E53
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7.7طريقة اختبار التشغيل ( SkyAirفقط)
	*في حالة نظام  ،VRVانظر الدليل المرفق بالوحدة الخارجية.

ضا أدلة التركيب المرفقة مع الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية.
انظر أي ً
●تحقق من اكتمال توصيل أسالك الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية.
●تحقق من غلق غطاء علبة مفاتيح الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية.
●بعد اكتمال توصيل أنابيب التبريد وأنابيب الصرف وتوصيل األسالك الكهربائية ،قم بتنظيف الجزء الداخلي للوحدة الداخلية واللوحة التزيينية.
●قم بتنفيذ اختبار التشغيل وف ًقا لإلجراء التالي.

مالحظة

●ستضيء اإلضاءة الخلفية لمدة  30ثانية تقريبًا عند الضغط على أحد أزرار التشغيل.
●تعمل األزرار فقط عند تشغيل اإلضاءة الخلفية .ومع ذلك ،قد يعمل الزر تشغيل/إيقاف التشغيل عند عدم تشغيل اإلضاءة الخلفية.

7-1

7تأكد من التشغيل  6ساعات على األقل قبل بدء اختبار
التشغيل لحماية الضاغط.

7-2

7تأكد من فتح صمامات توقف السائل والغاز.

ﺗﻧﺑﯾﮫ

تأكد من إغالق اللوحة الخارجية وغطاء
األنابيب قبل التشغيل (خطر التعرض لصدمة 
كهربائية).

مالحظة

بعد التطهير الهوائي لمضخة التفريغ ،قد ال يرتفع ضغط غاز التبريد حتى إذا تم فتح صمام التوقف .ويرجع السبب في ذلك إلى
انسداد نظام التبريد للوحدة الخارجية بصمام التوسيع الكهربائي أو ما شابه ذلك .ال يمثل التشغيل أية مشكلة.

7-3

7قم بتعيين وضع التشغيل إلى التبريد باستخدام زر
"محدد وضع التشغيل".

7-4

ثوان أو 
7اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء لمدة 4
ٍ
أكثر .يتم عرض القائمة .Service Settings

<الشاشة األساسية>

7-3
7-4

Set to

28°C

Cool
اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء
ثوان أو أكثر أثناء تشغيل
لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية.

<إعدادات الخدمة>
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7-5

7حدد   Test Operationواضغط على الزر
القائمة/اإلدخال .يتم الرجوع إلى الشاشة األساسية 
وعرض "."Test operation

7-5

7-6

7اضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل خالل 10
ثوان .يبدأ اختبار التشغيل .تحقق من حالة التشغيل
ٍ
لمدة  3دقائق.

7-6

1/3

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Setting

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Cool
اضغط على الزر تشغيل/إيقاف
ثوان).
التشغيل (خالل 10
ٍ

مالحظة

يمكن إجراء اختبار التشغيل أيضًا عن طريق
إجراء الخطوة  7-6أوالً ثم الخطوة .7-5

Return

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

7-7

7اضغط على زر Fan Speed/Airflow
Direction

7-8

7اضغط على الزر
استخدم األزرار

7-9

7بعد تأكيد تشغيل تدفق الهواء الصحيح ،اضغط على
الزر القائمة/اإلدخال للرجوع إلى الشاشة األساسية

<القائمة الرئيسية>

7-7

Main Menu

1/2

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting

لتحديد إعداد اتجاه تدفق الهواء.
لتغيير اتجاه تدفق الهواء.

7-8
7-9

اضغط على زر Fan Speed/
Airflow Direction

Return

Airflow Direction
Direction
Position 0

Setting

Return

لتحديد إعداد اتجاه تدفق الهواء،
اضغط على الزر (األيمن) على
شاشة اإلعداد

قم بتغيير اتجاه تدفق الهواء عن طريق
(ألعلى/
استخدام األزرار
ألسفل).

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

الدليل المرجعي لفني التركيب
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7-10

ثوان
7اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء لمدة 4
ٍ
أو أكثر في الشاشة األساسية .يتم عرض القائمة 
.Service Settings

7-10

7-11

7حدد  Test Operationفي القائمة Service
 Settingsواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
الرجوع إلى الشاشة األساسية وتمكين التشغيل العادي.

7-11

7-12

7تحقق من الوظائف وف ًقا لدليل التشغيل.

7-13

7عند عدم تركيب اللوحة التزيينية ،قم بإيقاف التشغيل
بعد انتهاء اختبار التشغيل.

Cool

Setting

Return

اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء
ثوان أو أكثر أثناء تشغيل
لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية.

<القائمة >Service Settings
Service Settings

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

<الشاشة األساسية>

مالحظة

سينتهي اختبار التشغيل تلقائيًا بعد  30دقيقة.

ﺗﻧﺑﯾﮫ

●إذا لم تكن األعمال الداخلية قد انتهت عند انتهاء اختبار التشغيل ،فوضِّح للعميل أنه ال يجب تشغيل الوحدة حتى االنتهاء من األعمال
الداخلية من أجل حماية الوحدة الداخلية.
●(إذا كانت الوحدة الداخلية قيد التشغيل ،فقد تتلوث من المواد الناتجة عن الدهانات والمواد الالصقة أثناء األعمال الداخلية وقد يحدث
تناثر أو تسريب مياه).

ﺗﻧﺑﯾﮫ

●ال يمكن تشغيل الوحدة أثناء حدوث أي عطل ،انظر طريقة تشخيص العطل .
●عند انتهاء اختبار التشغيل ،تحقق من عدم عرض محفوظات رموز الخطأ في الشاشة  Maintenance Informationوف ًقا لإلجراء
التالي.

7-14

7اضغط على الزر القائمة/اإلدخال في الشاشة 
األساسية .يتم عرض القائمة الرئيسية.

<الشاشة األساسية>

7-14
Set to

28°C

Cool
اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<القائمة الرئيسية>
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7-15

7حدد   Maintenance Informationواضغط 
على الزر القائمة/اإلدخال.

7-15

7-16

7يتم عرض شاشة .Maintenance Information
تحقق ما إذا لم يتم عرض رمز الخطأ األخير على
الشاشة.

7-16
7-17

7-17

7إذا تم عرض رمز الخطأ األخير ،فقم بتشخيص
العطل بالرجوع إلى "قائمة رموز الخطأ" في دليل
تركيب الوحدة الداخلية .بعد انتهاء تشخيص العطل،
اضغط مع االستمرار على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل
ثوان أو أكثر في شاشة "Maintenance
لمدة 4
ٍ
 "Informationلمسح محفوظات رموز الخطأ.

