
Kauko-ohjain

BRC1D527

ASENNUSOHJEET



1

1

1

4

4

1

2

2

1 2

3

3

S

M
S

S
M

PCB
1

2

5

5

6

6

P2 P1 P2 P11 1

6

2

3

4 5

7

7

SETTING

UNIT No.

GROUP

c

a

3

1

d

e
4

56 2

7

b

8

8

1+22

2 2



 

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

1. Irrota kauko-ohjaimen yläosa (Katso
kuva 1)

Aseta ruuvitaltta kauko-ohjaimen alaosassa oleviin
aukkoihin (1) (kaksi aukkoa) ja irrota kauko-ohjaimen
yläosa.

2. Kiinnitä kauko-ohjain (Katso kuva 2)

Käytä valinnaista lisävarustetta KJB111A tai
KJB211A asennuspaikalla hankittavaa jakorasiaa
varten.

BRC1D527 Kauko-ohjain Asennusohjeet

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLI-
SESTI ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT
YKSIKÖN. ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS. PIDÄ SE
TALLESSA VASTAISUUDEN VARALLE.

LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ
ASENNUS TAI LIITTÄMINEN SAATTAVAT
AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN, OIKOSULUN,
VUOTOJA, PALON TAI MUUTA VAHINKOA
LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ
KÄYTÄT AINOASTAAN DAIKININ
VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA, JOTKA ON
ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETTÄ-
VIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA.
NIIDEN ASENTAMINEN ON ANNETTAVA
AMMATTIMIEHEN TEHTÄVÄKSI.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUS-
MENETTELYN TAI KÄYTÖN SUHTEEN,
OTA AINA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI,
JOLTA SAAT NEUVOJA JA TIETOJA.

Kauko-ohjain Puuruuvit

Ruuvitulpat Koneruuvit

Piirilevy on kiinnitetty kauko-ohjaimen
yläosaan. Varo, ettet vahingoita levyä
ruuvitaltalla.

1 pintakiinnityksessä kiinnitä kauko-ohjain 
pakkauksessa olevilla puuruuveilla (Ø4x30) 
ja tulpilla.

2 uppokiinnityksessä kiinnitä kauko-ohjain 
pakkauksessa olevilla koneruuveilla 
(M4x16).

HUOM Valitse mahdollisimman tasainen
kiinnityspaikka. Älä kiristä kiinnitys-
ruuveja liikaa, jottei kauko-ohjaimen
alaosa väänny.
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3. Johdota sisäyksikkö (Katso kuva 6)

Kytke kauko-ohjaimen yläosan päällä olevat liittimet
(P1, P2) ja sisäyksikön liittimet (P1, P2). (Liittimillä P1
ja P2 ei ole napaisuutta.)

Johdotustiedot

4. Kiinnitä kauko-ohjaimen yläosa 
takaisin paikalleen

Katso kuva 4:

Aloita kiinnitys pohjassa olevista pidikkeistä.

Jos ohjataan yhtä sisäyksikköä tai 
yhtä sisäyksiköiden ryhmää kahdella 
kauko-ohjaimella
Muuta MAIN/SUB-vaihtokytkimen asetus alla olevan
ohjeen mukaiseksi (Katso kuva 3).

Aseta yksi kauko-ohjain pääohjaimeksi (main) ja
toinen aliohjaimeksi (sub).

1 sisäyksikkö

2 kauko-ohjaimen alaosa

3 kauko-ohjaimen yläosa

4 johdotus takaa

5 johdotus ylhäältä

6 tee osaan lovi johtoja varten esim. pihdeillä

HUOM Tee johdotus etäälle virtalähteen
johdoista sähkökohinan välttämiseksi
(ulkoinen kohina).

Johdotustyyppi Koko

2 johtoa 0,75–1,25 mm2

HUOM Kuori johdon kauko-ohjaimen kotelon
sisään menevä osa ( l ). Katso kuva 5.

Varo, ettei johto jää osien väliin.

HUOM 1. Jakorasia ja liitäntäjohdot eivät kuulu
toimituspakkaukseen.

2. Älä koske piirilevyyn suoraan käsin.

