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BRC315D7

Fjernkontroll

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE
KONTROLLEN.
LES
BRUKERVEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU
BRUKER INSTALLASJONEN. ETTER Å HA
LEST BRUKERVEILEDNINGEN, MÅ DU
OPPBEVARE DEN EN SIKKERT STED
FOR FREMTIDIG BRUK.
Før første gangs bruk må du kontakte
forhandleren for å få alle opplysninger
vedrørende luftkondisjoneringsinstallasjonen
din.
Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene.
Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.
Dette anlegget er ikke ment brukt av personer,
inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller med manglende erfaring og
kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått
opplæring i bruk av anlegget av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker
med anlegget.

Advarsel
- La aldri fjernkontrollen bli våt, dette kan forårsake
elektrisk støt eller brann.
- Trykk aldri på knappene på fjernkontrollen med
en hard og spiss gjenstand. Fjernkontrollen kan
skades.
- Du må aldri inspisere eller reparere fjernkontrollen
selv, overlat dette til en kvaliﬁsert serviceperson.
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1. Egenskaper og funksjoner
BRC315D7 er en fjernkontroll som gjør deg i stand til
å styre installasjonen.
1
GRUNNLEGGENDE FJERNKONTROLL
De grunnleggende fjernkontrollfunksjonene er:
•
PÅ/AV,
•
endring av driftsmodus,
•
temperaturjustering,
•
justering av luftvolum,
•
justering av retningen på luftstrømmen.

2. Navn og funksjon til brytere
og symboler (Se ﬁgur 1)
1
PÅ/AV-KNAPP
Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte eller stanse
systemet.
2
DRIFT-lampe
Drift-lampen lyser under drift eller blinker i tilfelle feil.
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3
DRIFTSMODUSSYMBOL
Disse symbolene angir gjeldende driftsmodus
(VIFTE, AUTOMATISK, KJØLING, VARME).
4
SYMBOL FOR EKSTERN STYRING
Dette Symbolet indikerer at en annen kontroll med
høyere prioritet styrer eller deaktiverer installasjonen din.
5

6
INSPEKSJON PÅKREVD
Dette symbolet angir at inspeksjon er påkrevd.
Kontakt installatøren.
7
VISNING AV INNSTILT TEMPERATUR
Dette angir gjeldende innstilte temperatur
installasjonen.

for

8
INNSTILLING
Brukes ikke, kun til serviceformål.
9
SYMBOL FOR LUFTSTRØM
Dette symbolet angir luftstrømretningen (kun for
installasjoner med motordrevne luftstrømklaffer).
10

IKKE TILGJENGELIG
vises hvis ikke-installert utstyr adresseres
eller en funksjon ikke er tilgjengelig.
Når ﬂere innendørsenheter er koblet til samme
fjernkontroll, vises "
" bare hvis ingen av de
tilkoblede enhetene har denne funksjonen.
SYMBOL FOR VIFTEHASTIGHET

Dette symbolet angir innstilt viftehastighet.
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SYMBOL FOR RENGJØRING
AV LUFTFILTER
Dette symbolet indikerer at luftﬁlteret må rengjøres.
Se håndboken for innendørsanlegget.
13
KNAPP FOR INSPEKSJON/PRØVEDRIFT
Brukes ikke, kun til serviceformål.

SYMBOL FOR PÅ/AV-TIDSBRYTER

,
Dette symbolet angir at AV/PÅ-tidsbryteren er aktivert.

11

12

14

KNAPP FOR PÅ/AV-TIDSBRYTER

Denne knappen aktiverer eller deaktiverer PÅ/AVtidsbryteren.
15

KNAPP FOR TIDSJUSTERING

Disse knappene brukes til å justerere tidsbryteren og
(i programmeringsmodus) til justere tiden for en
programmert handling. Begge knapper har en
funksjon for automatisk gjentakelse.
16

KNAPPER FOR JUSTERING AV
TEMPERATUR
Disse knappene brukes til justering av gjeldende
settpunkt (16~32°C) (step=1°C).
17
KNAPP FOR DRIFTSENDRING
Denne knappen kan du bruke til å velge driftsmodus
for installasjonen (VIFTE, AUTOMATISK, KJØLING,
VARME).
Denne funksjonen er i utgangspunktet ikke tilgjengelig.
Funksjonen aktiveres hvis du kutter ledningen til
krysskobling J8. Se installeringshåndboken hvis du vil ha
informasjon om hvordan du kutter krysskoblingen (J8).
18
KNAPP FOR VIFTEHASTIGHET
Denne knappen veksler mellom L (lav), H (høy), HH
(svært høy) og
(automatisk).
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KNAPP FOR JUSTERING AV
LUFTSTRØMRETNING
Denne knappen brukes til justering av retningen på
luftstrømmen.
20

PROGRAMMERINGSKNAPP FOR

TIDSBRYTER
Denne knappen bekrefter eller avbryter PÅ/AVtidsbryteren.
21

NULLSTILLINGSKNAPP FOR RENGJØRING
AV LUFTFILTER

Denne knappen brukes for å nullstille symbolet for
rengjøring av luftﬁlteret.

