Instalační návod
Dálkový ovladač
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BRC315D7

Dálkový ovladač

PŘED
SPUŠTĚNÍM
JEDNOTKY
SI
POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU.
NEZAHAZUJTE JI. ULOŽTE SI JI
K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.
NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ
MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM
PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI, POŽÁR
NEBO JINÉ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ.
POUŽÍVEJTE
VÝHRADNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROBENÉ SPOLEČNOSTÍ
DAIKIN URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO
POUŽITÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. INSTALACI
SI ZAJISTĚTE OD ODBORNÍKA.
NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, RADU
ČI INFORMACE SI VŽDY VYŽÁDEJTE OD
SVÉHO PRODEJCE.
Anglický text je originál pokynů. Ostatní jazyky jsou
překlady původních pokynů.
Toto zařízení není určené pro užití vpotenciálně
výbušném prostředí.

Sada obsahuje následující díly:
Dálkový ovladač

Vruty

Instalační návod

Hmoždinky

Šrouby

1. Sejměte horní díl dálkového
ovladače (Viz obrázek 1)
Zasuňte klínovitý šroubovák do štěrbiny (1) v dolní
části dálkového ovladače (2 místa) a sejměte horní
část dálkového ovladače.
Řídící karta PC je instalována v horní části
dálkového ovladače. Postupujte opatrně,
aby
nedošlo
k
poškození
desky
šroubovákem.

2. Upevněte dálkový ovladač
(Viz obrázek 2)
1

při montáži na otevřeném místě upevněte
ovladač pomocí 2 vrutů (Ø4x30) a
hmoždinek.

2

při montáži na chráněném místě upevněte
ovladač pomocí 2 šroubů (M4x16).

Pro dodávanou spínací skříňku používejte volitelné
příslušenství KJB111A nebo KJB211A.
POZNÁMKA K montáži použijte co nejrovnější povrch.
Při montáži dbejte na to, abyste přílišným
dotažením šroubů nezpůsobili deformaci
dolní části dálkového ovladače.
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3. Zapojte vnitřní jednotku (Viz obrázek 6)
1

vnitřní jednotka

2

dolní díl dálkového ovladače

3

horní díl dálkového ovladače

4

zapojení zezadu

5

zapojení shora

6

štípacími kleštěmi apod. vystřihnout
potřebnou část tak, aby bylo možné
protáhnout vedení

4. Znovu nasaďte horní díl dálkového
ovladače
Při nasazování horní části
ovladače
nesmí
dojít
k
zapojených drátů.

dálkového
poškození

Viz obrázek 4.

Zapojte vedení v horní části dálkového ovladače ke
svorkám P1 a P2 a ke svorkám vnitřní jednotky
(P1, P2). (P1 a P2 nemají polaritu.)

Díly začněte sesazovat od úchytů dole.
POZNÁMKA 1. Spínací skříňka a vedení pro zapojení
nejsou součástí dodávky.
2. Řídící karty PC se nikdy nedotýkejte
rukou.

POZNÁMKA Při zapojování je třeba vést vedení mimo
napájecí kabely, aby se mezi dráty
nepřenášel elektrický šum (externí šum).

Ovládání 1 vnitřní jednotky nebo
1 skupiny vnitřních jednotek
2 dálkovými ovladači

Specifikace vedení

Podle popisu dále nastavte volič MAIN/SUB
(Viz obrázek 3).

Typ vodiče

Rozměry

2 drátový

0,75-1,25 mm2

POZNÁMKA Z kabelu stáhněte ochrannou vrstvu v té
části, která prochází vnitřní částí
dálkového ovladače ( l ). Viz obrázek 5.

1

Hlavní dálkový ovladač
(nastavení z výroby)

2

Podřízený dálkový ovladač

1 z dálkových ovladačů nastavte jako "hlavní"
a 2. jako "podřízený".
POZNÁMKA 1. Při ovládání jednotky 1 dálkovým
ovladačem musí být tento ovladač
nastaven jako "hlavní".
2. Dálkový ovladač nastavte před
zapnutím napájení.

"88" se rozsvítí po zapnutí napájení zhruba na
1 minutu. Během této doby nelze dálkový ovladač
používat.
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5. Nastavení

Příklad

Je-li na vnitřní jednotce instalováno volitelné
příslušenství, může být nutné změnit nastavení
vnitřní jednotky. Pokyny viz návod k obsluze
volitelného příslušenství.

Je-li třeba v případě skupinového nastavení stanovit
čas vyčištění vzduchového filtru na silné znečištění
(FILTER CONTAMINATION - HEAVY), nastavte číslo
režimu MODE NO. na hodnotu "10", první číslo kódu
FIRST CODE NO. na hodnotu "0" a druhé číslo kódu
SECOND CODE NO. na hodnotu "02".

Viz obrázek 7.
a

Unit No. (číslo jednotky)

b

First Code No. (první č. kódu)

c

Second Code No. (druhé č. kódu)

d

Mode No. (číslo režimu)

e

Field set mode (Režim nastavení)

Postup (Viz obrázek 7)
1

V běžném režimu stiskněte tlačítko "
"
nejméně na 4 sekundy. Ovladač přejde do
režimu nastavení (FIELD SET MODE).

2

Pomocí tlačítka "
režim (MODE NO.).

