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BRC315D7

Telecomandă

CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL
ÎNAINTE DE A PUNE ÎN FUNCŢIUNE
UNITATEA. NU-L ARUNCAŢI. PĂSTRAŢI-L
LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
INSTALAREA
SAU
CONECTAREA
NECORESPUNZĂTOARE A ECHIPAMENTULUI SAU ACCESORIILOR POATE
CAUZA
ELECTROCUTARE,
SCURTCIRCUIT, SCĂPĂRI, INCENDIU SAU ALTE
DETERIORĂRI ALE ECHIPAMENTULUI.
ASIGURAŢI-VĂ CĂ FOLOSIŢI DOAR
ACCESORII FABRICATE DE DAIKIN,
CONCEPUTE
ÎN
MOD
SPECIFIC
UTILIZĂRII
CU
ECHIPAMENTUL
ŞI
INSTALAŢI-LE CU UN PROFESIONIST.
DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE PROCEDEELE DE INSTALARE SAU UTILIZARE,
LUAŢI ÎNTOTDEAUNA LEGĂTURA CU
DISTRIBUITORUL DVS. PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII.
Instrucţiunile originale sunt în limba engleză. Textele
în celelalte limbi reprezintă traduceri ale instrucţiunilor
originale.
Echipamentul nu este destinat
atmosferă potenţial explozivă.

BRC315D7
Telecomandă
4PW64948-1 – 10.2010

utilizării
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Trusa include următoarele piese:
Telecomandă

Şuruburi pentru lemn

Dibluri

Şuruburi pentru metal

1. Scoateţi partea superioară
a telecomenzii (A se vedea figura 1)
Introduceţi vârful unei şurubelniţe plate în fantele (1)
din partea inferioară a telecomenzii (2 locuri) şi
îndepărtaţi partea superioară a telecomenzii.
Placa cu circuite imprimate este montată pe
partea superioară a telecomenzii. Aveţi grijă
să nu deterioraţi placa cu şurubelniţa.

într-o
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2. Fixaţi telecomanda (A se vedea figura 2)
1

2

pentru montare aparentă, fixaţi cu cele
2 şuruburi pentru lemn (Ø4x30) şi diblurile
incluse.
pentru montare încastrată, fixaţi cu cele
2 şuruburi pentru metal (M4x16) incluse.

Specificaţii de cablaj
Tip de cablu

Dimensiune

2 fire

0,75–1,25 mm2

NOTĂ

Pentru cutia de distribuţie procurată la faţa locului,
folosiţi accesoriul opţional KJB111A sau KJB211A.
NOTĂ

Pentru suprafaţa de montare alegeţi locul
cel mai plat posibil. Aveţi grijă să nu
deformaţi partea inferioară a telecomenzii
prin strângerea exagerată a şuruburilor
de montare.

Îndepărtaţi învelişul de ecranare al părţii
care trebuie să treacă prin interiorul
carcasei telecomenzii ( l ). Consultaţi
figura 5.

4. Fixaţi la loc partea superioară
a telecomenzii
Aveţi grijă ca în timpul fixării să nu deterioraţi
cablul.

3. Cablaţi unitatea interioară
(A se vedea figura 6)
1

unitate interioară

2

partea inferioară a telecomenzii

3

partea superioară a telecomenzii

4

cablat din spate

5

cablat de sus

6

decupaţi partea de trecere a cablajului
cu un cleşte, etc.

Consultaţi figura 4.
Începeţi instalarea de la clemele de la fund.
NOTĂ

1. Cutia de distribuţie şi cablurile pentru
conexiuni nu sunt incluse.
2. Nu atingeţi cu mâna placa cu circuite
imprimate.

Conectaţi bornele de sus de pe partea superioară
a telecomenzii (P1, P2) şi bornele unităţii interioare
(P1, P2). (P1 şi P2 nu au polaritate.)
NOTĂ

Când cablaţi, pozaţi cablurile la distanţă
de cablajul alimentării de la reţea pentru
a evita zgomotul electric (zgomotul
extern).
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Dacă 1 unitate interioară sau 1 grup
de unităţi interioare este controlat
de 2 telecomenzi
Schimbaţi
comutarea
MAIN/SUB
(principală/
secundară) conform descrierii de mai jos (A se vedea
figura 3).

5. Reglaje locale
Dacă pe unitatea interioară se montează accesorii
opţionale, este posibil să fie necesară schimbarea
reglajului unităţii interioare. Consultaţi manualul de
instrucţiuni al fiecărui accesoriu opţional.
Consultaţi figura 7.

1

Telecomandă principală (reglaj din fabrică)

a

Nr. Unitate

2

Telecomandă secundară

b

Primul nr. de cod

c

Al doilea nr. de cod

d

Nr. de mod

e

Mod de reglaj de câmp

Fixaţi 1 telecomandă pe "main" (principală) şi cealaltă
pe "sub" (secundară).
NOTĂ

1. Dacă se controlează cu 1 telecomandă, aveţi grijă să o fixaţi pe
"main" (principală).
2. Reglaţi telecomanda înainte de a cupla
alimentarea de la reţeaua electrică.

"88" este afişat timp de circa 1 minut când se
cuplează alimentarea de la reţea. În timpul acestui
interval telecomanda nu poate fi acţionată.
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Procedeu (A se vedea figura 7)
1

Din modul normal, apăsaţi butonul "
" timp
de cel puţin 4 secunde şi se lansează FIELD
SET MODE (modul de reglaj de câmp).

2

Selectaţi MODE NO. (numărul de mod) dorit cu
butonul "
".

