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6.................................................................................................................מדריך עזר למתקין ולמשתמש במבט מהיר1.3

אודות מסמך זה1.1

קהל יעד

מתקינים מורשים + משתמשי קצה

ערכת תיעוד

מסמך זה מהווה חלק מערכת תיעוד. הערכה השלמה כוללת:
מדריך התקנה והפעלה:▪

הוראות התקנה-
הוראות הפעלה בסיסיות-

מדריך עזר למתקין ולמשתמש:▪
מידע מורחב בנושאי התקנה והפעלה-

הצהרת תאימות:▪

מידע: הצהרת תאימות
Daikin Europe N.V מצהירה בזאת שציוד הרדיו .BRC1Hתואם להנחיית האיחוד 

.BRC1H. הצהרת התאימות המקורית זמינה בדפי המוצר של EU/2014/53האירופי 

:BRC1Hהתיעוד זמין בדפי המוצר של 
▪BRC1H52W: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W

▪BRC1H52K: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K

▪BRC1H52S: https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S

https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S
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Madoka Assistantמידע: תיעוד באפליקציית 
השלט מאפשר לבצע פעולות הגדרה והפעלה בסיסיות בלבד. פעולות הגדרה והפעלה

 . לקבלת מידע נוסף,Madoka Assistantמתקדמות אפשר לבצע באמצעות האפליקציה 
Madoka Assistantעיין באפליקציה ובתיעוד שבאפליקציה. ניתן להוריד את האפליקציה 

.Apple Store ו-Google Playמ-

הגרסאות העדכניות ביותר של התיעוד המצורף עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט
 או אצל הספק שלך.Daikinהאזורי של 

התיעוד המקורי נכתב באנגלית. כל השפות האחרות הן תרגומים.

משמעות האזהרות והסמלים1.2

סכנה
מציין מצב הגורם מוות או פציעה חמורה.

סכנה: סכנת התחשמלות
מציין מצב שעלול לגרום להתחשמלות.

אזהרה
מציין מצב שעלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

זהירות
מציין מצב שעלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.

הודעה
מציין מצב שעלול לגרום נזק לציוד או לרכוש.

מידע
מציין עצות שימושיות או מידע נוסף.

סכנה: סכנת פיצוץ
מציין מצב שעלול לגרום לפיצוץ.

מדריך עזר למתקין ולמשתמש במבט מהיר1.3

תיאורפרק
איזה תיעוד קיים למתקין ולמשתמשאודות התיעוד

הוראות בטיחות שחובה לקרוא לפני ההתקנהאמצעי בטיחות כלליים

הוראות בטיחות שהמתקין חייב לקרוא לפניהוראות בטיחות ספציפיות למתקין
ההתקנה

למשתמש
סקירה של השלט-רחוקשלט-רחוק: סקירה

כיצד לתפעל את השלט-רחוקהפעלה
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תיאורפרק
כיצד לבצע תחזוקה וטיפול בשלט-רחוקתחזוקה וטיפול

מה לעשות במקרה של בעיותפתרון בעיות

למתקין
כיצד להוציא מהאריזה את השלט-רחוק והאביזריםאודות קופסת האריזה

מה יש לעשות ולדעת לפני הגעה לאתרהכנה

מה יש לעשות ולדעת כדי להתקין את השלט-רחוקהתקנה

כיצד להתניע את השלט-רחוקהתנעת המערכת

סקירה של השלט-רחוקשלט-רחוק: סקירה

מה יש לעשות ולדעת לצורך קביעת התצורה שלתצורה
המערכת לאחר התקנתה

מה יש לעשות ולדעת כדי להכניס לשימוש אתאודות האפליקציה
השלט-רחוק לאחר קביעת התצורה שלו

כיצד לתחזק את השלט-רחוקתחזוקה

מה לעשות במקרה של בעיותפתרון בעיות

מפרט המערכתנתונים טכניים

הגדרת מונחיםמילון מונחים
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אמצעי בטיחות כלליים2
בפרק זה

8................................................................................................................................................................למתקין2.1
9.............................................................................................................................................................למשתמש2.2

למתקין2.1

אמצעי הזהירות המתוארים במסמך זה עוסקים בנושאים חשובים ביותר, הקפד לפעול
לפיהם.

מידע
שלט זה הוא אביזר אופציונלי ואי אפשר להשתמש בו כמכשיר עצמאי. עיין גם במדריך

ההתקנה וההפעלה של היחידה הפנימית והחיצונית.

אזהרה
התקנה שלא כהלכה או חיבור ציוד או אביזרים עלולים לגרום להתחשמלות, קצר, דליפות,
שריפה או נזק אחר לציוד. יש להשתמש אך ורק באביזרים, בציוד אופציונלי ובחלקי חילוף

.Daikinמתוצרת או שמומלצים על ידי 

אזהרה
 על ידי חשמלאי מוסמך וחייבים לציית לחקיקהאך ורקכל חיווט השטח והרכיבים יותקנו 

הרלוונטית.

הודעה
יש להתקין את השלט-רחוק בפנים.

הודעה
בעת שימוש בשלט כתרמוסטט חדר, יש להתקין אותו במיקום שבו ניתן לזהות את

הטמפרטורה הממוצעת בחדר.

אסור להתקין את השלט במקומות הבאים:
מקומות החשופים לקרינת שמש ישירה.▪
מקומות שבהם השלט קרוב למקור חום.▪
מקומות החשופים לאוויר החיצוני או לרוח פרצים, כגון ליד דלת.▪
מקומות שבהם הצג עלול להתלכלך בקלות.▪
מקומות שבהם אין גישה קלה לבקרים.▪
.50°C או גבוהות מ-10°C–מקומות שבהם שוררות טמפרטורות נמוכות מ-▪
.95%מקומות שבהם הלחות היחסית גדולה מ-▪
במקומות שבהם ממוקמות מכונות הפולטות גלים אלקטרומגנטיים. גלים▪

אלקטרומגנטיים עלולים להפריע למערכת הבקרה ולגרום לתקלה בציוד.
מקומות שבהם השלט עלול להיחשף למים או באזורים לחים בדרך-כלל.▪

אם אינם בטוחים כיצד להפעיל את היחידה, צרו קשר עם הסוכן.
לאחר סיום ההתקנה:

יש לבצע הפעלת ניסיון כדי לבדוק תקלות.▪
יש להסביר למשתמש כיצד להפעיל את השלט.▪
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יש לבקש מהמשתמש לשמור את המדריך לשימוש עתידי.▪

מידע
יש להתייעץ עם המשווק בנוגע לשינוי המיקום ושינוי ההתקנה של השלט.

למשתמש2.2

אזהרה
אסור לנקות את השלט בממסים אורגניים, כגון מדלל צבע.

אזהרה
אסור להשתמש בחומרים דליקים (תרסיסי שיער או קוטלי

חרקים) בסביבת השלט.

אזהרה
כדי למנוע התחשמלות או שריפה:

אסור להפעיל את השלט בידיים רטובות.▪
אסור לפרק את השלט ולנגוע בחלקים הפנימיים שלו. צור▪

קשר עם הספק.
אסור לבצע שינויים בשלט או לנסות לתקן אותו. צור קשר עם▪

הספק.
אסור לשנות את מיקום השלט או להתקין אותו מחדש▪

בעצמך. צור קשר עם הספק.

אזהרה
אסור לשחק עם היחידה או עם השלט-רחוק שלה. הפעלה

מקרית על ידי ילד עלולה לגרום לפגיעה בתפקודי הגוף
ובבריאות.
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הוראות בטיחות ספציפיות למתקין3
יש לפעול תמיד לפי הוראות הבטיחות והתקנות הבאות.

זהירות
 לגעת בחלקים הפנימיים של השלט.אסור

זהירות
בעת סגירת השלט, היזהר לא למעוך את החוטים בין החלקים הנצמדים.

זהירות
לפני התנעת המערכת, ודא את הדברים הבאים:

חיווט היחידה הפנימית והחיצונית הושלם.▪

כיסויי לוח החיבורים של היחידה הפנימית והחיצונית סגורים.▪

זהירות
בעת חיבור השלט ליחידה הפנימית, ודא שחיווט לוח חיבורים והשידור של היחידה הפנימית

אינו מחובר.

אזהרה
 על ידי חשמלאי מוסמך וחייבים לציית לחקיקהאך ורקכל חיווט השטח והרכיבים יותקנו 

הרלוונטית.

אזהרה
לפני ביצוע פעולת תחזוקה או תיקון כלשהי, כבה את המערכת באמצעות השלט ונתק את

תוצאה אפשרית:אספקת החשמל למערכת באמצעות המפסק האוטומטי (מאמ"ת). 
התחשמלות או פציעה.

אזהרה
זליגת חשמל, התחשמלות או שריפה.תוצאה אפשרית:  לשטוף את השלט-רחוק. אסור
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שלט-רחוק: סקירה4
בפרק זה

12.............................................................................................................................................................על השלט4.1
13................................................................................................................................................................לחצנים4.2
13.........................................................................................................................................................סמלי סטטוס4.3
15.........................................................................................................................................................מחוון סטטוס4.4

על השלט4.1

בהתאם לתצורה, ניתן להפעיל את השלט באחד משלושה מצבי פעולה. כל מצב מספק
פונקציונליות שונה של השלט.

פונקציונליותמצב
השלט מתפקד באופן מלא.רגיל

כל התפקודים שמתוארים בסעיף
 זמינים.]3 16 ["הפעלה ٥"

ניתן להפעיל את השלט בתור שלט ראשי
)Master) או משני (Slave.(

השלט משמש רק להתרעה על גילויהתרעה בלבד
דליפות במערכת הכוללת יחידה פנימית

אחת.
התפקודים שמתוארים בסעיף

 אינם זמינים.]3 16 ["הפעלה ٥"
۔٧"למידע על התרעת גילוי דליפות, ראה 

.]3 31 ["גילוי דליפת קרר ٢
ניתן להפעיל את השלט בתור שלט ראשי

)Master) או משני (Slave.(

השלט משמש רק להתרעה על גילוימפקח
דליפות עבור המערכת כולה, כלומר מספר

יחידות פנימיות והשלטים שלהן. מצב זה
מיועד לשלט שייעשה בו שימוש במיקום
של פיקוח, לדוגמה, דלפק קבלה בבית

מלון.
התפקודים שמתוארים בסעיף

 אינם זמינים.]3 16 ["הפעלה ٥"
۔٧"למידע על התרעת גילוי דליפות, ראה 

.]3 31 ["גילוי דליפת קרר ٢
ניתן להפעיל את השלט רק בתור שלט

משני.

כדי ١۔١۔١٢"למידע נוסף על הדרך להגדיר את השלט כך שיתפקד במצב מסוים, ראה 
. בעת שימוש במצב 'מפקח', חשוב להגדיר את]3 44 ["לקבוע את התצורה של השלט

כתובת החדר שתחת פיקוח על מנת לדעת לאיזו יחידה פנימית התרעת דליפת קרר
.]3 111 ["כתובת חדר תחת פיקוח"מתרחשת. למידע נוסף, ראה 



שלט-רחוק: סקירה | 4

מדריך עזר למתקין ולמשתמש

13
BRC1H52W+K+S

Madokaשלט-רחוק חוטי – 
4P596266-1B – 2022.02

לחצנים4.2

+-

c b d

a

aהפעלה/כיבוי 
במצב כבוי, לחץ כדי להפעיל את המערכת.▪
במצב מופעל, לחץ כדי לכבות את המערכת.▪

bכניסה/הפעלה/הגדרה 
ממסך הבית, כניסה לתפריט הראשי.▪
מהתפריט הראשי, כניסה לאחד מתפריטי המשנה.▪
מתפריט המשנה המתאים, הפעלת מצב פעולה/אוורור.▪
באחד מתפריטי המשנה, אישור של הגדרה.▪

cגלילה מחזורית/כוונון 
גלילה שמאלה.▪
כוונון הגדרה (ברירת מחדל: הפחתה).▪

dגלילה מחזורית/כוונון 
גלילה ימינה.▪
כוונון הגדרה (ברירת מחדל: הוספה).▪

סמלי סטטוס4.3

תיאורסמל
חיווי לכך שמערכת פועלת.המערכת מופעלת. 

חיווי לכך שמערכת לא פועלת.המערכת כבויה. 

Bluetooth.(1(חיווי שהשלט מתקשר עם התקן נייד, לשימוש עם 
.Madoka Assistantהאפליקציה 

חיווי לכך שפונקציה מסוימת או פעולת המערכת נעולה ולכן אינעילה. 
אפשר להשתמש בה או לבחור אותה.

 חיווי לכך שהמערכת נשלטת על ידי ציוד בקרה מרכזיבקרה מרכזית.
(אביזר אופציונלי), ושהשליטה במערכת באמצעות השלט מוגבלת.

 חיווי לכך שההחלפה בין קירור לחימוםהחלפה תחת בקרה מרכזית.
נשלטת באופן מרכזי על ידי יחידה פנימית אחרת או על ידי בורר

קירור/חימום המחובר ליחידה החיצונית.

Daikin Europe. השימוש בסימנים הללו Bluetooth SIG, Inc הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות ®Bluetoothהמילה והסמל )1(
N.V.נעשה ברישיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם .



שלט-רחוק: סקירה | 4

מדריך עזר למתקין ולמשתמש

14
BRC1H52W+K+S

Madokaשלט-רחוק חוטי – 
4P596266-1B – 2022.02

תיאורסמל
 חיווי הפעלה של פונקציית הפשרה/הפעלההפשרה/הפעלה חמה.

חמה.

 חיווי לכך שהמערכת פועלת לפי לוח זמנים או שטיימרתזמון/טיימר.
הכיבוי מופעל.

. חיווי לכך שהשעה אינה מוגדרת בשלט.שעה לא מוגדרת

 חיווי שפעולת ניקוי עצמי של המסנןפעולת ניקוי עצמי של המסנן.
פעילה.

 בלבד).Sky Air חיווי שמצב 'התחלה מהירה' פעיל (התחלה מהירה.

).Sky Air only חיווי שמצב 'הפעלת בדיקה' פעיל (הפעלת בדיקה.

. חיווי שהיחידה הפנימית או היחידה החיצונית עוברת ביקורת.ביקורת

 חיווי שהיחידה הפנימית או היחידה החיצוניתביקורת תקופתית.
עוברת ביקורת.

 חיווי לכך שאחת היחידות הפנימיות מוגדרת במערכת כיחידתגיבוי.
גיבוי.

. חיווי לכך שמופעלת הגדרת זרימת אווירזרימת אוויר בכיוון מסוים
בכיוון מסוים.

 חיווי לכך שיש למערכת הודעה להצגה. כדי להציג את ההודעה,מידע.
עבור למסך המידע.

חיווי לכך שאירעה שגיאה או שיש לבצע תחזוקה באחדאזהרה. 
מרכיבי היחידה הפנימית.

חיווי לכך שיש הגבלה על צריכת החשמל שלמגבלת צריכת חשמל. 
המערכת, ושהמערכת פועלת בקיבולת מוגבלת.

חיווי לכך שההגבלה על צריכת החשמלסוף מגבלת צריכת חשמל. 
של המערכת הוסרה, ושהמערכת אינה פועלת בקיבולת מוגבלת.

 חיווי שמצב סבב פעיל.סבב.

. חיווי שהיחידה הפנימית פועלת בתנאי מרווח השהיה.מרווח השהיה

. חיווי שיחידת האוורור להשבת חום מחוברת.אוורור

מידע
 וכן]3 18 ["מצב הפעלה ٢۔٥"למידע על סמל מצב הפעולה וסמל מצב האוורור, ראה ▪

 בהתאמה.]3 28 ["מצב אוורור ١۔٦۔٥"

.Madoka Assistantרוב הסמלים קשורים לפעולות והגדרות שמוגדרות באפליקציה ▪
למידע נוסף, עיין באפליקציה.
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מחוון סטטוס4.4

+-

a

aמחוון סטטוס
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28..................................................................................................................................................................אוורור5.6
28.............................................................................................................................................מצב אוורור5.6.1
29.............................................................................................................................................קצב אוורור5.6.2

29.......................................................................................................................................................שימוש מתקדם5.7

שימוש בסיסי5.1

מסך הבית5.1.1

מצב מסך בית

מסך הבית של השלט יכול להיות רגיל או מפורט, בהתאם לתצורה. במסך הבית הרגיל
אפשר למצוא מידע מוגבל בלבד, אולם מסך הבית המפורט מספק מידע מגוון באמצעות

סמלי מצב. לאחר פרק זמן מסוים ללא פעילות, השלט תמיד יחזור למסך הבית.
מפורטרגילה

19

, אפשר להציג את הטמפרטורה הפנימית או את ערךמפורט במצב מצב מסך ביתכאשר 
. למידע נוסף, ראה CO2 כפי שנמדד באמצעות יחידה שמצוידת בחיישן CO2ריכוז ה-

.]3 100 ["מסך"
CO2ערך ריכוז טמפרטורה פנימית

19

הפעלה ממסך הבית

במצבים מסוימים, השלט יאפשר לבצע פעולות ממסך הבית.
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פעולהתנאי
המערכת פועלת במצב קירור, חימום או

אוטומטי.
שינוי הטמפרטורה המוגדרת

המערכת כוללת אך ורק יחידות אוורור
להשבת חום.

שינוי קצב האוורור

מידע
בהתאם לתצורה, הטמפרטורה המוגדרת מוצגת במסך הבית כערך מספרי או כסמל.▪

.]3 22 ["אודות הטמפרטורה המוגדרת ١۔٣۔٥"למידע נוסף, ראה 

אם במסך הבית מופיעה הטמפרטורה המוגדרת בתור סמל, יופיעו רק סמלי המצב של▪
מצב מסך בית רגיל, גם אם השלט נמצא במצב מסך בית מפורט.

מידע
השלט כולל פונקציית חיסכון בחשמל שמכבה את המסך לאחר פרק זמן מסוים ללא פעילות.

כדי להפעיל מחדש את המסך, יש ללחוץ על לחצן כלשהו.

תפריט ראשי5.1.2

 כדי להיכנס לתפריט הראשי. עבור בין התפריטים בעזרתבמסך הבית, לחץ על 
 כדי להיכנס לאחד התפריטים.. לחץ שוב על  ו-הלחצנים 

תיאורתפריט
. קביעת מצב הפעולה.מצב פעולה

. קביעת הגדרות תאריך ושעה.תאריך ושעה

. קביעת כיוון זרימת האוויר מהיחידה הפנימית.כיוון זרימת אוויר

. קביעת מהירות המאוורר ביחידה הפנימית.מהירות מאוורר

. קביעת פעולה במצב אוורור.מצב אוורור

. קביעת מהירות מאוורר לפעולה במצב אוורור.קצב אוורור

Bluetooth הפעלת תקשורת .Bluetoothכדי לשלוט במערכת 
, ו/או כדי לבצע עדכוןMadoka Assistantבאמצעות האפליקציה 

תוכנה בשלט-רחוק.
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מידע
מספר התפריטים הזמינים תלוי ביחידה הפנימית שמופעלת באותו רגע.▪

בתפריט הראשי, הסמל של כל תפריט מייצג את ההגדרה או מצב הפעולה הפעיל▪
הנוכחי. בעת הפעלת השלט, התפריט שבו אתה מנווט עשוי להיראות שונה מזה המוצג

במדריך זה.

השלט מאפשר לבצע פעולות בסיסיות בלבד במערכת. פעולות מתקדמות (מרווח▪
.Madoka Assistantהשהייה, טיימר לוח זמנים ועוד) יש לבצע באמצעות האפליקציה 

מידע
 בתפריט הראשי,Xייתכן שהתפריטים יהיו נעולים. במקרה כזה, הם יופיעו מחוקים ב-

.Madoka Assistantבלוויית סמל מנעול. נעילת פונקציות מבוצעת דרך האפליקציה 
.]3 109 ["נעילת פונקציה" ובסעיף Madoka Assistantלקבלת מידע נוסף, עיין באפליקציה 

מצב הפעלה5.2

היחידה הפנימית יכולה לפעול במצבי פעולה שונים.
מצב הפעלהסמל

 במצב פעולה זה, הקירור יופעל כנדרש לפי הטמפרטורהקירור.
המוגדרת או פעולת מרווח השהייה.

. במצב זה, החימום יופעל כנדרש לפי הטמפרטורה המוגדרתחימום
או פעולת מרווח השהייה.

. במצב זה, המערכת מסחררת את האוויר בלי לחמם אומאוורר בלבד
לקרר אותו.

. במצב זה, המערכת תפחית את הלחות באוויר תוך הורדהייבוש
מינימלית של הטמפרטורה.

הטמפרטורה ומהירות המאוורר מבוקרות באופן אוטומטי, ואי אפשר
לשלוט בהן באמצעות השלט.

מצב ייבוש לא יפעל אם טמפרטורת החדר נמוכה מדי.

במצב זה, המערכת מאווררת את חלל החדר, אך לא מקררת ולא
מחממת אותו.

. במצב זה, מופעלת יחידת ניקוי האוויר האופציונלית.ניקוי אוויר

 פעולה משולבת של אוורור וניקוי אוויר.אוורור + ניקוי אוויר.

 במצב אוטומטי, היחידה הפנימית עוברת באופן אוטומטיאוטומטי.
ממצב חימום למצב קירור, כנדרש כדי להגיע לטמפרטורת המטרה.

מידע
מספר מצבי הפעולה הזמינים תלוי ביחידה הפנימית.
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אודות מצבי הפעולה5.2.1

מידע
אם היחידה הפנימית היא דגם לקירור בלבד, ניתן להגדירה לפעול רק במצב פעולה 'קירור',

'מאוורר בלבד' או 'ייבוש'.

מידע
כאשר מצבי פעולה אינם זמינים בתפריט מצב הפעולה, ייתכן גם שהם נעולים. נעילת מצבי

. לקבלת מידע נוסף, עיין באפליקציהMadoka Assistantפעולה מבוצעת דרך האפליקציה 
Madoka Assistant 3 109 ["נעילת פונקציה" ובסעיף[.

מידע
אם החלפת מצב הפעולה של יחידה פנימית נמצאת תחת בקרה מרכזית (סמל הסטטוס

'החלפה תחת בקרה מרכזית' מהבהב במסך הבית), לא ניתן לשנות את מצב הפעולה של
.]3 82 ["יחידת קירור/חימום ראשית"אותה יחידה פנימית. למידע נוסף, ראה 

קירור
אם הטמפרטורה בחוץ גבוהה, עשוי לחלוף זמן מה עד שטמפרטורת החדר תגיע

לטמפרטורה המוגדרת.
כאשר טמפרטורת החדר נמוכה, והיחידה הפנימית מוגדרת לפעול במצב קירור, היחידה
הפנימית עשויה להיכנס למצב הפשרה תחילה (לדוגמה, פעולת חימום), זאת כדי למנוע

ירידה בקיבולת הקירור של המערכת עקב כפור על מחליף החום. למידע נוסף, ראה
.]3 19 ["חימום"

היחידה הפנימית יכולה לפעול במצב קירור מכיוון שהיא פועלת בתנאי מרווח השהיה.
.]3 105 ["מרווח השהיה"למידע נוסף, ראה 

חימום
בעת הפעלה במצב חימום, למערכת נדרש זמן רב יותר להגיע לטמפרטורה המוגדרת
מאשר בעת הפעלה במצב קירור. כדי לפצות על כך, מומלץ לאפשר למערכת להתחיל

בפעולה מראש באמצעות פונקציית הטיימר.
היחידה הפנימית יכולה לפעול במצב חימום מכיוון שהיא פועלת בתנאי מרווח השהיה.

.]3 105 ["מרווח השהיה"למידע נוסף, ראה 
כדי למנוע פרצי אוויר קר והפחתה בקיבולת החימום של המערכת, המערכת יכולה לפעול

במצבי החימום המיוחדים הבאים:
תיאורפעולה

כדי למנוע אובדן קיבולת חימום עקבהפשרה
הצטברות כפור ביחידה החיצונית, המערכת

תעבור אוטומטית לפעולת הפשרה.
בזמן פעולת ההפשרה, מאוורר היחידה

הפנימית יפסיק לפעול, והסמל הבא יופיע
במסך הבית:

 עד6המערכת תחזור לפעולה רגילה לאחר 
 דקות.8

בזמן התנעה חמה, מאוורר היחידה בלבד)VRVהתנעה חמה (
הפנימית יפסיק לפעול, והסמל הבא יופיע

במסך הבית:
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מידע
כאשר המערכת עוצרת בזמן שהיחידה הפנימית פועלת במצב חימום, המאוורר ימשיך

לעבוד למשך כדקה אחת, על מנת להוציא חום שנותר ביחידה הפנימית.

מידע
ככל שטמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה יותר, כך קיבולת החימום נמוכה יותר. אם▪

קיבולת החימום של המערכת אינה מספיקה, מומלץ לכלול מכשיר חימום נוסף במערך
(אם נעשה שימוש במכשיר עם בעירה, יש לאוורר את החדר בקביעות. כמו כן, אין

להשתמש במכשיר חימום במקומות שבהם הוא יהיה חשוף לזרימת אוויר של היחידה
הפנימית).

היחידה הפנימית היא מסוג סחרור אוויר חם. כתוצאה מכך, לאחר תחילת הפעולה,▪
לוקח ליחידה הפנימית זמן מה לחמם את החדר.

מאוורר היחידה הפנימית יפעל אוטומטית עד שהטמפרטורה הפנימית של המערכת▪
תעלה לרמה מסוימת.

כאשר אוויר חם נשאר מתחת לתקרה וקר בכפות הרגליים, מומלץ לכלול מכשיר סחרור▪
במערך.

ייבוש

הודעה
כדי למנוע דליפת מים או תקלה במערכת, אין לכבות את המערכת מייד לאחר הפעלה של
יחידה פנימית. לפני כיבוי המערכת, המתן עד שמשאבת הניקוז תסיים לנקז מים שנשארו

ביחידה הפנימית (כדקה לערך).

מידע
כדי להבטיח התנעה חלקה, אין לכבות את המערכת בזמן שהיא פועלת.

