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BRC315D7

Pilot zdalnego sterowania

DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ
PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ
SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. PO
PRZECZYTANIU INSTRUKCJĘ NALEŻY
ZACHOWAĆ, TAK ABY MOŻNA BYŁO DO
NIEJ SIĘGNĄĆ W PRZYSZŁOŚCI.
Przed pierwszym uruchomieniem należy
skontaktować się z dealerem w celu uzyskania wszelkich informacji szczegółowych
dotyczących
posiadanej
instalacji
klimatyzacyjnej.
ryginał instrukcji opracowano w języku angielskim.
Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami
instrukcji oryginalnej.
Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym
dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem
będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się
urządzeniem.

Ostrzeżenie
- Nie wolno dopuścić do zawilgocenia pilota, może to
spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
- Nie należy naciskać przycisków pilota zdalnego
sterowania twardymi, ostro zakończonymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie pilota.
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- Nie należy dokonywać przeglądów ani napraw
pilota samodzielnie; w tym celu należy
skontaktować się z osobą wykwalifikowaną.
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1. Funkcje i właściwości
Urządzenie BRC315D7 to pilot zdalnego sterowania,
który umożliwia sterowanie posiadaną instalacją.
1
PODSTAWY DZIAŁANIA PILOTA
Podstawowe funkcje pilota zdalnego sterowania to:
•
WŁ./WYŁ.,
•
przełączenie trybu pracy,
•
regulacja temperatury,
•
regulacja natężenia przepływu powietrza,
•
regulacja kierunku przepływu powietrza.
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2. Nazwy i funkcje poszczególnych
przełączników i ikon (Patrz rysunek 1)
1
PRZYCISK WŁ./WYŁ.
Aby włączyć lub wyłączyć układ, naciśnij przycisk
WŁ./WYŁ.

10
ELEMENT NIEDOSTĘPNY
Komunikat
jest wyświetlany w przypadku
wybrania niezainstalowanej opcji lub niedostępnej
funkcji.
W razie podłączenia wielu urządzeń wewnętrznych
do tego samego pilota zdalnego sterowania,

2
LAMPKA KONTROLNA PRACY
Lampka kontrolna pracy świeci podczas pracy
urządzenia i migocze w przypadku wystąpienia
usterki.

komunikat "
" będzie wyświetlany tylko, jeśli
żadne z podłączonych urządzeń nie ma tej funkcji.

3
IKONY TRYBU PRACY
Ikony te oznaczają bieżący tryb pracy (NAWIEW, TRYB
AUTOMATYCZNY, CHŁODZENIE, OGRZEWANIE).

Ikona ta pokazuje ustawioną prędkość wentylatora.

11

KONA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

4
IKONA STEROWANIA ZEWNĘTRZNEGO
Ikona ta wskazuje, że inny sterownik o wyższej
randze steruje instalacją lub wyłącza ją.

IKONA CZYSZCZENIA FILTRA
POWIETRZA
Ikona ta oznacza, że należy oczyścić filtr powietrza.
Odpowiednie informacje podano w instrukcji urządzenia wewnętrznego.

5

13

IKONA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

,
Ikona ta oznacza, że włącznik czasowy jest aktywny.

6
WYMAGANY PRZEGLĄD
Ikona ta oznacza, że wymagany jest przegląd. Należy
skontaktować się z monterem.
7

WYŚWIETLACZ NASTAWY TEMPERATURY

Oznacza on bieżącą wartość nastawy temperatury
dla instalacji.
8
USTAWIENIE
Nieużywana, przeznaczona wyłącznie dla celów
serwisowych.
9

IKONA KIERUNKU PRZEPŁYWU
POWIETRZA
Ikona ta wskazuje kierunek przepływu powietrza
(dotyczy tylko instalacji z kierownicami przepływu
powietrza wyposażonymi w silnik).
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12

PRZYCISK PRACY W TRYBIE KONTROLI/
TESTOWANIA
Nieużywany, przeznaczony wyłącznie dla celów
serwisowych.
14

PRZYCISK WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Przycisk
ten
umożliwia
aktywowanie
dezaktywowanie włącznika czasowego.
15

lub

PRZYCISK REGULACJI CZASU

Przyciski te są stosowane do regulacji zegara lub,
w trybie programowania, do regulacji czasu
programowanego
działania.
Oba
przyciski
wyposażono w funkcję automatycznego powtarzania.
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PRZYCISKI REGULACJI TEMPERATURY

Przyciski te są stosowane do regulacji bieżącej
nastawy (16~32°C) (krok = 1°C).
17
PRZYCISK ZMIANY DZIAŁANIA
Ten przycisk może służyć do wyboru trybu pracy
instalacji (NAWIEW, TRYB AUTOMATYCZNY,
CHŁODZENIE, OGRZEWANIE).
Ta funkcja jest domyślnie niedostępna. Ta funkcja
zostaje aktywowana po odcięciu przewodu
połączeniowego (J8). Sposób odcięcia przewodu
połączeniowego (J8) został opisany w instrukcji
montażu.

