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Masuri de siguranţă
Vă rugăm să citiţi aceste Măsuri de siguranţă cu atenţie
înainte de a instala echipamentul de aer condiţionat
şi să vă asiguraţi că îl instalaţi corect.
După instalare, asiguraţi-vă ca unitatea funcţionează
corespunzător in timpul operaţiei de pornire.
- va rugam sa instruiţi personalul in legătură cu
aparatul si sa îl întreţineţi corespunzător.
De asemenea, informaţi clienţii ca trebuie sa păstreze
manualul de instalare împreună cu manualul de operare
pentru trimiteri ulterioare.
Acest aparat de aer condiţionat se încadrează in
categoria instrumente neaccesibile publicului larg.

Avertizare

Pentru a evita şocurile electrice, incendiile sau rănirile,
sau daca detectaţi nereguli cum ar fi miros de fum,
opriţi aparatul si contactaţi dealerul pentru instrucţiuni.
Informaţi-vă dealerul in legătura cu instalarea
aparatului de aer condiţionat.
Instalarea incompleta realizata de dumneavoastră
se poate solda cu scurgeri de apa, soc electric si incendiu.
Informaţi-vă la dealer despre modificarea, repararea si
întreţinerea aparatului.
Modificarea, repararea si întreţinerea incompletă
se pot solda cu scurgeri de apă, şocuri electrice şi incendii.
Instalarea sau ataşarea greşită a aparatului sau a
Semnificaţia simbolurilor avertizare, atenţie, observaţie. accesoriilor poate avea ca rezultat şocuri electrice,

Avertizare Indică o situaţie posibil

periculoasă care, daca nu este
evitată, ar putea avea ca rezultat
moartea sau rănirea gravă.

scurt-circuituri, scurgeri, incendii sau alte deteriorări
provocate echipamentului. Utilizaţi doar accesoriile
realizate de Daikin, care sunt proiectate special pentru
utilizarea împreună cu echipamentul si apelaţi la un
specialist pentru instalare.

Indică o situaţie posibil
periculoasă, care, daca nu e evitata, Cereţi dealerului sa va mute si reinstaleze aparatul de
poate avea ca rezultat răni uşoare sau aer condiţionat sau telecomanda.
moderate. Poate servi şi ca avertizare
Instalarea incompleta poate avea ca rezultat scurgeri de
de practici nesigure.
apa, şocuri electrice sau incendii.
Indică o situaţie ce se poate solda
Observaţie doar cu accidentarea echipamentelor Nu lăsaţi niciodată aparatul de interior sau telecomanda
sa se ude.
sau a proprietăţii.
Poate provoca şoc electric sau incendiu.

Atenţie

Păstraţi aceste avertismente la indemnă pentru a
vă putea raporta la ele daca este necesar. De
asemenea, daca echipamentul e transferat altui
utilizator, asiguraţi-vă de transmiterea acestui manual
noului utilizator.

Nu utilizaţi niciodată sprayuri inflamabile de tipul
lacului sau vopselei lângă aparat.
Pot cauza incendii.
Nu înlocuiţi niciodată o siguranţa cu alta de amperaj
diferit sau cu alte fire atunci când o siguranţa explodează.
Utilizarea sârmei normale sau de cupru poate determina
defectarea aparatului sau poate produce un incendiu. Nu
verificaţi sau reparaţi niciodată unitatea fără ajutor.
Rugaţi un specialist sa facă acest lucru.
Întrerupeţi înainte de întreţinere
Nu spălaţi aparatul de aer condiţionat sau telecomanda
cu apă in exces.
Poate avea ca rezultat şocuri electrice sau incendii.
Nu instalaţi aparatul de aer condiţionat sau telecomanda
in zone unde pot exista scurgeri de gaze
inflamabile.
Dacă gazele ajung în zona aparatului de aer
condiţionat, se poate provoca un incendiu.
Nu atingeţi întrerupătorul cu mâinile ude.
Atingerea întrerupătorului cu mâinile ude poate avea
ca rezultat şocuri electrice.
CISPR 22 Clasa A Avertizare:
Acesta este un produs Clasa A. Intr-un mediu casnic
acest produs poate cauza interferenţe radio, caz
în care utilizatorul ar putea fi nevoit să ia măsurile
necesare.

