Priročnik za montažo

Daljinski upravljalnik
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BRC1D528

Daljinski upravljalnik

PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO
PREBERITE TA NAVODILA. NE ZAVRZITE
JIH. SPRAVITE JIH NA VARNO MESTO,
KER JIH BOSTE POTREBOVALI TUDI
V PRIHODNJE.
NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP
NAPRAVE IN OPREME LAHKO POVZROČI
ELEKTRIČNI UDAR, KRATEK STIK,
UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI
OPREMO. UPORABLJAJTE LE PRIBOR
PODJETJA DAIKIN, KI JE ZASNOVAN IN
IZDELAN
POSEBEJ
ZA
NJIHOVE
NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA
STROKOVNJAK.
ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA
GLEDE
MONTAŽE
ALI
UPORABE
NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE NA
PRODAJALCA
KLIMATSKIH
NAPRAV
DAIKIN.

Komplet vsebuje naslednje dele:
Daljinski upravljalnik

Lesne vijake

Priročnik za montažo

Stenske vtikače

Vijake

1. Odstranite zgornji del daljinskega
upravljalnika (Glejte sliko 1)
V režo (1) na glavi vijaka v spodnjem delu daljinskega
upravljalnika (2 mesti) vtaknite navadni izvijač in
odstranite zgornji del daljinskega upravljalnika.
Kartica tiskanega vezja je montirana
v zgornjem delu daljinskega upravljalnika.
Pazite, da z izvijačem ne poškodujete
kartice.

2. Pritrdite daljinski upravljalnik. (Glejte
sliko 2)
1

za montažo na izpostavljenem mestu
pritrdite z dvema priloženima lesnima
vijakoma (Ø4x30) in vložkoma.

2

za podometno montažo pritrdite z dvema
priloženima vijakoma (M4x16).

Za lokalno dobavljeno stikalno omarico uporabite
opcijski pribor KJB111A ali KJB211A.
OPOMBA Za montažo izberite najbolj ravni del
montažne površine. Pazite, da s preveč
zategnjenimi vijaki ne bi pokvarili oblike
spodnjega dela daljinskega upravljalnika.
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3. Priključite električne vodnike na
zunanjo enoto. (Glejte sliko 6)
1

Notranja enota

2

spodnji del daljinskega upravljalnika

3

zgornji del daljinskega upravljalnika

4

ožičenje z zadnje strani

5

ožičenje z zgornje strani

6

izrežite del za ožičenje, tako da boste lahko
uporabljali klešče itd.

Priključite sponke na zgornji strani daljinskega
upravljalnika (P1, P2) in priključne sponke na notranji
enoti (P1, P2). (polariteta za P1 in P2 ni pomembna)
OPOMBA Med ožičevanjem speljite ožičenje vstran
od napajalnega ožičenja, da se tako
izognete električnim motnjam (zunanje
motnje).

Specifikacija ožičenja
Vrsta ožičenja

Velikost

2 žici

0,75–1,25 mm2

OPOMBA Ogolite oklop tako daleč, da boste lahko
vodnike vtaknili skozi ohišje daljinskega
upravljalnika ( l ). Glejte sliko 5.

Pritrjevanje pričnite z objemkami na spodnji strani.
OPOMBA 1. Stikalna omarica in priključni kabel
nista priložena.
2. Ne dotikajte se kartice s tiskanim
vezjem z golimi rokami.

Če kontrolirate eno zunanjo enoto ali
skupino zunanjih enot z dvema
daljinskima upravljalnikoma
Spremenite nastavitev preklopnega stikala MAIN/
SUB kot je opisano spodaj (Glejte sliko 3)
1

Glavni daljinski upravljalnik (tovarniška
nastavitev)

2

Podrejeni daljinski upravljalnik

Nastavite en daljinski upravljalnik kot "glavni" ostale
pa kot "podrejene".
OPOMBA 1. Če upravljate z enim daljinskim
upravljalnikom, ga nastavite na
"glavni".
2. Nastavite daljinski upravljalnik preden
vklopite električno napajanje.

Po vklopu napajanja, se za približno 1 minuto se
prikaže "88". Med tem časom daljinski upravljalnik
ne more delovati.

4. Ponovno povežite zgornji del
daljinskega upravljalnika
Preverite, da med priključevanjem niste
stisnili kabla.
Glejte sliko 4.
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5. Nivo pristojnosti

6. Nastavitve na licu mesta

■

Če je na zunanji enoti montiran opcijski pribor, bo
morda treba spremeniti nastavitve notranje enote.
Glejte navodila za vsak opcijski pribor.

Po potrebi lahko omejite uporabniške akcije
z omejitvijo števila delujočih tipk. Glejte poglavje
"Nastavitve na licu mesta".

Glejte sliko 7.

Delujoče tipke

Nivo
1

Vse

a

Enota NO

2

•
•
•
•

b

Prva NO koda

tipka ON/OFF (vklop/izklop)
tipka časovnik za razpored
tipka za nastavitev temperature
sprememba delovanja/tipka

• tipka za hitrost ventilatorjev
• tipka za nastavitev smeri pretoka
zraka
3

■

• tipka ON/OFF (vklop/izklop)
• tipka za nastavitev temperature
• tipka za hitrost ventilatorjev

Za preklop med nivojem 1 in izbranim nivojem
delovanja je postopek naslednji:
1

Držite pritisnjeno tipko
ventilatorja,

1
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Način NO

e

Način lokalne nastavitve

Ko ste v običajnem načinu, za najmanj
5 sekund pritisnite tipko "
" in že ste
vstopili v način FIELD SET MODE.

2

S tipko "

3

Ko med skupinskim upravljanjem nastavljate
vsako notranjo enoto (ko so izbrani načini št.
20, 21, 22 in 23) pritisnite tipko "
" in izberite
INDOOR UNIT NO. Ki jo želite nastaviti (To
delovanje je nepotrebno pri skupinski
nastavitvi).