4. Drift
Manuell drift
I manuell drift bestemmer brukeren installasjonens
innstillinger. Den siste innstillingen forblir aktiv inntil
brukeren endrer den.
Da kontrollen kan brukes til en rekke installasjoner og
funksjoner, kan det hende at du velger en funksjon
som ikke er tilgjengelig i din installasjon; i så fall vises
meldingen
.
Bruk knappen
til å velge ønsket driftsmodus hvis
krysskobling J8 er kuttet.
Drift med bare vifte

3. Beskrivelse av driftsmodus

Automatisk drift

1
DRIFT MED BARE VIFTE
I denne modusen sirkulerer luften uten varme eller
kjøling.
2
AUTOMATISK DRIFT
I denne modusen veksler kontrollen automatisk
mellom varme og kjøling i henhold til settpunkt eller
grensetemperatur.
3
KJØLEDRIFT
I denne modusen aktiveres kjøling i henhold til
settpunkt eller grensetemperatur.
Gjelder bare 2-rørs innendørsenheter: Hvis
vanntemperaturen ikke er i kjøleområdet, vil symbolet
ikke blinke.
4
VARMEDRIFT
I denne modusen aktiveres varme i henhold til
settpunkt eller grensetemperatur.
Gjelder
bare
2-rørs
innendørsenheter:
Hvis
vanntemperaturen ikke er i varmeområdet, vil symbolet
ikke blinke.
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Drift med kjøling
Drift med varme
1
DRIFT MED BARE VIFTE
Brukerjusterbare parametre:
•
viftehastighet, bruk knappen
•
luftstrømretning, bruk knappen

,
.

2
AUTOMATISK DRIFT
Brukerjusterbare parametre:
•
settpunkt for temperatur, bruk knappene
og
,
•

viftehastighet, bruk knappen

,

•

luftstrømretning, bruk knappen

.

Brukerveiledning

3

3
DRIFT MED KJØLING
Brukerjusterbare parametre:
•
settpunkt for temperatur, bruk knappene
og
,
•
viftehastighet, bruk knappen
,
•
luftstrømretning, bruk knappen
.

Hva kan PÅ/AV-tidsbryteren gjøre?

4
DRIFT MED VARME
Brukerjusterbare parametre:
•
settpunkt for temperatur, bruk knappene
og
,
•
viftehastighet, bruk knappen
,
•
luftstrømretning, bruk knappen
.

2 slå på installasjonen på et fastsatt tidspunkt

Bruk av PÅ/AV-tidsbryter
Handlingene som er programmert i PÅ-/AV-tidsbryteren,
utføres automatisk.
PÅ/AV-tidsbryteren utfører alltid siste kommando, noe
som innebærer at brukeren midlertidig kan overstyre
den sist utførte programmerte handlingen. Se "Manuell
drift" på side 3. Neste programmerte handling (i PÅ/AVtidsbryteren) bringer kontrollen tilbake til PÅ/AVtidsbryteren.
Bruk knappen
PÅ/AV-tidsbryteren.
NB!

til å aktivere eller deaktivere

PÅ/AV-tidsbryteren overstyrer knappen
, bruk bare knappen
for
å aktivere
eller
deaktivere
PÅ/AVtidsbryteren. PÅ/AV-tidsbryteren er aktivert
når symbolet
er synlig. Knappen
overstyrer PÅ/AV-tidsbryteren bare
til neste programmerte handling.

PÅ/AV-tidsbryterens konsept er enkelt og likefremt,
men effektivt.
PÅ/AV-tidsbryteren kan styre 2 handlinger:
1 slå av installasjonen (styringsslutt)

Hva kan PÅ/AV-tidsbryteren gjøre?
Hvis den er aktivert, vil PÅ/AV-tidsbryteren utføre de
programmerte handlingene.
Den styrer installasjonen til følgende:
•

slå av installasjonen (PÅ-tidsbryteren forblir
aktivert og reaktiverer installasjonen som
programmert); driftslampen slås av,
ELLER
•
slå på installasjonen (AV-tidsbryteren forblir
aktivert og slår installasjonen av som
programmert); driftslampen slås på.