1

După utilizarea îndelungată, verificaţi starea
aparatului.
Daca este avariat, aparatul poate cădea si
provoca rănirea.
Nu permiteţi copiilor sa se aşeze pe aparat sau
evitaţi sa aşezaţi obiecte pe aparat.
Căderea sau răsturnarea se poate solda cu leziuni. Nu
lăsaţi copii sa se joace pe sau lângă aparat.
Atingerea neatentă a unităţii se poate solda cu leziuni.
Nu aşezaţi pe unitate vase cu flori sau alte
recipiente care conţin apa.
Apa ar putea pătrunde în unitate, cauzând şocuri
electrice sau incendii.
Nu atingeţi componentele interne ale telecomenzii.
Nu îndepărtaţi tabloul frontal. Unele componente pot fi
periculoase daca sunt atinse si poate avea loc
defectarea aparatului.
Pentru verificarea si ajustarea componentelor interne
contactaţi dealerul.
Evitaţi aşezarea telecomenzii într-un loc în care
este vărsată apă.
Dacă pătrunde în telecomandă, apa poate provoca
scurgeri de curent electric sau deteriora componentele
electronice interne.
Nu porniţi aparatul de aer condiţionat atunci când
utilizaţi un insecticid pentru fumigarea camerei.
Nesupravegherea ar putea duce la depozitarea
substanţelor chimice in aparat, ceea ce ar putea pune
in pericol sănătatea celor hipersensibili la substanţe
chimice.

OBSERVAŢIE
Nu apăsaţi butonul telecomenzii cu ajutorul
unui obiect contondent, ascuţit.
Telecomanda ar putea suferi deteriorări.
Nu trageţi şi nu răsuciţi firul electric al
telecomenzii.
Poate cauza defectarea acesteia.
Nu aşezaţi telecomanda intr-un loc expus la lumina
solară directă.
Display-ul telecomenzii s-ar putea decolora, şi nu ar mai
afişa datele.
Nu ştergeţi panoul de operare al telecomenzii cu
benzina, dizolvant, pânze de praf chimice etc.
Panoul s-ar putea decolora sau decoji.
Dacă este foarte murdar, înmuiaţi o cârpă în apă cu
detergent neutru, stoarceţi-o bine şi curăţaţi panoul.
Apoi ştergeţi cu alta cârpa curata.
Demontarea aparatului, utilizarea refrigerantului
si eventual a altor componente se vor face în
conformitate cu regulamentele corespunzătoare
locale si naţionale.

Înainte de utilizare

ATENŢIE

Înlăturaţi cu grija ambalajele.
Materialele de ambalat, cum ar fi cuiele sau alte obiecte
de metal sau lemn pot provoca înţepături sau leziuni.
Rupeţi si aruncaţi pungile de plastic de ambalat, pentru a
nu permite copiilor sa se joace cu ele. Daca se joaca cu
o pungă de plastic ce nu a fost ruptă, poate apărea riscul
sufocării.
Nu opriţi alimentarea imediat ce aţi încetat sa utilizaţi
aparatul.
Întotdeauna aşteptaţi cel puţin cinci minute înainte de
oprirea alimentării. Altfel, pot avea loc scurgeri de apa
sau alte probleme.
Aparatul nu este proiectat pentru a fi utilizat de
copii sau de persoane invalide nesupravegheate.
Telecomanda trebuie instalata intr-un loc in care sa
nu permită copiilor sa se joace cu ea.
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Evaluarea sistemului
Această telecomandă inteligentă cu touch screen poate controla pana la 64 grupuri de aparate de interior (numite in
continuare "grupuri").
Principalele funcţii ale telecomenzii inteligente sunt:
1. Pornirea/oprirea comună a operării unităţilor de interior conectate la Telecomanda inteligentă.
2. Pornirea/oprirea operării, reglarea temperaturii, comutarea intre modurile de reglaj al temperaturii,
pornirea/oprirea cu ajutorul telecomenzii manuale în funcţie de zonă sau grup.
3. Programarea după zona sau grup.
4. Monitorizarea statutului operării după zona sau grup.
5. Prezentarea Istorici de operare a aparatului de aer condiţionat.
6. Oprirea obligatorie a alimentarii contactului de la panoul central de monitorizare (non-voltaj, contact pornit normal).
7. Distribuirea puterii aparatelor de aer condiţionat (Cu ajutorul opţionalului DCS002A51).
* A Un grup de aparate de interior cuprinde:
1 Un aparat de interior fără telecomanda.

2 Un aparat de interior controlat de una sau doua telecomenzi.

Aparat de interior
sau
Fără telecomanda

Telecomanda

Telecomanda

3 Pana la 16 unităţi reglajate de una sau doua telecomenzi.

Telecomanda

Pana la 16 aparate

Doua telecomenzi

Pana la 16 aparate

∗Reglajul pe zone cu telecomanda inteligenta.
∗Reglajul pe zone, ce permite setări comune pentru mai mult de un grup este posibil cu ajutorul telecomenzii
inteligente, care facilitează realizarea setărilor.
Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Telecomanda inteligenta

Zona 5

● O setare devine aceeaşi pentru toate aparatele din zona.
●Pana la 128 de zone pot fi reglate cu ajutorul unei telecomenzi inteligente.
(Numărul maxim de grupuri dintr-o zona este de 64).
●Grupurile pot fi împărţite pe zone după preferinţe cu ajutorul telecomenzii inteligente.
●Aparatele dintr-un grup pot fi împărţite pe mai multe zone.
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Descriere si funcţionare
Meniu de operare

Telecomanda inteligenta poate porni/opri acţionarea grupului sau zonei.
Este posibila si pornirea/oprirea simultana.