3

În timpul controlului de grup, la reglajul pe
fiecare unitate interioară (au fost selectate
Nr. mod 20, 22 şi 23), apăsaţi butonul "
" şi
selectaţi INDOOR UNIT NO. (numărul unităţii
interioare) de reglat. (Această operaţiune nu
este necesară când reglajul se face pe grup.)

4

Apăsaţi butonul "
" de sus şi selectaţi
FIRST CODE NO. (primul nr. de cod).

5

Apăsaţi butonul "
" de jos şi selectaţi
SECOND CODE NO. (al doilea nr. de cod).

6

Apăsaţi odată butonul "
prezente sunt SET (fixate).

7

Apăsaţi butonul "
" pentru a reveni la
NORMAL MODE (modul normal).

" şi reglajele
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Exemplu
Dacă în timpul reglării de grup şi cu "timpul ca filtrul
de aer să fie curăţat" fixat pe FILTER
CONTAMINATION - HEAVY (contaminare avansată
a filtrului), fixaţi MODE NO. (nr. mod) pe "10", FIRST
CODE NO. (primul nr. de cod) pe "0" şi SECOND
CODE NO. (al doilea număr de cod) pe "02"
NOTĂ

1. Reglajul este efectuat în mod de grup,
totuşi, dacă se selectează numărul de
mod dintre paranteze, unităţile
interioare pot fi de asemenea reglate
individual.
2. Numărul SECOND CODE (al doilea
număr de cod) este fixat pe "01" la
livrarea din fabrică.
3. Nu efectuaţi reglaje care nu sunt date
în tabel.
4. Nu se afişează dacă unitatea
interioară nu este echipată cu acea
funcţie.
5. La revenirea în mod normal, pe
afişajul cu cristale lichide poate fi
afişat "88" pentru ca telecomanda să
se autoiniţializeze.
6. Nu este posibilă modificarea reglajelor
locale pe telecomanda configurată
"secundară".
7. Este posibil ca schimbarea modului
de funcţionare să nu fie disponibilă
pentru anumite modele.
8. Nu selectaţi ca tip de filtru opţiunea filtru
standard pentru tipurile FWF+FWC.
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6. Activarea butonului de modificare
a modului de funcţionare
(A se vedea figura 3)
Întrerupeţi firul de legătură (J8) din colţul din dreapta,
sus, al telecomenzii PCB pentru a permite
utilizatorului să schimbe modul de funcţionare cu
ajutorul butonului de modificare a modului de
funcţionare "
".
NOTĂ

Dacă se utilizează o telecomandă
centralizată, se recomandă tăierea firului
de legătură "J8" pentru a putea trimite
comenzi de la telecomanda cu fir.

7. Activarea afişării pictogramei
încălzire/răcire în modul automat
(A se vedea figura 3)
În mod normal, dacă se selectează modul automat,
pe afişajul telecomenzii va apărea pictograma " ",
dar aceasta nu va fi afişată când aparatul este în mod
încălzire sau răcire.
Dacă se întrerupe firul de legătură "J5", va fi afişată şi
pictograma pentru încălzire/răcire atunci când
aparatul este în mod automat.
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PRIMUL
NR. DE
Nr.
mod(*) COD

Descrierea setării

AL DOILEA NR. DE COD(†)

Setare din fabrică

01

02

FWF +
FWC

Aproximativ
2500
de ore

Aproximativ
1250
de ore

alte tipuri
FW

Tip filtru de lungă durată (setare pentru
durata de indicare a simbolului pentru filtru)

Filtru
de lungă
durată

—

Filtru
standard(‡)

2

Senzor termostat în telecomandă

Utilizează

Nu utiliza

—

3

Contor interval de timp afişat pentru
curăţarea filtrului de aer (setare pentru
situaţiile când simbolul filtrului nu este afişat)

Afişează

Nu afişa

—

Afişează

Nu afişa

2

Flux de aer peste termistor în mod termo
dezactivat

L (LL)

OPRIT

Turaţie
ventilator
selectată
de la telecomandă

L (LL)

L

8

Control PORNIRE/OPRIRE din exterior
(setare pentru situaţiile când se doreşte
acţionarea PORNIRE/OPRIRE forţată
din exterior)

OPRIRE
forţată

Acţionare Introducere
PORNIRE/ echipament
OPRIRE de protecţie

0

Viteză mare de ieşire a aerului
(pentru plafoane înalte)

≤2,7 m

>2,7≤3,0 m >3,0≤3,5 m

1

Selectare direcţie flux de aer (setare
pentru situaţiile în care s-a instalat
un panou de blocare)

Flux în
4 direcţii

Flux în
3 direcţii

4

Setarea nivelului pentru direcţia fluxului
de aer

Superior

Normal

Aproximativ
200
de ore

Ridicat

1

Redus

0

Nivel murdărire filtru - Ridicat/
Filtru de
Redus
lungă
(Setare pentru intervalul de timp
durată
afişat pentru curăţarea filtrului
de aer)
(Setare pentru situaţiile când
nivelul de murdărire al filtrului
Filtru
este ridicat şi se doreşte
standard
înjumătăţirea intervalului de
timp afişat pentru curăţarea
filtrului de aer)

10(20)

—

Redus

Aproximativ
100
de ore

12(22)

13(23)

03

Filtru
de lungă
durată

Filtru
standard

Nu utiliza

OPRIRE forţată

≤2,7 m

—

Flux în
2 direcţii

Flux în
4 direcţii

—

Inferior

Normal

—

(*)

Configurarea se efectuează în mod grup; însă, dacă se selectează numărul modului din paranteze,
sistemele de interior pot fi configurate şi individual.
(†) AL DOILEA NR. DE COD este setat la "01" din fabrică.
(‡) Nu se poate selecta pentru sistemele FWF şi FWC.
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