3. Opis trybów pracy
1
TYLKO NAWIEW
W tym trybie występuje wyłącznie
powietrza, bez ogrzewania i chłodzenia.

cyrkulacja

2
TRYB AUTOMATYCZNY
W tym trybie występuje automatyczne przełączanie
miedzy grzaniem a chłodzeniem w zależności od
potrzeb określonych wartością nastawy lub zadanej
temperatury granicznej.
3

TRYB CHŁODZENIA

PRZYCISK PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA
Ten przycisk umożliwia przełączanie między niską
(L), wysoką (H), bardzo wysoką (HH) oraz
automatyczną ( ) prędkością wentylatora.

W tym trybie występuje automatyczne włączenie
chłodzenia w zależności od potrzeb określonych
wartością nastawy lub zadanej temperatury
granicznej.
Dotyczy
tylko
2-przewodowych
urządzeń
wewnętrznych: jeśli temperatura wody wykracza
poza zakres chłodzenia, ikona będzie migać.

19

4

20

W tym trybie występuje automatyczne włączenie
ogrzewania w zależności od potrzeb określonych
wartością nastawy lub zadanej temperatury
granicznej.
Dotyczy
tylko
2-przewodowych
urządzeń
wewnętrznych: jeśli temperatura wody wykracza
poza zakres ogrzewania, ikona będzie migać.

18

PRZYCISK REGULACJI KIERUNKU
PRZEPŁYWU POWIETRZA
Przycisk ten umożliwia regulację kierunku przepływu
powietrza.
PRZYCISK PROGRAMU WŁĄCZNIKA

CZASOWEGO
Przycisk ten umożliwia potwierdzanie lub anulowanie
włącznika czasowego.
PRZYCISK ZEROWANIA IKONY
CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA
Przycisk
ten
umożliwia
wyzerowanie
czyszczenia filtra powietrza.

TRYB OGRZEWANIA

21
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4. Obsługa
Tryb ręczny
W trybie ręcznym o ustawieniach instalacji decyduje
użytkownik. Ostatnie ustawienie pozostaje aktywne
do czasu wprowadzenia jego zmiany przez
użytkownika.
Z uwagi na to, że sterownik może być używany
w różnych instalacjach i do różnych zastosowań,
może zdarzyć się, że wybrana zostanie funkcja
niedostępna w danej instalacji; w takim przypadku
zostanie wyświetlony komunikat
.
Użyj przycisku
, aby wybrać żądany tryb pracy,
jeśli przewód połączeniowy J8 został odcięty.

Tryb automatyczny
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
1
TYLKO NAWIEW
Parametry regulowane przez użytkownika:
•
prędkość wentylatora, użyj przycisku
,
•
regulacja kierunku przepływu powietrza, użyj
przycisku
.
2
TRYB AUTOMATYCZNY
Parametry regulowane przez użytkownika:
•
regulacja nastawy temperatury, użyj
przycisków
i
,
prędkość wentylatora, użyj przycisku
,
regulacja kierunku przepływu powietrza, użyj
przycisku

4
TRYB OGRZEWANIA
Parametry regulowane przez użytkownika:
•
regulacja nastawy temperatury, użyj
przycisków
i
,
•
prędkość wentylatora, użyj przycisku
,
•
regulacja kierunku przepływu powietrza, użyj
przycisku
.

Włącznik czasowy

Tylko nawiew

•
•

3
TRYB CHŁODZENIA
Parametry regulowane przez użytkownika:
•
regulacja nastawy temperatury, użyj
przycisków
i
,
•
prędkość wentylatora, użyj przycisku
,
•
regulacja kierunku przepływu powietrza, użyj
przycisku
.

.

Działania zaprogramowane za pomocą włącznika
czasowego zostaną wykonane automatycznie.
Włącznik czasowy wykonuje zawsze ostatnie
zaprogramowane polecenie; oznacza to, że użytkownik
może czasowo unieważnić ostatnio wykonane
zaprogramowane działanie. Patrz "Tryb ręczny"
na stronie 4. Kolejne zaprogramowane działanie (za
pomocą włącznika czasowego) spowoduje przekazanie
sterowania do włącznika czasowego.
Przycisk
umożliwia aktywowanie
dezaktywowanie włącznika czasowego.

lub

UWAGA Włącznik czasowy ma wyższy priorytet niż
przycisk
, a tylko przycisk
umożliwia aktywowanie lub dezaktywowanie
włącznika czasowego. Włącznik jest
aktywowany, jeśli widoczna jest ikona
.
Przycisk
powoduje unieważnienie
włącznika czasowego do chwili następnego
zaprogramowanego działania.
Informacje dotyczące konfiguracji WŁĄCZNIKA
CZASOWEGO
można
znaleźć
w
rozdziale
"5. Programowanie włącznika czasowego" na stronie 5.
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Do czego można używać włącznika
czasowego?
Choć koncepcja działania włącznika czasowego jest
bardzo prosta, daje wiele możliwości.
Włącznik czasowy może zarządzać 2 rodzajami
działań:

5. Programowanie włącznika
czasowego
Co należy zaprogramować?
1

1 wyłączenie instalacji (koniec sterowania)
2 włączenie instalacji o zaprogramowanym czasie

Wybierz programowany włącznik czasowy
Naciśnij przycisk włącznika czasowego, aby
wybrać włączenie lub wyłączenie czasowe.
Brak ikony

Jaki będzie skutek zadziałania
włącznika czasowego?
Jeśli włącznik jest aktywowany, zostaną automatycznie
wykonane zaprogramowane działania.
Nastąpi:
•

LUB
•

Ikona będzie migać do czasu zakończenia
programowania.
2

wyłączenie instalacji (włącznik czasowy
pozostanie aktywny i ponownie uruchomi
instalację, jeśli takie działanie
zaprogramowano); lampka
kontrolna pracy zgaśnie,
włączenie instalacji (włącznik czasowy
pozostanie aktywny i wyłączy instalację, jeśli
takie działanie zaprogramowano); lampka
kontrolna pracy zaświeci się.

Każde naciśnięcie przycisku
czas o 1 godzinę.

BRC315D7
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zwiększy

Każde naciśnięcie przycisku
zmniejszy
czas o 1 godzinę.
Maksymalnie można wybrać 72 godziny.
3

Potwierdź włączenie lub wyłączenie czasowe.
Naciśnij
przycisk
programu
włącznika
czasowego
,
aby
zakończyć
programowanie. Ikona
lub
przestanie migać i będzie normalnie świecić.
Czas pozostały do uruchomienia działania
będzie podawany w godzinach.

Czego NIE spowoduje zadziałanie
włącznika czasowego?
Włącznik czasowy:
•
nie steruje prędkością wentylatora,
•
nie steruje kierunkiem przepływu powietrza,
•
nie powoduje zmiany trybu pracy,
•
nie powoduje zmiany nastawy.
Wymienione wyżej parametry można ustawiać
ręcznie, bez ingerencji w pracę włącznika czasowego.
Dostępne są również bardziej zaawansowane piloty
zdalnego sterowania. Aby uzyskać więcej informacji,
należy skontaktować się z dealerem.

Wybierz czas dla włącznika czasowego.
Naciśnij przycisk regulacji czasu i ustaw czas.

4

Anulowanie włącznika czasowego
Naciśnij przycisk programu włącznika czasowego
, aby anulować
włącznik czasowy.

zaprogramowany
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Jak zaprogramować wyłączenie
i włączenie jednocześnie?
Przykład:
Zakończ pracę po 3 godzinach, po czym rozpocznij
pracę ponownie po 1 godzinie.
Sposób programowania:
Ustawianie wyłączenia czasowego po 3 godzinach i
włączenia czasowego po 4 godzinach.
1

Naciskaj przycisk włącznika czasowego, aż
zacznie migać ikona wyłączenia czasowego.

2

Naciśnij przycisk regulacji czasu i wybierz
3 godziny.

3

Naciśnij
przycisk
programu
czasowego. Zaprogramowano
czasowe po 3 godzinach.

4

Naciskaj przycisk włącznika czasowego, aż
zacznie migać ikona włączenia czasowego.

5

Naciśnij przycisk regulacji czasu i wybierz
4 godziny.

6

włącznika
włączenie

Naciśnij
przycisk
programu
czasowego.
Zaprogramowano
czasowe po 4 godzinach.
Ustawienia są kompletne.

Wyłączenie czasowe =
3 godziny
Włączenie czasowe =
4 godziny

Zakończ pracę po
3 godzinach
Została 1 godzina do
rozpoczęcia pracy

włącznika
wyłączenie

UWAGA Wyłączenie czasowe ma wyższy priorytet
niż włączenie czasowe, jeśli obydwa
działania zostały zaprogramowane na tę
samą godzinę.

Wszystkie ustawienia
są gotowe

6. Konserwacja
Pilot zdalnego sterowania nie wymaga konserwacji.
Kurz należy wycierać miękką wilgotną ściereczką.
UWAGA Do zwilżania ściereczki należy używać
wyłącznie czystej wody z kranu.

Jeśli działanie zostanie zakończone,
należy je zaprogramować ponownie, jeśli
zachodzi taka potrzeba.
Pozostałe godziny są wyświetlane po zakończeniu
wprowadzania ustawień.
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7. Rozwiązywanie problemów

Notaki

W rozwiązywaniu problemów mogą pomóc podane
poniżej wskazówki. Jeśli samodzielne rozwiązanie
problemu jest niemożliwe, należy skontaktować się
z monterem instalacji.
Brak odczytów na wyświetlaczu (pusty
wyświetlacz)
Sprawdź, czy do instalacji jest podłączone zasilanie.
Wyświetlany jest tylko symbol
Oznacza to, że instalacja została właśnie podłączona
do źródła zasilania; należy zaczekać, aż symbol
zniknie.
Nie można uaktywnić włącznika czasowego
(wyświetlana jest ikona
)
Włącznik czasowy nie może być aktywowany
w przypadku, gdy podłączono centralne sterowanie.
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