Detalii de configurare a aparatului de aer condiţionat

Reglarea temperaturii, comutarea de la un mod de reglare a temperaturii la altul,
trecerea la altă viteză si direcţie a aerului si configurarea prin telecomanda sunt
disponibile la nivel de grup, zona sau configurare simultana.

Verificarea diferitelor informaţii despre unităţile de interior
Informaţii despre operare, cum ar fi despre modul de operare si reglarea
temperaturii unităţilor de interior, informaţii despre întreţinere, inclusiv despre
indicatorul de curăţare a elemenţilor si filtrului, informaţii privind depanarea
cum ar fi codurile de eroare pot fi afişate de către grup sau zona.

Vezi pag.

15

-

17

Vezi pag.

18

22

-

Vezi pag.

26

29

-

Moduri de operare diversificate

Operarea poate fi realizata atât prin unitatea principala cat si prin telecomanda
pentru a permite operarea diversificata. Configurarea cu ajutorul unităţii principale
permite următoarele setări cu ajutorul telecomenzii, pe zone sau simultan:
1. Oprire/Pornire
2. Mod de operare
3. Reglarea temperaturii
(Telecomanda) Dezafectat
(Telecomanda) Permis

Înainte de utilizare

: (Telecomanda) Dezafectat : (Telecomanda) Dezafectat
: (Telecomanda) Permis
(Telecomanda) Permis
: Prioritate

22

Vezi pag.

Operaţii de setare complicate, simplificate cu ajutorul reglajului pe zone
Pana la 64 de unităţi pot fi controlate cu ajutorul Telecomenzii inteligente.
Mai multe grupuri pot fi consolidate intr-o zona, care poate fi înregistrată pentru
a putea permite următoarele setări pe zone. Acest lucru nu mai necesita repetarea
aceloraşi operaţii de setare pentru fiecare grup. Funcţia care permite setarea
simultana a tuturor grupurilor este de asemenea disponibila.
● Pornire/Oprire
● Reglarea temperaturii
● Comutarea pe mai multe moduri de operare
● Stabilirea direcţiei si vitezei ventilatorului
● Acţionarea/dezafectarea telecomenzii

Detalierea reglajului operaţional programat
Telecomanda inteligenta permite operarea detaliata programata a grupului, a
zonei sau simultana. Pot fi setate maxim 8 opţiuni pentru graficul anual.
Graficul poate include patru tipuri de planuri: pentru Weekend-uri, Vacante,
Zile speciale 1 si Zile speciale 2. Fiecare plan permite setarea a 16 operaţii.

Vezi pag.

15

-

29

33

Vezi pag.

35

-

36

Reglaj automat comod
telecomanda inteligenta poate face următoarele:
● Setări care se modifica: asigura trecerea de la răcire la încălzire, conform
temperaturii camerei.
● Setări ale limitei de temperatura: împiedică creşterea sau scăderea excesiva a
temperaturii in camerele nelocuite.
● Setările de optimizare a încălzirii: opresc aerul cald inconfortabil atunci când
termostatul de încălzire e oprit.

Vezi pag.

37

-

46
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Denumirile şi funcţiile componentelor

Vedere frontală şi laterală

PCMCIA Spaţiul pentru card

LCD color cu Panou de comanda

Utilizata odată cu utilizarea
Distribuţiei Proporţionale de putere
(DCS002C51) sau actualizarea
softului Telecomenzii inteligente
la o versiune mai noua.

Afişează un ecran de display pentru
monitorizare si operare.
Asiguraţi-vă ca utilizaţi touch pen-ul
furnizat pentru operare.

OBSERVAŢIE
Utilizaţi touch pen-ul pentru
operarea panoului telecomenzii
inteligente.
Acţionarea cu ajutorul unui alt
obiect decât cel specificat poate
produce deteriorări şi defecţiuni.
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Touch Pen
Utilizaţi touch pen-ul pentru operare.
Asiguraţi-vă că utilizaţi touch pen-ul
pentru acţionare.
Asiguraţi-vă că nu pierdeţi
touch pen-ul.
Daca pierdeţi touch pen-ul,
contactaţi dealerul de la care
aţi achiziţionat produsul.

Terminalele de pe spatele Telecomenzii inteligente
Blocul terminal pentru alimentarea cu energie

Conector la modem pentru AIRNET

La utilizarea serviciului AIRNET,
conectaţi la linia telefonică.