2/2

Main Menu
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

Error code:U5
Contact Info
0123–4567–8900
–––/000
–––/000

Indoor Model
Outdoor Model
Return

اضغط مع االستمرار على الزر
ثوان
تشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 4
ٍ
أو أكثر.

مالحظة

إذا لم يتم عرض رمز خطأ عند اتباع هذا اإلجراء ،فيكمل
النظام اختبار التشغيل بشكل طبيعي.

طريقة تشخيص العطل
●عندما تعرض وحدة التحكم عن بُعد عنصرً ا
في الجدول التالي ،افحص التفاصيل الواردة
في الجدول.
●في حالة حدوث خطأ ،يتم عرض " ".
قم بتحليل العطل بالرجوع إلى "قائمة رموز
الخطأ" في دليل تركيب الوحدة الداخلية .عند
تأكيد رقم الوحدة الذي اكتشف الخطأ أثناء
التحكم في المجموعة ،انظر " .8فحص إجراء
سجل األخطاء".
عرض وحدة التحكم عن بُعد

ال يوجد عرض على الشاشة

تعرض الشاشة رسالة "Checking the connection
*."Please stand by

Cool

Setting

Return

الوصف
•انقطاع الطاقة أو تعطل جهد الطاقة أو انفتاح الطور
•توصيل األسالك غير صحيح (بين الوحدة الداخلية والخارجية)
•فشل تركيب لوحة الدائرة المطبوعة ( )PCBللوحدة الداخلية
•فصل أسالك وحدة التحكم عن بُعد
•تعطل وحدة التحكم عن بُعد
•منصهر محترق (الوحدة الخارجية)
•الشاشة قيد إيقاف التشغيل بسبب وظيفة  .Auto Display Offلمزيد
من المعلومات انظر الدليل المرجعي للمستخدم.
•فشل تركيب لوحة الدائرة المطبوعة ( )PCBللوحدة الداخلية
•توصيل األسالك غير صحيح (بين الوحدة الداخلية والخارجية)

	*رغم أن الشاشة تعرض رسالة " "Checking the connection Please stand byلمدة تصل إلى  90ثانية بعد التشغيل ،إال أن
هذا ال يعني وجود عطل( .ويُحدد ذلك بعد  90ثانية).

الدليل المرجعي لفني التركيب
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8.8فحص إجراء سجل األخطاء
<الشاشة األساسية>

8-1

ثوان
8اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء لمدة 4
ٍ
أو أكثر في الشاشة األساسية .يتم عرض القائمة 
.Service Settings

8-1

8-2

8حدد   Error Historyواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض القائمة .Error History

8-2

2/3

8-3

8حدد   RC Error Historyواضغط على الزر
القائمة/اإلدخال .يمكن تأكيد رموز الخطأ ورقم الوحدة
في الشاشة .RC Error History

8-3

2/2

8-4

8في الشاشة  ،RC Error Historyيتم عرض
أحدث  10عناصر بالترتيب.

8-5

8اضغط على زر اإللغاء في شاشة RC Error
 Historyلـ  3مرات.
يتم الرجوع إلى الشاشة األساسية.

8-4
8-5

Cool

Set to

28°C

اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء
ثوان أو أكثر أثناء تشغيل
لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية.

<إعدادات الخدمة>
Service Settings
Indoor Unit Airnet Address
Outdoor Unit Airnet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Setting

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Error History
RC Error History
Indoor Unit Error History

Setting

1/3
Time

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

RC Error History
Date

Unit Error

Return

رقم الوحدة
السجل األحدث

مالحظة

في  ،Indoor Unit Error Historyيمكن مراجعة محفوظات 
األخطاء لكل وحدة داخلية بشكل مستقل .يتم عرض آخر  5عناصر
بالترتيب.

BRC1E53



4P419250-1 – 2015.10

الدليل المرجعي لفني التركيب

22

ةنايصلا لاصتا ةهج تامولعم ليجست ةقيرط

9.9طريقة تسجيل معلومات جهة اتصال الصيانة
●تسجيل معلومات جهة اتصال الخدمة.
<الشاشة األساسية>

9-1

ثوان
9اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء لمدة 4
ٍ
أو أكثر في الشاشة األساسية .يتم عرض القائمة 
.Service Settings

9-1

9-2

9حدد   Maintenance Contactواضغط 
على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
"."Maintenance Contact

9-2

9-3

9حدد   Maintenance Contactواضغط على
الزر القائمة/اإلدخال.

9-3

9-4

(ألعلى/
9أدخل رقم الهاتف باستخدام األزرار
(يسار/يمين) لتمييز
ألسفل) .استخدم األزرار
العنصر السابق/التالي .يجب ترك العناصر الفارغة 
كـ " ." -

9-4
9-5

9-5

9اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
تأكيد اإلعداد.

9-6

9حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
إدخال اإلعدادات ويتم الرجوع إلى قائمة Service
.Settings

9-7

9اضغط على زر اإللغاء مرة واحدة.
يتم الرجوع إلى الشاشة األساسية.

Cool

Set to

28°C

اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء
ثوان أو أكثر أثناء تشغيل
لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية.

<إعدادات الخدمة>
Service Settings

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Setting

Maintenance Contact
None
Maintenance Contact

Setting

–––0123–456–7890

23

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Maintenance Contact
?Save the settings

No

Yes

Setting

الدليل المرجعي لفني التركيب

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Maintenance Contact

Setting

9-6

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<إعدادات الخدمة>
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1010تأكيد التفاصيل المسجلة
<الشاشة األساسية>

10-1

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال في الشاشة 
األساسية .يتم عرض القائمة الرئيسية.

10-1

10-2

1حدد   Maintenance Informationواضغط 
على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
"."Maintenance Information

10-2

10-3

1تأكد من إدخال معلومات جهة االتصال بشكل صحيح.

10-3

10-4

1اضغط على زر اإللغاء مرتين.
يتم الرجوع إلى الشاشة األساسية.

Set to

28°C

Cool

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<القائمة الرئيسية>
2/2

Main Menu
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Setting

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Maintenance Information
Contact Info
0123–4567–8900
–––/000
–––/000

.ةلجسملا ليصافتلا ضرع متي

Indoor Model
Outdoor Model
Return

BRC1E53
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1111التحكم في طلب الطاقة
●تتيح لك وظيفة  Demandتعيين مدى زمني سيستهلك النظام خالله طاقة أقل .يمكن تقليل أقصى استهالك طاقة إلى  70%أو .40%
<الشاشة األساسية>

11-1

ثوان أو 
1اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء لمدة 4
ٍ
أكثر .يتم عرض القائمة .Service Settings

11-1

11-2

1حدد   Demandواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض القائمة .Demand

11-2

11-3

1حدد   Settingsواضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
يتم عرض الشاشة "."Demand

11-3

11-4

(ألعلى/ألسفل) إلجراء
1اضغط على زري
تغيير على اإلعدادات .اضغط على األزرار
(يسار/يمين) لتحريك العنصر المميز.