אוטומטי

מידע
במקרה של לוגיקת טמפרטורה מוגדרת של יחידה פנימית, המערכת לא יכולה לפעול במצב
פעולה אוטומטי. לכן, כדי לאפשר מצב אוטומטי, עבור ללוגיקת הטמפרטורה המוגדרת של

לוגיקת" ובסעיף Madoka Assistantהשלט-רחוק. לקבלת מידע נוסף, עיין באפליקציה 
.]3 104 ["טמפרטורה מוגדרת

לוגיקת מצב אוטומטי תלויה בלוגיקת הטמפרטורה המוגדרת שנקבעה (הגדרת אפליקציה
Madoka Assistant.(

טמפרטורה מוגדרת כפולהטמפרטורה מוגדרת בודדת

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

DIFF

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

SP

טמפרטורה מוגדרת לקירור
טמפרטורה מוגדרת לחימום

DIFFהפרש מינימלי של טמפרטורה מוגדרת בין טמפרטורת החימום והקירור
+C1(עם טיימר שמירה) טמפרטורה מוגדרת להחלפה
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C2טמפרטורה מוגדרת להחלפה כפויה
0.5°C~2°Cמרווחי טמפרטורה שניתנים להגדרה בשטח, בין טמפרטורות מוגדרות

מידע
.0.5°C) הוא 0.5°C~2°Cערך ברירת המחדל של טווח הטמפרטורה שניתן להגדרה (

החלפה ממצב פעולה אחד לאחר מתרחשת במקרים הבאים:

)C1+: החלפה ראשית (1מקרה 

החלפה מתרחשת מהרגע שטמפרטורת החדר עולה על/יורדת מתחת לטמפרטורה
), וטיימר השמירה הסתיים.C1המוגדרת להחלפה בין קירור לחימום (

דוגמה:
טמפרטורה מוגדרת כפולהטמפרטורה מוגדרת בודדת

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

+1°C

-1°C

-1°C

+1°C

24°C

23°C

21°C

20°C

22°C

המערכת מחממת את החדר. כאשר לאחר
C1זמן מה טמפרטורת החדר עולה מעל ל-

)23°C,מתרחש מעבר מחימום לקירור ,(
בתנאי שטיימר השמירה הסתיים. אם
טיימר השמירה לא הסתיים, ההחלפה

תתרחש רק מהרגע הסיום של הטיימר.
כתוצאה מההחלפה, טיימר השמירה

מתחיל לרוץ שוב על מנת לאפשר או למנוע
את ההחלפה הבאה.

המערכת מקררת את החדר. כאשר לאחר
זמן מה טמפרטורת החדר יורדת מתחת ל-

C1) 21°Cמתרחש מעבר מקירור ,(
לחימום, בתנאי שטיימר השמירה הסתיים.
אם טיימר השמירה לא הסתיים, ההחלפה

תתרחש רק מהרגע הסיום של הטיימר.
כתוצאה מההחלפה, טיימר השמירה

מתחיל לרוץ שוב על מנת לאפשר או למנוע
את ההחלפה הבאה.

+1°C

+1°C

-1°C

-1°C

DIFF: 2°C

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

SP

26°C

25°C

24°C

21°C

20°C

22°C

המערכת מחממת את החדר. כאשר לאחר
C1זמן מה טמפרטורת החדר עולה מעל 

)25°C,מתרחש מעבר מחימום לקירור ,(
בתנאי שטיימר השמירה הסתיים. אם
טיימר השמירה לא הסתיים, ההחלפה

תתרחש רק מהרגע הסיום של הטיימר.
כתוצאה מההחלפה, טיימר השמירה

מתחיל לרוץ שוב על מנת לאפשר או למנוע
את ההחלפה הבאה.

המערכת מקררת את החדר. כאשר לאחר
זמן מה טמפרטורת החדר יורדת מתחת ל-

C1) 21°Cמתרחש מעבר מקירור ,(
לחימום, בתנאי שטיימר השמירה הסתיים.
אם טיימר השמירה לא הסתיים, ההחלפה

תתרחש רק מהרגע הסיום של הטיימר.
כתוצאה מההחלפה, טיימר השמירה

מתחיל לרוץ שוב על מנת לאפשר או למנוע
את ההחלפה הבאה.

)C2: החלפה כפויה (2מקרה 

החלפה נכפית מהרגע שטמפרטורת החדר עולה על/יורדת מתחת לטמפרטורה המוגדרת
), וטיימר השמירה עדיין רץ.C2להחלפה כפויה בין קירור לחימום (

דוגמה:
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טמפרטורה מוגדרת כפולהטמפרטורה מוגדרת בודדת
C2

+ C1

SP

+ C1

C2

+1°C

-1°C

-1°C

+1°C

24°C

23°C

21°C

20°C

22°C

המערכת מחממת את החדר. כאשר
)C2) 24°Cטמפרטורת החדר עולה על 

בעוד טיימר השמירה עדיין רץ, החלפה
נכפית מחימום לקירור.

המערכת מקררת את החדר. כאשר
C2טמפרטורת החדר יורדת מתחת ל-

)20°C,בעוד טיימר השמירה עדיין רץ (
החלפה נכפית מקירור לחימום.

+1°C

+1°C

-1°C

-1°C

DIFF: 2°C

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

SP

26°C

25°C

24°C

21°C

20°C

22°C

המערכת מחממת את החדר. כאשר
)C2) 26°Cטמפרטורת החדר עולה על 

בעוד טיימר השמירה עדיין רץ, החלפה
נכפית מחימום לקירור.

המערכת מקררת את החדר. כאשר
C2טמפרטורת החדר יורדת מתחת ל-

)20°C,בעוד טיימר השמירה עדיין רץ (
החלפה נכפית מקירור לחימום.

מידע
כדי למנוע החלפות תכופות מדי בין מצבי פעולה, בדרך כלל החלפות מתרחשות רק לאחר

). עם זאת, כדי למנוע התחממות או התקררות1שטיימר השמירה הסתיים (כלומר, מצב 
 בעוד טיימרC2רבה מדי של החדר, החלפה נכפית כאשר טמפרטורת החדר מגיעה ל-

).2השמירה עדיין רץ (מקרה 

כדי לקבוע מצב פעולה5.2.2

נווט לתפריט מצב הפעולה.1

. ו-בחר במצב הפעולה הרצוי באמצעות 2

 כדי להפעיל את המצב שנבחר.לחץ על 3
היחידה הפנימית משנה את מצב הפעולה שלה, והשלט חוזר להציג את מסךתוצאה: 

הבית.

טמפרטורה מוגדרת5.3

טמפרטורה מוגדרת היא הטמפרטורה שאליה רוצים להגיע במצבי הפעולה קירור, חימום
ואוטומטי.

אודות הטמפרטורה המוגדרת5.3.1

בהתאם לתצורה, במסך הבית מוצגת הטמפרטורה המוגדרת כערך מספרי או כסמל.
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מידע
Madokaלפרטים על קביעת הטמפרטורה המוגדרת של מסך הבית, עיין באפליקציה 

Assistant 3 100 ["מסך". ראה גם[.

טמפרטורה מוגדרת במסך הבית: מספרי
אם במסך הבית הטמפרטורה המוגדרת מוצגת כערך מספרי, טמפרטורת החדר נשלטת

.1°Cעל ידי העלאה או הורדה של הטמפרטורה המוגדרת במרווחים של 

. אם מוגדרות הגבלות16°C~32°Cטווח ברירת המחדל של הטמפרטורה המוגדרת הוא 
כלשהן על טווח זה באמצעות פונקציית טווח הטמפרטורה המוגדרת (פונקציית

), אפשר]3 107 ["טווח טמפרטורה מוגדרת"; ראה Madoka Assistantהאפליקציה 
להעלות או להוריד את הטמפרטורה המוגדרת רק למגבלות טווח הטמפרטורה המוגדרת

המקסימלית/מינימלית.

טמפרטורה מוגדרת במסך הבית: סמל
במקרה שבמסך הבית הטמפרטורה המוגדרת מוצגת כסמל, טמפרטורת החדר נשלטת

על ידי העלאה או הורדה של הטמפרטורה המוגדרת ביחס ל"טמפרטורה מוגדרת
לייחוס" (מצוינת ויזואלית באמצעות סמן במרכז המדחום).

 מעל ועד שלושה1°Cאפשר להעלות את הטמפרטורה המוגדרת עד שלושה צעדים של 
 מתחת לטמפרטורה המוגדרת לייחוס.1°Cצעדים של 

, אפשר להעלות את הטמפרטורה25°C אם הטמפרטורה המוגדרת לייחוס היא דוגמה: 
.22°C ולהוריד אותה ל-28°Cהמוגדרת ל-

28°C
+3°C

-3°C

25°C

22°C

מידע
.Madoka Assistantלפרטים על קביעת הטמפרטורה המוגדרת לייחוס, עיין באפליקציה 

.]3 100 ["מסך"ראה גם 

חריגים ללוגיקה זו אפשריים במקרה של:
הגבלות טווח טמפרטורה מוגדרת▪
בקרה מרכזית / בקרה לפי לוח זמנים▪

טווח טמפרטורה מוגדרת

אם מגבלות כלשהן מוגדרות לטווח ברירת המחדל של הטמפרטורה המוגדרת
)16°C~32°Cבאמצעות פונקציית טווח הטמפרטורה המוגדרת (פונקציית האפליקציה (

Madoka Assistant אפשר להעלות או]3 107 ["טווח טמפרטורה מוגדרת"; ראה ,(
להוריד את הטמפרטורה המוגדרת רק למגבלות טווח הטמפרטורה המוגדרת העליונות/

תחתונות.
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, בדרך כלל אפשר להוריד את הטמפרטורה25°C אם טמפרטורת הייחוס היא דוגמה: 
. עם זאת, אם מגבלת טווח הטמפרטורה המוגדרת22°Cהמוגדרת שלושה צעדים ל-

.23°C, אפשר להוריד את הטמפרטורה המוגדרת רק ל-23°Cמוגדר כ-

28°C
+3°C

-2°C

25°C

23°C

בקרה מרכזית/לוח זמנים

אם המערכת נמצאת בשליטה של שלט מרכזי או לוח זמנים, אפשר לעקוף ולשנות את
.3°C/–3°C+המגבלות של טווח הטמפרטורה המוגדרת הרגיל של 

אזאם
השלט המרכזי או לוח הזמנים כופים
טמפרטורה מוגדרת שנמצאת בטווח

–/3°C+הטמפרטורה המוגדרת הרגיל של 
3°C.

שום דבר חריג לא יקרה והמערכת תפעל
לפי הטמפרטורה המוגדרת ולוגיקת טווח

הטמפרטורה המוגדרת הרגילות.

השלט המרכזי או לוח הזמנים כופים
טמפרטורה מוגדרת שחורגת מטווח
–/3°C+הטמפרטורה המוגדרת הרגיל של 

3°C.

הטמפרטורה המוגדרת הכפויה הופכת
למגבלה העליונה/תחתונה החדשה של

, והטווח כולו נע ביחס3°C/–3°C+טווח ה-
למגבלה חדשה זו.

 הטמפרטורה המוגדרת לייחוסדוגמה: 
, ונותנת את טווח25°Cנקבעה כ-

הטמפרטורה המוגדרת הבא:

28°C
+3°C

-3°C

25°C

22°C

אם השלט המרכזי או לוח הזמנים משנים
,21°Cאת הטמפרטורה המוגדרת ל-
"21°Cשנמצאת מתחת לטווח, אזי "

הופכת להיות הגבול התחתון החדש
והטווח נע ביחס למגבלה חדשה זו.

28°C
+3°C

-3°C

25°C

22°C

27°C
+3°C

-3°C

24°C

21°C

21°C

כדי לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת5.3.2

מצב הפעולה הפעיל הוא קירור, חימום או אוטומטי.דרישה מוקדמת: 
. ו-במסך הבית, כוונן את הטמפרטורה המגודרת באמצעות הלחצנים 1
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היחידה הפנימית משנה את הטמפרטורה המוגדרת.תוצאה: 

תאריך ושעה5.4

הגדר את התאריך והשעה של היחידות הפנימיות המחוברות לשלט.

אודות תאריך ושעה5.4.1

בהתאם להגדרות שעון הקיץ, תפריט התאריך והשעה כולל את מחווני הזמן הבאים לשעון
קיץ:

שעון קיץ

שעון חורף

תאריך" (הגדרות שלט-רחוק) וגם ]3 70 ["הגדרות היחידה הפנימית"למידע נוסף, ראה 
 (הגדרות אפליקציה).]3 101 ["ושעה

כדי לקבוע את התאריך והשעה5.4.2

נווט לתפריט התאריך והשעה.1

. כדי להפעיל את לחץ על 2

כעת ניתן לערוך את השדות.תוצאה: 

. אשר באמצעות הלחצן  ו-קבע את התאריך והשעה. הגדר בעזרת הלחצנים 3
. עבור בין אפשרויות התפריט עד שכל השדות יהיו מוגדרים כהלכה.

התאריך והשעה הוגדרו.תוצאה: 

מידע
לאחר אישור הערך בשדה תועבר באופן אוטומטי לשדה הבא. כדי להשלים את עריכת

ההגדרות ולצאת מהתפריט, נווט לערך שבשדה האחרון ואשר אותו.
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זרימת אוויר5.5

כיוון זרימת אוויר5.5.1

כיוון זרימת האוויר הוא הכיוון ששבו היחידה הפנימית מזרימה את האוויר היוצא ממנה.

אודות כיוון זרימת אוויר
אפשר להגדיר את כיווני זרימת האוויר הבאים:

מסךכיוון
. היחידה הפנימית מזרימהמיקום קבוע

 מיקומים קבועים.5 מתוך 1אוויר ב-

5. היחידה הפנימית עוברת בין נדנוד
המצבים.

 היחידה הפנימית מתאימה אתאוטומטי.
כיוון זרימת האוויר בהתאם לתנועה שחיישן

התנועה קולט.

מידע
בהתאם לסוג היחידה הפנימית ו/או פריסת המערכת וסידורה, ייתכן שכיוון זרימת אוויר▪

אוטומטי לא יהיה זמין.

בסוגים מסוימים של יחידות פנימיות, לא ניתן לכוון את כיוון זרימת האוויר.▪

בקרה אוטומטית של זרימת האוויר

כיוון זרימת האוויר של היחידות הפנימיות נשלט אוטומטית בתנאי ההפעלה הבאים:
כאשר טמפרטורת החדר גבוהה מהטמפרטורה המוגדרת של השלט לפעולת חימום▪

(כולל הפעלה אוטומטית).
כאשר היחידות הפנימיות פועלות במצב חימום ופונקציית ההפשרה פעילה.▪
כאשר היחידות הפנימיות פועלות במצב פעולה רציפה וכיוון זרימת האוויר אופקי.▪

כדי לקבוע את כיוון זרימת האוויר
נווט לתפריט כיוון זרימת האוויר.1

 כדי לכוון את כיוון זרימת האוויר. ו-השתמש בלחצנים 2
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 כדי לאשר.לחץ על 3
היחידה הפנימית משנה את כיוון זרימת האוויר, והשלט חוזר להציג את מסךתוצאה: 

הבית.

מהירות מאוורר5.5.2

מהירות המאוורר קובעת את עוצמת זרימת האוויר היוצא מהיחידה הפנימית.

אודות מהירות המאוורר
בהתאם ליחידה הפנימית, אפשר לבחור באפשרויות הבאות:

מסךמהירות מאוורר
 מאווררים2מהירויות 

 מאווררים3מהירויות 

 מאווררים5מהירויות 

יחידות פנימיות מסוימות תומכות בנוסף במהירות מאוורר אוטומטית. במקרה זה, היחידה
הפנימית מתאימה את מהירות המאוורר שלה אוטומטית, בהתאם לטמפרטורה המוגדרת

ולטמפרטורה הפנימית.
מסךמהירות מאוורר

אוטומטי

מידע
למטרות הגנה מכנית, ייתכן שהיחידה הפנימית תעבור עצמאית למצב מהירות מאוורר▪

אוטומטית.

אם המאוורר מפסיק לפעול, אין פירוש הדבר בהכרח שיש תקלה במערכת. המאוורר▪
עשוי להפסיק לפעול בכל עת.

ייתכן שיחלוף זמן מה לפני ששינויים שנעשים בהגדרות מהירות המאוורר יבוצעו בפועל.▪

כדי להגדיר את מהירות המאוורר
נווט לתפריט מהירות המאוורר.1

 כדי לכוונן את מהירות המאוורר. ו-השתמש בלחצנים 2
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 כדי לאשר.לחץ על 3
היחידה הפנימית משנה את מהירות המאוורר, והשלט חוזר להציג את מסךתוצאה: 

הבית.

אוורור5.6

מידע
ניתן לשנות את הגדרות האוורור רק ביחידות אוורור להשבת חום.

מצב אוורור5.6.1

יחידת אוורור להשבת חום יכולה לפעול במצבי פעולה שונים.
מצב אוורורסמל

אספקת האוויר החיצוני שהחדר מקבל עוברתאוורור להשבת אנרגיה. 
דרך מחליף חום.

אספקת האוויר החיצוני שהחדר מקבל לא עוברת דרך מחליףעקיפה. 
חום.

כדי לאוורר את החדר ביעילות מרבית, יחידת האוורוראוטומטי. 
להשבת חום עוברת באופן אוטומטי בין מצב 'עקיפה' לבין מצב 'אוורור

להשבת אנרגיה' (בהתאם לחישובי המערכת).

מידע
מספר מצבי האוורור הזמינים תלוי ביחידת האוורור להשבת חום.

מידע
שינויים במצב 'אוורור' אפשריים ללא תלות ביחידה הראשית לקירור/חימום. למידע נוסף,

.]3 82 ["יחידת קירור/חימום ראשית"ראה 

מידע
כדי להבטיח התנעה חלקה, אין לכבות את המערכת בזמן שהיא פועלת.

כדי להגדיר את מצב האוורור
נווט לתפריט מצב האוורור.1

. ו-בחר במצב האוורור הרצוי באמצעות 2
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 כדי להפעיל את המצב שנבחר.לחץ על 3
מצב הפעולה משתנה ביחידת האוורור להשבת חום, והשלט חוזר להציג אתתוצאה: 

מסך הבית.

קצב אוורור5.6.2

קצב האוורור הוא מהירות המאוורר במהלך פעולת האוורור.

כדי לקבוע את קצב האוורור
נווט לתפריט קצב האוורור.1

 כדי לכוונן את קצב האוורור. ו-השתמש בלחצנים 2

 כדי לאשר.לחץ על 3
קצב האוורור משתנה ביחידת האוורור להשבת חום, והשלט חוזר להציג את מסךתוצאה: 

הבית.

שימוש מתקדם5.7

השלט מאפשר לבצע פעולות בסיסיות בלבד. להפעלה מתקדמת, השתמש באפליקציה
Madoka Assistant.

מידע
כדי לתפעל את השלט באמצעות האפליקציה, יש לחבר את השלט למכשיר נייד שבו

.]3 88 ["הצמדה ٢۔١٥"האפליקציה מותקנת. להוראות, ראה 



תחזוקה ושירות | 6

מדריך עזר למתקין ולמשתמש

30
BRC1H52W+K+S

Madokaשלט-רחוק חוטי – 
4P596266-1B – 2022.02

תחזוקה ושירות6

סקירה: תחזוקה וטיפול6.1

כאשר לרכיב במערכת דרושים תחזוקה או שירות, התייעץ עם המשווק. כאשר מגיע
 כדי במסך הבית ו/או מסך אזהרה בלחיצה על המועד לביצוע תחזוקה, השלט מציג 
להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית.

מסכי האזהרה הבאים קשורים לתחזוקה של היחידה הפנימית:
החלף את מסנן היחידה הפנימיתנקה את מסנן היחידה הפנימית

—רוקן את מכל האבק של היחידה הפנימית
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פתרון בעיות7
בפרק זה

31...............................................................................................................................................סקירה: פתרון בעיות7.1
31.....................................................................................................................................................גילוי דליפת קרר7.2

31.............................................................................................................................אודות גילוי דליפת קרר7.2.1
32..................................................................................................כדי להפסיק את התרעת גילוי דליפת הקרר7.2.2

סקירה: פתרון בעיות7.1

כאשר יש שגיאה במערכת, פנה למשווק. השלט מציג חיווי שגיאה במערכת באמצעות
 כדי להיכנס לתפריט הראשי ממסך במסך הבית ו/או מסך שגיאה בלחיצה על הסמל 
הבית.

מסך שגיאה (דוגמה)

מידע
אם השלט מוגדר לעבודה במצב 'מפקח', הוא מוסיף במסך השגיאה את 'כתובת החדר

שתחת פיקוח' של היחידה הפנימית הבעייתית. במצב 'מפקח', חובה להגדיר 'כתובת חדר
שתחת פיקוח' לכל יחידה פנימית. ניתן להגדיר 'כתובת חדר שתחת פיקוח' באפליקציה

Madoka Assistantשים לב שבמקרה של דליפות מרובות, תוצג רק הכתובת של היחידה .
התקולה הראשונה שגרמה להצגת השגיאה.

CH-02
1234

על ١۔٤"למידע נוסף על אפשרויות הגדרת השלט למצבי פעולה שונים, עיין בסעיף 
.]3 12 ["השלט

גילוי דליפת קרר7.2

כאשר המערכת מגלה דליפה של קרר, מופעלת התרעה. הפסק את ההתרעה וצור קשר
עם המשווק.

מידע
אודות ١٥"למידע נוסף המסביר כיצד לפעול במקרה של דליפת קרר, ראה 

.]3 88 ["האפליקציה

אודות גילוי דליפת קרר7.2.1

המידע שמוצג בשלט במקרה של דליפת קרר תלוי במצב הפעולה שמוגדר בשלט.
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מצב רגיל והתראות בלבד

שלט משנישלט ראשי
בשלט מוצג מספר היחידה הפנימית שבה

מתרחשת הדליפה
A0-11

Unit  00

בשלט לא מוצג מספר היחידה הפנימית
שבה מתרחשת הדליפה
A0-11A0-11

מצב מפקח

שלט משנישלט ראשי
בשלט מוצגת כתובת החדר שתחת פיקוח—

של היחידה הפנימית שבה מתרחשת
הדליפה

A0-11
1234

מידע
.]3 12 ["על השלט ١۔٤"למידע נוסף על מצבים, ראה 

כדי להפסיק את התרעת גילוי דליפת הקרר7.2.2

A0-11
Unit  00

 שניות כדי להפסיק את ההתרעה.3 במשך לחץ על 1
ההתרעה תיפסק.תוצאה: 

A0-11
Unit  00

התייעץ עם המשווק.2

מידע
במקרה שהשלט מוגדר לעבודה במצב 'מפקח', השלט יציין את כתובת החדר שתחת פיקוח

של היחידה הפנימית שבה אירעה התרעת גילוי דליפה. עם זאת, לא ניתן להפסיק את
ההתרעה של שלט היחידה הפנימית (שמוגדר לפעול במצב 'רגיל' או 'התרעה בלבד')

מהשלט שבמצב 'מפקח'. יש להפסיק בנפרד את ההתרעה של השלט שמחובר ליחידה
הפנימית עם הדליפה.
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אודות קופסת האריזה8
שים לב לנקודות הבאות:

 לבדוק שהיא שלמה ואם ישנם נזקים כלשהם. על כל נזק אוחובהבעת מסירת היחידה, ▪
 לדווח מיד לסוכן התביעות של הספק.חובהחלקים חסרים 

יש להביא את היחידה הארוזה קרוב ככל הניתן למיקום ההתקנה הסופי, על מנת למנוע▪
נזקים במהלך ההובלה.

הכן מראש את הנתיב שלאורכו תרצה להביא את היחידה למיקום ההתקנה שלה.▪

כדי להוציא את השלט מהאריזה8.1

פתח את התיבה.1
הפרד את האבזרים.2

a b
1× 2×

מדריך התקנה והפעלהא
)Ø4.0×30בורגי עץ + דיבלים (ב
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הכנה9

דרישות חיווט9.1

החיווט נדרש לעמוד בדרישות הבאות:
ערךמפרט החיווט

 חוטים)2חוט או כבל מצופה ויניל (סוג

ממ"ר 1.25 עד 0.75חתך רוחב

 מ'500אורך מרבי

הכנת החיווט להתקנה9.1.1

קלף את הציפוי של חלק הכבל שיש להעביר דרך החלק הפנימי של המארז האחורי1
)L.בהתאם לאיור ולטבלה ,(

 החוטים.2 מ"מ בין האורך של 10השאר מרחק של 2
10 mm

L

שמאלפתח חיווט
 מ"מ±150למעלה
 מ"מ±120שמאל
 מ"מ±100למטה
אין דרישותאחורי
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התקנה10
הודעה

במהלך ההתקנה של השלט, ודא שסביבת ההתקנה נקייה מאבק על מנת למנוע חדירה של
חלקיקים כלשהם לצד המעגל המודפס של השלט.

בפרק זה
36......................................................................................................................................................סקירה: התקנה10.1
36........................................................................................................................................................הרכבת השלט10.2

36................................................................................................................................אודות הרכבת השלט10.2.1
37..............................................................................................................................כדי להרכיב את השלט10.2.2

38.............................................................................................................................................חיבור החיווט החשמלי10.3
38......................................................................................אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת חיבור חיווט החשמל10.3.1
38...................................................................................................................כדי לחבר את החיווט החשמלי10.3.2

39.........................................................................................................................................................סגירת השלט10.4
39...............................................................................................................אמצעי זהירות בעת סגירת השלט10.4.1
39................................................................................................................................כדי לסגור את השלט10.4.2

40........................................................................................................................................................פתיחת השלט10.5
40..............................................................................................................אמצעי זהירות בעת פתיחת השלט10.5.1
40...............................................................................................................................כדי לפתוח את השלט10.5.2

סקירה: התקנה10.1

התקנת השלט כוללת בדרך כלל את השלבים הבאים:
קביעת אופן הניתוב של חיווט החשמל, והסרת חתיכה מהמארז האחורי בהתאם.1
הרכבת המארז האחורי על הקיר.2
חיבור חיווט החשמל.3
סגירת השלט.4

הרכבת השלט10.2

אודות הרכבת השלט10.2.1

לפני הרכבת השלט, יש לקבוע את ניתוב החיווט ובהתאם לכך להסיר חתיכה מהמארז
האחורי של השלט.

ניתן לנתב את החיווט מלמעלה, מאחור, משמאל או מלמטה. הסר חתיכה מהמארז
האחורי לפי האיור:

a

b

c

חיווט מלמעלהא
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חיווט משמאלב
cחיווט מלמטה

במקרה של ניתוב החיווט מאחור, אין צורך להסיר דבר.

מידע
בעת ניתוב החיווט מלמעלה או מאחור, יש להכניס את החיווט דרך החור לפני הרכבת

המארז על הקיר.

כדי להרכיב את השלט10.2.2

הוצא את הברגים ואת הדיבלים מתוך שקית האבזרים.1
הרכב את המארז האחורי על משטח שטוח.2

מידע
אם יש צורך (כגון בעת הרכבה על תיבת התקנה חשמלית צמודה למשטח ההתקנה), הרכב

את החלק האחורי של המארז באמצעות חורי הניקוב.

הודעה
בעת הרכבת החלק האחורי לתיבת התקנה חשמלית צמודה למשטח ההתקנה מוטבעת

בקיר, ודא שהקיר שטוח לחלוטין.

הודעה
היזהר לא לעוות את המארז האחורי על ידי הידוק יתר של בורגי ההרכבה.
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חיבור החיווט החשמלי10.3

אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת חיבור חיווט החשמל10.3.1

מידע
כמו כן, יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

אמצעי בטיחות כללים▪

הכנה▪

אזהרה
 על ידי חשמלאי מוסמך וחייבים לציית לחקיקהאך ורקכל חיווט השטח והרכיבים יותקנו 

הרלוונטית.

