BETJENINGSVEJLEDNING
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BRC315D7

Fjernbetjening

TAK FOR AT DU HAR VALGT AT
ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS
DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,
FØR DU ANVENDER ENHEDEN GEM
DENNE VEJLEDNING, SÅ DU KAN BRUGE
DEN SENERE, HVIS DET SKULLE BLIVE
NØDVENDIGT.
Før du benytter enheden første gang, skal
du kontakte din forhandler for at få alle
detaljer vedrørende dit klimaanlæg.

Betjeningsvejledning

Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

side

Egenskaber og funktioner ....................................1
Navn og funktion på kontakter og symboler .........1
Beskrivelse af driftstilstande.................................3
Drift.......................................................................3
Programmering af TIL/FRA-timeren .....................5
Vedligeholdelse ....................................................6
Fejlﬁnding .............................................................6

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog
er oversættelser af den originale vejledning.
Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder
børn,
med
nedsat
fysisk
formåen,
med
sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller
af personer med manglende erfaring og viden, med
mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget
vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.

1. Egenskaber og funktioner

Advarsel

2. Navn og funktion på kontakter
og symboler (Se ﬁgur 1)

- Undgå, at fjernbetjeningen bliver våd, da det kan
medføre elektrisk stød eller brand.
- Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med
et hårdt, spidst objekt. Det kan beskadige
fjernbetjeningen.
- Lad være med selv at undersøge eller vedligeholde
enheden, få en uddannet serviceperson til at gøre
dette.
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BRC315D7 er en fjernbetjening, der giver fuld styring
af dit anlæg.
1
BASIS-FJERNBETJENING
Funktionerne på basis-fjernbetjeningen er:
•
TIL/FRA,
•
skift af funktion,
•
temperatur-justering,
•
justering af luft-volumen,
•
justering af luftstrømmens retning.

1
TIL/FRA-KNAP
Tryk på TIL/FRA-knappen for at starte eller standse
systemet.
2
FUNKTIONSLAMPE
Driftslampen lyser under drift eller blinker i tilfælde af
driftsfejl.
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3
SYMBOL DRIFTSTILSTAND
Disse symboler viser den aktuelle driftstilstand
(VENTILATOR, AUTOMATISK, KØLE, OPVARMNING).
4
SYMBOL EKSTERN STYRING
Dette symbol viser, at en anden styreenhed med
højere prioritet styrer eller afbryder din installation.
SYMBOL FOR TIL/FRA-TIMER
,
Dette symbol viser, at TIL/FRA-timeren er aktiveret.

12

SYMBOL, TIDSPUNKT FOR RENSNING
AF LUFTFILTER
Dette symbol viser, at luftﬁlteret skal renses. Se
manualen for indendørsenheden.
13
KNAP INSPEKTION/TEST DRIFT
Anvendes ikke, kun til service.

5

6
INSPEKTION PÅKRÆVET
Dette symbol viser, at inspektion er påkrævet.
Kontakt din montør.
7

DISPLAY FOR INDSTILLET TEMPERATUR

Dette angiver
temperatur.

installationens

aktuelt

indstillede

8
INDSTILLING
Anvendes ikke, kun til service.
9
SYMBOL LUFTSTRØMMENS RETNING
Dette symbol viser luftstrømmens retning (kun til
installationer med motordrevne luftstrømsklapper).
10

IKKE TILGÆNGELIG
vises, når en ikke-installeret option
adresseres, eller når en funktion ikke er tilgængelig.
Hvis der er ﬂere indendørsenheder sluttet til en enkelt
fjernbetjening, vil "
" kun blive vist, hvis ingen
af de forbundne enheder har denne funktion.
11

SYMBOL FOR VENTILATORHASTIGHED

Dette symbol viser ventilatorhastigheden.
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14

KNAP FOR TIL/FRA-TIMER

Denne knap aktiverer eller deaktiverer TIL/FRAtimeren.
15

KNAP FOR TIDSINDSTILLING

Disse knapper anvendes til indstilling af timeren
under programmering af timer-indstillingen for at
tilpasse det programmerede tidspunkt for handlingen.
Begge knapper har en automatisk gentagefunktion.
16

KNAPPER TIL JUSTERING AF
TEMPERATUREN
Disse knapper anvendes til at justere det aktuelle
kontrolpunkt (16~32°C) (trin = 1°C).
17

KNAP TIL ÆNDRING AF
DRIFTSTILSTANDEN
Denne knap kan anvendes til at vælge installationens
driftstilstand (VENTILATOR, AUTOMATISK, KØLE,
OPVARMNING).
Denne funktion er som standard ikke tilgængelig.
Denne funktion aktiveres, når den lille ledning (J8) er
frakoblet. Se installationsvejledningen for, hvordan
ledningen (J8) frakobles.
18
KNAP FOR VENTILATORHASTIGHED
Denne knap skifter mellem L (lav), H (høj), HH (meget
høj),
(automatisk).