11-4
11-5

11-5

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
التأكيد.

11-6

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
إدخال اإلعدادات والرجوع إلى الشاشة األساسية.

11-6

11-7

1لتمكين/تعطيل  ،Demandانتقل إلى القائمة 
 Demandوحدد Enable/Disable

11-7

Cool

Set to

28°C

اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء
ثوان أو أكثر أثناء تشغيل
لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية.

<إعدادات الخدمة>
Service Settings

2/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Outdoor Unit Airnet Address
Return

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Demand
Enable/Disable
Settings

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Return

Setting

Demand
Configuration
The system will Operate
at 40% of energy consumption
from
to
22:00
8:00
Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

Demand
?Save the settings

No

Yes

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Return

Demand
Enable/Disable
Settings

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Setting

الدليل المرجعي لفني التركيب
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11-8

(ألعلى/ألسفل)
1اضغط على األزرار
لتحديد  Enableأو   . Disableوستظهر شاشة 
التأكيد عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

11-8

11-9

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
تمكين/تعطيل الوظيفة والرجوع إلى الشاشة األساسية.

11-9

Demand
Enable/Disable

Disable
Setting

قم بتغيير اإلعداد باستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل).
Return

Demand
?Save the settings

No

Yes

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Return

مالحظة

●بعد حفظ التغييرات على اإلعدادات ،يتم تمكين  Demandتلقائيًا.
●يعتمد توفر وظيفة  Demandعلى طراز الوحدة الخارجية.
●لجعل وظيفة  Demandمرئية بين إعدادات الخدمة ،تحتاج الساعة إلى إعادة الضبط.

BRC1E53
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Clock & Calendar

Clock & Calendar1212
<الشاشة األساسية>

12-1

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال في الشاشة 
األساسية .يتم عرض القائمة الرئيسية.

12-1

12-2

1حدد   Clock & Calendarواضغط على الزر
القائمة/اإلدخال .يتم عرض
القائمة "."Clock & Calendar

12-2

12-3

1حدد   Date & Timeواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض شاشة "."Date & Time

12-3

12-4

1حدد " "Yearو" "Monthو" "Dayوtime
(يسار/يمين) وتغيير القيمة 
باستخدام األزرار
باستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل) .عند الضغط 
على األزرار مع االستمرار ،يتم تغيير القيم باستمرار.

12-4
12-5

12-5

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
التأكيد.

12-6

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
تأكيد اإلعدادات والرجوع إلى الشاشة األساسية.

Cool

Set to

28°C

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<القائمة الرئيسية>
Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Return

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Return

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

0:00

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

مالحظة

يتم تعيين اليوم من األسبوع تلقائيًا.

12-6

Date & Time
?Save the settings

No

Yes

Setting

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<الشاشة األساسية>

مالحظة

في حال استمرار انقطاع الطاقة أكثر من  48ساعة ،يتم إعادة ضبط الوقت ويحتاج إلى ضبطه مرة أخرى.
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Language1313
<الشاشة األساسية>

13-1

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال في الشاشة 
األساسية .يتم عرض القائمة الرئيسية.

13-1

13-2

1حدد   Languageواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض الشاشة "."Language

13-2

13-3

(ألعلى/ألسفل) لتحديد
1اضغط على األزرار
اللغة المطلوبة واضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
تأكيد اإلعدادات والرجوع إلى الشاشة األساسية.

13-3

Set to

28°C

Cool
اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<القائمة الرئيسية>
Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

Language

English
اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Setting

Return

<الشاشة األساسية>

تختلف اللغات المعروضة حسب طراز وحدة التحكم.
BRC1E53A7
 7لغات

BRC1E53

BRC1E53B7
 7لغات

BRC1E53C7
 7لغات

EN )1

اإلنجليزية

EN )1

اإلنجليزية

EN )1

اإلنجليزية

DE )2

األلمانية

CZ )2

التشيكية

RU )2

الروسية

FR )3

الفرنسية

HR )3

الكرواتية

EL )3

اليونانية

IT )4

اإليطالية

HU )4

المجرية

TR )4

التركية

ES )5

اإلسبانية

SL )5

السلوفانية

PL )5

البولندية

PT )6

البرتغالية

RO )6

الرومانية

SQ )6

األلبانية

NL )7

الهولندية

BG )7

البلغارية

SK )7

السلوفاكية



4P419250-1 – 2015.10

الدليل المرجعي لفني التركيب

28

ارزألا رظح

1414حظر األزرار
●تقييد عدد من األزرار القابلة للتشغيل.
<الشاشة األساسية>

14-1

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال في الشاشة 
األساسية .يتم عرض القائمة الرئيسية.

14-1

14-2

 Lock Function 1يمكن إظهارها بالضغط على
ثوان.
الزر القائمة/اإلدخال لمدة 4
ٍ

14-2

1/2

14-3

1حدد   Lock Functionواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض القائمة "."Lock Function

14-3

1/3

14-4

1حدد   Prohibit Buttonsواضغط على الزر
القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة "Prohibit
."Buttons

14-4

14-5

1حدد " "Up/Dwn/L/Rأو " "On/Offأو 
" "Modeأو " "Fan Speedباستخدام األزرار
(يسار/يمين) و" "Lock/Unlockباستخدام
(ألعلى/ألسفل).
األزرار

14-5
14-6

14-6

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
التأكيد.

14-7

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
إدخال اإلعدادات والرجوع إلى الشاشة األساسية.

Cool

Set to

28°C

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<القائمة الرئيسية>
Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال
ثوان.
لمدة 4
ٍ

Return

Main Menu
Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

Prohibit Buttons
Up/Dwn/L/R: UNLOCK
On/Off: UNLOCK
Mode: LOCK
Fan Speed: LOCK
Setting

14-7

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Return

Prohibit Buttons
?Save the settings

No

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Yes

Setting

Return

<الشاشة األساسية>
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1 14-8لتعطيل الزر اإلدخال/القائمة واإللغاء في الشاشة 
األساسية ،اتبع ما يلي:
1.1استمر في الضغط على الزر .
2.2اضغط على المفاتيح الـ  3المشار إليها بالتزامن (لفترة
وجيزة) أثناء استمرار الضغط على الزر .
لتمكين الزر اإلدخال/القائمة واإللغاء في الشاشة 
األساسية ،اتبع نفس اإلجراء.