זהירות
בעת חיבור השלט ליחידה הפנימית, ודא שחיווט לוח חיבורים והשידור של היחידה הפנימית

אינו מחובר.

הודעה
החיווט לחיבורים אינו כלול.

הודעה
בעת חיבור החיווט, הרחק את החוטים מחוטי החשמל כדי למנוע קליטה של הפרעות

חשמליות (רעש חיצוני).

מידע
 אין קוטביות.P2 ו-P1ל-

כדי לחבר את החיווט החשמלי10.3.2

 ביחידה הפנימית.P1/P2 של השלט למגעי החיבור P1/P2חבר את המגעים 

מלמעלה
P1P2
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מאחור
P1P2

משמאל

P1P2

מלמטה

P1P2

סגירת השלט10.4

אמצעי זהירות בעת סגירת השלט10.4.1

זהירות
 לגעת בחלקים הפנימיים של השלט.אסור

זהירות
בעת סגירת השלט, היזהר לא למעוך את החוטים בין החלקים הנצמדים.

הודעה
כדי למנוע נזק, ודא שהחלק הקדמי של השלט מתחבר היטב בנקישה למארז האחורי.

כדי לסגור את השלט10.4.2

הצמד את החלק הקדמי של השלט למארז האחורי עד להישמע נקישה.1
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1

2

כאשר אתר ההתקנה נקי מאבק, קלף את אטם ההגנה.2

פתיחת השלט10.5

אמצעי זהירות בעת פתיחת השלט10.5.1

הודעה
המעגל המודפס של השלט מורכב בתוך המארז הקדמי. בעת פתיחת השלט, היזהר שלא

לפגוע במעגל המודפס.

הודעה
כאשר המארז הקדמי והאחורי נפרדים, ודא שהמעגל המודפס לא יבוא במגע עם אבק או

לחות.

כדי לפתוח את השלט10.5.2

הכנס מברג שטוח לתוך אחד ממנגנוני הסגירה התחתונים וסובב אותו באיטיות.1
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הפעלת המערכת11
זהירות

לפני התנעת המערכת, ודא את הדברים הבאים:

חיווט היחידה הפנימית והחיצונית הושלם.▪

כיסויי לוח החיבורים של היחידה הפנימית והחיצונית סגורים.▪

השלט מקבל אספקת חשמל מהיחידה הפנימית. הוא מתחיל לפעול ברגע שמחברים
אותו. כדי שהשלט יפעל, ודא שהיחידה הפנימית מופעלת.

השלט מתחיל לפעול ברגע שהוא מקבל אספקת חשמל. אם מחובר שלט אחד בלבד
ליחידה הפנימית, הוא מוגדר באופן אוטומטי כשלט ראשי 'רגיל'.

ייעוד השלט11.1

לאחר ההתנעה, הגדר את השלט לפעול במצב 'רגיל', 'התרעה בלבד' או 'מפקח', והגדר
אותו כשלט ראשי או משני. אם שלט מוגדר לפעול במצב 'מפקח', הוא יכול להיות רק שלט

משני.

a

b

c d

aיחידה חיצונית
bיחידה פנימית
cשלט-רחוק ראשי
dשלט-רחוק משני

במסך המידע, סטטוס ראשי/משני מצוין באמצעות הסמלים הבאים:
תיאורסמל

)masterראשי (

)slaveמשני (

.]3 50 ["מסך מידע ٣۔١۔١٣"למידע נוסף, ראה 

מידע
אפשר להשתמש בשלט ראשי ומשני אך ורק מאותו סוג.

מידע
*, אין אפשרות לחבר ולשייך שלט שני.BRP7A5אם המערכת כוללת מתאם קלט דיגיטלי 

חיבור שלט שני כאשר המערכת כבר כוללת את המתאם יגרום לשלט להיכנס למצב שגיאה.

מידע
אם בשלט המשני לא מוצג מסך הבית שתי דקות לאחר השיוך שלו, כבה אותו ובדוק את

החיווט.
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מידע
לאחר שיוך מחדש של שלט, למערכת נדרש איפוס אספקת חשמל.

מידע
שלטים משניים אינם תומכים בכל הפונקציות. אם אינך מוצא פונקציה מסוימת בשלט משני,

בדוק אם היא קיימת בשלט הראשי.

מידע
כדי ששלטים ראשיים ומשניים יפעלו יחד, צריך להיות להם אותו ערך עבור ההגדרה

), כלומר, הכלMadoka Assistant" (הגדרה באפליקציה טמפרטורה מוגדת במסך הבית"
".סמל" או הכל מוגדר בתור "מספרימוגדר בתור "

כדי לסווג שלט כמשני11.1.1

שלט ראשי כבר מחובר ליחידה הפנימית.דרישה מוקדמת: 
חבר שלט שני.1

הוא יאותחל אוטומטית.תוצאה: 
 על המסך.U8 או U5המתן להופעת קוד שגיאה 2

" על2 והמשך ללחוץ עד להופעת " מופיע, לחץ על U8 או U5כאשר קוד שגיאה 3
המסך.

השלט מוגדר כעת בתור משני.תוצאה: 
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שלט-רחוק: סקירה12
בפרק זה

43.............................................................................................................................................................על השלט12.1
44..............................................................................................................כדי לקבוע את התצורה של השלט12.1.1

44................................................................................................................................................................לחצנים12.2
45.........................................................................................................................................................סמלי סטטוס12.3
46.........................................................................................................................................................מחוון סטטוס12.4

46...................................................................................................................................................תפקוד12.4.1

על השלט12.1

בהתאם לתצורה, ניתן להפעיל את השלט באחד משלושה מצבי פעולה. כל מצב מספק
פונקציונליות שונה של השלט.

פונקציונליותמצב
השלט מתפקד באופן מלא.רגיל

כל התפקודים שמתוארים בסעיף
 זמינים.]3 48 ["הפעלה ١٣"

ניתן להפעיל את השלט בתור שלט ראשי
)Master) או משני (Slave.(

השלט משמש רק להתרעה על גילויהתרעה בלבד
דליפות במערכת הכוללת יחידה פנימית

אחת.
התפקודים שמתוארים בסעיף

 אינם זמינים.]3 48 ["הפעלה ١٣"
۔٧"למידע על התרעת גילוי דליפות, ראה 

.]3 31 ["גילוי דליפת קרר ٢
ניתן להפעיל את השלט בתור שלט ראשי

)Master) או משני (Slave.(

השלט משמש רק להתרעה על גילוימפקח
דליפות עבור המערכת כולה, כלומר מספר

יחידות פנימיות והשלטים שלהן. מצב זה
מיועד לשלט שייעשה בו שימוש במיקום
של פיקוח, לדוגמה, דלפק קבלה בבית

מלון.
התפקודים שמתוארים בסעיף

 אינם זמינים.]3 48 ["הפעלה ١٣"
۔٧"למידע על התרעת גילוי דליפות, ראה 

.]3 31 ["גילוי דליפת קרר ٢
ניתן להפעיל את השלט רק בתור שלט

משני.

כדי ١۔١۔١٢"למידע נוסף על הדרך להגדיר את השלט כך שיתפקד במצב מסוים, ראה 
. בעת שימוש במצב 'מפקח', חשוב להגדיר את]3 44 ["לקבוע את התצורה של השלט

כתובת החדר שתחת פיקוח על מנת לדעת לאיזו יחידה פנימית התרעת דליפת קרר
.]3 111 ["כתובת חדר תחת פיקוח"מתרחשת. למידע נוסף, ראה 
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כדי לקבוע את התצורה של השלט12.1.1

ניתן לקבוע את התצורה של השלט כך שיפעל באחד משלושה מצבי פעולה. למידע נוסף
.]3 43 ["על השלט ١۔١٢"על מצבים, ראה 

תצורהמצב

רגיל (ברירת מחדל)

שינוי הגדרות שטח של שלט-רחוק:
R2מצב: 

SW :5
0ערך: 

התרעה בלבד

שינוי הגדרות שטח של שלט-רחוק:
R2מצב: 

SW :5
1ערך: 

מפקח

שינוי הגדרות שטח של שלט-רחוק:
R2מצב: 

SW :5
2ערך: 

הגדרות ٤۔١۔١٤"למידע נוסף על שינוי הגדרות השטח של שלט-רחוק, ראה 
.]3 66 ["בשטח

לחצנים12.2

+-

c b d

a

aהפעלה/כיבוי 
במצב כבוי, לחץ כדי להפעיל את המערכת.▪
במצב מופעל, לחץ כדי לכבות את המערכת.▪

bכניסה/הפעלה/הגדרה 
ממסך הבית, כניסה לתפריט הראשי.▪
מהתפריט הראשי, כניסה לאחד מתפריטי המשנה.▪
מתפריט המשנה המתאים, הפעלת מצב פעולה/אוורור.▪
באחד מתפריטי המשנה, אישור של הגדרה.▪

cגלילה מחזורית/כוונון 
גלילה שמאלה.▪
כוונון הגדרה (ברירת מחדל: הפחתה).▪

dגלילה מחזורית/כוונון 
גלילה ימינה.▪
כוונון הגדרה (ברירת מחדל: הוספה).▪
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סמלי סטטוס12.3

תיאורסמל
חיווי לכך שמערכת פועלת.המערכת מופעלת. 

חיווי לכך שמערכת לא פועלת.המערכת כבויה. 

Bluetooth.(1(חיווי שהשלט מתקשר עם התקן נייד, לשימוש עם 
.Madoka Assistantהאפליקציה 

חיווי לכך שפונקציה מסוימת או פעולת המערכת נעולה ולכן אינעילה. 
אפשר להשתמש בה או לבחור אותה.

 חיווי לכך שהמערכת נשלטת על ידי ציוד בקרה מרכזיבקרה מרכזית.
(אביזר אופציונלי), ושהשליטה במערכת באמצעות השלט מוגבלת.

 חיווי לכך שההחלפה בין קירור לחימוםהחלפה תחת בקרה מרכזית.
נשלטת באופן מרכזי על ידי יחידה פנימית אחרת או על ידי בורר

קירור/חימום המחובר ליחידה החיצונית.

 חיווי הפעלה של פונקציית הפשרה/הפעלההפשרה/הפעלה חמה.
חמה.

 חיווי לכך שהמערכת פועלת לפי לוח זמנים או שטיימרתזמון/טיימר.
הכיבוי מופעל.

. חיווי לכך שהשעה אינה מוגדרת בשלט.שעה לא מוגדרת

 חיווי שפעולת ניקוי עצמי של המסנןפעולת ניקוי עצמי של המסנן.
פעילה.

 בלבד).Sky Air חיווי שמצב 'התחלה מהירה' פעיל (התחלה מהירה.

).Sky Air only חיווי שמצב 'הפעלת בדיקה' פעיל (הפעלת בדיקה.

. חיווי שהיחידה הפנימית או היחידה החיצונית עוברת ביקורת.ביקורת

 חיווי שהיחידה הפנימית או היחידה החיצוניתביקורת תקופתית.
עוברת ביקורת.

 חיווי לכך שאחת היחידות הפנימיות מוגדרת במערכת כיחידתגיבוי.
גיבוי.

. חיווי לכך שמופעלת הגדרת זרימת אווירזרימת אוויר בכיוון מסוים
בכיוון מסוים.

 חיווי לכך שיש למערכת הודעה להצגה. כדי להציג את ההודעה,מידע.
עבור למסך המידע.

חיווי לכך שאירעה שגיאה או שיש לבצע תחזוקה באחדאזהרה. 
מרכיבי היחידה הפנימית.

חיווי לכך שיש הגבלה על צריכת החשמל שלמגבלת צריכת חשמל. 
המערכת, ושהמערכת פועלת בקיבולת מוגבלת.

חיווי לכך שההגבלה על צריכת החשמלסוף מגבלת צריכת חשמל. 
של המערכת הוסרה, ושהמערכת אינה פועלת בקיבולת מוגבלת.

Daikin Europe. השימוש בסימנים הללו Bluetooth SIG, Inc הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות ®Bluetoothהמילה והסמל )1(
N.V.נעשה ברישיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם .
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תיאורסמל
 חיווי שמצב סבב פעיל.סבב.

. חיווי שהיחידה הפנימית פועלת בתנאי מרווח השהיה.מרווח השהיה

. חיווי שיחידת האוורור להשבת חום מחוברת.אוורור

מידע
 וכן]3 52 ["מצב הפעלה ٢۔١٣"למידע על סמל מצב הפעולה וסמל מצב האוורור, ראה ▪

 בהתאמה.]3 62 ["מצב אוורור ١۔٦۔١٣"

.Madoka Assistantרוב הסמלים קשורים לפעולות והגדרות שמוגדרות באפליקציה ▪
למידע נוסף, עיין באפליקציה.

מחוון סטטוס12.4

+-

a

aמחוון סטטוס

תפקוד12.4.1

 (מצב מחווןR1-11תפקוד מחוון הסטטוס תלוי בהגדרות השדה של השלט-רחוק 
סטטוס). בהתאם לערך שנקבע עבור הגדרה זו, מחוון הסטטוס מתפקד באופנים הבאים:

תפקוד מחוון סטטוסמצב פעולה
 (הגדרת בית מלון1 (רגיל)0

1(
 (הגדרת בית מלון2
2(

מופעל (כאשרמופעלמופעלפעולה במצב מופעל
התאורה האחורית
עבור למצב עמום,

מחוון הסטטוס כבה)

כבויכבויכבויפעולה במצב כבוי

(ללא שינוי)(ללא שינוי)מהבהבשגיאה

מופעל (כאשרמופעלמופעלאזהרה
התאורה האחורית
עבור למצב עמום,

מחוון הסטטוס כבה)

הגדרת העוצמה של
מחוון הסטטוס

מופעלמופעלמופעל
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תפקוד מחוון סטטוסמצב פעולה
 (הגדרת בית מלון1 (רגיל)0

1(
 (הגדרת בית מלון2
2(

התאמה ליחידה
הפנימית

מהבהבמהבהבמהבהב

מידע
 מאפשרת לשנות את תפקוד מחוון הסטטוס, ולהתאיםR1-11הגדרת שטח של שלט-רחוק 

את השלט לשימוש בבתי מלון.

מידע
".2כברירת מחדל, השלט נמצא במצב מחוון סטטוס "בית מלון 
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שימוש בסיסי13.1

תאורה אחורית של המסך13.1.1

כדי שניתן יהיה להפעיל את השלט, התאורה האחורית של המסך צריכה להיות במצב
מופעל. אחרת, השלט לא מזהה את הלחיצות על הלחצנים.

לאחר פרק זמן של חוסר פעילות, התאורה האחורית תכבה או תעבור למצב מופעל
מעומעם, בהתאם לתנאי ההפעלה:

פעולה כבויה: תאורה אחורית כבויה;▪
פעולה מופעלת: תאורה אחורית מופעלת במצב מעומעם.▪

מידע
שינוי מצב התאורה האחורית לאחר חוסר פעילות נקבע בהגדרת השטח של השלט-▪

הגדרות שטח של השלט-" (ללא טיימר פעולה). למידע נוסף, ראה R1-8רחוק 
.]3 72 ["רחוק

 (עמעוםR1-10עמעום התאורה האחורית נקבע בהגדרת השטח של השלט-רחוק ▪
.]3 72 ["הגדרות שטח של השלט-רחוק"תאורה אחורית). למידע נוסף, ראה 

לקבלת הוראות לקביעת הבהירות והניגודיות של המסך כאשר התאורה האחורית▪
.]3 65 ["הגדרות מסך ٢۔١۔١٤"פועלת, ראה 

כדי להפעיל את התאורה האחורית
.לחץ לחיצה קצרה על 1
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+-

מסך הבית13.1.2

מצב מסך בית

מסך הבית של השלט יכול להיות רגיל או מפורט, בהתאם לתצורה. במסך הבית הרגיל
אפשר למצוא מידע מוגבל בלבד, אולם מסך הבית המפורט מספק מידע מגוון באמצעות

סמלי מצב. לאחר פרק זמן מסוים ללא פעילות, השלט תמיד יחזור למסך הבית.
מפורטרגילה

19

, אפשר להציג את הטמפרטורה הפנימית או את ערךמפורט במצב מצב מסך ביתכאשר 
. למידע נוסף, ראה CO2 כפי שנמדד באמצעות יחידה שמצוידת בחיישן CO2ריכוז ה-

.]3 100 ["מסך"
CO2ערך ריכוז טמפרטורה פנימית

19

הפעלה ממסך הבית

במצבים מסוימים, השלט יאפשר לבצע פעולות ממסך הבית.
פעולהתנאי

המערכת פועלת במצב קירור, חימום או
אוטומטי.

שינוי הטמפרטורה המוגדרת

המערכת כוללת אך ורק יחידות אוורור
להשבת חום.

שינוי קצב האוורור
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מידע
בהתאם לתצורה, הטמפרטורה המוגדרת מוצגת במסך הבית כערך מספרי או כסמל.▪

.]3 56 ["אודות הטמפרטורה המוגדרת ١۔٣۔١٣"למידע נוסף, ראה 

אם במסך הבית מופיעה הטמפרטורה המוגדרת בתור סמל, יופיעו רק סמלי המצב של▪
מצב מסך בית רגיל, גם אם השלט נמצא במצב מסך בית מפורט.

מידע
השלט כולל פונקציית חיסכון בחשמל שמכבה את המסך לאחר פרק זמן מסוים ללא פעילות.

כדי להפעיל מחדש את המסך, יש ללחוץ על לחצן כלשהו.

מסך מידע13.1.3

השלט אוסף מידע תפעולי במסך מידע.

 בפינה העליונה של מסך הבית.כאשר ישנו מידע שיש לספק, השלט מציג 
a

א

במסך המידע, ניתן למצוא את המידע הבא:
סמלי סטטוס

.]3 45 ["סמלי סטטוס ٣۔١٢"למידע על המשמעות של סמלי הסטטוס, ראה 
גרסת תוכנה

a

 גרסת תוכנהא

מידע
הסמלים שמופיעים במסך המידע תלויים בסטטוס הפעולה. ייתכן שבשלט יוצגו יותר או▪

פחות סמלים מהמצוין כאן.

במסך המידע תמיד מוצגת גרסת התוכנה, ללא תלות בסטטוס הפעולה.▪

כדי להיכנס למסך המידע
השלט מציג את מסך הבית.דרישה מוקדמת: 
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 עד להופעת מסך המידע.לחץ לחיצה ארוכה על 1

תפריט ראשי13.1.4

 כדי להיכנס לתפריט הראשי. עבור בין התפריטים בעזרתבמסך הבית, לחץ על 
 כדי להיכנס לאחד התפריטים.. לחץ שוב על  ו-הלחצנים 

תיאורתפריט
. קביעת מצב הפעולה.מצב פעולה

. קביעת הגדרות תאריך ושעה.תאריך ושעה

. קביעת כיוון זרימת האוויר מהיחידה הפנימית.כיוון זרימת אוויר

. קביעת מהירות המאוורר ביחידה הפנימית.מהירות מאוורר

. קביעת פעולה במצב אוורור.מצב אוורור

. קביעת מהירות מאוורר לפעולה במצב אוורור.קצב אוורור

Bluetooth הפעלת תקשורת .Bluetoothכדי לשלוט במערכת 
, ו/או כדי לבצע עדכוןMadoka Assistantבאמצעות האפליקציה 

תוכנה בשלט-רחוק.

מידע
מספר התפריטים הזמינים תלוי ביחידה הפנימית שמופעלת באותו רגע.▪

בתפריט הראשי, הסמל של כל תפריט מייצג את ההגדרה או מצב הפעולה הפעיל▪
הנוכחי. בעת הפעלת השלט, התפריט שבו אתה מנווט עשוי להיראות שונה מזה המוצג

במדריך זה.

השלט מאפשר לבצע פעולות בסיסיות בלבד במערכת. פעולות מתקדמות (מרווח▪
.Madoka Assistantהשהייה, טיימר לוח זמנים ועוד) יש לבצע באמצעות האפליקציה 

מידע
 בתפריט הראשי,Xייתכן שהתפריטים יהיו נעולים. במקרה כזה, הם יופיעו מחוקים ב-

.Madoka Assistantבלוויית סמל מנעול. נעילת פונקציות מבוצעת דרך האפליקציה 
.]3 109 ["נעילת פונקציה" ובסעיף Madoka Assistantלקבלת מידע נוסף, עיין באפליקציה 
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מצב הפעלה13.2

היחידה הפנימית יכולה לפעול במצבי פעולה שונים.
מצב הפעלהסמל

 במצב פעולה זה, הקירור יופעל כנדרש לפי הטמפרטורהקירור.
המוגדרת או פעולת מרווח השהייה.

. במצב זה, החימום יופעל כנדרש לפי הטמפרטורה המוגדרתחימום
או פעולת מרווח השהייה.

. במצב זה, המערכת מסחררת את האוויר בלי לחמם אומאוורר בלבד
לקרר אותו.

. במצב זה, המערכת תפחית את הלחות באוויר תוך הורדהייבוש
מינימלית של הטמפרטורה.

הטמפרטורה ומהירות המאוורר מבוקרות באופן אוטומטי, ואי אפשר
לשלוט בהן באמצעות השלט.

מצב ייבוש לא יפעל אם טמפרטורת החדר נמוכה מדי.

במצב זה, המערכת מאווררת את חלל החדר, אך לא מקררת ולא
מחממת אותו.

. במצב זה, מופעלת יחידת ניקוי האוויר האופציונלית.ניקוי אוויר

 פעולה משולבת של אוורור וניקוי אוויר.אוורור + ניקוי אוויר.

 במצב אוטומטי, היחידה הפנימית עוברת באופן אוטומטיאוטומטי.
ממצב חימום למצב קירור, כנדרש כדי להגיע לטמפרטורת המטרה.

מידע
מספר מצבי הפעולה הזמינים תלוי ביחידה הפנימית.

אודות מצבי הפעולה13.2.1

מידע
אם היחידה הפנימית היא דגם לקירור בלבד, ניתן להגדירה לפעול רק במצב פעולה 'קירור',

'מאוורר בלבד' או 'ייבוש'.

מידע
כאשר מצבי פעולה אינם זמינים בתפריט מצב הפעולה, ייתכן גם שהם נעולים. נעילת מצבי

. לקבלת מידע נוסף, עיין באפליקציהMadoka Assistantפעולה מבוצעת דרך האפליקציה 
Madoka Assistant 3 109 ["נעילת פונקציה" ובסעיף[.

מידע
אם החלפת מצב הפעולה של יחידה פנימית נמצאת תחת בקרה מרכזית (סמל הסטטוס

'החלפה תחת בקרה מרכזית' מהבהב במסך הבית), לא ניתן לשנות את מצב הפעולה של
.]3 82 ["יחידת קירור/חימום ראשית"אותה יחידה פנימית. למידע נוסף, ראה 
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קירור
אם הטמפרטורה בחוץ גבוהה, עשוי לחלוף זמן מה עד שטמפרטורת החדר תגיע

לטמפרטורה המוגדרת.
כאשר טמפרטורת החדר נמוכה, והיחידה הפנימית מוגדרת לפעול במצב קירור, היחידה
הפנימית עשויה להיכנס למצב הפשרה תחילה (לדוגמה, פעולת חימום), זאת כדי למנוע

ירידה בקיבולת הקירור של המערכת עקב כפור על מחליף החום. למידע נוסף, ראה
.]3 53 ["חימום"

היחידה הפנימית יכולה לפעול במצב קירור מכיוון שהיא פועלת בתנאי מרווח השהיה.
.]3 105 ["מרווח השהיה"למידע נוסף, ראה 

חימום
בעת הפעלה במצב חימום, למערכת נדרש זמן רב יותר להגיע לטמפרטורה המוגדרת
מאשר בעת הפעלה במצב קירור. כדי לפצות על כך, מומלץ לאפשר למערכת להתחיל

בפעולה מראש באמצעות פונקציית הטיימר.
היחידה הפנימית יכולה לפעול במצב חימום מכיוון שהיא פועלת בתנאי מרווח השהיה.

.]3 105 ["מרווח השהיה"למידע נוסף, ראה 
כדי למנוע פרצי אוויר קר והפחתה בקיבולת החימום של המערכת, המערכת יכולה לפעול

במצבי החימום המיוחדים הבאים:
תיאורפעולה

כדי למנוע אובדן קיבולת חימום עקבהפשרה
הצטברות כפור ביחידה החיצונית, המערכת

תעבור אוטומטית לפעולת הפשרה.
בזמן פעולת ההפשרה, מאוורר היחידה

הפנימית יפסיק לפעול, והסמל הבא יופיע
במסך הבית:

 עד6המערכת תחזור לפעולה רגילה לאחר 
 דקות.8

בזמן התנעה חמה, מאוורר היחידה בלבד)VRVהתנעה חמה (
הפנימית יפסיק לפעול, והסמל הבא יופיע

במסך הבית:

מידע
כאשר המערכת עוצרת בזמן שהיחידה הפנימית פועלת במצב חימום, המאוורר ימשיך

לעבוד למשך כדקה אחת, על מנת להוציא חום שנותר ביחידה הפנימית.
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מידע
ככל שטמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה יותר, כך קיבולת החימום נמוכה יותר. אם▪

קיבולת החימום של המערכת אינה מספיקה, מומלץ לכלול מכשיר חימום נוסף במערך
(אם נעשה שימוש במכשיר עם בעירה, יש לאוורר את החדר בקביעות. כמו כן, אין

להשתמש במכשיר חימום במקומות שבהם הוא יהיה חשוף לזרימת אוויר של היחידה
הפנימית).

היחידה הפנימית היא מסוג סחרור אוויר חם. כתוצאה מכך, לאחר תחילת הפעולה,▪
לוקח ליחידה הפנימית זמן מה לחמם את החדר.

מאוורר היחידה הפנימית יפעל אוטומטית עד שהטמפרטורה הפנימית של המערכת▪
תעלה לרמה מסוימת.

כאשר אוויר חם נשאר מתחת לתקרה וקר בכפות הרגליים, מומלץ לכלול מכשיר סחרור▪
במערך.

ייבוש

הודעה
כדי למנוע דליפת מים או תקלה במערכת, אין לכבות את המערכת מייד לאחר הפעלה של
יחידה פנימית. לפני כיבוי המערכת, המתן עד שמשאבת הניקוז תסיים לנקז מים שנשארו

ביחידה הפנימית (כדקה לערך).

מידע
כדי להבטיח התנעה חלקה, אין לכבות את המערכת בזמן שהיא פועלת.