1 Pääkauko-ohjain (tehdasasetus)

2 Alikauko-ohjain

HUOM 1. Jos yksikköä ohjataan yhdellä kauko-
ohjaimella, se täytyy asettaa pää-
ohjaimeksi (main).

2. Aseta kauko-ohjain ennen kuin virta
kytketään.

"88" näkyy näytöllä noin minuutin ajan, kun virta 
kytketään. Tänä aikana kauko-ohjainta ei voida 
käyttää.
Asennusohjeet
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5. Lupatasotoiminto
■ Tarvittaessa käyttäjien toimenpiteitä voidaan

rajoittaa vähentämällä käytössä olevien
painikkeiden määrää. Katso tarkemmin luvusta
"Asennuspaikalla tehtävät asetukset".

■ Kun haluat vaihtaa lupatason 1 ja valitun,
käytössä olevan palvelutason välillä, toimi
seuraavasti: 

1 Pidä tuuletinnopeuden painike 
painettuna,

2 ja paina kolmea muuta osoitettua painiketta
yhtä aikaa samalla, kun pidät tuuletin-
nopeuden painikkeen  painettuna.

Katso kuva 8.

■ Jos haluat rajoittaa käyttäjän toimia aliohjaimeksi
("sub") määritettävällä kauko-ohjaimella, aloita
liittämällä vain tämä ohjain yksikköön. Varmista
ensin, että tämä ohjain on asetettu pää-
ohjaimeksi ("main", tehdasasetus), muuta
lupataso haluamaksesi, ja aseta vasta sitten
kauko-ohjain aliohjaimeksi ("sub").
Tämän jälkeen voit liittää pääohjaimeksi ("main")
määritettävän kauko-ohjaimen.

6. Asennuspaikalla tehtävät 
asetukset

Jos sisäyksikköön asennetaan lisälaitteita, sen
asetuksia saatetaan joutua muuttamaan. Katso
lisälaitteen käyttöohjetta.

Katso kuva 7.

Toimenpide (Katso kuva 7) 

1 Paina normaalitilassa painiketta " "
vähintään neljä sekuntia, niin pääset
kenttäasetustilaan.

2 Valitse haluamasi tilanumero painikkeella
" ".

3 Kun ryhmäohjauksessa säädetään kutakin
sisäyksikköä (tilanumerot 20, 21, 22 ja 23 on
valittu), paina " " ja valitse asetettavan
sisäyksikön numeroa. (Tämä toimenpide on
tarpeeton, kun säädetään ryhmittäin.)

4 Paina ylempää painiketta " " ja valitse
ensimmäinen koodinumero.

5 Paina alempaa painiketta " " ja valitse
toinen koodinumero.

6 Paina painiketta " " kerran, niin
tämänhetkiset asetukset tulevat voimaan.

7 Palaa normaalitilaan painamalla " ".

Taso Käytössä olevat painikkeet

1 Kaikki

2 • on/off-painike
• ajastimen painike
• lämpötilan säätöpainike
• toiminnan muutos/  -

painike
• tuuletinnopeuden painike
• ilman virtaussuunnan painike
• asetuspiste/rajapainike 

3 • on/off-painike
• lämpötilan säätöpainike
• tuuletinnopeuden painike

a Yksikön nro

b Ensimmäinen koodinro

c Toinen koodinro

d Tilanro

e Kenttäasetustila
BRC1D527
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Esimerkki:
Jos ilmansuodatin on asetettu ryhmäasetuksen ja
ilmansuodattimen puhdistusajan aikana asentoon
SUODATTIMEN LIKAISUUS - VOIMAKAS, ASETA
TILANUMEROKSI "10", ENSIMMÄISEKSI
KOODINUMEROKSI "0" ja TOISEKSI
TILANUMEROKSI "2". 

Muistiinpanoja

HUOM 1. Asetus tehdään ryhmätilassa, mutta
jos valitaan suluissa annettu
tilanumero, sisäyksiköt voidaan
asettaa myös yksittäin.

2. Toiseksi koodinumeroksi on asetettu
"01", kun laite toimitetaan tehtaalta. 

3. Älä tee sellaisia asetuksia, joita ei ole
annettu taulukossa.