1

2

2
2

2

مالحظة

إذا كنت تريد تقييد عدد األزرار القابلة للتشغيل على وحدة التحكم عن بُعد الفرعية ،ابدأ فقط بتوصيل وحدة التحكم هذه بالوحدة .تأكد من
تعيين وحدة التحكم هذه على "( "mainإعداد المصنع االفتراضي) أوالً ،وقم بتغيير القيود على اإلعداد الذي تفضله ثم قم بتعيين وحدة
التحكم عن بُعد على "."sub

BRC1E53
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ةفيظولا رظح

1515حظر الوظيفة
●تقييد عدد من الوظائف القابلة للتشغيل.

15-1

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال في الشاشة 
األساسية .يتم عرض القائمة الرئيسية.

15-1

15-2

 Lock Function 1يمكن إظهارها بالضغط على
ثوان.
الزر القائمة/اإلدخال لمدة 4
ٍ

15-2

1/2

15-3

1حدد   Lock Functionواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض القائمة "."Lock Function

15-3

1/3

15-4

1حدد   Function Prohibitionواضغط على
الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة "Function
."Prohibition

15-4

15-5

1حدد الوظيفة المطلوبة باستخدام األزرار
(يسار/يمين) و" "Lock/Unlockباستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل).

15-5
15-6

15-6

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
التأكيد.

15-7

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
إدخال اإلعدادات والرجوع إلى الشاشة األساسية.

Cool

Set to

28°C

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<القائمة الرئيسية>
Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

Setting

Main Menu
Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Setting

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Setting

1/2

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Function Prohibition

:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK

Ventilation
Schedule
Filter Auto Clean
Configuration
Clock & Calendar
Energy Saving list
Setting

15-7

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال
ثوان.
لمدة 4
ٍ

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Function Prohibition
?Save the settings

No

Yes
اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Setting

Return

<الشاشة األساسية>
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مالحظة

●إذا كنت تريد تقييد عدد الوظائف القابلة للتشغيل على وحدة التحكم عن بُعد الفرعية ،ابدأ فقط بتوصيل وحدة التحكم هذه بالوحدة .تأكد
من تعيين وحدة التحكم هذه على "( "mainتعيين المصنع) أوالً ،وقم بتغيير القيود على اإلعداد الذي تفضله ثم قم بتعيين وحدة التحكم
عن بُعد على "."sub
●عند منع وظيفة ،سيتم عرض األيقونة 
بجوار الوظيفة.

1616وضع الحظر
●تقييد عدد من األوضاع القابلة للتشغيل.
<الشاشة األساسية>

16-1

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال في الشاشة 
األساسية .يتم عرض القائمة الرئيسية.

16-1

16-2

 Lock Function 1يمكن إظهارها بالضغط على
ثوان.
الزر القائمة/اإلدخال لمدة 4
ٍ

16-2

1/2

16-3

1حدد   Lock Functionواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض القائمة "."Lock Function

16-3

1/3

16-4

1حدد   Prohibit Modeواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض شاشة "."Prohibit Mode

16-4

Set to

28°C

<القائمة الرئيسية>
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال
ثوان.
لمدة 4
ٍ

Main Menu

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Setting

BRC1E53

Return

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Setting



اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Main Menu

Setting

4P419250-1 – 2015.10

Cool

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
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16-5

1حدد " "Fanأو " "Coolأو " "Heatأو ""Auto
أو " "Dryأو " "VentCleanباستخدام األزرار
(يسار/يمين) و"تمكين/تعطيل" الوضع المحدد
(ألعلى/ألسفل).
باستخدام األزرار

16-6

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
يتم عرض شاشة التأكيد.

16-7

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
تأكيد اإلعدادات والرجوع إلى الشاشة األساسية.

16-5
16-6

Prohibit Mode
:Enable
:Enable
:Enable
:Enable
:Enable
:Enable
Setting

16-7

Fan
Cool
Heat
Auto
Dry
VentClean

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

Prohibit Mode
?Save the settings

Yes

No

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Setting

Return

<الشاشة األساسية>

مالحظة

ً
نشطا عند الرجوع إلى الشاشة األساسية .لن يصبح الوضع المعطل متاحً ا فقط عند تغيير
●عند قفل وضع نشط حاليًا ،سيظل هذا الوضع
الوضع .عند قفل جميع األوضاع ،ال يمكن التغيير إلى وضع آخر بخالف الوضع النشط حاليًا.
●إذا كنت تريد تقييد عدد األوضاع القابلة للتشغيل على وحدة التحكم عن بُعد الفرعية ،ابدأ فقط بتوصيل وحدة التحكم هذه بالوحدة .تأكد
من تعيين وحدة التحكم هذه على "( "mainإعداد المصنع االفتراضي) أوالً ،وقم بتغيير القيود على اإلعداد الذي تفضله ثم قم بتعيين
وحدة التحكم عن بُعد على "."sub
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يطايتحالا ةدحولاو لمحلا ريودت

1717تدوير الحمل والوحدة االحتياطية
تم تزويد وظيفة التدوير للوحدات التي تعمل في بيئات عمل حرجة (مثال ،في غرف الخوادم التي تتطلب معدالت تبريد كبيرة) .في هذه الحالة ،يتم
تزويد النظام بوحدة احتياطية إضافية .يؤدي تمكين التدوير إلى:
●التدوير :نظرً ا ألن النظام مزود بالعديد من الوحدات عما هو مطلوب لتقديم حمل التدفئة/التبريد ،ستظل إحدى الوحدات غير نشطة أثناء
التشغيل العادي .بعد فترة زمنية معينة( ،مثالً "وقت دورة التدوير") ،سيبدأ تشغيل الوحدة غير النشطة وستصبح الوحدة التي كانت نشطة غير
نشطة (أي تدوير الحمل) .وبما أنه يُسمح للوحدات بأخذ فترة راحة بشكل متناوب ،يزيد العمر االفتراضي للنظام.
●الوحدة االحتياطية :يسمح وجود وحدة احتياطية بوجود وفرة إضافية بالنظام .في حالة حدوث عطل بوحدة نشطة ،يعمل التدوير على التأكد من
استبدالها بالوحدة غير النشطة.

وﺣدة دﻋم

وﺣدة دﻋم

وﺣدة دﻋم

ﺧطﺄ

مالحظة

●للسماح للوحدة االحتياطية الوصول إلى سعة التبريد/التدفئة الخاصة بها ،يتم تضمين فترة تداخل حيث تكون جميع الوحدات فيها نشطة.
(إعداد الحقل )cfr. 1E-7
●يعتمد أمر التدوير على رقم الوحدة المعين .للحصول على تعليمات حول كيفية تغيير رقم الوحدة ،اتصل بالوكيل المحلي.
●للتمكن من استخدام وظيفة التدوير ،يتطلب التحكم في المجموعة .لمزيد من المعلومات ،انظر " .22مخطط التوصيل"
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يطايتحالا ةدحولاو لمحلا ريودت
<الشاشة األساسية>

17-1

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال في الشاشة 
األساسية .يتم عرض القائمة الرئيسية.