אוטומטי

מידע
במקרה של לוגיקת טמפרטורה מוגדרת של יחידה פנימית, המערכת לא יכולה לפעול במצב
פעולה אוטומטי. לכן, כדי לאפשר מצב אוטומטי, עבור ללוגיקת הטמפרטורה המוגדרת של

לוגיקת" ובסעיף Madoka Assistantהשלט-רחוק. לקבלת מידע נוסף, עיין באפליקציה 
.]3 104 ["טמפרטורה מוגדרת

לוגיקת מצב אוטומטי תלויה בלוגיקת הטמפרטורה המוגדרת שנקבעה (הגדרת אפליקציה
Madoka Assistant.(

טמפרטורה מוגדרת כפולהטמפרטורה מוגדרת בודדת

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

0.5°C ~ 2°C

DIFF

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

SP

טמפרטורה מוגדרת לקירור
טמפרטורה מוגדרת לחימום

DIFFהפרש מינימלי של טמפרטורה מוגדרת בין טמפרטורת החימום והקירור
+C1(עם טיימר שמירה) טמפרטורה מוגדרת להחלפה

C2טמפרטורה מוגדרת להחלפה כפויה
0.5°C~2°Cמרווחי טמפרטורה שניתנים להגדרה בשטח, בין טמפרטורות מוגדרות
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מידע
.0.5°C) הוא 0.5°C~2°Cערך ברירת המחדל של טווח הטמפרטורה שניתן להגדרה (

החלפה ממצב פעולה אחד לאחר מתרחשת במקרים הבאים:

)C1+: החלפה ראשית (1מקרה 

החלפה מתרחשת מהרגע שטמפרטורת החדר עולה על/יורדת מתחת לטמפרטורה
), וטיימר השמירה הסתיים.C1המוגדרת להחלפה בין קירור לחימום (

דוגמה:
טמפרטורה מוגדרת כפולהטמפרטורה מוגדרת בודדת

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

+1°C

-1°C

-1°C

+1°C

24°C

23°C

21°C

20°C

22°C

המערכת מחממת את החדר. כאשר לאחר
C1זמן מה טמפרטורת החדר עולה מעל ל-

)23°C,מתרחש מעבר מחימום לקירור ,(
בתנאי שטיימר השמירה הסתיים. אם
טיימר השמירה לא הסתיים, ההחלפה

תתרחש רק מהרגע הסיום של הטיימר.
כתוצאה מההחלפה, טיימר השמירה

מתחיל לרוץ שוב על מנת לאפשר או למנוע
את ההחלפה הבאה.

המערכת מקררת את החדר. כאשר לאחר
זמן מה טמפרטורת החדר יורדת מתחת ל-

C1) 21°Cמתרחש מעבר מקירור ,(
לחימום, בתנאי שטיימר השמירה הסתיים.
אם טיימר השמירה לא הסתיים, ההחלפה

תתרחש רק מהרגע הסיום של הטיימר.
כתוצאה מההחלפה, טיימר השמירה

מתחיל לרוץ שוב על מנת לאפשר או למנוע
את ההחלפה הבאה.

+1°C

+1°C

-1°C

-1°C

DIFF: 2°C

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

SP

26°C

25°C

24°C

21°C

20°C

22°C

המערכת מחממת את החדר. כאשר לאחר
C1זמן מה טמפרטורת החדר עולה מעל 

)25°C,מתרחש מעבר מחימום לקירור ,(
בתנאי שטיימר השמירה הסתיים. אם
טיימר השמירה לא הסתיים, ההחלפה

תתרחש רק מהרגע הסיום של הטיימר.
כתוצאה מההחלפה, טיימר השמירה

מתחיל לרוץ שוב על מנת לאפשר או למנוע
את ההחלפה הבאה.

המערכת מקררת את החדר. כאשר לאחר
זמן מה טמפרטורת החדר יורדת מתחת ל-

C1) 21°Cמתרחש מעבר מקירור ,(
לחימום, בתנאי שטיימר השמירה הסתיים.
אם טיימר השמירה לא הסתיים, ההחלפה

תתרחש רק מהרגע הסיום של הטיימר.
כתוצאה מההחלפה, טיימר השמירה

מתחיל לרוץ שוב על מנת לאפשר או למנוע
את ההחלפה הבאה.

)C2: החלפה כפויה (2מקרה 

החלפה נכפית מהרגע שטמפרטורת החדר עולה על/יורדת מתחת לטמפרטורה המוגדרת
), וטיימר השמירה עדיין רץ.C2להחלפה כפויה בין קירור לחימום (

דוגמה:
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טמפרטורה מוגדרת כפולהטמפרטורה מוגדרת בודדת
C2

+ C1

SP

+ C1

C2

+1°C

-1°C

-1°C

+1°C

24°C

23°C

21°C

20°C

22°C

המערכת מחממת את החדר. כאשר
)C2) 24°Cטמפרטורת החדר עולה על 

בעוד טיימר השמירה עדיין רץ, החלפה
נכפית מחימום לקירור.

המערכת מקררת את החדר. כאשר
C2טמפרטורת החדר יורדת מתחת ל-

)20°C,בעוד טיימר השמירה עדיין רץ (
החלפה נכפית מקירור לחימום.

+1°C

+1°C

-1°C

-1°C

DIFF: 2°C

C2

+ C1

SP

+ C1

C2

SP

26°C

25°C

24°C

21°C

20°C

22°C

המערכת מחממת את החדר. כאשר
)C2) 26°Cטמפרטורת החדר עולה על 

בעוד טיימר השמירה עדיין רץ, החלפה
נכפית מחימום לקירור.

המערכת מקררת את החדר. כאשר
C2טמפרטורת החדר יורדת מתחת ל-

)20°C,בעוד טיימר השמירה עדיין רץ (
החלפה נכפית מקירור לחימום.

מידע
כדי למנוע החלפות תכופות מדי בין מצבי פעולה, בדרך כלל החלפות מתרחשות רק לאחר

). עם זאת, כדי למנוע התחממות או התקררות1שטיימר השמירה הסתיים (כלומר, מצב 
 בעוד טיימרC2רבה מדי של החדר, החלפה נכפית כאשר טמפרטורת החדר מגיעה ל-

).2השמירה עדיין רץ (מקרה 

כדי לקבוע מצב פעולה13.2.2

נווט לתפריט מצב הפעולה.1

. ו-בחר במצב הפעולה הרצוי באמצעות 2

 כדי להפעיל את המצב שנבחר.לחץ על 3
היחידה הפנימית משנה את מצב הפעולה שלה, והשלט חוזר להציג את מסךתוצאה: 

הבית.

טמפרטורה מוגדרת13.3

טמפרטורה מוגדרת היא הטמפרטורה שאליה רוצים להגיע במצבי הפעולה קירור, חימום
ואוטומטי.

אודות הטמפרטורה המוגדרת13.3.1

בהתאם לתצורה, במסך הבית מוצגת הטמפרטורה המוגדרת כערך מספרי או כסמל.
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מידע
Madokaלפרטים על קביעת הטמפרטורה המוגדרת של מסך הבית, עיין באפליקציה 

Assistant 3 100 ["מסך". ראה גם[.

טמפרטורה מוגדרת במסך הבית: מספרי
אם במסך הבית הטמפרטורה המוגדרת מוצגת כערך מספרי, טמפרטורת החדר נשלטת

.1°Cעל ידי העלאה או הורדה של הטמפרטורה המוגדרת במרווחים של 

. אם מוגדרות הגבלות16°C~32°Cטווח ברירת המחדל של הטמפרטורה המוגדרת הוא 
כלשהן על טווח זה באמצעות פונקציית טווח הטמפרטורה המוגדרת (פונקציית

), אפשר]3 107 ["טווח טמפרטורה מוגדרת"; ראה Madoka Assistantהאפליקציה 
להעלות או להוריד את הטמפרטורה המוגדרת רק למגבלות טווח הטמפרטורה המוגדרת

המקסימלית/מינימלית.

טמפרטורה מוגדרת במסך הבית: סמל
במקרה שבמסך הבית הטמפרטורה המוגדרת מוצגת כסמל, טמפרטורת החדר נשלטת

על ידי העלאה או הורדה של הטמפרטורה המוגדרת ביחס ל"טמפרטורה מוגדרת
לייחוס" (מצוינת ויזואלית באמצעות סמן במרכז המדחום).

 מעל ועד שלושה1°Cאפשר להעלות את הטמפרטורה המוגדרת עד שלושה צעדים של 
 מתחת לטמפרטורה המוגדרת לייחוס.1°Cצעדים של 

, אפשר להעלות את הטמפרטורה25°C אם הטמפרטורה המוגדרת לייחוס היא דוגמה: 
.22°C ולהוריד אותה ל-28°Cהמוגדרת ל-

28°C
+3°C

-3°C

25°C

22°C

מידע
.Madoka Assistantלפרטים על קביעת הטמפרטורה המוגדרת לייחוס, עיין באפליקציה 

.]3 100 ["מסך"ראה גם 

חריגים ללוגיקה זו אפשריים במקרה של:
הגבלות טווח טמפרטורה מוגדרת▪
בקרה מרכזית / בקרה לפי לוח זמנים▪

טווח טמפרטורה מוגדרת

אם מגבלות כלשהן מוגדרות לטווח ברירת המחדל של הטמפרטורה המוגדרת
)16°C~32°Cבאמצעות פונקציית טווח הטמפרטורה המוגדרת (פונקציית האפליקציה (

Madoka Assistant אפשר להעלות או]3 107 ["טווח טמפרטורה מוגדרת"; ראה ,(
להוריד את הטמפרטורה המוגדרת רק למגבלות טווח הטמפרטורה המוגדרת העליונות/

תחתונות.
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, בדרך כלל אפשר להוריד את הטמפרטורה25°C אם טמפרטורת הייחוס היא דוגמה: 
. עם זאת, אם מגבלת טווח הטמפרטורה המוגדרת22°Cהמוגדרת שלושה צעדים ל-

.23°C, אפשר להוריד את הטמפרטורה המוגדרת רק ל-23°Cמוגדר כ-

28°C
+3°C

-2°C

25°C

23°C

בקרה מרכזית/לוח זמנים

אם המערכת נמצאת בשליטה של שלט מרכזי או לוח זמנים, אפשר לעקוף ולשנות את
.3°C/–3°C+המגבלות של טווח הטמפרטורה המוגדרת הרגיל של 

אזאם
השלט המרכזי או לוח הזמנים כופים
טמפרטורה מוגדרת שנמצאת בטווח

–/3°C+הטמפרטורה המוגדרת הרגיל של 
3°C.

שום דבר חריג לא יקרה והמערכת תפעל
לפי הטמפרטורה המוגדרת ולוגיקת טווח

הטמפרטורה המוגדרת הרגילות.

השלט המרכזי או לוח הזמנים כופים
טמפרטורה מוגדרת שחורגת מטווח
–/3°C+הטמפרטורה המוגדרת הרגיל של 

3°C.

הטמפרטורה המוגדרת הכפויה הופכת
למגבלה העליונה/תחתונה החדשה של

, והטווח כולו נע ביחס3°C/–3°C+טווח ה-
למגבלה חדשה זו.

 הטמפרטורה המוגדרת לייחוסדוגמה: 
, ונותנת את טווח25°Cנקבעה כ-

הטמפרטורה המוגדרת הבא:

28°C
+3°C

-3°C

25°C

22°C

אם השלט המרכזי או לוח הזמנים משנים
,21°Cאת הטמפרטורה המוגדרת ל-
"21°Cשנמצאת מתחת לטווח, אזי "

הופכת להיות הגבול התחתון החדש
והטווח נע ביחס למגבלה חדשה זו.

28°C
+3°C

-3°C

25°C

22°C

27°C
+3°C

-3°C

24°C

21°C

21°C

כדי לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת13.3.2

מצב הפעולה הפעיל הוא קירור, חימום או אוטומטי.דרישה מוקדמת: 
. ו-במסך הבית, כוונן את הטמפרטורה המגודרת באמצעות הלחצנים 1
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היחידה הפנימית משנה את הטמפרטורה המוגדרת.תוצאה: 

תאריך ושעה13.4

הגדר את התאריך והשעה של היחידות הפנימיות המחוברות לשלט.

אודות תאריך ושעה13.4.1

בהתאם להגדרות שעון הקיץ, תפריט התאריך והשעה כולל את מחווני הזמן הבאים לשעון
קיץ:

שעון קיץ

שעון חורף

תאריך" (הגדרות שלט-רחוק) וגם ]3 70 ["הגדרות היחידה הפנימית"למידע נוסף, ראה 
 (הגדרות אפליקציה).]3 101 ["ושעה

כדי לקבוע את התאריך והשעה13.4.2

נווט לתפריט התאריך והשעה.1

. כדי להפעיל את לחץ על 2

כעת ניתן לערוך את השדות.תוצאה: 

. אשר באמצעות הלחצן  ו-קבע את התאריך והשעה. הגדר בעזרת הלחצנים 3
. עבור בין אפשרויות התפריט עד שכל השדות יהיו מוגדרים כהלכה.

התאריך והשעה הוגדרו.תוצאה: 

מידע
לאחר אישור הערך בשדה תועבר באופן אוטומטי לשדה הבא. כדי להשלים את עריכת

ההגדרות ולצאת מהתפריט, נווט לערך שבשדה האחרון ואשר אותו.
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זרימת אוויר13.5

כיוון זרימת אוויר13.5.1

כיוון זרימת האוויר הוא הכיוון ששבו היחידה הפנימית מזרימה את האוויר היוצא ממנה.

אודות כיוון זרימת אוויר
אפשר להגדיר את כיווני זרימת האוויר הבאים:

מסךכיוון
. היחידה הפנימית מזרימהמיקום קבוע

 מיקומים קבועים.5 מתוך 1אוויר ב-

5. היחידה הפנימית עוברת בין נדנוד
המצבים.

 היחידה הפנימית מתאימה אתאוטומטי.
כיוון זרימת האוויר בהתאם לתנועה שחיישן

התנועה קולט.

מידע
בהתאם לסוג היחידה הפנימית ו/או פריסת המערכת וסידורה, ייתכן שכיוון זרימת אוויר▪

אוטומטי לא יהיה זמין.

בסוגים מסוימים של יחידות פנימיות, לא ניתן לכוון את כיוון זרימת האוויר.▪

בקרה אוטומטית של זרימת האוויר

כיוון זרימת האוויר של היחידות הפנימיות נשלט אוטומטית בתנאי ההפעלה הבאים:
כאשר טמפרטורת החדר גבוהה מהטמפרטורה המוגדרת של השלט לפעולת חימום▪

(כולל הפעלה אוטומטית).
כאשר היחידות הפנימיות פועלות במצב חימום ופונקציית ההפשרה פעילה.▪
כאשר היחידות הפנימיות פועלות במצב פעולה רציפה וכיוון זרימת האוויר אופקי.▪

כדי לקבוע את כיוון זרימת האוויר
נווט לתפריט כיוון זרימת האוויר.1

 כדי לכוון את כיוון זרימת האוויר. ו-השתמש בלחצנים 2
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 כדי לאשר.לחץ על 3
היחידה הפנימית משנה את כיוון זרימת האוויר, והשלט חוזר להציג את מסךתוצאה: 

הבית.

מהירות מאוורר13.5.2

מהירות המאוורר קובעת את עוצמת זרימת האוויר היוצא מהיחידה הפנימית.

אודות מהירות המאוורר
בהתאם ליחידה הפנימית, אפשר לבחור באפשרויות הבאות:

מסךמהירות מאוורר
 מאווררים2מהירויות 

 מאווררים3מהירויות 

 מאווררים5מהירויות 

יחידות פנימיות מסוימות תומכות בנוסף במהירות מאוורר אוטומטית. במקרה זה, היחידה
הפנימית מתאימה את מהירות המאוורר שלה אוטומטית, בהתאם לטמפרטורה המוגדרת

ולטמפרטורה הפנימית.
מסךמהירות מאוורר

אוטומטי

מידע
למטרות הגנה מכנית, ייתכן שהיחידה הפנימית תעבור עצמאית למצב מהירות מאוורר▪

אוטומטית.

אם המאוורר מפסיק לפעול, אין פירוש הדבר בהכרח שיש תקלה במערכת. המאוורר▪
עשוי להפסיק לפעול בכל עת.

ייתכן שיחלוף זמן מה לפני ששינויים שנעשים בהגדרות מהירות המאוורר יבוצעו בפועל.▪

כדי להגדיר את מהירות המאוורר
נווט לתפריט מהירות המאוורר.1

 כדי לכוונן את מהירות המאוורר. ו-השתמש בלחצנים 2
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 כדי לאשר.לחץ על 3
היחידה הפנימית משנה את מהירות המאוורר, והשלט חוזר להציג את מסךתוצאה: 

הבית.

אוורור13.6

מידע
ניתן לשנות את הגדרות האוורור רק ביחידות אוורור להשבת חום.

מצב אוורור13.6.1

יחידת אוורור להשבת חום יכולה לפעול במצבי פעולה שונים.
מצב אוורורסמל

אספקת האוויר החיצוני שהחדר מקבל עוברתאוורור להשבת אנרגיה. 
דרך מחליף חום.

אספקת האוויר החיצוני שהחדר מקבל לא עוברת דרך מחליףעקיפה. 
חום.

כדי לאוורר את החדר ביעילות מרבית, יחידת האוורוראוטומטי. 
להשבת חום עוברת באופן אוטומטי בין מצב 'עקיפה' לבין מצב 'אוורור

להשבת אנרגיה' (בהתאם לחישובי המערכת).

מידע
מספר מצבי האוורור הזמינים תלוי ביחידת האוורור להשבת חום.

מידע
שינויים במצב 'אוורור' אפשריים ללא תלות ביחידה הראשית לקירור/חימום. למידע נוסף,

.]3 82 ["יחידת קירור/חימום ראשית"ראה 

מידע
כדי להבטיח התנעה חלקה, אין לכבות את המערכת בזמן שהיא פועלת.

כדי להגדיר את מצב האוורור
נווט לתפריט מצב האוורור.1

. ו-בחר במצב האוורור הרצוי באמצעות 2
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 כדי להפעיל את המצב שנבחר.לחץ על 3
מצב הפעולה משתנה ביחידת האוורור להשבת חום, והשלט חוזר להציג אתתוצאה: 

מסך הבית.

קצב אוורור13.6.2

קצב האוורור הוא מהירות המאוורר במהלך פעולת האוורור.

כדי לקבוע את קצב האוורור
נווט לתפריט קצב האוורור.1

 כדי לכוונן את קצב האוורור. ו-השתמש בלחצנים 2

 כדי לאשר.לחץ על 3
קצב האוורור משתנה ביחידת האוורור להשבת חום, והשלט חוזר להציג את מסךתוצאה: 

הבית.

שימוש מתקדם13.7

השלט מאפשר לבצע פעולות בסיסיות בלבד. להפעלה מתקדמת, השתמש באפליקציה
Madoka Assistant.

מידע
כדי לתפעל את השלט באמצעות האפליקציה, יש לחבר את השלט למכשיר נייד שבו

.]3 88 ["הצמדה ٢۔١٥"האפליקציה מותקנת. להוראות, ראה 
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בתפריט המתקין אפשר לקבוע את ההגדרות הבאות:
הגדרותסמלקטגוריה

בהירותהגדרות מסך

ניגודיות

עוצמההגדרות מחוון סטטוס

הגדרות היחידה הפנימיתהגדרות בשטח

הגדרות שטח של השלט-רחוק

AirNetכתובת קבוצה וכתובת הגדרות שונות

שילוב קלט חיצוני

אילוץ הפעלת מאוורר

יחידת קירור/חימום ראשית

בדיקת התרעה של דליפת קרר

מידע
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כדי להיכנס לתפריט המתקין
השלט מציג את מסך הבית.דרישה מוקדמת: 

 עד להופעת מסך המידע:לחץ לחיצה ארוכה על 1

מידע
הסמלים שמופיעים במסך המידע תלויים בסטטוס הפעולה. ייתכן שבשלט יוצגו יותר או▪

פחות סמלים מהמצוין כאן.

במסך המידע תמיד מוצגת גרסת התוכנה, ללא תלות בסטטוס הפעולה.▪

 והמשך ללחוץ עד שתיכנס לתפריט ועל במסך המידע, לחץ בו-זמנית על 2
המתקין:

כעת אתה נמצא בתפריט המתקין.תוצאה: 

הגדרות מסך14.1.2

כדי להגדיר את בהירות המסך
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 

נווט אל תפריט בהירות המסך.1

 כדי לכוון את בהירות המסך. ו-השתמש בלחצנים 2

 כדי לאשר.לחץ על 3
המסך מתאים את הבהירות שלו והשלט חוזר לתפריט המתקין.תוצאה: 

כדי להגדיר את ניגודיות המסך
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 

נווט אל תפריט ניגודיות המסך.1

 כדי לכוון את ניגודיות המסך. ו-השתמש בלחצנים 2
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 כדי לאשר.לחץ על 3
המסך מתאים את הניגודיות שלו והשלט חוזר לתפריט המתקין.תוצאה: 

הגדרות מחוון סטטוס14.1.3

כדי להגדיר את העוצמה של מחוון הסטטוס
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 

נווט לתפריט עוצמת מחוון הסטטוס.1

 כדי לכוון את עוצמת מחוון הסטטוס. ו-השתמש בלחצנים 2

 כדי לאשר.לחץ על 3
מחוון הסטטוס מתאים את הניגודיות שלו והשלט חוזר לתפריט המתקין.תוצאה: 

הגדרות בשטח14.1.4

אודות הגדרות בשטח
השלט מאפשר לבצע הגדרות בשטח שקשורות ליחידה הפנימית ולשלט עצמו.

הגדרות בשטחמסך
יחידה פנימית

שלט-רחוק

.]3 66 ["הליך הגדרה"בשני המקרים, הליך ההגדרה זהה. להוראות, ראה 

הליך הגדרה
הגדרות בשטח כוללות את הרכיבים הבאים:

"),Modeמצבים ("1
"),Unitיחידות ("2
"), וגםSWהגדרות ("3
ערכים עבור הגדרות אלו.4
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לתפריטי ההגדרות בשטח יש שתי רמות. ברמה הראשונה מוגדרים מצבים ויחידות,
ובשנייה הגדרות וערכים.

תיאוררמה
)Modeמצב (רמה ראשונה

מצב הוא קבוצה של פרמטרים שניתן להגדיר.
בטבלאות ההגדרות בשטח, ניתן למצוא את מספרי המצב המתאימים

. מספרי מצב שחלים על יחידות פנימיות מסוימות נמצאיםModeבעמודה 
.Modeבסוגריים בעמודה 

(הגדרות שדה של יחידה פנימית בלבד) )Unitיחידה (

יחידה היא יחידה מסוימת שעליה עשויה לחול הגדרה מסוימת.
בעת קביעת הגדרות בשטח ליחידות מסוימות, זה המקום שבו מוגדר

מספר היחידה שעליה חלה ההגדרה.
בעת קביעת הגדרות בשטח עבור קבוצת יחידות, אין להגדיר את מספר

היחידה. במקרה זה, ההגדרות יחולו על כל היחידות הפנימיות שנמצאות
בקבוצה.
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תיאוררמה
)SWהגדרה (רמה שנייה

הגדרה היא פרמטר שניתן להגדיר. אלו ההגדרות שאתה קובע.
בטבלאות ההגדרות בשטח, ניתן למצוא את מספרי ההגדרות המתאימים

.SWבעמודה 

ערך

ערך הוא אחד מסדרת ערכים קבועים שניתן לבחור עבור הגדרה מסוימת.
כאשר שדה הערך מכיל סימן "-", אין ערכים זמינים עבור ההגדרה

שנבחרה:

SW   00

בעת קביעת הגדרות קבוצתיות, ניתן לקבוע ערך עבור הגדרה אך ורק אם
שדה הערך מכיל סימן כוכבית (*) (אם שדה הערך אינו מכיל כוכבית, לא

ניתן להחיל את ההגדרה שנבחרה על הקבוצה):

SW   00

בטבלאות ההגדרות בשטח, ניתן למצוא את הערכים הזמינים עבור כל
הגדרה בעמודה "ערך".

ניווט

. ו-, כדי לנווט בין תפריטי ההגדרות בשטח, השתמש ב-
 כדי להזיז את ההדגשה. וב-השתמש ב-1

 כדי לבחור רכיב הגדרת שדה.לחץ על 2

 כדי לשנות את הערך של אותו רכיב הגדרת שדה. וב-השתמש ב-3
 כדי לאשר ערך זה.לחץ על 4
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 כדי לעבור לרמה השנייה.ברמה הראשונה, בחר 5

ברמה השנייה, הניווט והבחירה מבוצעים באותו אופן כמו ברמה הראשונה.6
 כדי לאשר ולהפעיל הגדרות שנבחרו.בחר 7

SW   00

 כדי לחזור רמה.בכל עת, בחר 8
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הגדרות היחידה הפנימית
הליך ההגדרה משתנה אם ההגדרה מבוצעת עבור יחידות פנימיות נפרדות או עבור

קבוצות של יחידות פנימיות.

יחידות פנימיות נפרדות

 (מספר בין סוגריים)Modeהגדר מצב על ידי הגדרת מספר ▪
Unitהגדר את היחידה שעליה תחול ההגדרה על ידי הגדרת מספר ▪
SWקבע את ההגדרה על הגדרת מספר ▪
קבע ערך עבור אותה הגדרה▪

קבוצות של יחידות פנימיות

 (מספר לא בין סוגריים)Modeהגדר מצב על ידי הגדרת מספר ▪
 (ההגדרה חלה על כל היחידות בקבוצה)Unitאל תגדיר מספר ▪
SWקבע את ההגדרה על הגדרת מספר ▪
קבע ערך עבור אותה הגדרה▪

ModeSW) תיאור הגדרהSW(—
01020304

: קבע את הטיימר להופעת המסךטיימר זיהום מסנן00)20 (10
"זמן לנקות את המסנן".

מסנן בעל חיים ארוכים
ביותר

—— שעות±5000חזק שעות±10000קל

 שעות±1250 שעות±2500מסנן בעל חיים ארוכים

 שעות±100 שעות±200מסנן רגיל

——מסנן בעל חיים ארוכים ביותרמסנן בעל חיים ארוכים: אם ישים, הגדר באיזה סוג של מסנן חיים ארוכים נעשה שימוש.מסנן חיים ארוכים01

בשימוש יחד עם תרמיסטור של יחידה: הגדר את אופן השימוש בחיישן תרמוסטט השלט.חיישן תרמוסטט שלט02
פנימית

—בשימוש בלעדילא בשימוש

——אל תציגהצג: הגדר אם סימן המסנן יוצג או לא.השבת סימן מסנן03

תאום כפולמשולשכפולזוג)Sky Air: הגדר את מצב הפעולה הבו-זמני של היחידה הפנימית (פעולה בו-זמנית00)21 (11

 (מגעיT1/T2 קבע את הפעולה של מגעים ללא מתח קלט חיצוני מופעל/כבוי:01)22 (12
יחידה פנימית)

כיבוי כפוי (ריבויחירוםפעולת הפעלה/כיבויכיבוי כפוי
דיירים)

: אם המערכת כוללת חיישן מרוחק, הגדר את מרווחידיפרנציאל של תרמוסטט02
ההקטנה/הגדלה.