BRC315D7
Fjernbetjening
4PW64949-1 – 10.2010

KNAP TIL JUSTERING AF
LUFTSTRØMSRETNINGEN
Denne knap gør det muligt at justere luftstrømsretningen.

4. Drift

20
KNAP FOR TIMER-PROGRAMMET
Denne knap bekræfter eller annulerer TIL/FRAtimeren.

Denne knap anvendes til nulstilling af symbol for
tidspunkt for rensning af luftﬁlter.

I manuel drift styrer brugeren installationens
indstillinger. De senest indstillede værdier forbliver
aktive, indtil brugeren ændrer dem.
Da styreenheden kan anvendes i forbindelse med en
lang række installationer og egenskaber, kan det
forekomme, at man vælger en funktion, som ikke
ﬁndes på ens installation, og i dette tilfælde vises
meddelelsen.

3. Beskrivelse af driftstilstande

Brug
-knappen for at vælge den ønskede
driftstilstand, hvis ledning J8 er frakoblet.

19

21

RESET-KNAP FOR SYMBOL - TIDSPUNKT
FOR RENSNING AF LUFTFILTER

Manuel drift

1
DRIFT KUN MED VENTILATION
I denne tilstand cirkulerer luften uden opvarmning
eller køling.

Drift kun med ventilation
Automatisk drift
Køledrift

2
AUTOMATISK DRIFT
I denne driftstilstand vil styreenheden automatisk
skifte mellem opvarmning og køling, som påkrævet af
kontrolpunkt- eller limit-temperaturen.
3
KØLING
I denne driftstilstand vil køling blive aktiveret som
påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen.
Kun for 2-rørsindendørsenheder: Hvis vandtemperaturen
ikke beﬁnder sig i området for køling, blinker symbolet.
4
OPVARMNING
I denne driftstilstand vil opvarmning blive aktiveret som
påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen.
Kun for 2-rørsindendørsenheder: Hvis vandtemperaturen
ikke beﬁnder sig i området for opvarmning, blinker
symbolet.
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Opvarmningsdrift
1
DRIFT KUN MED VENTILATION
Parametre til brugerindstilling:
•
ventilationshastighed, brug
-knappen,
•
justering af luftstrømsretningen, brug
knappen.
2
AUTOMATISK DRIFT
Parametre til brugerindstilling:
•
kontrolpunkt for temperaturen, brug
og
-knapperne,
•

ventilationshastighed, brug

•

justering af luftstrømsretningen, brug
knappen.

-

-knappen,
-
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3
KØLEDRIFT
Parametre til brugerindstilling:
•
kontrolpunkt for temperaturen, brug
og
-knapperne,
•
ventilationshastighed, brug
-knappen,
•
justering af luftstrømsretningen, brug
knappen.

Hvad kan TIL/FRA-timeren?
Konceptet bag TIL/FRA-timeren er enkelt, ligetil og
alligevel effektivt.
TIL/FRA-timeren kan fremkalde 2 handlinger:
1 slukke for installationen (styring slut)
2 tænde for installationen på et fastlagt tidspunkt

4
OPVARMNINGSDRIFT
Parametre til brugerindstilling:
•
kontrolpunkt for temperaturen, brug
og
-knapperne,
•
ventilationshastighed, brug
-knappen,
•
justering af luftstrømsretningen, brug
knappen.