17-1

17-2

1يمكن إظهار  Rotationبالضغط على الزر
ثوان.
القائمة/اإلدخال لمدة 4
ٍ

17-2

1/2

17-3

1حدد   Rotationواضغط على الزر القائمة/
اإلدخال .يتم عرض القائمة "."Rotation

17-3

1/3

17-4

1حدد Rotation Cycle Time Setting
واضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض
الشاشة "."Rotation

17-4

17-5

1حدد وقت دورة التدوير المطلوب باستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل).

17-5

17-6

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
التأكيد.

17-7

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
إدخال اإلعدادات والرجوع إلى الشاشة األساسية.

17-6
17-7

Cool

Set to

28°C

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

<القائمة الرئيسية>
Main Menu
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال
ثوان.
لمدة 4
ٍ

Main Menu
Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

Rotation
Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Setting

Return

Rotation
Rotation Cycle Time Setting

24 hr
Setting

قم بتغيير وقت دورة التدوير باستخدام
(ألعلى/ألسفل).
األزرار
Return

Rotation
?Save the settings

No

Yes

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Return

<الشاشة األساسية>
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17-8

1لتمكين/تعطيل  ،Rotationانتقل إلى القائمة 
" "Rotationوحدد Enable/Disable

17-8

17-9

(ألعلى/ألسفل)
1اضغط على األزرار
لتحديد  Enableأو   . Disableوستظهر شاشة 
التأكيد عند الضغط على زر القائمة/اإلدخال.

17-9

17-10

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
يتم تمكين/تعطيل الوظيفة والرجوع إلى الشاشة 
األساسية.

Rotation
Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Return

Setting

Rotation
Enable/Disable

Disable
Setting

17-10

قم بتغيير اإلعداد باستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل).
Return

Rotation
?Save the settings

No

Yes

Setting

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Return

<الشاشة األساسية>

مالحظة

●بعد حفظ التغييرات على اإلعدادات ،يتم تمكين  Rotationتلقائيًا.
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يجراخلا لخدلا كباشت ةفيظو

1818وظيفة تشابك الدخل الخارجي
مالحظة

●يكون متوفرً ا فقط عندما يكون مهايئ اإلدخال الرقمي  *BRP7A5متصالً.
●في حالة وجود مشكالت في االتصال أو في حالة عدم عمل المهايئ بشكل صحيح ،لن تكون القائمة External Input Interlock
مرئية في القائمة .Service Settings
●عند توصيل وحدة تحكم عن بُعد ثانية ،فال يمكن استخدام مهايئ اإلدخال الرقمي .*BRP7A5
●عند توصيل مهايئ اإلدخال الرقمي  ،*BRP7A5سيتم تعطيل وظيفة الجدولة طالما تم توصيل مهايئ اإلدخال الرقمي .*BRP7A5
لمزيد من المعلومات حول وظيفة الجدولة ،انظر دليل التشغيل.
●عند توصيل وحدة تحكم مركزية ،يمكن إلغاء وظيفة  External Input Interlockبواسطة وحدة التحكم المركزية .تمتلك وحدة
التحكم المركزية أولوية وتعمل كما لم يتم توصيل مهايئ اإلدخال الرقمي .*BRP7A5

●يُرجى التأكد من أن مهايئ اإلدخال الرقمي  *BRP7A5والمالمسات االختيارية (مالمس النافذة ومالمس بطاقة المفتاح) قد تم تركيبها بشكل
صحيح .ال تنس التأكد من أن مالمس " "No Voltعلى لوحة  PCBلمهايئ اإلدخال الرقمي  *BRP7A5في الموضع الصحيح.
●لتركيب وتوصيل مهايئ اإلدخال الرقمي  ،*BRP7A5انظر دليل التركيب المناظر.
<الشاشة األساسية>

18-1

ثوان أو 
1اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء لمدة 4
ٍ
أكثر .يتم عرض القائمة .Service Settings

18-1

18-2

1حدد   External Input Interlockواضغط على
الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض الشاشة "External
."Input Interlock

18-2

Set to

28°C

اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء
ثوان أو أكثر أثناء تشغيل
لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية.

<إعدادات الخدمة>
1/3

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Setting

الدليل المرجعي لفني التركيب
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Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
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18-3

1يمكنك تحديد " "B2 Delay Timerأو "B2
 "Reset Timerأو " "Reset On/Offأو 
" "Reset Modeأو " "Reset Cool SPأو 
" "Reset Heat SPباستخدام األزرار
(األيمن/األيسر) وتغيير اإلعدادات باستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل).

18-4

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
التأكيد.
1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
إدخال اإلعدادات ويتم الرجوع إلى قائمة Service
.Settings

18-5

18-3
18-4

External Input Interlock
:1min
:20hrs
:OFF
:-:22°C
:22°C

B2 Delay Timer
B2 Reset Timer
Reset On/Off
Reset Mode
Reset Cool SP
Reset Heat SP
Setting

18-5

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

External Input Interlock
?Save the settings

Yes

No

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Setting

Return

<إعدادات الخدمة>
الشرح

المعلمة

القيمة االفتراضية

القيم المحتملة

B2 Delay Timer

المؤقت الذي يبدأ بعد إزالة بطاقة المفتاح .طالما لم ينت ِه هذا  10 - 0دقائق
المؤقت ،تستمر الوحدة في العمل بشكل طبيعي.

B2 Reset Timer

المؤقت الذي يبدأ عند انتهاء مؤقت التأخير .عند انتهاء هذا
المؤقت ،يتم تغيير الحالة السابقة إلى الحالة "إعداد إعادة
الضبط االفتراضي".

 20 – 0ساعة

Reset On/Off

حالة تشغيل/إيقاف تشغيل "إعداد إعادة الضبط 
االفتراضي".

"تشغيل"" ،إيقاف التشغيل"" "--" ،إيقاف التشغيل"

""min 1

""hrs 20

Reset Mode

وضع تشغيل "إعداد إعادة الضبط االفتراضي".

"Auto", "Cool", "Heat",
"--" ,""Fan

""--

Reset Cool SP

نقطة ضبط تبريد "إعداد إعادة الضبط االفتراضي".

انظر نطاق نقطة ضبط الوحدة
الداخلية وتقييد نطاق نقطة 
الضبط."--" ،

""22°C

Reset Heat SP

نقطة ضبط تدفئة "إعداد إعادة الضبط االفتراضي".