1°C0.5°C——

 מ' < גובה ≤3 מ'3 מ' < גובה ≤ 2.7 מ'2.7גובה ≤ : יש להגדיר במקרה של יישומי תקרה גבוהה.מהירות יציאת אוויר לתקרה גבוהה00)23 (13
 מ'3.5

: הגדר למקרה שיחידה פנימית מצוידת בערכה אופציונליתכיוון זרימת אוויר01
שחוסמת את זרימת האוויר.

—זרימה דו-כיווניתזרימה תלת-כיווניתזרימה ארבע-כיוונית

: הגדר אם היחידה הפנימית מצוידת בפנל דקורטיבי בפתחתפקוד זרימת אוויר03
יציאת האוויר.

לא מצוידמצויד

—הורדהרגילעליוןטווח כיוון זרימת אוויר04

: הגדר את הלחץ הסטטי החיצוני (בהתאם להתנגדות של התעלותלחץ סטטי חיצוני06
שמחוברות).

—לחץ סטטי נמוךלחץ סטטי גבוהרגיל

FHYK.תקרה גבוההרגילה: פעל לפי הגדרת התקרה הגבוהה——

5 דקות מופעל/3פעולת חימום: פעולת חימום: רציפהלא מצוידמשאבת ניקוז לחות03)25 (15
)a(דקות כבוי

1c01תרמיסטור שלטתרמיסטור יחידה פנימית: הגדר את חיישן התרמוסטט שבו ברצונך להשתמש.חיישן תרמוסטט——

1c12מגע חלון B1(קלט חיצוני) השתמשאל תשתמש

1c13מגע כרטיס מפתח B2(קלט חיצוני) השתמשאל תשתמש

1e02חימום וקירורקירור בלבדחימום בלבדללא מרווח השהיה: הגדר את פעולת מרווח ההשהיה.תפקוד מרווח השהיה

1e07דקות5 דקות10 דקות15 דקות30. קבע את זמן חפיפת הסבב.זמן חפיפת סבב 

1B08בקרה מרכזיתהחלפה ידניתהחלפה אוטומטיתהשבתקבע כיצד המערכת תקבע את שעון הקיץ. .שעון קיץ

)a( אינם מוצגים בטבלה. למידע מפורט יותר, עיין במדריך השירות.06 ו-05. קודים 02-06רלוונטי לקודים 
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מידע
חיבור אביזרים אופציונליים ליחידה הפנימית עלול לגרום לשינויים בכמה הגדרות▪

בשטח. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה של האביזר האופציונלי.

לפרטים על הגדרות השדה הספציפיות של כל סוג של יחידה פנימית, עיין במדריך▪
ההתקנה של היחידות הפנימיות.

הגדרות שטח שאינן זמינות עבור יחידה פנימית שמחוברת, אינן מוצגות.▪

ערך ברירת מחדל של הגדרת שטח משתנה בהתאם לדגם היחידה הפנימית. למידע▪
נוסף, עיין במדריך השירות של האביזר האופציונלי.
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הגדרות שטח של השלט-רחוק
ModeSW תיאורSWערך ברירת מחדלערך

R13כוונון של תרמיסטור שלט
(קירור)

0 :–3.0°C ,1 :–2.5°C ,
2 :–2.0°C ,3 :–1.5°C ,
4 :–1.0°C ,5 :–0.5°C ,
6 :±0°C ,7 :+0.5°C ,
8 :+1.0°C ,9 :+1.5°C ,

10 :+2.0°C ,11 :+2.5°C ,
12 :+3.0°C

6

כוונון של תרמיסטור שלט4
(חימום)

0 :–3.0°C ,1 :–2.5°C ,
2 :–2.0°C ,3 :–1.5°C ,
4 :–1.0°C ,5 :–0.5°C ,
6 :±0°C ,7 :+0.5°C ,
8 :+1.0°C ,9 :+1.5°C ,

10 :+2.0°C ,11 :+2.5°C ,
12 :+3.0°C

6

כוונון של תרמיסטור שלט5
(אוטומטי)

0 :–3.0°C ,1 :–2.5°C ,
2 :–2.0°C ,3 :–1.5°C ,
4 :–1.0°C ,5 :–0.5°C,
6 :±0°C ,7 :+0.5°C ,
8 :+1.0°C ,9 :+1.5°C ,

10 :+2.0°C ,11 :+2.5°C ,
12 :+3.0°C

6

כוונון של תרמיסטור שלט6
(מאוורר בלבד)

0 :–3.0°C ,1 :–2.5°C ,
2 :–2.0°C ,3 :–1.5°C ,
4 :–1.0°C ,5 :–0.5°C ,
6 :±0°C ,7 :+0.5°C ,
8 :+1.0°C ,9 :+1.5°C ,

10 :+2.0°C ,11 :+2.5°C ,
12 :+3.0°C

6

: מפורט 0מסך הבית7
: רגילה1

1

טיימר תאורה אחורית כשאין8
פעולה

 שניות5: 0
 שניות10: 1
 שניות20: 2

0

, 1%: 1 (כבוי), 0%: 0עמעום מחוון סטטוס9
2 :2% ,3 :3%,
4 :5% ,5 :7% ,
6 :9% ,7 :11% ,
8 :13% ,9 :15%,

10 :17% ,11 :20%

9

, 1%: 1 (כבוי), 0%: 0עמעום תאורה אחורית10
2 :2% ,3 :3%,
4 :4% ,5 :5%,

5

: רגיל0מצב מחוון סטטוס11
1: הגדרת בית מלון 1
2: הגדרת בית מלון 2

2

ציון צריכת חשמל נמוכה של13
Bluetooth

: ציון תמיד0
: הפעל ידנית1

0
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ModeSW תיאורSWערך ברירת מחדלערך
R21(על המסך) ללא0מחוון לחצן מגע :

: קטן1
: בינוני2
: גדול3

1

: רגיל0מצב שלט-רחוק5
: התרעה בלבד1
: מפקח2

0

(a(: טמפרטורה פנימית0הצגת מצב מסך בית7

CO2: ערך ריכוז 1

0

1E8מספרי1טמפרטורה מוגדרת במסך הבית :
: סמל2

1

)a(בהתאם להגדרה בשטח של היחידה) מדידת הטמפרטורה מבוצעת באמצעות התרמיסטור של היחידה הפנימית או התרמיסטור של השלט
.]3 70 ["הגדרות היחידה הפנימית"). למידע נוסף, ראה Mode 1c – SW 01הפנימית 

מידע
 מאפשרת לשנות את תפקוד מחוון הסטטוס, ולהתאיםR1-11הגדרת שטח של שלט-רחוק 

את השלט לשימוש בבתי מלון.

הגדרות שונות14.1.5

כתובת קבוצה
אודות כתובת קבוצה

כדי לשלוט במערכת באמצעות ציוד בקרה מרכזית, יש להקצות ליחידות הפנימיות את
הכתובות הדרושות. אפשר להקצות כתובת לקבוצה של יחידות פנימיות, או ליחידות

פנימיות נפרדות.

קבוצה של יחידות פנימיות

יחידות פנימיות נפרדות

כדי להקצות כתובת לקבוצה של יחידות פנימיות
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 

נווט אל תפריט הגדרות הכתובת.1

"Groupבחר "2
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אשר את בחירתך.3

הגדר את הכתובת.4

 נבחר.לפני שתאשר את הכתובת, ודא ש-5

אשר את הכתובת.6

הקצית כתובת לקבוצת היחידות הפנימיות.תוצאה: 
כדי להקצות כתובת ליחידה פנימית מסוימת

אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 
נווט אל תפריט הגדרות הכתובת.1

)"Group(Unitבחר "2

הגדר את היחידה הפנימית שלה ברצונך להקצות את הכתובת.3

אשר את בחירתך.4

הגדר את הכתובת.5
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 נבחר.לפני שתאשר את הכתובת, ודא ש-6

אשר את הכתובת.7

הקצית כתובת ליחידה הפנימית.תוצאה: 
כדי להסיר כתובת

נווט אל הכתובת שברצונך להסיר.1
. ל-שנה את 2

אשר את בחירתך.3

הכתובת מוסרת.תוצאה: 

AirNetכתובת 
AirNetאודות כתובת 

, יש צורך להקצות את הכתובתAirNetכדי לחבר את המערכת למערכת הניטור והאבחון 
המתאימה של היחידות הפנימיות והחיצוניות.

יחידות פנימיות

יחידות חיצוניות

 ליחידה פנימיתAirNetכדי להקצות כתובת 
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 

נווט אל תפריט הגדרות הכתובת.1
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"I/Uבחר "2

הגדר את היחידה הפנימית שלה ברצונך להקצות את הכתובת.3

אשר את בחירתך.4

הגדר את הכתובת.5

 נבחר.לפני שתאשר את הכתובת, ודא ש-6

אשר את הכתובת.7

 ליחידה הפנימית.AirNetהקצית כתובת תוצאה: 
 ליחידה חיצוניתAirNetכדי להקצות כתובת 

אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 
נווט אל תפריט הגדרות הכתובת.1

"O/Uבחר "2
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הגדר את היחידה החיצונית שלה ברצונך להקצות את הכתובת.3

אשר את בחירתך.4

הגדר את הכתובת.5

 נבחר.לפני שתאשר את הכתובת, ודא ש-6

אשר את הכתובת.7

 ליחידה החיצונית.AirNetהקצית כתובת תוצאה: 
כדי להסיר כתובת

נווט אל הכתובת שברצונך להסיר.1
. ל-שנה את 2

אשר את בחירתך.3

הכתובת מוסרת.תוצאה: 
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שילוב קלט חיצוני
אודות שילוב קלט חיצוני

שילוב קלט חיצוני מאפשר לשלב מגעים חיצוניים בלוגיקת הבקרה של המערכת. על ידי
הוספת מגע כרטיס מפתח ו/או מגע חלון להגדרת הבקרה, ניתן לגרום למערכת להגיב
להכנסה/הוצאה של כרטיס מפתח לתוך/מתוך קורא כרטיסים, ו/או פתיחה/סגירה של

חלונות.

מידע
*.BRP7A5כדי להשתמש בפונקציה זו, נדרש שהמערכת תכלול מתאם קלט דיגיטלי 

 ומגע כרטיסB1ודא שמתאם הקלט הדיגיטלי והמגעים האופציונליים שלו (מגע חלון ▪
) מותקנים כהלכה. ודא שהמגע נטול המתח של מתאם הקלט הדיגיטלי נמצאB2מפתח 

במצב המתאים. להוראות להתקנת מתאם הקלט הדיגיטלי, עיין במדריך ההתקנה שלו.

כאשר מתאם הקלט הדיגיטלי אינו פועל כהלכה, שילוב קלט חיצוני לא זמין בתפריט.▪

כאשר המערכת כוללת את מתאם הקלט הדיגיטלי, היא אינה מאפשרת חיבור של שלט▪
משני.

כאשר המערכת כוללת את מתאם הקלט הדיגיטלי, אי אפשר להשתמש בפונקציית▪
התזמון.

כאשר המערכת כוללת את מתאם הקלט הדיגיטלי וגם שלט מרכזי, פונקציית שילוב▪
הקלט החיצוני נשלטת על ידי השלט המרכזי, ולא על ידי המתאם.

כדי לקבוע את הגדרות שילוב הקלט הדיגיטלי
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 

נווט לתפריט שילוב הקלט הדיגיטלי.1

 כדי לנווט בתפריט. וב-השתמש ב-2
 כדי לבחור פרמטר.לחץ על 3
 כדי לשנות את הערך של אותו פרמטר. וב-כאשר פרמטר נבחר, השתמש ב-4
 כדי לאשר את הערך של אותו פרמטר.כאשר פרמטר נבחר, לחץ על 5
. ולחיצה על בסיום קביעת ההגדרות, אשר את כל ההגדרות על ידי בחירת 6

המערכת תאתחל ותיישם את השינויים שנעשו.תוצאה: 

מידע
סקירה של הגדרות שילוב קלט"לסקירה על פרמטרים שניתן להגדיר ופירושם, ראה 

.]3 78 ["חיצוני

סקירה של הגדרות שילוב קלט חיצוני
ערך ברירת מחדלערכים אפשרייםתיאורמדד
B2טיימר שמתחיל לפעול ברגע טיימר השהיה

הסרת כרטיס המפתח.
היחידה ממשיכה בפעולה

רגילה עד לתום הזמן.

"דקה אחת" דקות0-10



תצורה | 14

מדריך עזר למתקין ולמשתמש

79
BRC1H52W+K+S

Madokaשלט-רחוק חוטי – 
4P596266-1B – 2022.02

ערך ברירת מחדלערכים אפשרייםתיאורמדד
B2טיימר שמתחיל לפעול ברגע טיימר איפוס

שטיימר ההשהיה תם. כאשר
טיימר זה תם, המצב הקודם

(לדוגמה, טמפרטורה
מוגדרת רגילה) משתנה

'הגדרת ברירתלמצב 
.המחדל לאיפוס'

 שעות"20" שעות0-20

'הגדרתמצב מופעל/כבוי של כיבוי/הפעלה של האיפוס
ברירת המחדל לאיפוס'

"כבוי"מופעל, כבוי, --

'הגדרתמצב פעולה של מצב איפוס
ברירת המחדל לאיפוס'

אוטומטי, קירור, חימום,
מאוורר בלבד, --

"--"

איפוס טמפרטורה מוגדרת
לקירור

טמפרטורה מוגדרת לקירור
'הגדרת ברירת המחדלשל 

לאיפוס'

עיין בטווח הטמפרטורה
המוגדרת של היחידה

הפנימית ומגבלות טווח
טמפרטורה מוגדרת, "--"

"22°C"

איפוס טמפרטורה מוגדרת
לחימום

טמפרטורה מוגדרת לחימום
'הגדרת ברירת המחדלשל 

לאיפוס'

עיין בטווח הטמפרטורה
המוגדרת של היחידה

הפנימית ומגבלות טווח
טמפרטורה מוגדרת, "--"

"22°C"

מידע
כאשר הערך של פרמטר הוא "--", פירוש הדבר שכאשר הטיימרים מסתיימים, שום דבר לא

משתנה עבור פרמטר זה והערך הפעיל הנוכחי נשמר.

לוגיקת מגע חלון
פעולהזמןB2מגע כרטיס מפתח B1מגע חלון 

מגע סגור (כרטיס מפתחמגע סגור (חלון סגור)
מוכנס)

פעולה רגילה של יחידה▪—
פנימית.

היחידה חוזרת למצב▪
הקודם לפני פתיחת המגע.
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פעולהזמןB2מגע כרטיס מפתח B1מגע חלון 
מגע סגור (כרטיס מפתחמגע פתוח (חלון פתוח)

מוכנס)
כפיית כיבוי של פעולת—

היחידה:
אין השהיה ותפקוד הטיימר▪

מאופס.
ללא תפקוד מרווח השהיה.▪
לא ניתן להפעיל/לכבות את▪

היחידה באמצעות לחצן
ההפעלה/כיבוי של השלט.

לוגיקת מגע כרטיס מפתח
פעולהזמןB2מגע כרטיס מפתח B1מגע חלון 

מגע סגור (כרטיס מפתחמגע סגור (חלון סגור)
מוכנס)

▪—
טיימר השהיה < זמן <▪

טיימר איפוס
זמן > טיימר איפוס▪

היחידה פועלת כרגיל.▪
אם טיימר האיפוס לא תם,▪

היחידה חוזרת למצב
הקודם לפני פתיחת המגע.

אם טיימר האיפוס תם,▪
'הגדרותהיחידה חוזרת ל

ברירת מחדל
סקירה של" (ראה לאיפוס'

הגדרות שילוב קלט
).]3 78 ["חיצוני

מגע פתוח (כרטיס מפתחמגע סגור (חלון סגור)
בחוץ)

פעולה רגילה של יחידהזמן < טיימר השהיה
פנימית.

מגע פתוח (כרטיס מפתחמגע סגור (חלון סגור)
בחוץ)

כפיית כיבוי של פעולתזמן > טיימר השהיה
היחידה:

אם פונקציית מרווח▪
ההשהיה מופעלת, מרווח
ההשהיה יפעל, ולהיפך.

לא ניתן להפעיל/לכבות את▪
היחידה באמצעות לחצן

ההפעלה/כיבוי של השלט.
לאחר תום טיימר ההשהיה,▪

טיימר האיפוס יתחיל
לספור לאחור.

מידע
המצב הקודם יכול להיות מצב מופעל/כבוי, מצב פעולה, טמפרטורה מוגדרת לקירור▪

וטמפרטורה מוגדרת לחימום.

בעת שימוש במגעים, ניתן לשנות את מהירות המאוורר וגם את הטמפרטורה המוגדרת▪
לקירור ולחימום בכל עת, מבלי לאבד שינויים.

מהירות המאוורר מאוחסנת בנפרד לשני מצב פעולה עיקריים (חימום וקירור). הגדרות▪
מהירות מאוורר נפרדות נשמרות לפעולת חימום מצד אחד, ועבור מצבי קירור, ייבוש

ומאוורר בלבד מצד שני.

בעת סגירת המגע, שינויים שבוצעו כאשר מגע כרטיס המפתח פתוח וטיימר ההשהיה▪
לא תם (פעולה רגילה) לא יישמרו.
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לוגיקת השילוב של מגע חלון ומגע כרטיס מפתח
למגע החלון יש עדיפות על פני טיימר ההשהיה ופונקציונליות מרווח ההשהיה של מגע▪

כרטיס המפתח:
כאשר מגע החלון נפתח בעוד מגע כרטיס המפתח פתוח, טיימר ההשהיה יסתיים מייד
אם הוא עדיין פועל, ומרווח ההשהיה לא יפעל עוד. טיימר האיפוס יתחיל לפעול מייד או

לא יאפס אם הוא כבר פעל.
לפונקציונליות טיימר האיפוס של מגע כרטיס המפתח יש עדיפות על פני מגע החלון,▪

בעת חזרה למצב הקודם:
כאשר מגע כרטיס המפתח נפתח בעוד מגע החלון פתוח, טיימר ההשהיה יתחיל לפעול.

כאשר טיימר ההשהיה תם, טיימר האיפוס יתחיל לפעול. כאשר טיימר האיפוס תם,
.'הגדרת ברירת המחדל לאיפוס'המצב הקודם מעודכן למצב 

1דוגמה 
אתה מסיר את כרטיס המפתח.1

היחידה הפנימית ממשיכה לפעול כרגיל עד לתום טיימר ההשהיה.תוצאה: 
אתה פותח את החלון לפני שטיימר ההשהיה תם.2

היחידה הפנימית מפסיקה לפעול מייד. לא ניתן לכבות או להפעיל אתתוצאה: 
היחידה, פונקציונליות מרווח ההשהיה לא פועלת, טיימר ההשהיה מפסיק לספור

לאחור וטיימר האיפוס מתחיל לספור לאחור.
אתה מכניס שוב את כרטיס המפתח.3

מתרחש עדכון של המצב הקודם. היחידה מאולצת לכבות ופונקציונליותתוצאה: 
).]3 79 ["לוגיקת מגע חלון"מרווח ההשהיה עדיין מושבתת (ראה 

 טיימר האיפוס לא תם לפני הכנסת כרטיס המפתח, המצב הקודם זההאם
למצב המקורי מכיוון שהיה רק שינוי במצב המקורי.

 טיימר האיפוס תם לפני הכנסת כרטיס המפתח, המצב הקודם הוא מצבאם
.'הגדרת ברירת מחדל לאיפוס'

אתה סוגר את החלון.4
היחידה חוזרת למצב הקודם. המצב הקודם תלוי בתום הספירה לאחור שלתוצאה: 

טיימר האיפוס.
2דוגמה 

אתה פותח את החלון.1
היחידה מפסיקה לפעול מייד. לא ניתן להפעיל או לכבות את היחידהתוצאה: 

באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי, פונקציונליות מרווח ההשהיה אינה פועלת וטיימר
ההשהיה אינו מתחיל לספור לאחור.

אתה מסיר את כרטיס המפתח.2
טיימר ההשהיה מתחיל לספור לאחור.תוצאה: 

אתה סוגר את החלון שוב.3
אין שינוי במצב. זה כאילו מעולם לא פתחת את החלון (מרווח השהיה יפעלתוצאה: 

אם אופשר).
 טיימר ההשהיה תם לפני סגירת החלון, טיימר האיפוס יתחיל לספוראם

לאחור. לסגירת החלון אין כל השפעה על טיימר האיפוס.

 טיימר ההשהיה לא תם לפני סגירת החלון, הוא יפסיק לפעול מייד וטיימראם
האיפוס יתחיל לספור לאחור. כאשר טיימר האיפוס תם, המצב הקודם מעודכן

למצב 'הגדרת ברירת המחדל לאיפוס'.

אתה מכניס שוב את כרטיס המפתח.4
תוצאה:
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 טיימר האיפוס לא תם לפני הכנסת כרטיס המפתח, היחידה חוזרת למצבאם
שלפני פתיחת החלון (מצב "מופעל" אחרון);

 טיימר האיפוס תם לפני הכנסת כרטיס המפתח, היחידה עוברת למצבאם
'הגדרת ברירת מחדל לאיפוס'.

אילוץ הפעלת מאוורר
אודות אילוץ הפעלת מאוורר

האפשרות 'אילוץ הפעלת מאוורר' מאפשרת לאלץ הפעלת מאוורר של יחידות פנימיות
מסוימות. בדרך זו, תוכל לבדוק איזה מספר יחידה פנימית הוקצה לכל יחידה פנימית.

כדי לאלץ הפעלת מאוורר
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 

נווט לתפריט 'אילוץ הפעלת מאוורר'.1

בחר מספר יחידה פנימית.2

 כדי לאלץ הפעלת מאוורר. ולחץ על בחר 3

המאוורר של היחידה הפנימית ששייכת למספר היחידה הפנימית שנבחר מתחילתוצאה: 
לפעול.

יחידת קירור/חימום ראשית
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אודות יחידת קירור/חימום ראשית
A

a

b

c c c c

b b b

B

a

b

c c c c

b

d

b b

Aמערכת משאבת חום
Bמערכת השבת חום
aיחידה חיצונית
bיחידה פנימית
cשלט-רחוק
d יחידתBS

כאשר מספר יחידות פנימיות מחוברות ליחידה חיצונית, יש להגדיר אחת מיחידות אלה
(או קבוצה של יחידות פנימיות, במקרה של בקרה קבוצתית) בתור יחידת הקירור/חימום
הראשית. במקרה זה, היחידות/קבוצות האחרות הופכות ליחידות קירור/חימום משניות

והפעולה שלהן נשלטת על ידי היחידה הראשית (לדוגמה, יחידה חיצונית אחת אינה
מאפשרת ליחידה פנימית אחת לפעול במצב קירור בעוד אחרת פועלת במצב חימום).

כאשר יחידה פנימית או קבוצה של יחידות פנימיות מוגדרות כיחידת הקירור/חימום
הראשית, היחידות הפנימיות האחרות הופכות אוטומטית ליחידות משניות. להוראות, ראה

.]3 84 ["כדי להגדיר יחידת קירור/חימום ראשית"

סמל סטטוס

יחידת קירור/חימום ראשית מתייחסת לסמל הסטטוס הבא:

סמל סטטוס זה מתפקד לפי הטבלה הבאה:
אז…אם בשלט…

…היחידה הפנימית שמחוברת לאותו שלט…לא מוצג סמל סטטוס
היא יחידת קירור/חימום ראשית.

…היחידה הפנימית שמחוברת לאותו שלט…מוצג סמל סטטוס קבוע
היא יחידת קירור/חימום משנית.

…לא מוקצית עדיין יחידה פנימית כיחידת…סמל הסטטוס מהבהב
קירור/חימום ראשית.
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מצב פעולה

מצב הפעולה של היחידות הפנימיות מתפקד לפי הטבלה הבאה:
אז היחידות המשניות…אם היחידה הראשית…

…מוגדרת למצב פעולה 'חימום', 'ייבוש' או
'אוטומטי'

…מתחילות לפעול במצב פעולה זהה לזה
של היחידה הראשית. במצב זה, מצבים

אחרים אינם זמינים עבורן.
…היחידות המשניות אינן יכולות לפעול…מוגדרת למצב פעולה 'קירור'

במצב פעולה 'חימום', אבל עדיין יכולות
לפעול במצב פעולה 'קירור', 'מאוורר בלבד'

ו'ייבוש'.
…יכולות לפעול אך ורק במצב 'מאוורר…מוגדרת למצב פעולה 'מאוורר בלבד'

בלבד'.

ברגע שיחידה פנימית מוגדרת כראשית, ניתן לשחרר אותה משליטת היחידה הראשית.
. כדי להפוך יחידה/]3 84 ["כדי לשחרר יחידת קירור/חימום ראשית"להוראות, ראה 

קבוצה משנית לראשית, תחילה שחרר את היחידה הראשית הנוכחית מתפקידה כיחידה
ראשית.

מידע
שינויים במצב 'אוורור' אפשריים ללא תלות ביחידה הראשית לקירור/חימום.

כדי להגדיר יחידת קירור/חימום ראשית
אף יחידה פנימית לא מוגדרת עדיין בתור יחידת קירור/חימום ראשיתדרישה מוקדמת: 

(סמל 'החלפה תחת בקרה מרכזית' מהבהב בכל השלטים).
אתה מפעיל את השלט של היחידה הפנימית שברצונך להגדיר בתורדרישה מוקדמת: 

יחידת הקירור/חימום הראשית.
נווט לתפריט מצב הפעולה.1

הגדר את מצב הפעולה בתור קירור או חימום.2
היחידה הפנימית היא יחידת הקירור/חימום הראשית כעת (סמל 'החלפה תחתתוצאה: 

בקרה מרכזית' לא מופיע בשלט).
בכל השלטים המשניים מוצג סמל 'החלפה תחת בקרה מרכזית'.תוצאה: 

כדי לשחרר יחידת קירור/חימום ראשית
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 
אתה מפעיל את השלט של היחידה הפנימית שברצונך לשחררדרישה מוקדמת: 

מתפקידה בתור היחידה הראשית.
נווט לתפריט יחידת קירור/חימום ראשית.1

 כדי לשחרר את היחידה הפנימית מתפקידה כיחידה ראשית.לחץ על 2
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היחידה הפנימית משוחררת מתפקידה כיחידה ראשית.תוצאה: 
בשלטים של כל היחידות הפנימיות מוצג סמל 'החלפה תחת בקרה מרכזית'תוצאה: 
מהבהב.