3

Během skupinového ovládání při nastavení
jednotlivých vnitřních jednotek (byl zvolen
režim č. 20, 22 a 23) stiskněte tlačítko "
"
a vyberte číslo vnitřní jednotky (INDOOR UNIT
NO.), kterou je třeba nastavit. (Tento postup
není třeba, nastavuje-li se celá skupina.)

4

Stiskněte horní tlačítko "
" a zvolte první
číslo kódu (FIRST CODE NO.).

5

Stiskněte dolní tlačítko "
" a zvolte druhé
číslo kódu (SECOND CODE NO.).

6

Jednou stiskněte tlačítko "
potvrďte tak stávající nastavení.

7

Stiskněte tlačítko "
" a vraťte se do
běžného režimu (NORMAL MODE).

BRC315D7
Dálkový ovladač
4PW64948-1 – 10.2010

" zvolte požadovaný

POZNÁMKA 1. Je-li číslo režimu v závorkách,
nastavení se provede ve skupinovém
režimu. Vnitřní jednotky lze také
nastavovat samostatně.
2. Hodnota SECOND CODE No. (druhé
číslo kódu) je z výroby nastavena na
"01".
3. Provádějte výhradně jen ta nastavení,
jež jsou uvedena v tabulce.
4. Jestliže
vnitřní
jednotka
není
vybavena určitou funkcí, příslušné
zobrazení se neobjeví.
5. Při návratu do běžného režimu se na
displeji LCD může zobrazit hodnota
"88". Dálkový ovladač se inicializuje.
6. Není možné měnit nastavení prostředí
pomocí dálkového ovladače, který je
nastaven jako "podřízený".
7. Změna pracovního režimu nemusí být
u některých modelů k dispozici.
8. U typů FWF a FWC nenastavujte typ
filtru jako standardní filtr.

" a tím
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6. Povolení tlačítka pro změnu provozu

Poznámky

(Viz obrázek 3)
Rozpojením propojky (J8) v pravém horním rohu DPS
dálkového ovládání můžete zákazníkovi umožnit
změnu provozního režimu pomocí tlačítka změny
režimu "
".
POZNÁMKA Je-li použité centralizované dálkové
ovládání, je lepší rozpojením propojky
"J8" získat možnost kontroly pomocí
kabelového dálkového ovládání.

7. Zapnutí zobrazení automatického
režimu topení/chlazení (Viz obrázek 3)
Pokud v normálním stavu vyberete automatický
režim, zobrazí se na dálkovém ovladači ikona " ",
ale není zobrazena, když zapnete režim topení nebo
chlazení.
Pokud rozpojíte propojku "J5", ikona topení nebo
chlazení bude rovněž zobrazena, když bude jednotka
v automatickém režimu.
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SECOND CODE NO.
(číslo druhého kódu) (†)

Popis nastavení

0

1

Filtr s dlouhou životností (nastavení času
signalizace filtru)

2
3

2

Standardní
filtr

Snímač termostatu v dálkovém ovládání
Časový interval zobrazení času, kdy je
nutné filtr vyčistit (nastavení doby, kdy
není signalizace filtru zobrazena)

Proud vzduchu nad termistorem během
vypnutí termostatu

Slabé

Filtr
sdlouhou
životností

Znečištění filtru – silné/mírné
(Nastavení časového intervalu
zobrazení doby, po které je
nutné vzduchový filtr vyčistit)
(Nastavení v případě, že je
znečištění filtru silné a časový
interval zobrazení doby čištění
je nutné zkrátit na polovinu)

10(20)

01
Přibližně
2500
hodin
Přibližně
200
hodin

Filtr
sdlouhou
životností
Použít
Zobrazit

L (LL)

12(22)

8
0
13(23)

1
4

Vstup ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ z vnějšku
Nucené
(nastavení, když má být ovládání
vypnutí
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ prováděno z vnějšku)
Vysoká rychlost výstupního vzduchu
≤2,7 m
(pro aplikace s vysokými stropy)
Výběr směru proudění vzduchu
proudění
(nastavení při nainstalované soupravě
4 směry
těsnicích vložek)
Rozsah nastavení směru proudění
Horní
vzduchu

02
Přibližně
1250
hodin

Silné

FIRST
CODE
NO.
Mode No. (číslo
(číslo re- prvního
žimu) (*) kódu)

03

Tovární nastavení

FWF +
FWC

další typy
FW

—

Slabé

Přibližně
100
hodin

Filtr
StandardStandardsdlouhou
ní filtr
ní filtr(^) životností
Nevyužito
—
Nevyužito
—

Nezobrazovat

—

Rychlost
ventilátoru
zvolená
VYPNUTO
pomocí
dálkového
ovládání
Vstup
Provoz
zapnout/ ochranného
vybavení
vypnout
>2,7
>3,0
≤3,0 m
≤3,5 m

Zobrazit

Nezobrazovat

L (LL)

L

Nucené vypnutí
≤2,7 m

—

proudění
3 směry

proudění
2 směry

proudění
4 směry

—

Normální

Dolní

Normální

—

(*)

Nastavení se provede ve skupinovém režimu, pokud však vyberete číslo režimu v závorkách, pokojové
jednotky lze nastavit také samostatně.
(†) Číslo SECOND CODE je po dodání z továrny nastaveno na hodnotu "01".
(^) Nelze nastavit na jednotkách FWF a FWC.
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