انظر نطاق نقطة ضبط الوحدة
الداخلية وتقييد نطاق نقطة 
الضبط."--" ،

""22°C

مالحظة

●عندما تكون المعلمة هي " ,"--هذا يعني أنه لن يتم تغيير أي شيء لهذه المعلمة ويتم االحتفاظ بالقيمة النشطة الحالية.
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منطق مالمس النافذة:
مالمس النافذة B1

الوقت

مالمس بطاقة المفتاح B2

قلغم

قلغم

/

حتف

قلغم

/

اإلجراء
•تعمل الوحدة بشكل طبيعي.
•تعود الوحدة إلى الحالة السابقة قبل فتح
المالمس.
يتم إيقاف تشغيل الوحدة بشكل إلزامي (إيقاف التشغيل):
•ال توجد وظائف مؤقت التأخير وإعادة الضبط.
•ال توجد وظيفة التراجع.
•من غير الممكن تشغيل الوحدة باستخدام الزر
تشغيل/إيقاف التشغيل.

منطق مالمس بطاقة المفتاح:
مالمس النافذة B1

مالمس بطاقة المفتاح B2

قلغم

قلغم

الوقت

اإلجراء

•/
•مؤقت التأخير < الوقت <
مؤقت إعادة الضبط
•الوقت > مؤقت إعادة
الضبط

•تعمل الوحدة بشكل طبيعي.
•تعود الوحدة إلى الحالة السابقة قبل فتح المالمس
في حالة عدم انتهاء مؤقت إعادة الضبط.
•تعود الوحدة إلى الحالة "إعداد إعادة الضبط 
االفتراضي" (إعداد القائمة) في حالة انتهاء
مؤقت إعادة الضبط.

قلغم

حتف

الوقت < مؤقت التأخير

تعمل الوحدة بشكل طبيعي.

قلغم

حتف

الوقت > مؤقت التأخير

يتم إيقاف تشغيل الوحدة بشكل إلزامي (إيقاف التشغيل):
•سيعمل التراجع أم ال بنا ًء على ما إذا تم تمكين
وظيفة التراجع.
•من غير الممكن تشغيل الوحدة باستخدام الزر
تشغيل/إيقاف التشغيل.
•يبدأ مؤقت إعادة الضبط بالعد بعد انتهاء مؤقت 
التأخير.

مالحظة

●تتألف الحالة السابقة من حالة تشغيل/إيقاف التشغيل ،ووضع التشغيل ،ونقطة ضبط التبريد والتدفئة.
●يمكن تغيير سرعة المروحة والتراجع عن نقطة ضبط التبريد والتدفئة في أي وقت بدون فقدان التغييرات عند استخدام المالمسات.
●يتم تخزين سرعة المروحة لوضعي التشغيل الرئيسيين بشكل مستقل .لوضع التدفئة فقط سرعة المروحة المحفوظة والتبريد فقط،
ولوضعي  Dryو Fanسرعة المروحة الخاصة بهما فقط.
●ال يتم حفظ التغييرات التي تم إجراؤها أثناء فتح مالمس بطاقة المفتاح وعدم انتهاء مؤقت التأخير (التشغيل العادي) عند غلق المالمس
مرة أخرى.

الدليل المرجعي لفني التركيب

39

BRC1E53
4P419250-1 – 2015.10

يجراخلا لخدلا كباشت ةفيظو

منطق مجموعة مالمسات النافذة وبطاقة المفتاح:
●لمالمس النافذة أولوية على مؤقت التأخير ووظيفة تراجع مالمس بطاقة المفتاح:
فعند فتح مالمس النافذة أثناء فتح مالمس بطاقة المفتاح ،ينتهي مؤقت التأخير فورً ا إذا كان ال يزال قيد التشغيل ولن تعمل وظيفة التراجع بعد
ذلك .سيبدأ مؤقت إعادة الضبط فورً ا في العد أو لن تتم إعادة الضبط عندما يكون قيد التشغيل بالفعل.
●لوظيفة مؤقت إعادة الضبط الخاصة بمالمس بطاقة المفتاح أولوية على مالمس النافذة عند الرجوع إلى الحالة السابقة:
فعند فتح مالمس بطاقة المفتاح أثناء فتح مالمس النافذة ،سيبدأ تشغيل مؤقت التأخير .عند انتهاء مؤقت التأخير ،سيبدأ تشغيل مؤقت إعادة
الضبط .عند انتهاء مؤقت إعادة الضبط ،يتم تحديث الحالة السابقة إلى الحالة "إعداد إعادة الضبط االفتراضي".

المثال ( 1انظر "المثال  "1في الصفحة )41

a) aقم بإزالة بطاقة المفتاح ،وستستمر الوحدة في العمل بشكل عادي حتى انتهاء مؤقت التأخير.
b) bافتح النافذة قبل انتهاء مؤقت التأخير ،تتوقف الوحدة فورً ا .ليس من الممكن تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة ،ال تعمل وظيفة التراجع ،يتوقف
مؤقت التأخير عن العد ويبدأ مؤقت إعادة الضبط في العد.
c) cأدخل بطاقة المفتاح ،يتم إجراء تحديث للحالة السابقة فقط .يتم إيقاف تشغيل الوحدة بشكل إلزامي في حين ال يزال يتم تعطيل وظيفة التراجع
(انظر منطق مالمس النافذة):
●إذا لم يتم تعطيل مؤقت إعادة الضبط قبل إدخال بطاقة المفتاح ،فتكون الحالة السابقة هي نفسها الحالة األصلية نظرً ا ألن هناك تغيير
فقط إلى الحالة إيقاف التشغيل اإللزامي.
●إذا تم انتهاء مؤقت إعادة الضبط قبل إدخال بطاقة المفتاح ،فتكون الحالة السابقة هي الحالة "إعداد إعادة الضبط االفتراضي".
d) dأغلق النافذة وستعود الوحدة إلى الحالة السابقة .تعتمد الحالة السابقة على انتهاء مؤقت إعادة الضبط.