בדיקת התרעה של דליפת קרר
אודות בדיקת התרעה של דליפת קרר

יש אפשרות לבדוק את התרעת דליפת הקרר.
כדי לבדוק את התרעת דליפת הקרר

אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 
נווט לתפריט של בדיקת התרעת דליפת הקרר.1

 כדי להיכנס לתפריט ובאופן זה להפעיל את ההתרעה.לחץ על 2
השלט יתחיל לזמזם ומחוון הסטטוס יתחיל להבהב.תוצאה: 
בשלט מוצג המסך הבא:תוצאה: 

.כדי לעצור את ההתרעה, לחץ על 3
ההתרעה נפסקת והשלט חוזר לתפריט המתקין.תוצאה: 

מידע
.Madoka Assistantאפשר לבדוק את התרעת דליפת הקרר גם באמצעות האפליקציה 

.]R32" [3 111הגדרות מערכת קרר "למידע נוסף, ראה 

מידע
אודות תפריט המידע

בתפריט המידע אפשר לראות את המידע הבא:
תיאורמידע
SW1מזהה תוכנת שלט

Verגרסת תוכנת שלט
זמן

SW2 מזהה תוכנתUE878
UE878 של MACכתובת --:--:--:--:--:--:

כדי לראות מידע
אתה נמצא בתפריט המתקין.דרישה מוקדמת: 

נווט אל תפריט המידע.1
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הקרא את המידע.2

 כדי לעבור לדף השני.לחץ על 3

עדכון תוכנה14.2

אודות עדכוני תוכנה14.2.1

מומלץ מאוד שבשלט-רחוק תהיה מותקנת גרסת התוכנה העדכנית ביותר. קיימות שתי
דרכים לבצע עדכון תוכנה.

הוראותעדכון תוכנה
עדכון תוכנה באמצעות ٢۔٢۔١٤"Madoka Assistantאפליקציית 

]3 86 ["האפליקציה

עדכון תוכנה באמצעות כלי ٣۔٢۔١٤"כלי העדכון
]3 87 ["העדכון

מידע
 תציע לעדכןMadoka Assistantכאשר התוכנה של שלט אינה עדכנית, האפליקציה ▪

את התוכנה עבור אותו שלט, ברגע שתנסה לחבר אותו לאפליקציה.

מסך ٣۔١۔١٣"אפשר לבדוק את גרסת התוכנה של השלט במסך המידע (ראה ▪
).]3 85 ["אודות תפריט המידע") ו/או בתפריט המידע (]3 50 ["מידע

עדכון תוכנה באמצעות האפליקציה14.2.2

כדי לעדכן את התוכנה באמצעות האפליקציה:
 מוצג במסך הבית). אם לא, הפעל את מופעל בשלט-רחוק (Bluetoothודא ש-1

Bluetoothכדי ליצור חיבור  ٣۔٢۔١٥" בהתאם להוראות בסעיףBluetooth" [3 89[.
במסך הבית של האפליקציה, הקש על האריח של השלט-רחוק שאת התוכנה שלו2

ברצונך לעדכן, ומשם בצע את ההוראות.

מידע
.App Store ו-Google Play מ-Madoka Assistantניתן להוריד את האפליקציה 
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מידע
בחיבור הראשון של שלט-רחוק להתקן, האפליקציה וממשק המשתמש פותחים בהליך

השוואה מספרית. כדי לחבר בהצלחה את השלט-רחוק לאפליקציה, פעל לפי ההליך.
לאחר כל חיבור מוצלח להתקן נייד, השלט מאחסן אוטומטית מידע על אותו התקן נייד, כדי

להקל על התחברות מחדש בעתיד. מידע זה נקרא "פרטי קישור".
כאשר אין פרטי קישור (לדוגמה, חיבור ראשון או לאחר הסרה ידנית), תצטרך לעבור את

הליך ההשוואה המספרית.
כאשר יש פרטי קישור, תוכל לחבר את השלט להתקן הנייד פשוט על ידי שליחת אות

Bluetoothמהשלט והקשה על האריח של השלט באפליקציה. השלט יתחבר אוטומטית 
להתקן הנייד.

פרטי קישור מאוחסנים אוטומטית, וניתן להסירם ידנית. הסר את פרטי הקישור מהשלט
כאשר ברצונך לעדכן את התוכנה מהתקן נייד אחר מזה שעליו לשלט יש מידע.

מידע
 וכדי לבצע עדכון תוכנה,Bluetoothכדי לחבר את השלט-רחוק להתקן הנייד באמצעות 

).Bluetoothעליך להישאר בקרבת השלט-רחוק (כלומר, טווח 

עדכון תוכנה באמצעות כלי העדכון14.2.3

כדי לעדכן את התוכנה באמצעות כלי העדכון
 (לפרטים על גרסת התוכנה המתאימה, פנהUpdaterמחשב עם דרישה מוקדמת: 

למשווק)
 וכבליUSB ואילך למחשב (כולל כבל EKPCCAB4 מגרסה USBכבל דרישה מוקדמת: 

חיבור נוספים)
ודא שהיחידה הפנימית כבויה.1
חבר את השלט למחשב.2

a

b

c

d

X2A

X2A

Updaterמחשב עם א
USBכבל ב
מעגל מודפס של השלטג
ליחידה הפנימיתד

הפעל את היחידה הפנימית.3
.Updaterפתח את 4
, עבור אל "הליך עדכון".Updaterב-5
הקלד את שם הדגם של השלט.6
בחר את הליך העדכון הרצוי.7
פעל לפי ההוראות שבמסך.8
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אודות האפליקציה15
. בעוד שהשלטBRC1H עובדת עם השלט-רחוק Madoka Assistantהאפליקציה 

מאפשר רק הפעלה וקביעת תצורה בסיסיות, האפליקציה מציעה פונקציונליות מתקדמת
להפעלה ולקביעה תצורה.
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סקירת הפעלה וקביעת תצורה15.1

 כדי להתחבר אליהם. כל השלטיםBRC1Hאפליקציה זו מחפשת ללא הרף שלטי 
. ניתןמכשירים בקרבת מקוםשנמצאים בטווח ההתקן הנייד רשומים בתפריט הבית תחת 

.מכשירים בשימוש לאחרונהלמצוא רשימת שלטים שהפעלת לאחרונה תחת 
כדי להפעיל ו/או לקבוע את התצורה של המערכת, הקש על האריח של השלט שמחובר

ליחידות הפנימיות שברצונך לשלוט בהן.

מידע
 (התקנים אחרונים) לא מוצג. לקבלת מידע נוסף,Recent devicesבמצב מתקין, המקטע 

 (רמות גישת משתמש).]3 94 ["רמות גישת משתמש ٣۔١٥"ראה 

הצמדה15.2

אודות התאמה15.2.1

לפני שתוכל להתחבר בפועל לשלט, עליך לוודא שהאפליקציה והשלט מותאמים. התאם
את האפליקציה לכל השלטים שברצונך להתחבר אליהם.

כדי להתאים את האפליקציה לשלט15.2.2

אתה נמצא קרוב לשלט.דרישה מוקדמת: 
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באפליקציה, הקש על השלט שברצונך לבצע התאמה איתו.1
מערכת ההפעלה של ההתקן הנייד שולחת בקשת התאמה.תוצאה: 
בשלט מוצג המסך הבא:תוצאה: 

באפליקציה, קבל את בקשת ההתאמה.2
.בשלט, קבל את בקשת ההתאמה על ידי לחיצה על 3

האפליקציה מותאמת לשלט.תוצאה: 

מידע
לאחר ההתאמה עם האפליקציה, השלט יישאר מקושר. אין צורך לחזור על הליך זה בכל

פעם שתרצה להשתמש באפליקציה, אלא אם כן תמחק את הקישורים.

Bluetoothכדי ליצור חיבור 15.2.3

מידע
 תלויה במצב הפעולה שהוגדר בשלט.Bluetoothהדרך ליצור קישור 

מצב שלט-רחוק: 'רגיל'
Madokaברשותך התקן נייד שבו מותקנת ופועלת אפליקציית דרישה מוקדמת: 

Assistant.
 מופעל.Bluetoothבאותו התקן נייד, דרישה מוקדמת: 
אתה קרוב לשלט-רחוק.דרישה מוקדמת: 

 כדי להיכנס לתפריט הראשי.במסך הבית, לחץ על 1

.Bluetooth כדי לנווט לתפריט  וב-השתמש ב-2

 כדי להיכנס לתפריט.לחץ על 3

.Bluetooth ולגרום לשלט לשלוח אות  כדי להפעיל את לחץ על 4
תוצאה:
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השוואה מספרית

, הקש על האריח של השלט שבו ברצונך לעדכןMadoka Assistantבאפליקציה 5
את התוכנה.

מערכת ההפעלה של אם זה החיבור הראשון, או אם פרטי החיבור הוסרו,תוצאה: 
ההתקן הניד שולחת בקשת התאמה, כולל מחרוזת מספרית.

בשלט מוצגת מחרוזת מספרית, להשוואה עם זו של בקשת ההתאמה.תוצאה: 

באפליקציה, קבל את בקשת ההתאמה.6
 כדי לאשר את המחרוזת המספרית.בשלט, לחץ על 7

.Bluetoothהשלט וההתקן הנייד מחוברים דרך תוצאה: 

מצבי שלט-רחוק: 'התרעה בלבד' ו'מפקח'
Madokaברשותך התקן נייד שבו מותקנת ופועלת אפליקציית דרישה מוקדמת: 

Assistant.
 מופעל.Bluetoothבאותו התקן נייד, דרישה מוקדמת: 
אתה קרוב לשלט-רחוק.דרישה מוקדמת: 

 עד להופעת מסך המידע.במסך הבית, לחץ לחיצה ארוכה על 1

 והמשך ללחוץ עד שתיכנס לתפריט ועל במסך המידע, לחץ בו-זמנית על 2
המתקין.

.Bluetooth כדי לנווט לתפריט  וב-השתמש ב-3

 כדי להיכנס לתפריט.לחץ על 4
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.Bluetooth ולגרום לשלט לשלוח אות  כדי להפעיל את לחץ על 5
תוצאה:

השוואה מספרית

, הקש על האריח של השלט שבו ברצונך לעדכןMadoka Assistantבאפליקציה 6
את התוכנה.

מערכת ההפעלה של אם זה החיבור הראשון, או אם פרטי החיבור הוסרו,תוצאה: 
ההתקן הניד שולחת בקשת התאמה, כולל מחרוזת מספרית.

בשלט מוצגת מחרוזת מספרית, להשוואה עם זו של בקשת ההתאמה.תוצאה: 

באפליקציה, קבל את בקשת ההתאמה.7
 כדי לאשר את המחרוזת המספרית.בשלט, לחץ על 8

.Bluetoothהשלט וההתקן הנייד מחוברים דרך תוצאה: 

Bluetoothכדי לסיים את חיבור ה-15.2.4

מידע
 תלויה במצב הפעולה שהוגדר בשלט.Bluetoothהדרך לנתק קישור 

מצב שלט-רחוק: 'רגיל'
 כדי להיכנס לתפריט הראשי.במסך הבית, לחץ על 1

.Bluetooth כדי לנווט לתפריט  וב-השתמש ב-2

 כדי להיכנס לתפריט.לחץ על 3

.Bluetooth כדי לגרום לשלט-רחוק להפסיק לשלוח אות לחץ על 4
תוצאה:
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מצבי שלט-רחוק: 'התרעה בלבד' ו'מפקח'
 עד להופעת מסך המידע.במסך הבית, לחץ לחיצה ארוכה על 1

 והמשך ללחוץ עד שתיכנס לתפריט ועל במסך המידע, לחץ בו-זמנית על 2
המתקין.

.Bluetooth כדי לנווט לתפריט  וב-השתמש ב-3

 כדי להיכנס לתפריט.לחץ על 4

.Bluetooth כדי לגרום לשלט-רחוק להפסיק לשלוח אות לחץ על 5
תוצאה:

כדי להסיר פרטי קישור15.2.5

מידע
הדרך להסיר פריט קישור תלויה במצב הפעולה שהוגדר בשלט.

מידע
הסרת פרטי הקישור תגרום לשלט לשכוח את כל ההתקנים הניידים שהיו מקושרים אליו.

Bluetoothבעת הסרת פרטי הקישור משלט-רחוק, מחק גם את פרטי הקישור מרשימת ה-
של המכשיר הנייד. אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום לכישלון בקישור בעתיד.

מצב שלט-רחוק: 'רגיל'
 כדי להיכנס לתפריט הראשי.במסך הבית, לחץ על 1
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.Bluetooth כדי לנווט לתפריט  וב-השתמש ב-2

 כדי להיכנס לתפריט.לחץ על 3

 כדי להסיר את פרטי הקישור מהשלט-רחוק.לחץ על 4
תוצאה:

מצבי שלט-רחוק: 'התרעה בלבד' ו'מפקח'
 עד להופעת מסך המידע.במסך הבית, לחץ לחיצה ארוכה על 1

 והמשך ללחוץ עד שתיכנס לתפריט ועל במסך המידע, לחץ בו-זמנית על 2
המתקין.

.Bluetooth כדי לנווט לתפריט  וב-השתמש ב-3

 כדי להיכנס לתפריט.לחץ על 4

 כדי להסיר את פרטי הקישור מהשלט-רחוק.לחץ על 5
תוצאה:
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רמות גישת משתמש15.3

אודות רמות גישת משתמש15.3.1

רמת גישת המשתמש קובעת אילו פונקציות והגדרות יהיו גלויות למשתמש באפליקציה.
רמת גישת משתמש גבוהה יותר תאפשר לו לבצע שינויים עמוקים יותר בפעולות

3 רמות גישת משתמש אפשריות שתואמות ל-3ובהגדרות תצורה מתקדמות. קיימות 
מצבים אפשריים:

בסיסי▪
מתקדם▪
מתקין▪

מצב בסיסי15.3.2

מצב זה מאפשר למשתמש לגשת לכל ההגדרות הבסיסיות הנחוצות. מצב זה מומלץ
למשתמשי קצה רגילים. בהתקנה הראשונה של האפליקציה, מצב זה מופעל כברירת

 (מצב מתקדם) או]3 94 ["מצב מתקדם ٣۔٣۔١٥"מחדל. כדי לשנות למצב אחר, ראה 
 (מצב מתקין).]3 95 ["מצב מתקין ٤۔٣۔١٥"

מצב מתקדם15.3.3

אודות מצב מתקדם
מצב מתקדם מאפשר לבצע שינויי עומק בהגדרות מתקדמות יותר של התפעול והתצורה.

לאחר הפעלת התכונה, אפשר לראות ולשנות הגדרות אשר הגדרה שגויה שלהן עלולה
להפריע לפעולת המכשיר. הפעלת הגדרה זו מומלצת למשתמשים מתקדמים בלבד.

סקירה: ١۔٥۔١٥"לסקירה על ההגדרות שניתן לבצע במצב מתקדם, ראה 
.]3 96 ["פונקציות

הפעלת מצב מתקדם
אינך נמצא במצב מתקדם.דרישה מוקדמת: 

עבור לתפריט הראשי.1
.הגדרות אפליקציההקש על 2
'.הגדרות מתקדמותהקש על '3
" (הגדרות מתקדמות).הגדרות מתקדמותהקש על המתג כדי להפעיל "4
" (אני מבין).הבנתיכשתתבקש, אשר את בחירתך על ידי בחירת "5

".הגדרות יחידה מוצג בתפריט "הגדרות מתקדמותמצב מתקדם מופעל. תוצאה: 

השבתת מצב מתקדם
אתה נמצא במצב מתקדם.דרישה מוקדמת: 

עבור לתפריט הראשי.1
.הגדרות אפליקציההקש על 2
'.הגדרות מתקדמותהקש על '3
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".הגדרות מתקדמותהקש על המתג כדי להשבית "4
הגדרות כבר לא מוצג בתפריט "הגדרות מתקדמותמצב מתקדם מושבת. תוצאה: 

".יחידה

מצב מתקין15.3.4

אודות מצב מתקין
במצב מתקין יש לך גישה להגדרות שאינן זמינות למשתמשי קצה רגילים או למשתמשים

סקירה: ١۔٥۔١٥"מתקדמים. לסקירה על ההגדרות שניתן לבצע אך ורק במצב מתקין, ראה 
.]3 96 ["פונקציות

כדי להפעיל מצב מתקין
אינך נמצא במצב מתקין.דרישה מוקדמת: 

עבור לתפריט הראשי.1
'.אודותהקש על '2
' חמש פעמים.גירסת אפליקציההקש על '3

אתה נמצא בתפריט מצב המתקין.תוצאה: 
מצב מתקין מופעל אוטומטית.תוצאה: 

מידע
.Enterכדי להמשיך להשתמש באפליקציה במצב מתקין, הקש על לחצן ▪

כדי לקבוע"משך הזמן של מצב מתקין תלוי בהגדרות מצב המתקין. למידע נוסף, ראה ▪
.]3 95 ["הגדרות מצב מתקין

כדי"מוצג חיווי חזותי שמצב מתקין מופעל, דבר שאפשר להשבית. למידע נוסף, ראה ▪
.]3 95 ["לקבוע הגדרות מצב מתקין

כדי להשבית מצב מתקין
אתה נמצא במצב מתקין.דרישה מוקדמת: 

עבור לתפריט הראשי.1
'.מצב מתקין מאופשרהקש על '2

אתה נמצא בתפריט מצב המתקין.תוצאה: 
מצב מתקין מופעל אוטומטית.תוצאה: 

השבת מצב מתקין על ידי הקשה על המחוון.3
מצב מתקין מושבת.תוצאה: 

כדי לקבוע הגדרות מצב מתקין
אפשר מצב מתקין.1

אתה נמצא בתפריט מצב המתקין.תוצאה: 
קבע הגדרות מצב מתקין.2
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תיאורהגדרות מצב מתקין
הפעל או השבת את מצב מתקין.מצב מתקין

קבע את משך הזמן של מצב מתקין.אינסופי / זמני
 דקות.30: מצב מתקין פעיל למשך זמני▪

 דקות, מצב מתקין יושבת30לאחר 
אוטומטית. (ברירת מחדל)

: מצב מתקין פעיל, עד להשבתהאינסופי▪
ידנית.

הגדר אם הפעלת מצב מתקין מצוינת על ידימחוון מצב מתקין
מחוון מצב מתקין.

מידע
שים לב שמצב מתקין מאופשר אוטומטית ברגע שאתה נכנס לתפריט מצב מתקין.

מצב הדגמה15.4

אודות מצב הדגמה15.4.1

כדי לנסות את פונקציות הפעולה וקביעת התצורה של האפליקציה בסביבה בטוחה,
אפשר להפעיל גרסת הדגמה של האפליקציה.

כדי להפעיל מצב הדגמה15.4.2

אינך נמצא במצב הדגמה.דרישה מוקדמת: 
עבור לתפריט הראשי.1
'.מצב הדגמההקש על '2

אתה נמצא במצב הדגמה.תוצאה: 

כדי לצאת ממצב הדגמה15.4.3

אתה נמצא במצב הדגמה.דרישה מוקדמת: 
עבור לתפריט הראשי.1
'.יציאה ממצב הדגמההקש על '2

יצאת ממצב הדגמה.תוצאה: 

פונקציות15.5

סקירה: פונקציות15.5.1

הודעה
בהתאם לרמת גישת המשתמש, יותר או פחות הגדרות יהיו גלויות בתפריט הגדרות

.]3 94 ["רמות גישת משתמש ٣۔١٥"היחידה. לקבלת מידע נוסף לגבי שינוי מצבים, ראה 
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מידע
אפשר לשמור מצבים כמועדפים על ידי הקשה על סימן הכוכב בפינה העליונה של התפריט,
בהגדרה מסוימת. לאחר מכן, הגדרות אלו מוצגות בראש תפריט הגדרות היחידה, כך שיהיו

נגישות בקלות.

בקרהקטגוריה
הפעלה/כיבוי של פעולת היחידההפעלה

קריאת מידע מחיישן טמפרטורה

שינוי מצב הפעולה

שינוי הטמפרטורה המוגדרת

שינוי מהירות המאוורר

שינוי מצב האוורור

שינוי קצב האוורור

שינוי כיוון זרימת האוויר

הצגת ההודעות

קביעת הגדרות של שלט ויחידה פנימית:קביעת תצורה והפעלה מתקדמת
כללי

עדכון קושחה▪
הודעות▪

הגדרות שלט-רחוק
)a(סטטוס שלט ראשי/משני▪

)a(מסך▪

:טמפרטורה מוגדת במסך הבית-
סמל או מספרי

)a(מחוון סטטוס▪

)a(תאריך ושעה▪

אודות▪
)a(הסרת פרטי קישור▪

חיסכון באנרגיה
)a(זיהוי נוכחות▪

)a(טיימר כיבוי▪

צריכת חשמל▪
)b(מגבלת צריכת חשמל▪

)a(איפוס אוטומטי של טמפרטורה מוגדת▪

>> המשך יבוא
)a( וגם]3 94 ["מצב מתקדם ٣۔٣۔١٥"זמינים במצב מתקדם או מתקין בלבד. לקבלת מידע נוסף, ראה 

.]3 95 ["מצב מתקין ٤۔٣۔١٥"
)b( 3 95 ["מצב מתקין ٤۔٣۔١٥"זמינים במצב מתקין בלבד. למידע נוסף, ראה[.
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בקרהקטגוריה
<< המשך

תזמוןקביעת תצורה והפעלה מתקדמת
לוח זמנים▪
חופשה▪

תצורה והפעלה
)a(לוגיקת טמפרטורה מוגדרת▪

 אוטמפרטורה מוגדרת בודדת-
טמפרטורה מוגדרת כפולה

)a(מרווח השהיה▪

)a(כיוון זרימת אוויר פרטני▪

)a(סחרור זרימת אוויר פעילה▪

)a(טווח טמפרטורה מוגדרת▪

)a(יחידת קירור/חימום ראשית▪

)a(טווח כיוון זרימת אוויר▪

)a(מניעת יובש▪

)a(התחלה מהירה▪

)a(פעולת הפשרה▪

)a(נעילת פונקציה▪

)a(מצב שקט▪

)a(שילוב קלט חיצוני▪

תחזוקה
)R32(aהגדרות קרר ▪

R32הגדרות מערכת קרר -
כתובת חדר תחת פיקוח-

)b(שגיאות ואזהרות▪

)b(מספר יחידה▪

)a(ניקוי אוטומטי של המסנן▪

)a(הודעות לגבי המסנן▪

פרטים ליצירת קשר▪
)AirNet(bכתובת ▪

)b(כתובת קבוצה▪

)b(הגדרות לביצוע בשטח▪

)b( סבב עבודה▪

)b(פעולת בדיקה▪

)b(סטטוס יחידה▪

)b(שעות הפעלה▪

)a( וגם]3 94 ["מצב מתקדם ٣۔٣۔١٥"זמינים במצב מתקדם או מתקין בלבד. לקבלת מידע נוסף, ראה 
.]3 95 ["מצב מתקין ٤۔٣۔١٥"

)b( 3 95 ["מצב מתקין ٤۔٣۔١٥"זמינים במצב מתקין בלבד. למידע נוסף, ראה[.
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כללי15.5.2

עדכון מרחוק של הקושחה
עדכן את קושחת השלט-רחוק. חובה לשמור על עדכניות הקושחה של השלט-רחוק.

כאשר קושחה חדשה זמינה עבור שלט מסוים, האפליקציה תשלח הודעה במסך ההפעלה
של אותו שלט.

כדי לעדכן את קושחת השלט-רחוק
אתה נמצא במסך ההפעלה של אחד מהשלטים, והאפליקציה הודיעהדרישה מוקדמת: 

לך שזמינה קושחה חדשה עבור אותו שלט.
אתה נמצא קרוב לשלט.דרישה מוקדמת: 

הקש על סמל ההגדרות.1
'.הגדרות יחידה'אתה נמצא בתפריט תוצאה: 

'.זמין עדכון קושחהבחלק העליון, הקש על '2
'.עדכון קושחהאתה נמצא בתפריט 'תוצאה: 

'.עדכון קושחההקש על '3
הקושחה העדכנית ביותר יורדת לשלט.תוצאה: 
במהלך ההורדה, בשלט מוצג המסך הבא.תוצאה: 

לאחר ההורדה, השלט מאותחל כדי להטמיע את השינויים.תוצאה: 

התראות
קבל סקירה של הודעות מערכת פעילות. אלה יכולות להיות:

שגיאות▪
אזהרות▪
פרטי מערכת▪

העברת הגדרה15.5.3

פונקציות מסוימות מאפשרות לשמור הגדרות במכשיר הנייד ולטעון אותן בשלטים אחרים.
אפשרות זו שימושית אם תרצה לקבוע הגדרות זהות בכמה שלטים שונים.

בסיום קביעת ההגדרות בשלט אחד, בחר לשמור אותן במכשיר הנייד שלך. לאחר
טעןהשמירה, חבר את האפליקציה לשלט אחר, עבור להגדרה המתאימה, והקש על "

".תצורה
 מאפשרותך לשמור ולטעון הגדרות:Madoka Assistantהפונקציות הבאות באפליקציית 

לוח זמנים▪
מרווח השהיה▪
טווח טמפרטורה מוגדרת▪
הגדרות לביצוע בשטח▪
מגבלת צריכת חשמל▪
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הגדרות שלט-רחוק15.5.4

סטטוס שלט ראשי/משני
גלה אם השלט שאתה מפעיל הוא שלט ראשי או משני. לא ניתן לבצע שינויים בסטטוס

השלט הראשי/משני מהאפליקציה. להוראות כיצד לשנות סטטוס שלט ראשי/משני, ראה
.]3 41 ["הפעלת המערכת ١١"

מסך
קבע הגדרות של מסך שלט-רחוק:

תיאורהגדרות
הגדר את מצב מסך הבית:מצב מסך בית

: מידע מוגבל על פעולת המערכתרגיל▪
(מספר סמלי סטטוס).

: מידע מקיף על פעולת המערכתמפורט▪
באמצעות סמלי סטטוס.

הגדר כיצד מסך הבית יציג את הטמפרטורהטמפרטורה מוגדת במסך הבית
המוגדרת:

: באמצעות ערך מספרי.מספרי▪
: באמצעות סמל.סמל▪

טמפרטורה מוגדת במסךאם האפשרות '
', הגדר אתסמל ' מוגדרת 'הבית

הטמפרטורה המוגדרת לייחוס עבור פעולת
הקירור והחימום גם יחד:

טמפרטורה מוגדרת לייחוס בקירור▪
טמפרטורה מוגדרת לייחוס בחימום▪

טמפרטורה מוגדרת"למידע נוסף, ראה 
.]3 57 ["במסך הבית: סמל

הגדר את בהירות המסך.בהירות
הגדר את ניגודיות המסך.ניגודיות

מידע
בעת קביעת הגדרות מסך השלט-רחוק מהאפליקציה, ייתכן שהשלט-רחוק לא יטמיע את

השינויים מייד. כדי לגרום לשלט להטמיע את השינויים, בשלט, נווט אל תפריט המתקין
כדי להיכנס"ולאחר מכן חזור למסך הבית. להוראות כיצד להיכנס לתפריט המתקין, ראה 

.]3 65 ["לתפריט המתקין

CO2הצגת ערך ריכוז 

, אפשר להציג בתצוגת השלט-רחוק את ערך ריכוז ה-מפורט מוגדר מצב מסך ביתכאשר 
CO2-שנמדד על ידי חיישן ה CO2של היחידה. במקרה זה, הערך הנמדד מחליף את 

הטמפרטורה הפנימית.