Hva gjør PÅ/AV-tidsbryteren IKKE?
PÅ/AV-tidsbryteren kan ikke:
•
styre viftehastigheten
•
styre retningen til luftstrømmen
•
endre driftsmodus
•
endre settpunkt
Parametrene som er listet opp ovenfor, kan angis
manuelt uten at dette påvirker PÅ/AV-tidsbryteren.
Mer avanserte fjernkontroller kan skaffes. Kontakt
forhandleren hvis du vil ha mer informasjon.

Du ﬁnner informasjon om konﬁgurering av
TIDSBRYTEREN i kapitlet "5. Programmere PÅ/AVtidsbryteren" på side 5.
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5. Programmere PÅ/AV-tidsbryteren
Hvordan programmere PÅ/
AV-tidsbryteren?
1

Velg PÅ/AV-tidsbryteren for å programmere.
Trykk på knappen for PÅ/AV-tidsbryteren for
å velge PÅ-tidsbryter eller AV-tidsbryter.
Ikke noe
symbol

Hvordan programmere AVtidsbryteren og PÅ-tidsbryteren
samtidig?
Eksempel:
Avslutte driften etter 3 timer, deretter starte driften
igjen etter 1 time.
Programmeringsmåte:
Aktivere AV-tidsbryteren etter 3 timer og PÅ-tidsbryteren
etter 4 timer.
1

Trykk på knappen for PÅ/AV-tidsbryter til
symbolet for AV-tidsbryteren blinker.

2

Trykk på knappen for tidsjustering og velg
3 timer.

3

Trykk
på
programmeringsknappen
for
tidsbryteren på nytt. AV-tidsbryteren er
programmert til å aktiveres etter 3 timer.

4

Trykk på knappen for PÅ/AV-tidsbryter til
symbolet for PÅ-tidsbryteren blinker.

5

Trykk på knappen for tidsjustering og velg
4 timer.

Dette symbolet blinker til programmeringen er
fullført.
2

3

Velg tidspunkt for tidsbryteren.
Trykk på knappen for innstilling av tidspunkt, og
angi tidspunktet.
Hver gang du trykker på
med 1 time.

, øker tiden

Hver gang du trykker på
tiden med 1 time.
Maksimalt 72 timer kan velges.

, reduseres

Bekreft PÅ- eller AV-tidsbryteren.
Trykk på programmeringsknappen
for tidsbryteren for å fullføre innstillingen.
Symbolet
eller
slutter å blinke
og vises på vanlig måte. Gjenværende tid til
handlingen angis i timer.

4

Avbryte tidsbryteren
Trykk på programmeringsknappen
for tidsbryteren for å avbryte den programmerte
tidsbryteren.
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Trykk
på
programmeringsknappen
for
tidsbryteren på nytt. PÅ-tidsbryteren er
programmert til å aktiveres etter 4 timer.
Innstillingene er fullført.
NB!

AV-tidsbryteren har høyere prioritet enn
PÅ-tidsbryteren i tilfeller der begge
brytere er programmert til samme
tidspunkt.
Når handlingen er fullført, må den
programmeres på nytt hvis det igjen er
behov for den.
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Gjenværende timer vises etter at innstillingene er
fullført.

AV-tidsbryter = 3 timer
PÅ-tidsbryter = 4 timer

7. Feilsøking
Retningslinjene nedenfor kan hjelpe deg å løse
problemet. Kontakt installatøren hvis du ikke kan løse
problemet.
Ingen avlesning på fjernkontrollen (tom skjerm)
Kontroller at hovedstrømmen fremdeles tilføres
installasjonen.
Bare
vises
Dette betyr at strømmen til installasjonen nettopp er
slått på, vent til
vises.

Stopp driften etter 3 timer
1 time igjen til driften starter

Jeg kan ikke aktivere PÅ/AV-tidsbryteren (
symbolet vises)
PÅ/AV-tidsbryteren kan ikke aktiveres når
sentralisert kontroll er tilkoblet.

en

Alle innstillinger er fullført

6. Vedlikehold
Fjernkontrollen trenger ikke vedlikehold.
Fjern smuss med en myk, fuktig klut.
NB!

Bruk bare rent vann til å fukte kluten med.
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