المثال ( 2انظر "المثال  "2في الصفحة )42

a) aافتح النافذة ،تتوقف الوحدة فورً ا .ال يمكن تشغيل الوحدة باستخدام الزر تشغيل/إيقاف التشغيل ،وال تعمل وظيفة التراجع ،وال يبدأ مؤقت 
التأخير في العد.
b) bقم بإزالة بطاقة المفتاح .يبدأ مؤقت التأخير في العد.
c) cأغلق النافذة .تكون الحالة مماثلة كما لم يتم فتح النافذة أب ًدا (سيعمل التراجع إذا تم تمكينه).
●إذا انتهى مؤقت التأخير قبل غلق النافذة ،فيبدأ مؤقت إعادة الضبط في العد .ال يكون لغلق النافذة تأثير على مؤقت إعادة الضبط.
●إذا لم ينت ِه مؤقت التأخير قبل غلق النافذة ،فسينتهي مؤقت التأخير فورً ا ويبدأ مؤقت إعادة الضبط بالعد.
d) dعند انتهاء مؤقت إعادة الضبط ،يتم تحديث الحالة السابقة إلى الحالة "إعداد إعادة الضبط االفتراضي".
e) eأدخل بطاقة المفتاح.
●إذا لم ينت ِه مؤقت إعادة الضبط قبل إدخال بطاقة المفتاح ،فتعود الوحدة إلى حالة ما قبل فتح النافذة (حالة التشغيل األخيرة).
●إذا تم انتهاء مؤقت إعادة الضبط قبل إدخال بطاقة المفتاح ،فتنتقل الوحدة إلى الحالة "إعداد إعادة الضبط االفتراضي".
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المثال 1

د)

ج)

 تقولا
مهم ريغ
ب)

أ)

الوقت
<
مؤقت 
إعادة
الضبط

تقولا
<
 تقؤم
ريخأتلا

ال توجد حالة سابقة
حديثة
:ةقباسلا ةلاحلا
)أ لبق

ج)

يبدأ مؤقت التأخير

إيقاف التشغيل
اإللزامي

ةلاحلا
:ةقباسلا
)أ لبق

ةلاحلا
:ةقباسلا
)أ لبق

الوقت
>
مؤقت 
إعادة
الضبط

:ةقباسلا ةلاحلا
ةداعإ دادعإ" ةلاحلا
 طبضلا
"يضارتفالا

41

د)

ريغ تقولا
مهم

حالة سابقة حديثة
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الرجوع إلى الحالة
السابقة:
(قبل أ)

الرجوع إلى الحالة
السابقة:
حالة "إعداد إعادة
الضبط االفتراضي"
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المثال 2

هـ)

ج)

الوقت < مؤقت 
إعادة الضبط

أ)

ب)
الوقت
<
مؤقت 
التأخير

تمكين التراجع،
يبدأ مؤقت إعادة
الضبط
ةلاحلا
:ةقباسلا
)أ لبق

 تقولا
مهم ريغ
إيقاف التشغيل
اإللزامي

يبدأ مؤقت التأخير

ةلاحلا
:ةقباسلا
)أ لبق

ةلاحلا
:ةقباسلا
)أ لبق

مؤقت 
التأخير
<
الوقت
<
مؤقت إعادة
الضبط

ج)

ةلاحلا
:ةقباسلا
)أ لبق
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الرجوع إلى
الحالة السابقة:
(قبل أ)

الوقت = مؤقت 
إعادة الضبط

د)

تمكين التراجع،
استمرار مؤقت
إعادة الضبط
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الوقت < مؤقت 
إعادة الضبط

تقولا
=
 تقؤم
ةداعإ حالة سابقة حديثة
طبضلا

هـ)

الرجوع إلى
الحالة السابقة:
حالة "إعداد
إعادة الضبط
االفتراضي"

ةلاحلا
ةلاح :ةقباسلا
ةداعإ دادعإ"
 طبضلا
"يضارتفالا
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داحألاو يئانثلا طبضلا ةطقن عضو

1919وضع نقطة الضبط الثنائي واألحادي
مالحظة

●عند توصيل وحدة تحكم مركزية ،يتم إلزام وحدة التحكم عن بُعد بوضع نقطة الضبط األحادي .ال يمكن التغيير إلى وضع نقطة الضبط 
الثنائي.
●التبديل بين وضع نقطة الضبط األحادي والثنائي
●يتم تعيين وضع نقطة الضبط األحادي بتحديد ""Single SP
●يتم تعيين وضع نقطة الضبط الثنائي بتحديد " "0°C"8°C" -
<الشاشة األساسية>

19-1

ثوان
1اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء لمدة 4
ٍ
أو أكثر .يتم عرض القائمة .Service Settings

19-1

19-2

1حدد   Min Setpoints Differentialواضغط 
على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض الشاشة "Min
."Setpoints Differential

19-2

19-3

1حدد " "Noneأو " "Single Spأو " "0°C–
" "8°Cباستخدام األزرار
(ألعلى/ألسفل).

19-4

1اضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم عرض شاشة 
التأكيد.

19-3
19-4

19-5

1حدد   Yesواضغط على الزر القائمة/اإلدخال .يتم
تأكيد اإلعدادات والرجوع إلى القائمة Service
.Settings

19-6

1اضغط على زر اإللغاء مرة واحدة .يتم إعادة تشغيل
وحدة التحكم عن بُعد والرجوع إلى الشاشة األساسية.

Set to

28°C

Cool
اضغط مع االستمرار على زر اإللغاء
ثوان أو أكثر أثناء تشغيل
لمدة 4
ٍ
اإلضاءة الخلفية.

<إعدادات الخدمة>
Service Settings

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Setting

Min Setpoints Differential
Min Setpoints Differential

Single Sp
Setting

19-5

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Return

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.

Min Setpoints Differential
?Save the settings

Yes

No

اضغط على الزر القائمة/اإلدخال.
Setting
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Return

<إعدادات الخدمة>
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رخألا ةمدخلا تادادعإ

مالحظة

●في وضع نقطة الضبط األحادي ،تكون نقاط ضبط التبريد والتدفئة مماثلة .يؤدي تغيير نقطة ضبط واحدة إلى تغيير نقطة الضبط 
األخرى تلقائيًا.
●في وضع نقطة الضبط الثنائي ،دائمًا هناك حد لنقطة ضبط التدفئة والتبريد:
	-نقطة ضبط التبريد ≥ نقطة ضبط التدفئة  +الحد األدنى لتفاضل نقاط الضبط.
عند انخفاض نقطة ضبط التبريد أقل من نقطة ضبط التدفئة  +الحد األدنى لتفاضل نقاط الضبط ،يتم خفض نقطة ضبط التدفئة 
تلقائيًا.
	-نقطة ضبط التدفئة ≤ نقطة ضبط التبريد  +الحد األدنى لتفاضل نقاط الضبط.
عند زيادة نقطة ضبط التدفئة أعلى من نقطة ضبط التبريد  -الحد األدنى لتفاضل نقاط الضبط ،يتم زيادة نقطة ضبط التبريد
تلقائيًا.

2020إعدادات الخدمة األخرى
Group Address2 20-1

●قم بتعيين عنوان المجموعة ورقم الوحدة للتحكم المركزي.
●يمكن تعيين عنوان المجموعة والوحدة فقط عند اتصال وحدة تحكم مركزية.
تكون هذه القائمة مرئية فقط عند اتصال وحدة تحكم مركزية.
●يمكن "تعيين" عنوان المجموعة والوحدة و"إصداره".