" עבור ההגדרה לביצוע בשטח המתאימה1כדי לאפשר תצוגה חזותית זו, יש להגדיר "
). למידע נוסף על הגדרות לביצוע בשטח של השלט-Mode R2 – SW 7בשלט-רחוק (

.]3 72 ["הגדרות שטח של השלט-רחוק"רחוק והליך הגדרה, ראה 
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מידע
 ריק, יש לבדוק אם היחידה שמצוידת בחיישןCO2במקרה שהשלט-רחוק מציג ערך ריכוז 

 מוגדרת למספר היחידה הנמוך ביותר.CO2ה-

) יש לשנות אתמספר יחידה > תחזוקה > הגדרות יחידה (Madoka Assistantבאפליקציה 
 למספר הנמוך ביותר מבין כל היחידות CO2מספר היחידה של היחידה שמצוידת בחיישן ה-

שמחוברות.

מחוון סטטוס
קבע את הגדרות מחוון סטטוס השלט:

תיאורהגדרות
בדוק את מצב מחוון הסטטוס הפעיל. איןמצב

אפשרות להגדיר את מצב מחוון הסטטוס
מהאפליקציה. דבר זה נעשה מהגדרת

. למידעR1-11השטח של השלט-רחוק 
הגדרות שטח של השלט-"נוסף, ראה 

.]3 72 ["רחוק
הגדרת העוצמה של מחוון הסטטוס.עוצמה

תאריך ושעה
קביעת התאריך והשעה של השלט-רחוק. בתפריט התאריך והשעה ניתן לשלוח פרטי

תאריך ושעה מהאפליקציה אל השלט-רחוק. ניתן לבחור לשלוח את פרטי התאריך
") או ליצור ולשלוחסנכרן עם התאריך והשעה של ההתקןוהשעה של ההתקן הנייד ("

ידנית את פרטי התאריך והשעה.

מידע
 שעות, צריך יהיה להגדיר שוב את התאריך48אם השלט-רחוק מנותק מהחשמל ליותר מ-

והשעה.

מידע
 שניות לחודש.30השעון ישמור על דיוק בטווח של 

אודות
 בשלט-רחוק.Bluetoothקריאת גרסת התוכנה הנוכחית של השלט-רחוק ושל מודול ה-

הסרת פרטי קישור
אילוץ השלט "לשכוח" את כל ההתקנים הניידים שהיו מקושרים אליו.

חיסכון באנרגיה15.5.5

זיהוי נוכחות
הגדרת טיימר שלפיו המערכת תכוונן את הטמפרטורה המוגדרת או תבצע כיבוי אוטומטי,

בהתאם לזיהוי (או לאי זיהוי) של נוכחות על-ידי חיישן תנועה.
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תיאורפעולה
הגדרת טיימר כיבוי, שיתחיל לפעול מידכיבוי אוטומטי

כאשר חיישן התנועה יזהה שאין נוכחות
בחדר.

הגדרת מרווחים לכוונון הטמפרטורהכוונון טמפרטורה מוגדרת
המוגדרת, ומרווחי זמנים לפעולות חימום

וקירור. כשחיישן התנועה יזהה שאין נוכחות
בחדר, המערכת תעלה (בפעולת קירור) או

תוריד (בפעולת חימום) את הטמפרטורה
המוגדרת, עד שתגיע למגבלה המוגדרת.

מידע
לשימוש בפונקציה זו דרושות יחידות פנימיות המצוידות בחיישן תנועה (אביזר אופציונלי).

מידע
לא ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר היחידות הפנימיות נשלטות באמצעות שלט מרכזי.

מידע
.RQ או Sky Air RRאין תמיכה בפונקציה זו אם המערכת מכילה יחידות חיצוניות מסוג 

מידע
לא ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר היחידות הפנימיות נכללות בשליטה קבוצתית.

מידע
במערכות עם הפעלה בו-זמנית של היחידות הפנימיות, פונקציה זו נשלטת מחיישן התנועה

המותקן ביחידה הפנימית הראשית.

טיימר כיבוי
הגדרת טיימר לכיבוי אוטומטי של המערכת. את הטיימר אפשר להפעיל או להשבית.

כשהטיימר מופעל, הוא תמיד יתחיל לפעול כשהמערכת מופעלת.
 דקות.30 דקות, ואפשר להגדירו במרווחים של 30-180לטיימר יש טווח של כ-

צריכת חשמל
הצגה והשוואה של נתוני צריכת חשמל.

מידע
זמינות הפונקציה תלויה בסוג היחידה הפנימית.

מידע
לא ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר היחידות הפנימיות נכללות בשליטה קבוצתית.

מידע
.RQ או Sky Air RRאין תמיכה בפונקציה זו אם המערכת מכילה יחידות חיצוניות מסוג 
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מידע
 הנתונים המוצגיםייתכן שצריכת החשמל המוצגת תהיה שונה מצריכת החשמל בפועל.

), אלא של חישוב המבוסס על נתוני הפעלה נמדדים.kWhאינם תוצר של מדידת קוט"ש (
נתוני הפעלה מסוימים הם נתונים מוחלטים, אך ישנם גם נתוני אינטרפולציה, הכוללים

מרווח סבילות מסוים.

מגבלת צריכת חשמל
הגדרת פרק זמן שבו המערכת תגביל את שיא צריכת החשמל שלה. כשפונקציה זו

40% או 70%מופעלת, היא תגרום ליחידה החיצונית לפעול עם צריכת חשמל מוגבלת (
מהצריכה הרגילה) בפרק הזמן שהוגדר.

מידע
זמינות הפונקציה תלויה בסוג היחידה החיצונית.

איפוס אוטומטי של טמפרטורה מוגדת
הגדרת טיימר שלפיו המערכת תכוונן באופן אוטומטי את הטמפרטורה לערך טמפרטורה

מוגדר. אפשר להפעיל או להשבית את הטיימר עבור פעולות חימום וקירור, בנפרד.
כשטיימר מופעל, הוא תמיד יתחיל לפעול כשהמערכת מופעלת. בתום הטיימר,

הטמפרטורה המוגדרת תמיד תשתנה לערך המוגדר, גם אם הטמפרטורה המוגדרת
השתנתה בינתיים.

 דקות.30 דקות, ואפשר להגדירו במרווחים של 30-120לטיימר יש טווח של כ-

מידע
לא ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר היחידות הפנימיות נשלטות באמצעות שלט מרכזי.

תזמון15.5.6

לוח זמנים
ארגון פעולות המערכת בלוחות זמנים. פונקציית לוח הזמנים מאפשרת להגדיר עד חמש
פעולות מתוזמנות לכל יום בשבוע. ניתן ליצור עד שלושה לוחות זמנים שונים, אך רק לוח

זמנים אחד יוכל להיות פעיל בכל רגע נתון.
לוגיקת הפעולות מתנהלת כך:

הגדר פרק זמן עבור הפעולה.1
בחר להפעיל או לכבות את המערכת, והגדר את התנאים.2

אז"פעולהאם "
קבע טמפרטורות מוגדרות עבור פעולותפועל

ספציפיות במצב קירור ו/או חימום, או בחר
לשמור את הטמפרטורות המוגדרות

הנוכחיות.
בחר להפעיל או להשבית פעולת מרווחכבוי

השהיה במצב קירור ו/או חימום.
אם אפשרות זו מופעלת, קבע טמפרטורות
מוגדרות עבור פעולות ספציפיות, או בחר

לשמור את הטמפרטורות המוגדרות
הנוכחיות.

.]3 105 ["מרווח השהיה"למידע נוסף, ראה 
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מידע
", יש טווח מוגבל בלבדסמל" מוגדרת בתור "טמפרטורה מוגדת במסך הביתאם ההגדרה "

" מוגדרתטמפרטורה מוגדת במסך הביתלטמפרטורות שאפשר להגדיר. עם זאת, אם "
", ובלוח הזמנים נקבע שינוי של טמפרטורה מוגדרת, המערכת תתעלםסמלבתור "

מהמגבלות הרגילות לטמפרטורה המוגדרת ותאפשר ללוח הזמנים לחרוג מהטווח המוגבל
.]3 57 ["טמפרטורה מוגדרת במסך הבית: סמל"של הטמפרטורה. למידע נוסף, ראה 

מידע
לא ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר היחידות הפנימיות נשלטות באמצעות שלט מרכזי.

מידע
*.BRP7A5לא ניתן להשתמש בפונקציה זו אם המערכת כוללת מתאם קלט דיגיטלי 

חופשה
בחירת ימים בשבוע שבהם לוח הזמנים לא יחול. בימים הנבחרים, הפעולות שהוגדרו
בפונקציית לוח הזמנים לא יבוצעו. אפשר להפעיל או להשבית את פונקציית החופשה.

כשהפונקציה מופעלת, היא תחול על כל לוח זמנים המוגדר כפעיל.

מידע
.]3 103 ["לוח זמנים"למידע נוסף, ראה 

תצורה והפעלה15.5.7

לוגיקת טמפרטורה מוגדרת
הגדרת לוגיקת הטמפרטורה המוגדרת. בחר אם לוגיקת הטמפרטורה המוגדרת תבוצע

על ידי היחידה הפנימית או על ידי השלט-רחוק.
תיאורלוגיקת טמפרטורה מוגדרת

היחידה הפנימית תבצע את לוגיקתיחידה פנימית
הטמפרטורה המוגדרת.

השלט-רחוק יבצע את לוגיקת הטמפרטורהשלט-רחוק
המוגדרת.

במקרה של לוגיקת טמפרטורה מוגדרת בשלט-רחוק, בחר אם תהיה לוגיקת טמפרטורה
מוגדרת יחידה או כפולה.

לוגיקת טמפרטורה מוגדרת של שלט-
רחוק

תיאור

קיימת טמפרטורה מוגדרת אחת בלבד,טמפרטורה מוגדרת בודדת
שאינה תלויה במצב הפעולה. במקרה כזה,

שינוי מצב הפעולה לא ישנה את
הטמפרטורה המוגדרת. או להיפך, אם

תשנה את הטמפרטורה המוגדרת, השינוי
יחול על פעולת קירור וגם חימום.

קיימות שתי טמפרטורות מוגדרות: אחתטמפרטורה מוגדרת כפולה
ספציפית לפעולת קירור, ואחת ספציפית
לפעולת חימום. במקרה כזה, שינוי מצב

הפעולה כן ישנה את הטמפרטורה
המוגדרת (כלומר, לזו של מצב הפעולה

האחר). או להיפך, אם תשנה את
הטמפרטורה המוגדרת לקירור, השינוי לא

יחול על הטמפרטורה המוגדרת לחימום.
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במקרה של לוגיקת טמפרטורה מוגדרת כפולה, קבע את ההפרש המינימלי של
טמפרטורה מוגדרת. זהו ההפרש המינימלי בין הטמפרטורות המוגדרות האפשריות

לפעולת קירור וחימום:
טמפרטורה מוגדרת לקירור ≥ (טמפרטורה מוגדרת לחימום + ההפרש המינימלי של▪

טמפרטורה מוגדרת)
טמפרטורה מוגדרת לחימום ≤ (טמפרטורה מוגדרת לקירור – ההפרש המינימלי של▪

טמפרטורה מוגדרת)
פירוש הדבר:

אם תנמיך את הטמפרטורה המוגדרת לקירור לערך הקטן מ(טמפרטורה מוגדרת▪
לחימום + ההפרש המינימלי של טמפרטורה מוגדרת), השלט ינמיך באופן אוטומטי את

הטמפרטורה המוגדרת לחימום.
אם תעלה את הטמפרטורה המוגדרת לחימום לערך הגדול מ(טמפרטורה מוגדרת▪

לקירור – ההפרש המינימלי של טמפרטורה מוגדרת), השלט יעלה באופן אוטומטי את
הטמפרטורה המוגדרת לקירור.

DIFF 3°C

18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º

DIFF 5°C

18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º

DIFFמרווח מינימלי של הטמפרטורה המוגדרת

מידע
כשהמערכת נשלטת על ידי ציוד בקרה מרכזי, השליטה במערכת באמצעות השלט מוגבלת.

Madokaבמקרה כזה, לא ניתן להגדיר לוגיקת טמפרטורה מוגדרת כפולה באפליקציית 
Assistant.

מידע
כשהיחידות הפנימיות נשלטות משלט מרכזי, מתאפשרת רק לוגיקת הטמפרטורה המוגדרת

של היחידה הפנימית.

מידע
במקרה של לוגיקת טמפרטורה מוגדרת של יחידה פנימית, המערכת לא יכולה לפעול במצב

,VRVפעולה אוטומטי. כדי להפעיל מצב אוטומטי עבור מערכות של משאבות חום מסוג 
בחר בלוגיקת טמפרטורה מוגדרת של השלט-רחוק.

מרווח השהיה
הפעלת בקרה של מרווח השהיית טמפרטורה. מרווח השהיה הוא פונקציה ששומרת על

טמפרטורת החדר בטווח מסוים בעת כיבוי המערכת (על-ידי המשתמש, פונקציית לוח
הזמנים או טיימר הכיבוי). כדי להשיג זאת, המערכת פועלת זמנית במצב חימום או קירור,

בהתאם לטמפרטורת מרווח ההשהיה והפרש החזרה לפעולה.
דוגמה: 

OFF

10ºC 12ºC

33ºC 35ºC
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תוצאההגדרות
טמפרטורתפעולת חימום

מרווח השהיה
בחימום

10°Cאם טמפרטורת החדר תרד מתחת
, המערכת תתחיל, באופן אוטומטי,10°Cל-

 דקות30בפעולת חימום. אם כעבור 
, המערכת12°Cהטמפרטורה תעלה מעל 

תעצור את פעולת החימום, ושוב תכבה.
כשטמפרטורת החדר תשוב ותרד מתחת

, התהליך יחזור על עצמו.10°Cל-

הפרש חזרה
לפעולה בחימום

+2°

טמפרטורתפעולת קירור
מרווח השהיה

בקירור

35°C 35°אם טמפרטורת החדר תעלה מעלC,
המערכת תתחיל, באופן אוטומטי, בפעולת

 דקות הטמפרטורה30קירור. אם כעבור 
, המערכת תעצור את33°Cתרד מתחת ל-

פעולת הקירור, ושוב תכבה. כשטמפרטורת
, התהליך35°Cהחדר תשוב ותעלה מעל ל-

יחזור על עצמו.

הפרש חזרה
לפעולה בקירור

–2°C

מידע
פונקציית מרווח ההשהיה מופעלת כברירת מחדל.▪

 דקות לפחות, אלא אם כן30פונקציית מרווח ההשהיה מפעילה את המערכת למשך ▪
טמפרטורת מרווח ההשהיה תשתנה, או אם המערכת תופעל באמצעות לחצן ההפעלה/

כיבוי.

כשפונקציית ההשהיה פעילה, לא ניתן לבצע שינויים בהגדרות של מהירות המאוורר.▪

הפעלה של פונקציית ההשהיה כשהמערכת מוגדרת לפעול במצב אוטומטי, תגרום▪
למערכת לעבור לפעולה במצב קירור או חימום, לפי לצורך. טמפרטורת מרווח ההשהיה

המוצגת במסך ההפעלה תלויה במצב הפעולה.

"טמפרטורה מוגדת במסך הביתכשפונקציית מרווח ההשהיה פעילה, וההגדרה "▪
", לא יופיע במסך הבית של השלט-רחוק חיווי בנוגע לפעולה במצבסמלמוגדרת בתור "
מרווח השהיה.

מידע
לא ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר היחידות הפנימיות נשלטות באמצעות שלט מרכזי.

מידע
כברירת מחדל, מגבלות הטווח של הטמפרטורה המוגדרת לפעולה במצב מרווח השהיה הן

]33°C-37°C]-10°] לפעולת קירור וC-15°C.לפעולת חימום. לא ניתן לשנות מגבלות אלה [

זרימת אוויר בכיוון מסוים
הגדר את כיוון זרימת אוויר של יציאת אוויר של כל יחידה פנימית. המספר המרבי של

יחידות פנימיות שעבורן אפשר לקבוע הגדרות אלה תלוי בסוג המערכת:
מספר מרבי של יחידות פנימיותמערכת

Sky Air4
VRV16

ביחידות פנימיות מסוג מחסנית, אפשר לזהות את יציאות האוויר השונות לפי המחוונים
המוצגים כאן:
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מידע
זמינות הפונקציה תלויה בסוג היחידה הפנימית.

טווח טמפרטורה מוגדרת
קביעת מגבלה לטווח הטמפרטורה המוגדרת בפעולת קירור וחימום.

מידע
לא ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר היחידות הפנימיות נשלטות באמצעות שלט מרכזי.

מידע
כברירת מחדל, מגבלות הטווח של הטמפרטורה המוגדרת לפעולה במצב חימום ובמצב

" מופעלת וביןהגבלת טווח טמפרטורה מוגדרת], בין אם האפשרות "16°C-32°Cקירור הן [
אם לאו. לא ניתן לחרוג ממגבלות אלה.

סחרור זרימת אוויר פעילה
הפעלה של סחרור זרימת אוויר פעילה כדי שחלוקת הטמפרטורה בחדר תהיה אחידה

יותר.
כשמופעלת האפשרות של סחרור זרימת אוויר פעילה, מהירות המאוורר וכיוון זרימת
האוויר של היחידה הפנימית ייקבעו באופן אוטומטי, כך שלא יתאפשר שינוי ידני של

מהירות המאוורר וכיוון זרימת האוויר.

יחידת קירור/חימום ראשית
הגדרת יחידה פנימית (או קבוצה של יחידות פנימיות) בתור יחידת קירור/חימום ראשית.
כאשר מספר יחידות פנימיות מחוברות ליחידה חיצונית, יש להגדיר אחת מיחידות אלה

(או קבוצה של יחידות פנימיות, במקרה של בקרה קבוצתית) בתור יחידת הקירור/חימום
הראשית. במקרה זה, היחידות/קבוצות האחרות הופכות ליחידות קירור/חימום משניות

והפעולה שלהן נשלטת על ידי היחידה הראשית (לדוגמה, יחידה חיצונית אחת אינה
מאפשרת ליחידה פנימית אחת לפעול במצב קירור בעוד אחרת פועלת במצב חימום).

כאשר יחידה פנימית או קבוצה של יחידות פנימיות מוגדרות כיחידת הקירור/חימום
הראשית, שאר היחידות/הקבוצות הופכות באופן אוטומטי ליחידות משניות. כדי להפוך
יחידה משנית לראשית, תחילה חבר את האפליקציה לשלט ששולט ביחידה הראשית

הפעילה הנוכחית ושחרר אותה מתפקידה כראשית, ולאחר מכן הגדר את היחידה
המשנית בתור ראשית.

טווח כיוון זרימת אוויר
קביעת טווח כיוון של זרימת אוויר מהיחידה הפנימית, בהתאם למיקום ההתקנה. פונקציה

זו זמינה רק עבור יחידות רצפה עומדות פנימיות. המספר המרבי של יחידות פנימיות
.16שעבורן אפשר לקבוע הגדרות אלה הוא 

ימיןמרכזשמאל

הטווחים תואמים לדפוסי הנדנוד הבאים של זרימת האוויר:
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ימיןמרכזשמאל
נדנוד ימינהנדנוד רחבנדנוד שמאלה

מידע
זמינות הפונקציה תלויה בסוג היחידה הפנימית.

מידע
במערכות שבהן היחידות הפנימיות פועלות יחד בו-זמנית, אפשר להגדיר את הטווח של

כיוון זרימת האוויר עבור יחידות פנימיות ספציפיות, על-ידי חיבור השלט לכל יחידה פנימית
בנפרד.

מניעת יובש
מניעת חשיפה של אנשים לזרימת האוויר מהיחידה הפנימית, בהתאם לזיהוי (או לאי

זיהוי) של נוכחות על-ידי חיישן תנועה.

מידע
לשימוש בפונקציה זו דרושות יחידות פנימיות המצוידות בחיישן תנועה (אביזר אופציונלי).

מידע
.RQ או Sky Air RRאין תמיכה בפונקציה זו אם המערכת מכילה יחידות חיצוניות מסוג 

התחלה מהירה
הפעלת פונקציית ההתחלה המהירה, כדי להביא את החדר לטמפרטורה נוחה במהירות.

כשפונקציית ההתחלה המהירה פעילה, היחידה החיצונית תפעל בתפוקה מוגדלת.
מהירות המאוורר ביחידה הפנימית תיקבע באופן אוטומטי, כך שלא יתאפשר שינוי ידני

של מהירות המאוורר.
 דקות לכל היותר.30לאחר ההפעלה, פונקציית ההתחלה המהירה תישאר פעילה למשך 

 דקות, פונקציית ההתחלה המהירה תושבת, והמערכת תשוב לפעולה רגילה.30כעבור 
כמו כן, פונקציית ההתחלה המהירה תושבת מיד בעת שינוי ידני של מצב הפעולה.

את פונקציית ההתחלה המהירה אפשר להפעיל אך ורק כשהמערכת פועלת במצב קירור,
חימום או אוטומטי.

מידע
.Sky Airפונקציה זו זמינה רק עבור יחידות פנימיות מסוג 

מידע
.RQ או Sky Air RRאין תמיכה בפונקציה זו אם המערכת מכילה יחידות חיצוניות מסוג 

פעולת הפשרה
הפעלת המערכת במצב הפשרה, כדי למנוע אובדן של קיבולת חימום עקב הצטברות

כפור ביחידה החיצונית.
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מידע
 דקות בערך.8 עד 6המערכת תחזור לפעולה רגילה לאחר 

נעילת פונקציה
נעילת פונקציות ומצבי פעולה, כדי לעשותם בלתי-זמינים. אפשר לנעול את הפונקציות

ומצבי הפעולה הבאים:

לחצן תפריט ▪שלט-רחוק

טמפרטורה מוגדרת▪פונקציות
מהירות מאוורר▪
מצב הפעלה▪
כיוון זרימת אוויר▪
כיבוי/הפעלה של המערכת▪
טווח טמפרטורה מוגדרת▪
מרווח השהיה▪
חיישן נוכחות - כוונון טמפרטורה מוגדרת▪
חיישן נוכחות - כיבוי אוטומטי▪
טיימר כוונון טמפרטורה מוגדרת▪
טיימר כיבוי▪
מגבלת צריכת חשמל▪
לוח זמנים▪
ניקוי אוטומטי של המסנן▪
תאריך ושעה▪
מניעת יובש▪
טווח כיוון זרימת אוויר▪
סבב עבודה▪
שילוב קלט חיצוני▪
כיוון זרימת אוויר פרטני▪
קצב אוורור▪
מצב אוורור▪

אוטומטי▪מצבי הפעלה
קירור▪
חימום▪
מניפה▪
יבש▪
אוורור▪

מידע
אם תנעל מצב פעולה מסוים כאשר הוא פעיל, מצב זה יישאר פעיל בעת שמירת▪

ההגדרות ויציאה מהתפריט. המצב ייעשה לא זמין רק כשתשנה את מצב הפעולה.

אם תנעל את כל מצבי הפעולה, לא יתאפשר מעבר לשום מצב פעולה מלבד המצב▪
הפעיל בעת הנעילה.
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שלט-רחוק

נעילה של פונקציות ומצבי פעולה מהאפליקציה גורמת שינויים בשלט-רחוק.
שלט-רחוקפעולה

אם תנעל פונקציות/לחצנים המופעליםמסך הבית
ממסך הבית של השלט, השלט יציג מסך

נעילה כשתנסה להשתמש בפונקציות/
לחצנים אלה.

אם תנעל פונקציות המופיעות בתפריטתפריט ראשי
הראשי בשלט, פונקציות אלה יופיעו

 בתפריט הראשי, בלווייתXכמחוקות ב-
סמל מנעול.

נעילה של מצבי פעולה פשוט תעלים אותן
מתפריט מצבי הפעולה בשלט.

מצב שקט
קביעת פרק זמן שבו היחידה החיצונית תפעל בצורה שקטה יותר.

מידע
זמינות הפונקציה תלויה בסוג היחידה החיצונית.

שילוב קלט חיצוני
שילוב קלט חיצוני מאפשר לשלב מגעים חיצוניים בלוגיקת הבקרה של המערכת. על ידי
הוספת מגע כרטיס מפתח ו/או מגע חלון להגדרת הבקרה, ניתן לגרום למערכת להגיב
להכנסה/הוצאה של כרטיס מפתח לתוך/מתוך קורא כרטיסים, ו/או פתיחה/סגירה של

חלונות.
.]3 78 ["אודות שילוב קלט חיצוני"למידע נוסף, ראה 

מידע
*.BRP7A5כדי להשתמש בפונקציה זו, נדרש שהמערכת תכלול מתאם קלט דיגיטלי 

 ומגע כרטיסB1ודא שמתאם הקלט הדיגיטלי והמגעים האופציונליים שלו (מגע חלון ▪
) מותקנים כהלכה. ודא שהמגע נטול המתח של מתאם הקלט הדיגיטלי נמצאB2מפתח 

במצב המתאים. להוראות להתקנת מתאם הקלט הדיגיטלי, עיין במדריך ההתקנה שלו.

כאשר מתאם הקלט הדיגיטלי אינו פועל כהלכה, שילוב קלט חיצוני לא זמין בתפריט.▪

כאשר המערכת כוללת את מתאם הקלט הדיגיטלי, היא אינה מאפשרת חיבור של שלט▪
משני.

כאשר המערכת כוללת את מתאם הקלט הדיגיטלי, אי אפשר להשתמש בפונקציית▪
התזמון.