4

Pritisnite "
CODE NO.

5

Pritisnite "
" spodnjo tipko in izberite
SECOND CODE NO.

6

Enkrat pritisnite tipko "
nastavitve so nastavljene.

7

Pritisnite tipko "
MODE.

2

■

Druga NO koda

d

Postopek (Glejte sliko 7)

za hitrost

in istočasno pritisnite 3 druge označene tipke
.
Glejte sliko 8.
Če želite omejiti aktivnosti na daljinskem
upravljalniku, ki je določen kot podrejen,
priključite na enoto samo ta daljinski upravljalnik.
Preverite, da je ta daljinski upravljalnik nastavljen
kot "glavni" (tovarniška nastavitev), nato
spremenite nivo pooblastil na obseg, ki ga želite
in šele nato nastavite daljinski upravljalnik kot
podrejeni.
Sedaj lahko nadaljujete s priključitvijo daljinskega
upravljalnika, ki ga želite določiti kot "glavnega".

c

" izberite želen MODE NO.

" zgornjo tipko in izberite FIRST

" in trenutne

" in se vrnite v NORMAL
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Primer

Opombe

Med skupinsko nastavitvijo je čas za čiščenje
zračnega
filtra
nastavljen
na
FILTER
CONTAMINATION - HEAVY, SET MODE NO. na
"10", FIRST CODE NO. na "0", in SECOND CODE
NO. na "02".
OPOMBA 1. Nastavljanje
se
nadaljuje
v skupinskem načinu, če je izbrana
številka načina v oklepaju; notranje
enote
lahko
nastavljate
tudi
posamično.
2. Številka SECOND CODE je tovarniško nastavljena na vrednost "01".
3. Ne nastavljajte na vrednosti, ki jih ni
v tabelah.
4. Se ne prikaže, če notranja enota ni
opremljena s to funkcijo.
5. Ko se vračate v normalni način, se na
LCD-ju lahko prikaže "88", da bi se
daljinski upravljalnik lahko inicializiral
sam.
6. Na daljinskem upravljalniku, nastavljenem na "podrejen", ni možno
spreminjati lokalnih nastavitev.
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Opis nastavitev

Standardni
filter

10(20)
1

2

11(21)

01

Filter z zelo
dolgo
življenjsko
Onesnaženost filtra - močna/manjša
dobo
(Nastavljanje časa pavze pri prikazu časa
do čiščenja filtra)
Filter
(Nastavljanje časa pavze pri prikazu časa
z dolgo
do čiščenja filtra se prepolovi, če je
življenjsko
onesnaženost filtra velika)
dobo

Vrsta filtra z dolgo življenjsko dobo (nastavitev
znaka za indikacijo časa filtra) (Spremenite
nastavitve, ko je montiran filter z zelo dolgo
življenjsko dobo)
Termostatsko tipalo v daljinskem upravljalniku

približno
2.500 h

04

—

—

približno
5.000 h

približno
1.250 h
približno
100 h

Filter z dolgo
življenjsko
dobo

Filter z zelo
dolgo
življenjsko
dobo

—

—

Uporaba

Ni
uporabljeno

—

—

Prikažite

Ne prikažite

—

—

Par

Dvojček

Trojček

Dvojni
dvojček

Delovanje
ON/OFF
(vklop/izklop)

—

—

0,5°C

—

—

3

0

Nastavitev števila istočasno priključenih Sky Air enot
na sistem notranjih enot (nastavitev števila
istočasno delujočih sistemov)

1

ON/OFF vhod z zunanje strani (nastavitev, ko je
Prisiljen OFF
prisiljen ON/OFF (vklop/izklop) narekovan od zunaj)
(izklop)

2

Preklop diferencialnega termostata (nastavitev
za uporabo daljinskega tipala)
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03

približno
200 h

Čas presledka med prikazi števcev za čiščenje
zračnega filtra (nastavitev časa, ko naj se znak
za filter ne prikaže)

12(22)

02

približno
10.000 h
Manjša

0

DRUGA ŠT. KODE Opomba 2

Težja

Št.
načina PRVA
Opomba ŠT.
KODE
1

1°C
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Št.
načina PRVA
Opomba ŠT.
KODE
1

13(23)

15(25)

DRUGA ŠT. KODE Opomba 2

Opis nastavitev

02

03

04

Izstopna hitrost zgornjega zraka (za uporabo pri
visokih stropih)

1

Izbira smeri pretoka zraka (nastavitev, če je
montiran komplet blokirnih blazinic)

Štirismerni
pretok

Trismerni
pretok

3

Izbira funkcije pretoka zraka (nastavitev, če je za
izstop uporabljena okrasna plošča)

Opremljeno

Ni
opremljeno

—

—

4

Nastavitev obsega smeri pretoka zraka

Zgornji

Normalen

Spodnji

—

6

Nastavitev zunanjega statičnega tlaka (nastavitev
skladno z upornostjo cevovoda)

≤2,7 m

Normalen

>2,7≤3,0 m >3,0≤3,5 m
Dvosmerni
pretok

Visok statični
Nizek
tlak
statični tlak

—
—

—

3

Delovanje iztočne črpalke za vlaženje

Opremljeno

Ni
opremljeno

—

—

0

Nastavitev nivoja pooblastil

Nivo 2

Nivo 3

—

—

1

Funkcija odsotnost z doma

Ni dovoljeno

Dovoljeno

—

—

2

Termostatsko tipalo v daljinskem upravljalniku
(samo za omejeno delovanje in funkcijo odsotnost
z doma)

Uporaba

Ni
uporabljeno

—

—

1b
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NOTES
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