مالحظة

ال تنس تحرير عنوان المجموعة قبل فصل وحدة التحكم المركزية نظرً ا ألنه لن تتمكن من الوصول إلى القائمة بعد ذلك.

Indoor/Outdoor unit Airnet Address2 20-2
●قم بتعيين عنوان  Airnet Addressللوحدة الداخلية والخارجية.

Indoor Unit Status2 20-3

●تحقق من درجات حرارة المقاوم الحراري للوحدة الداخلية.
SkyAir
المقاوم الحراري لسحب الهواء
المقاوم الحراري للمبادل الحراري
المقاوم الحراري لتفريغ الهواء
-

Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
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VRV
المقاوم الحراري لسحب الهواء
المقاوم الحراري ألنبوب سائل المبادل الحراري
المقاوم الحراري ألنبوب غاز المبادل الحراري
المقاوم الحراري لتفريغ الهواء
-
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رخألا ةمدخلا تادادعإ

Outdoor Unit Status2 20-4

●تحقق من درجات حرارة المقاوم الحراري للوحدة الخارجية.
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6

SkyAir
المقاوم الحراري للهواء الخارجي
المقاوم الحراري للمبادل الحراري
المقاوم الحراري ألنبوب الصرف
-

VRV
-

Forced Fan ON2 20-5

●تشغيل المروحة (المراوح) بشكل إلزامي للوحدات الداخلية الفردية.
●يمكن استخدام هذه الوظيفة للتحقق من أي رقم وحدة داخلية مرتبط بوحدة داخلية.

Switch Main Sub Controller2 20-6
●تبديل تصميم وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية والفرعية.

مالحظة

●يتطلب تغيير التصميم الرئيسي/الفرعي إيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى.

Filter Indicator2 20-7

●إلعادة ضبط مؤقت مؤشر الفلتر لجميع الوحدات الداخلية.

Test Filter Auto Clean2 20-8

●تحقق ما إذا كان تنظيف الفلتر تلقائيًا يعمل أم ال.
●تتوفر هذه الوظيفة فقط في حالة تركيب اللوحة التزيينية للتنظيف الذاتي.
●عند تعطيل ( Filter Auto Cleanتعطيل تنظيف الفلتر تلقائيًا) ،سيتم عرض الرسالة " "Auto filter clean is disabledعند
فتح الشاشة .Test Filter Auto Clean

Brush/Filter Ind2 20-9

●إلعادة ضبط مؤقت مؤشر الفلتر لجميع الوحدات الداخلية.
●تتوفر هذه الوظيفة فقط في حالة تركيب اللوحة التزيينية للتنظيف الذاتي.

Disable Filter Auto Clean2 20-10

●تمكين/تعطيل استخدام وظيفة .Filter Auto Clean
●عند تعطيل الوظيفة ،سيتم عرض الرسالة " "Auto filter clean is disabledعند فتح الشاشة  Test Filter Auto Cleanو
.Filter Auto Clean
●تتوفر هذه الوظيفة فقط في حالة تركيب اللوحة التزيينية للتنظيف الذاتي.
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ثيدحتلا ةادأ مادختساب جماربلا ثيدحت

2121تحديث البرامج باستخدام أداة التحديث
●تختلف اللغات التي تدعمها وحدة التحكم عن بُعد حسب طراز وحدة التحكم عن بُعد.
●يمكن تثبيت حزم اللغات األخرى باستخدام الخيار "كابل  USBالمتصل بالكمبيوتر" ( + )EKPCCAB3برنامج أداة التحديث.
●المتطلبات األساسية:
	-برنامج أداة التحديث :يُرجى االتصال بالوكيل المحلي للحصول على اإلصدار الصحيح.
	"-كابل  USBالمتصل بالكمبيوتر"  EKPCCAB3أو أعلى :يشمل مجموعة األسالك والكابالت 4P344073-1-
و( 4PW64322-1Aكالهما مطلوب أثناء التثبيت).
تعليمات التثبيت:
1.1تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية.
2.2قم بتوصيل الكابالت.
انظر الشكل أدناه لمعرفة كيفية توصيل الكابالت.
3.3قم بتشغيل الوحدة الداخلية.
4.4ابدأ تشغيل أداة التحديث على الكمبيوتر.
5.5تابع إلى النافذة " ."Update Procedure Selectionيتم اكتشاف برنامج وحدة التحكم عن بُعد تلقائيًا.
6.6أدخل اسم الطراز " "BRCفي مربع الفلتر وحدد حزمة اللغة المطلوبة.
7.7اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة (إضافة إلى ذلك ،هناك حاجة إلى الكابل  4P344073-1أثناء التثبيت).

A

X1

c

a

b

X1A

d

a) aكمبيوتر مزود بأداة تحديث
b) bكابل USB
c) cلوحة  PCBلوحدة التحكم عن بُعد
d) dإلى الوحدة الداخلية
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول اللغات المتاحة على " "Language .13في الصفحة.28 
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 ليصوتلا ططخم

2222مخطط التوصيل
2 22-1المخطط النموذجي

P1 P2

P1 P2

2 22-2المخطط النموذجي للتحكم في المجموعة
2
P1 P2

1
P1 P2

0
P1 P2

P1 P2

مالحظة

●للتمكن من تمكين وظيفة التدوير ،يتطلب التحكم في المجموعة.
●عند استخدام التحكم في المجموعة ،تقوم كل وحدة بتعيين عنوان تلقائيًا (مثال ،رقم الوحدة) .في حالة تمكين وظيفة التدوير ،يحدد هذا
الرقم أمر التدوير .للحصول على تعليمات حول كيفية تغيير رقم الوحدة ،اتصل بالوكيل المحلي.
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 ليصوتلا ططخم

2 22-3التحكم في المجموعة :وحدة التحكم الرئيسية  +وحدة التحكم الفرعية
2
P1 P2

1
P1 P2

0
P1 P2

P1 P2

P1 P2

2 22-4التحكم في المجموعة :وحدة التحكم  +مهايئ اإلدخاالت الرقمية *BRP7A5
2
P1 P2

1
P1 P2

0
P1 P2

P1 P2
P1 P2
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 ليصوتلا ططخم

2 22-5وحدة التحكم  +جهاز تحكم مركزي DIII

P1 P2

P1 P2

F1 F2

F1 F2

مالحظة

في حالة استخدام وحدة التحكم مع جهاز تحكم مركزي  ،DIIIحينئذ …
● ...يمكن تقييد وظيفة مؤقت الجدولة.
● ...عدم تمكين وضع التراجع.
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