כאשר המערכת כוללת את מתאם הקלט הדיגיטלי וגם שלט מרכזי, פונקציית שילוב▪
הקלט החיצוני נשלטת על ידי השלט המרכזי, ולא על ידי המתאם.
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תחזוקה15.5.8

R32הגדרות קרר 
R32הגדרות מערכת קרר 

.Madoka Assistantאפשר לבדוק את התרעת דליפת הקרר באמצעות האפליקציה 
.הגדרות יחידה תחת תחזוקה במקטע R32הגדרות קרר באפליקציה, עבור אל 1
.R32הגדרות מערכת קרר הקש על 2
 כדי לבדוק את התרעת דליפת הקרר.בדוק התראה ונורית מהבהבתהקש על 3

התרעת דליפת הקרר תתחיל לפעול.תוצאה: 
 כדי לעצור את ההתרעה.הפסק בדיקה של התראה ונורית מהבהבת הקש על 4

התרעת דליפת הקרר תיעצר.תוצאה: 
כתובת חדר תחת פיקוח

הקצאת כתובת ייחודית לחדר שתחת פיקוח ליחידות פנימיות נפרדות. כאשר השלט-רחוק
נמצא במצב 'מפקח', חובה להגדיר כתובת ייחודית לחדר שתחת פיקוח עבור כל יחידה

פנימית. תחילה, בחר יחידה פנימית באמצעות מספר היחידה שלה, ולאחר מכן הקצה לה
כתובת ייחודית לחדר שתחת פיקוח. אם כתובת החדר שתחת פיקוח אינה מוגדרת,

התראות לא יועברו לשלט-רחוק שבמצב 'מפקח'.
, עבור אלMadoka Assistantכדי להגדיר כתובת של חדר תחת פיקוח באפליקציית 

כתובת. לאחר מכן, הקש על הגדרות יחידה תחת תחזוקה במקטע R32הגדרות קרר 
 כדי לנהל ביחידות הפנימיות את כתובת החדר שתחת פיקוח.חדר תחת פיקוח

שגיאות ואזהרות
עיון בהיסטוריית השגיאות, והפעלה/השבתה באופן זמני של דחיפת הודעות שגיאה ו/או

אזהרה.
כברירת מחדל, מופעלת דחיפה של הודעות שגיאה ואזהרה. השבת את האפשרויות "הצג

 שעות הודעות48שגיאות" ו"הצג אזהרות", כדי שהמערכת לא תעביר בדחיפה למשך 
 שעות, האפשרויות "הצג שגיאות" ו"הצג אזהרות" ישובו באופן48שגיאה ואזהרה. כעבור 

אוטומטי לפעול.

מספר יחידה
שינוי מספר היחידה של היחידות הפנימיות. כדי לקבוע את התצורה של יחידות פנימיות
בודדות, ליחידות אלה דרוש מספר יחידה. מספר היחידה של יחידה פנימית הוא הדירוג

שלה ברשימה. כדי לתת ליחידה מספר יחידה חדש, שנה את המיקום שלה, על-ידי
העברתה למשבצת ריקה או החלפתה עם יחידה פנימית אחרת. לעזרה בזיהוי של

היחידות הפנימיות הפיזיות, הקש על סמל המאוורר של יחידה פנימית, כדי להפעיל את
המאוורר של אותה יחידה פנימית.

ניקוי אוטומטי של המסנן

מידע
לשימוש בפונקציה זו דרושות יחידות פנימיות המצוידות בפנל דקורטיבי עם ניקוי עצמי

(אביזר אופציונלי).

אפשר פעולת ניקוי אוטומטית של המסננים ביחידות הפנימיות, וקבע פרק זמן לשם כך.

איפוס טיימר התחזוקה של מכל האבק

כשיגיע הזמן לרוקן את מכל האבק של הפנל הדקורטיבי עם הניקוי העצמי, תופיע
באפליקציה הודעה במסך ההפעלה. יש לרוקן את מכל האבק ולאפס את ההודעה.
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AirNetכתובת 
 ליחידות פנימיות וחיצוניות, על מנת לחבר את המערכת למערכתAirNetהקצאת כתובות 

. תחילה, בחר יחידה באמצעות מספר היחידה שלה ולאחרAirNetהניטור והאבחון של 
.AirNetמכן הקצה לה כתובת 

כתובת קבוצה
הקצאת כתובות ליחידות הפנימיות, על מנת לשלוט במערכת באמצעות ציוד בקרה

מרכזית. ניתן להקצות כתובת לקבוצה של יחידות פנימיות המחוברות לשלט, ואפשר
להקצות ליחידות פנימיות באופן פרטני.

הודעות לגבי המסנן

התעלם מההודעה

האפליקציה מציגה הודעה במסך ההפעלה כאשר מגיע הזמן לבצע אחת מפעילויות
התחזוקה הבאות הקשורות למסנן:

החלפת מסנן היחידה הפנימית.▪
ניקוי מסנן היחידה הפנימית.▪
ניקוי רכיב היחידה הפנימית.▪

בצע את התחזוקה הנדרשת, ולאחר מכן בטל את ההודעה.

מידע
למידע נוסף על תחזוקה של יחידות פנימיות, עיין במדריך ההפעלה של היחידה הפנימית.

איפוס טיימר הודעה

מועד תחזוקת המסננים נשלט באמצעות טיימרים. האפליקציה שולחת הודעת תחזוקה
בכל פעם שטיימר מסתיים. ניתן לאפס טיימרים אלה.

מידע
כדי להשתמש בפונקציה זו, יש להשתמש באפליקציה במצב מתקין. להוראות כיצד להפעיל

.]3 95 ["מצב מתקין ٤۔٣۔١٥"את מצב מתקין, ראה 

פרטים ליצירת קשר
הזן את מספר הטלפון של איש הקשר לטיפול במערכת.

הגדרות בשטח
קביעת ההגדרות לביצוע בשטח של היחידה הפנימית והשלט-רחוק. לסקירה כללית של

הגדרות שטח של השלט-" וגם ]3 70 ["הגדרות היחידה הפנימית"הגדרות השטח, ראה 
.]3 72 ["רחוק

הליך הגדרה

הגדרות בשטח כוללות את הרכיבים הבאים:
מצבים▪
יחידות▪
הגדרות▪
ערכים▪

ההליך של הגדרות בשטח עבור יחידות פנימיות מסוימות שונה מהליך ההגדרות בשטח
עבור קבוצות של יחידות פנימיות או עבור השלט-רחוק.
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נוהלסוג ההגדרות בשטח
קבע את סוג ההגדרה בשטח כ"יחידה▪יחידות פנימיות נפרדות

פנימית".
הגדר מצב. בטבלת ההגדרות בשטח,▪

ניתן למצוא מספר זה בין הסוגריים
.Modeבעמודה 

הגדר את היחידה שעליה תחול ההגדרה,▪
על-ידי הגדרת מספר יחידה.

הגדר את היחידה על-ידי הקשה על▪
האריח המתאים באפליקציה. בטבלת

ההגדרות בשטח, ניתן למצוא את
.SWההגדרות בעמודה 

קבע ערך עבור אותה הגדרה.▪

קבע את סוג ההגדרה בשטח כ"יחידה▪קבוצות של יחידות פנימיות
פנימית".

הגדר מצב. בטבלת ההגדרות בשטח,▪
ניתן למצוא מספר זה מחוץ לסוגריים

.Modeבעמודה 
אין להגדיר מספר יחידה (ההגדרות יחולו▪

על כל היחידות שבאותה הקבוצה).
הגדר את היחידה על-ידי הקשה על▪

האריח המתאים באפליקציה. בטבלת
ההגדרות בשטח, ניתן למצוא את

.SWההגדרות בעמודה 
קבע ערך עבור אותה הגדרה.▪

קבע את סוג ההגדרה בשטח כ"שלט-▪שלט-רחוק
רחוק".

הגדר מצב.▪
הגדר את היחידה על-ידי הקשה על▪

האריח המתאים באפליקציה. בטבלת
ההגדרות בשטח, ניתן למצוא את

.SWההגדרות בעמודה 
קבע ערך עבור אותה הגדרה.▪

ערכי ברירת מחדל

ערך ברירת מחדל של הגדרת שטח משתנה בהתאם לדגם היחידה הפנימית. למידע
נוסף, עיין במדריך השירות של האביזר האופציונלי. עבור ההגדרות בשטח שלהלן, ערכי

ברירת המחדל זהים בכל דגמי היחידות הפנימיות:
ערך ברירת מחדלהגדרה בשטח

02חיישן תרמוסטט

04מרווח השהיה

B102מגע חלון 

B202מגע כרטיס מפתח 

02טווח כיוון זרימת אוויר

02חיישן תרמוסטט בשלט-רחוק

03זמן חפיפת סבב
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מידע
חיבור אביזרים אופציונליים ליחידה הפנימית עלול לגרום לשינויים בכמה הגדרות▪

בשטח. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה של האביזר האופציונלי.

לפרטים על הגדרות השדה הספציפיות של כל סוג של יחידה פנימית, עיין במדריך▪
ההתקנה של היחידות הפנימיות.

את ההגדרות בשטח של היחידה החיצונית אפשר לקבוע רק דרך המעגל המודפס של▪
היחידה החיצונית. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה של היחידה החיצונית.

הגדרות שטח שאינן זמינות עבור יחידה פנימית שמחוברת, אינן מוצגות.▪

סבב עבודה
הפעלת אפשרות סבב העבודה כדי לאפשר ליחידות הפנימיות לפעול לסירוגין (יחידה
פנימית אחת לא תפעל, לסירוגין), כדי לשפר את משך חיי השירות של המערכת ואת

אמינותה.
סבב העבודה מיועד ליחידות שפועלות ביישומים חיוניים (למשל בחדרי שרתים, שבהם
נדרש קירור רב). במקרים כאלה, המערכת מצוידת ביחידת גיבוי נוספת. הפעלת סבב

העבודה תאפשר:
: משום שהמערכת מצוידת ביחידות שמספרן עולה על זה הנחוץ להתמודדות עםסבב▪

עומס החימום או הקירור, אפשר להשאיר יחידה אחת ללא פעילות במהלך ההפעלה
"), היחידה הלא פעילה מתחילהזמן מחזור סבבהרגילה. לאחר זמן מוגדר (לדוגמה, "

לפעול, והיחידה שקודם לכן הייתה פעילה תיעשה לא פעילה (כלומר, סבב עבודה).
משום שהיחידות פועלות לסירוגין בלבד, משך חיי השירות של המערכת ישתפר.

: יחידת גיבוי תאפשר יתירּות במערכת. אם יחידה פעילה תיקלע למצב שגיאה,גיבוי▪
סבב העבודה יבטיח שיחידה שאינה פעילה תפעל במקומה.

A

A

A

B

Aיחידת גיבוי לא פעילה
Bיחידה במצב שגיאה

מידע
ניתן להשתמש בפונקציה זו רק כאשר היחידות הפנימיות נכללות בקבוצת שליטה.

מידע
כדי לאפשר ליחידת הגיבוי להגיע למלוא תפוקת הקירור/חימום שלה, נכללת תקופת▪

הגדרות היחידה"חפיפה, שבה כל היחידות הפנימיות פעילות. למידע נוסף, ראה 
).1E-7 (הגדרת שטח ]3 70 ["הפנימית

סדר הסבב תלוי במספר שהוגדר ליחידה. להוראות לשינוי מספר היחידה של היחידות▪
.]3 111 ["מספר יחידה"הפנימיות, ראה 
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פעולת בדיקה
ביצוע פעולת בדיקה של יחידה פנימית. במהלך הפעלת הבדיקה, היחידות הפנימיות
יעברו בין כל מצבי הפעולה והפונקציות השונים, כדי לבדוק אם הם מוכנים לפעולה.

מתי

יש להפעיל את פעולת הבדיקה רק לאחר שהושלמו הפעולות הבאות:
התקנת צנרת הקרר;▪
התקנת צנרת הניקוז;▪
חיבור חיווט החשמל.▪

זרימת עבודה אופיינית

בדרך כלל, פעולת הבדיקה כוללת את השלבים הבאים:
),Madoka Assistantהפעלה של פעולת הבדיקה (באפליקציית 1
ביצוע פעולת"בדיקה של פונקציות היחידה הפנימית לפי ההוראות המופיעות בסעיף 2

,]3 115 ["בדיקה
),Madoka Assistantהשבתה של פעולת הבדיקה (באפליקציית 3
חיפוש שגיאות אפשריות בהיסטוריית השגיאות.4
במידת הצורך, תיקון הגורמים לשגיאות אלה.5
חזרה על ההליך לפי הצורך.6

מידע
.Sky Airפונקציה זו זמינה רק עבור יחידות פנימיות מסוג 

מידע
עיין גם במדריך ההתקנה של היחידה הפנימית והחיצונית.

אמצעי זהירות בעת ביצוע פעולת בדיקה

זהירות
לפני התנעת המערכת, ודא את הדברים הבאים:

חיווט היחידה הפנימית והחיצונית הושלם.▪

כיסויי לוח החיבורים של היחידה הפנימית והחיצונית סגורים.▪

הודעה
 שעות לפני ההפעלה, על מנת להזרים חשמל למחמם בית6חבר את אספקת החשמל 

הארכובה וכדי להגן על המדחס.

מידע
לאחר התקנה של צנרת הקרר, צנרת הניקוז וחיווט החשמל, הקפד לנקות את חלקה

הפנימי של היחידה הפנימית ואת הפנל הדקורטיבי.

ביצוע פעולת בדיקה
ודא ששסתומי ההפסקה של הגז והנוזלים ביחידה הפנימית פתוחים.1

מידע
ייתכן שהלחץ בתוך מעגל הקירור לא יעלה, למרות הפתיחה של שסתום ההפסקה. סיבה

אפשרית לכך היא חסימה של הקרר על-ידי שסתום ההתפשטות (או גורם דומה), ואין בכך
כדי להפריע להפעלת הבדיקה.
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.Madoka Assistantפתח את האפליקציה 2
עבור למסך ההפעלה של השלט-רחוק המחובר ליחידות הפנימיות שבהן תרצה3

לבצע הפעלת בדיקה.
במסך ההפעלה, קבע את מצב ההפעלה לקירור.4
 על ידי הקשה על גלגל השיניים שבפינה העליונה של מסךהגדרות יחידהעבור אל 5

ההפעלה.
.הגדרות יחידהאתה נמצא בתפריט תוצאה: 

.פעולת בדיקהגלול מטה אל מקטע התחזוקה והקש על 6
.פעולת בדיקהאתה נמצא בתפריט תוצאה: 

.התחל פעולת בדיקההקש על 7
היחידות הפנימיות יעברו למצב פעולת בדיקה, שבמהלכו לא תתאפשרתוצאה: 

פעולה במצב רגיל.
חזור למסך ההפעלה.8
.כיוון אנכי של זרימת אווירהקש על 9

.קבועהקש על 10
עבור בין חמשת הכיוונים הקבועים לזרימת אוויר, וודא שהכנפיים של היחידה11

הפנימית פועלות בהתאם.
.פעולת בדיקהחזור לתפריט 12
.עצירת פעולת הבדיקההקש על 13

היחידה הפנימית תצא ממצב פעולת בדיקה. כעת שוב אפשר להפעילתוצאה: 
במצב רגיל.

, וודא שהיחידות הפנימיות פועלות לפי המידע שמוגדר]3 48 ["הפעלה ١٣"עבור אל 14
שם.

בדוק את היסטוריית השגיאות. במידת הצורך, פתור את הגורם לשגיאות, ובצע שוב15
את פעולת הבדיקה.

מידע
 דקות.30פעולת הבדיקה תסתיים כעבור 

סטטוס יחידה
, אפשר:סטטוס יחידהבאמצעות 

: הזן קוד, כדי שהמערכת תקבל מידע ספציפי לגבי רכיב ביחידה פנימית אואחזור מידע▪
חיצונית. תחילה, בחר יחידה באמצעות מספר היחידה שלה ולאחר מכן הזן את הקוד

כדי להתחיל באחזור המידע.
: עיין במידע המגיע מהחיישנים השונים הקיימים במערכת. תחילה, בחריחידה פנימית▪

יחידה באמצעות מספר היחידה שלה.

מידע
 זמינה בתפריט רק בעת השימוש באפליקציה במצב מתקין.אחזור מידעהפונקציה 

.]3 95 ["מצב מתקין ٤۔٣۔١٥"להוראות כיצד להפעיל את מצב מתקין, ראה 

שעות הפעלה
ניטור שעות הפעולה של יחידה פנימית וחיצונית.



תחזוקה | 16

מדריך עזר למתקין ולמשתמש

117
BRC1H52W+K+S

Madokaשלט-רחוק חוטי – 
4P596266-1B – 2022.02

תחזוקה16
בפרק זה

117..........................................................................................................................................אמצעי זהירות לתחזוקה16.1
117.......................................................................................................................................................אודות תחזוקה16.2
118...........................................................................................................................................כדי להסיר מסך אזהרה16.3
119...............................................................................................................................................כדי לנקות את השלט16.4
119..............................................................................................................................................חיווי זמן לניקוי המסנן16.5

119.....................................................................................................כדי להסיר את חיווי זמן לנקות את המסנן16.5.1

אמצעי זהירות לתחזוקה16.1

אזהרה
לפני ביצוע פעולת תחזוקה או תיקון כלשהי, כבה את המערכת באמצעות השלט ונתק את

תוצאה אפשרית:אספקת החשמל למערכת באמצעות המפסק האוטומטי (מאמ"ת). 
התחשמלות או פציעה.

הודעה
נזק,תוצאה אפשרית:  לנקות את השלט בממסים אורגניים, כגון מדלל צבע. אסור

התחשמלות או שריפה.

אזהרה
זליגת חשמל, התחשמלות או שריפה.תוצאה אפשרית:  לשטוף את השלט-רחוק. אסור

מידע
אם מצטברת על פני השלט שכבת לכלוך קשה להסרה, טבול מטלית בדטרגנט ניטרלי מהול

במים, סחוט היטב את המטלית ונקה את המשטח המלוכלך. לאחר מכן, נגב במטלית
יבשה.

אודות תחזוקה16.2

כשיש צורך בפעולת תחזוקה עבור הרכיבים ביחידה פנימית, השלט יציג במסך הבית את
, ויציג מסך אזהרה. עבור למסך האזהרה כדי לברר איזה רכיב זקוק לפעולתהסמל 

תחזוקה, בצע את התחזוקה, והסר את מסך האזהרה.
מסכי האזהרה הבאים קשורים לתחזוקה של היחידה הפנימית:

החלף את מסנן היחידה הפנימיתנקה את מסנן היחידה הפנימית

—רוקן את מכל האבק של היחידה הפנימית
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ההליך לצפייה במסך האזהרה משתנה בהתאם למצב המוגדר של מחוון הסטטוס (כלומר
").2", או "בית מלון 1"רגיל", "בית מלון 

מידע
".2כברירת מחדל, השלט נמצא במצב מחוון סטטוס "בית מלון 

מצב מחוון סטטוס: 'רגיל'

, המציין תחזוקה.השלט מציג את מסך הבית, ומופיע הסמל דרישה מוקדמת: 
.לחץ על 1

השלט מציג את מסך האזהרה.תוצאה: 

"2" ו"בית מלון 1מצב מחוון סטטוס: "בית מלון 

, המציין תחזוקה.השלט מציג את מסך הבית, ומופיע הסמל דרישה מוקדמת: 
.לחץ לחיצה ארוכה על 2

השלט מציג את מסך המידע.תוצאה: 

.לחץ לחיצה ארוכה על 3
השלט מציג את מסך האזהרה.תוצאה: 

כדי להסיר מסך אזהרה16.3

, המציין תחזוקה.השלט מציג את מסך הבית, ומופיע הסמל דרישה מוקדמת: 
עבור למסך האזהרה.1

פתור את הגורם למסך האזהרה.2
 כדי להסיר את מסך האזהרה.לחץ על 3

 ייעלם.השלט יחזור למסך הבית. אם הגורם לאזהרה נפתר כראוי, הסמל תוצאה: 

מידע
ההליך לצפייה במסך האזהרה משתנה בהתאם למצב המוגדר של מחוון הסטטוס (כלומר

.]3 117 ["אודות תחזוקה ٢۔١٦""). למידע נוסף, ראה 2", או "בית מלון 1"רגיל", "בית מלון 
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כדי לנקות את השלט16.4

נגב את המסך ואת שאר משטחי השלט במטלית יבשה.1

חיווי זמן לניקוי המסנן16.5

 בפינהכאשר מסנן היחידה הפנימית מלוכלך וזקוק לניקוי, השלט מציג את החיווי 
העליונה של מסך הבית וגם את המסך 'הגיע הזמן לנקות את המסנן'. החיווי והמסך

מוצגים בעת ניסיון להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית.

כדי להסיר את חיווי זמן לנקות את המסנן16.5.1

בעת ניסיון להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית מוצג המסך 'הגיעדרישה מוקדמת: 
הזמן לנקות את מסנן האוויר'.

נקה את המסנן.1
 כדי להסיר את חיווי 'הגיע הזמן לנקות את מסנן'.לחץ על 2
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פתרון בעיות17
בפרק זה

120..............................................................................................................................קודי שגיאה של היחידה הפנימית17.1
122....................................................................................................................................................זיהוי דליפת קרר17.2

122.............................................................................................................................אודות גילוי דליפת קרר17.2.1
122..................................................................................................כדי להפסיק את התרעת גילוי דליפת הקרר17.2.2

קודי שגיאה של היחידה הפנימית17.1

 במסך הבית, ויציג מסךכשהמערכת נמצאת במצב שגיאה, השלט יציג את הסמל 
אזהרה. עבור למסך השגיאה כדי לראות את קוד השגיאה, פתור את הגורם לשגיאה,

 כדי להסיר את מסך השגיאה. לרשימה של קודי שגיאה ומשמעותם, עייןולחץ על 
בתיעוד היחידה הפנימית.

ההליך לצפייה במסך השגיאה משתנה בהתאם למצב המוגדר של מחוון הסטטוס (כלומר
").2", או "בית מלון 1"רגיל", "בית מלון 

מידע
".2כברירת מחדל, השלט נמצא במצב מחוון סטטוס "בית מלון 

מצב מחוון סטטוס: 'רגיל'

, המציין שגיאה.השלט מציג את מסך הבית, ומופיע הסמל דרישה מוקדמת: 
.לחץ על 1

השלט מציג את מסך השגיאה.תוצאה: 

"2" ו"בית מלון 1מצב מחוון סטטוס: "בית מלון 

, המציין שגיאה.השלט מציג את מסך הבית, ומופיע הסמל דרישה מוקדמת: 
.לחץ לחיצה ארוכה על 2

השלט מציג את מסך המידע.תוצאה: 

.לחץ לחיצה ארוכה על 3
השלט מציג את מסך השגיאה.תוצאה: 
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מידע
אם השלט מוגדר לעבודה במצב 'מפקח', הוא מוסיף במסך השגיאה את 'כתובת החדר

שתחת פיקוח' של היחידה הפנימית הבעייתית. במצב 'מפקח', חובה להגדיר 'כתובת חדר
שתחת פיקוח' לכל יחידה פנימית. ניתן להגדיר 'כתובת חדר שתחת פיקוח' באפליקציה

Madoka Assistantשים לב שבמקרה של דליפות מרובות, תוצג רק הכתובת של היחידה .
התקולה הראשונה שגרמה להצגת השגיאה.

CH-02
1234

על ١۔١٢"למידע נוסף על אפשרויות הגדרת השלט למצבי פעולה שונים, עיין בסעיף 
.]3 43 ["השלט
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זיהוי דליפת קרר17.2

Madoka Assistantכשהמערכת מזהה דליפת קרר, תופעל התרעה בשלט, והאפליקציה 
תשלח הודעה. הפסק את ההתרעה, וסגור את ההודעה.

אודות גילוי דליפת קרר17.2.1

המידע שמוצג בשלט במקרה של דליפת קרר תלוי במצב הפעולה שמוגדר בשלט.

מצב רגיל והתראות בלבד

שלט משנישלט ראשי
בשלט מוצג מספר היחידה הפנימית שבה

מתרחשת הדליפה
A0-11

Unit  00

בשלט לא מוצג מספר היחידה הפנימית
שבה מתרחשת הדליפה
A0-11A0-11

מצב מפקח

שלט משנישלט ראשי
בשלט מוצגת כתובת החדר שתחת פיקוח—

של היחידה הפנימית שבה מתרחשת
הדליפה

A0-11
1234

מידע
.]3 43 ["על השלט ١۔١٢"למידע נוסף על מצבים, ראה 

כדי להפסיק את התרעת גילוי דליפת הקרר17.2.2

A0-11
Unit  00

 שניות כדי להפסיק את ההתרעה.3 במשך לחץ על 1
ההתרעה תיפסק.תוצאה: 

A0-11
Unit  00

תקן את דליפת הקרר ביחידה.2
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מידע
במקרה שהשלט מוגדר לעבודה במצב 'מפקח', השלט יציין את כתובת החדר שתחת פיקוח

של היחידה הפנימית שבה אירעה התרעת גילוי דליפה. עם זאת, לא ניתן להפסיק את
ההתרעה של שלט היחידה הפנימית (שמוגדר לפעול במצב 'רגיל' או 'התרעה בלבד')

מהשלט שבמצב 'מפקח'. יש להפסיק בנפרד את ההתרעה של השלט שמחובר ליחידה
הפנימית עם הדליפה.
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נתונים טכניים18
 של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באתר האינטרנט המקומי שלערכת משנה

Daikin .(נגיש לציבור) של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינההערכה המלאה 
 (נדרש אימות).Daikin Business Portalב

תרשים חיבורים18.1

פריסה טיפוסית18.1.1

P1 P2

P1 P2

פריסה טיפוסית לשליטה קבוצתית18.1.2

מידע
, ייתכן שלא תתאפשר שליטהR32במקרה שהמערכת כוללת יחידות עם קרר מסוג 

קבוצתית ביחידות הפנימיות, בהתאם לסוג היחידה הפנימית או לתצורת המערכת. למידע
נוסף, עיין במדריך ההתקנה ו/או במדריך העזר למתקין של היחידות הפנימיות הספציפיות.
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מילון מונחים19
DHWמים חמים לשימוש ביתי = 

מים חמים שנעשה בהם שימוש, בכל סוג בניין, למטרות שימוש ביתי.
LWTטמפרטורת מים יוצאים = 

טמפרטורת המים ביציאת המים של היחידה.
סוכן

מפיץ המכירות של המוצר.
מתקין מורשה

אדם בעל מיומנות טכנית המוסמך להתקין את המוצר.
משתמש

האדם שבבעלותו נמצא המוצר ו/או האדם המפעיל את המוצר.
חקיקה בת החלה

כל הדירקטיבות, החוקים, התקנות ו/או הקודים הבינלאומיים, האירופאים,
הלאומיים או המקומיים שהם רלוונטיים וישימים עבור מוצר או תחום מסוים.

חברת שירות
חברה מוסמכת היכולה לבצע או לתאם את השירות הנדרש למוצר.

חוברת הוראות התקנה
חוברת הוראות שהוגדרה עבור מוצר או יישום מסוים, המסבירה כיצד להתקין,

לקבוע תצורה ולתחזק אותו.
חוברת הוראות הפעלה

חוברת הוראות שהוגדרה עבור מוצר או יישום מסוים, המסבירה כיצד להפעיל
אותו.

אביזרים
תוויות, חוברות הוראות, דפי מידע וציוד אשר נמסרו עם המוצר ושאותם יש

להתקין בהתאם להוראות במסמכים הנלווים.
ציוד אופציונלי

" ושאותו ניתן לשלב במוצר בהתאם להוראותDaikinציוד שיוצר או אושר על ידי "
במסמכים הנלווים.

אספקת שטח
" ושאותו ניתן לשלב במוצר בהתאם להוראותDaikinציוד שלא יוצר על ידי "

במסמכים הנלווים.
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