4. Ei näkyvissä, jos sisäyksikössä ei ole
tätä toimintoa.

5. Kun palataan normaalitilaan,
nestekidenäytöllä saattaa näkyä 88,
jotta kauko-ohjain voi alustaa itsensä.

6. Aliohjaimeksi ("sub") määritetyn
kauko-ohjaimen kenttäasetuksia ei
voida muuttaa.
Asennusohjeet
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Tilanro
Huom. 

1

1. 
KOODI
NRO Asetuksen kuvaus

2. KOODINRO Huom. 2

01 02 03 04

10(20)

0

Suodattimen likaisuus — voimakas/kevyt
(Näyttöajan väliajan asetus 
ilmansuodattimen puhdistusta varten)
(Asetus erittäin likaista suodatinta ja 
näyttöajan väliaika ilmansuodattimen 
puhdistusta varten puolitetaan)

Erittäin 
pitkäi-
käinen 

suodatin

Noin 
10 000 h

Noin 
5 000 h

— —Pitkäi-
käinen 

suodatin

Noin 
2 500 h

Noin 
1 250 h

Vakio-
suodatin

Noin 
200 h

Noin 
100 h

1
Pitkäaikainen suodatintyyppi (suodatinsymbolin 
ilmaisuajan asetus) (Muuta asetus, kun asennetaan 
erittäin pitkäikäinen suodatin)

Pitkäikäinen 
suodatin

Erittäin 
pitkäikäinen 

suodatin
— —

2 Kauko-ohjaimen termostaattianturi Käytössä Ei käytössä — —

3
Näyttöajan väliaika ilmansuodattimen lukemaa 
varten (asetus, kun suodattimen merkkiä ei näytetä)

Näytetään Ei näytetä — —

11(21) 0
Kytkettyjen Sky Air -käyttöjärjestelmän 
samanaikaisten sisäyksiköiden asetusnumero 
(samanaikaisten käyttöjärjestelmien asetus)

Pari
Kaksois-

järjestelmä
Kolmois-

järjestelmä
Kaksois-

tupla

12(22)
1

Käynnistys/pysäytys ulkopuolelta 
(asetus, kun pakkokäynnistystä/pysäytystä 
käytetään ulkopuolelta).

Pakkopy-
säytys

ON/OFF-
käyttö

— —

2
Termostaatin tarkkuuden vaihto 
(asetus etäanturin käyttöä varten).

1°C 0,5°C — —

K
ev

yt

R
as

ka
s

BRC1D527
Kauko-ohjain
4PW16769-5

Asennusohjeet

5



 

13(23)

0
Suuri ilman lähtönopeus 
(korkeisiin kattosovelluksiin).

≤2,7 m >2,7≤3,0 m >3,0≤3,5 m —

1
Ilman virtaussuunnan valinta 
(asetus, kun on asennettu sulkutulppa).

4-tievirtaus 3-tievirtaus 2-tievirtaus —

3
Ilman virtaussuuntatoiminnon asetus 
(asetus, kun ilmanpoistoaukossa on koristepaneeli).

Varustettu Ei varustettu — —

4 Ilman virtaussuunta-alueen asetus. Ylempi Normaali Alempi —

6
Ulkoisen staattisen paineen asetus 
(asetus kytketyn kanavan vastuksen mukaan)
(FHYK-mallissa noudata korkean katon asetusta)

Normaali

(Normaali)

Korkea 
staattinen 

paine
 (Korkea 

katto)

Matala 
staattinen 

paine
—

—

15(25) 3 Tyhjennyspumppukäyttö kostutuksella. Varustettu Ei varustettu — —

1b

0 Lupatason asetus Taso 2 Taso 3 — —

1 Poissa kotoa -toiminto Ei sallittu Sallittu — —

2
Kauko-ohjaimen termostaattianturi (vain rajakäyttöä 
ja poissa kotoa -toimintoa varten)

Käytössä Ei käytössä — —

Tilanro
Huom. 

1

1. 
KOODI
NRO Asetuksen kuvaus

2. KOODINRO Huom. 2

01 02 03 04
Asennusohjeet
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