Hvad gør TIL/FRA-timeren?
Hvis den er aktiveret, vil TIL/FRA-timeren udføre de
programmerede handlinger.
Den vil få installationen til at:
•

Drift af TIL/FRA-timeren
Handlingerne, som er programmeret i TIL/FRAtimeren, udføres automatisk.
TIL/FRA-timeren udfører altid den seneste kommando.
Det betyder, at brugeren midlertidigt kan underkende
den seneste programmerede handling. Se "Manuel
drift" på side 3. Den næste programmerede handling
(i TIL/FRA-timeren) vil give styringen tilbage til TIL/
FRA-timeren.
Brug
-knappen til at aktivere eller deaktivere
TIL/FRA-timeren.
BEMÆRK TIL/FRA-timeren underkender
knappen. Brug kun
-knappen
til at aktivere eller deaktivere TIL/FRAtimeren. TIL/FRA-timeren er aktiveret,
når
-symbolet vises.
-knappen
underkender kun TIL/FRA-timeren indtil
den næste programmerede handling.

slukke for installationen (TIL-timeren bliver
aktiveret og genstarter installationen som
programmeret), driftslampen slukker,
ELLER
•
tænde for installationen (FRA-timeren bliver
aktiveret og deaktiverer installationen som
programmeret), driftslampen tænder.

Hvad kan TIL/FRA-timeren IKKE gøre?
TIL/FRA-timeren kan ikke:
•
styre ventilatorhastigheden,
•
styre luftstrømsretningen,
•
ændre driftstilstanden,
•
ændre kontrolpunktet.
Parametrene nævnt ovenfor kan man indstille manuelt
uden at komme i konﬂikt med TIL/FRA-timeren.
Der kan fås mere avancerede fjernbetjeninger.
Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

Se kapitel "5. Programmering af TIL/FRA-timeren" på
side 5 for opsætning af TIMEREN.

Betjeningsvejledning
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5. Programmering af TIL/
FRA-timeren
Hvordan programmeres TIL/FRAtimeren?
1

Vælg TIL/FRA-timeren for at programmere
Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren for at
vælge TIL-timer eller FRA-timer.

Hvordan programmeres FRA-timeren
og TIL-timeren på samme tid?
Eksempel:
Deaktiver driften, når der er gået 3 timer, og genstart
driften, når der er gået 1 time.
Programmeringsmåde:
FRA-timeren indstilles til 3 timer og TIL-timeren til
4 timer.
1

Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren, indtil
symbolet for FRA-timeren blinker.

2

Tryk på knappen for tidsindstilling, og vælg
3 timer.

Symbolet blinker, indtil programmeringen er
færdiggjort.

3

Tryk på knappen for timer-programmet. FRAtimeren er programmet til 3 timer.

Vælg tidspunktet for timeren.
Angiv tidspunktet ved at trykke på knappen for
tidsindstilling.

4

Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren, indtil
symbolet for TIL-timeren blinker.

5

Tryk på knappen for tidsindstilling, og vælg
4 timer.

Intet symbol

2

For hvert tryk på
1 time.

3

vil tiden øges med

For hvert tryk på
vil tiden reduceres
med 1 time.
Der kan højst vælges 72 timer.

6

Bekræft TIL- eller FRA-timeren.

BEMÆRK FRA-timeren prioriteres højere end TILtimeren, hvis timerne er indstillet til
samme tidspunkt.

Tryk på
-knappen for timer-programmet
for afslutte indstillingen.
- eller
symbolet stopper med at blinke og vises normalt.
Den resterende tid inden handlingen angives
i timer.
4

Tryk på knappen for timer-programmet. TILtimeren er programmet til 4 timer.
Indstillingerne er gældende.

Når handlingen er udført, skal den
genprogrammeres, hvis samme handling
skal udføres igen.

Annullering af timeren
Tryk på
-knappen for timer-programmet
for at annullere den programmerede timer.
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De resterende timer vises, når du er færdig med
indstillingerne.

FRA-timer = 3 timer
TIL-timer = 4 timer

Deaktiver drift efter 3 timer
1 time tilbage, inden driften
starter

7. Fejlfinding
Vejledningen nedenfor kan eventuelt løse dit problem.
Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, skal du kontakte
din montør.
Ingen meddelelser på fjernbetjeningen (blankt
display)
Kontrollér, om strømforsyningen stadig er tilsluttet din
installation.
Kun
vises.
Dette indikerer, at der lige er blevet tændt for
installationen, vent, indtil
forsvinder.
TIL/FRA-timeren kan ikke aktiveres (
symbolet vises.)
TIL/FRA-timeren kan ikke aktiveres, når der er tilsluttet
en central styreenhed.

Alle indstillinger af afsluttet

6. Vedligeholdelse
Fjernbetjeningen skal ikke vedligeholdes.
Fjern smuds med en blød fugtig klud.
BEMÆRK Brug kun rent hanevand til fugtning af
kluden.
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