Conectaţi la o sursa de CA100-240V.
Mărimea terminalului este M4.

Conector RS232-C pentru
Plus adaptatorul D III-NET
Prin utilizarea Plus adaptatorului
D III-NET furnizat ca accesoriu
puteţi controla un număr mai
mare de unităţi de interior.

Bloc terminal de împământare

Înainte de utilizare

Conectaţi cu grijă cablul de împământare.
Mărimea terminalului este M4.

COM Dil

Conector Ethernet pentru web
In timpul monitorizării si operării
unităţilor interne utilizând softul pt. funcţia
opţională Web sau E-mail vândute
separat, conectaţi la LAN prin
cablul Ethernet.

Pi3 COM Pi2

Pi1

F2

F1

L0

N

L

Bloc terminal pentru
comunicarea D III-NET
Mărimea blocului terminal pentru
comunicarea cu unităţile
interne este M3.5.

Bloc terminal pentru contor si alimentarea oprită
fortat a uşilor interioare.
Acest bloc e utilizat la distribuirea alimentării cu energie
a unităţilor de interior utilizând software-ul de Distribuţie Proporţională
a Puterii furnizate separat si la oprirea unităţilor de interior
obligatoriu prin alimentarea la contact.
Mărimea blocului terminal este M3.5.
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Componentele de pe ecranul de monitorizare si funcţiile lor
Lista
Cuprinsul listei afişate curent
¡Când se afişează lista grupului
Zona : Denumirea zonei
¡Când se afişează lista zonei
Lista zonei

Zona / Grupul afişat curent

Selecţia modului afişare

Numele zonei / grupului selectat
este marcat cu albastru deschis.

Prin apăsarea butonului, afişajul
comută între Zonă şi Grup.

Domeniul afişat al condiţiei sistemului
Denumirea zonei/grupului
Stabileşte denumirile în
Înregistrarea de zonă sau de grup în
modul configurare sistem.

Domeniu care afişează condiţia sistemului
(Oprire obligatorie etc.)

Ţinta reglajului automat
Afişat atunci când exista un aparat
de aer condiţionat cu înregistrare
programat in cadrul zonei sau
grupului.

Filtru / Indicatorul elementului
Afişat atunci când exista un parat de aer
condiţionat prezentând un filtru sau
un indicator al unui element in cadrul
zonei sau al grupului.

Legenda ecranului de monitorizare
Acţionarea butonului "?" are ca rezultat
detalierea legendei.

Butonul de trecere pe modul configurare sistem
Utilizaţi acest buton pentru setări
cum ar fi ora, grupul, zona si
planul.
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Lista
Afişaj pentru monitorizarea simultana a aparatelor
de aer condiţionat conectate la telecomanda inteligenta.
Butonul de Pornire generala
Buton ce porneşte simultan toate
aparatele conectate la Telecomanda
Inteligenta.

Butonul de Oprire generala
Buton ce opreşte simultan toate aparatele
conectate la Telecomanda
inteligenta.

Selectarea modului de afişare
Selectează modul dintre
icoana/lista/icoana detaliata.
Afişat in lista in figura din dreapta
Afişajul icoanei aste P9, 10.
Afişajul detaliat al icoanei - P11, 12.

Butonul pornire grup/zonă
Buton ce începe acţionarea
grupului/zonei selectate.

Butonul de oprire Grup/Zona
Buton ce opreşte operarea
grupului/zonei selectate.

Buton setare Grupu/Zonă

Înainte de utilizare

Atunci când operarea este normală şi când
aparatul de aer condiţionat este în funcţiune:
Roşu / Normal
Când operarea e normala si toate aparatele
de aer condiţionat sunt oprite:
Verde / Normal
Când exista un aparat care prezintă o
defecţiune :
Galben / Anormal
Când exista un aparat de aer condiţionat care
prezintă o eroare de comunicare :
Albastru / Anormal
Schimbarea culorii Pornire/Oprire se
face din setările Culoare simbol din
Setări Sistem.

Setează (alegerea temperaturii,
modul reglajul temperaturii etc.)
si afişează grupul/zona selectata.

Butoanele de scroll

Butonul de sprijin al grupului/zonei

Butonul de scroll (rulare) Sus/Jos
Afişarea detaliata a grupului/
pentru monitorizarea zonei/grupului
zonei selectate.
care nu sunt afişate in mod curent.
Butonul de scroll Stânga/Dreapta
Afişarea orei curente
este
utilizat
pentru
Butonul Blocare Setare/Anulare
monitorizarea temperaturii si
Afişează posibilitatea acţionarii
Indica ora si data curenta.
monitorului.
erorilor etc. care nu sunt
afişate in mod
curent.
Exprima informaţiile detaliate la pag. 31, 32.
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Simbolul

Cuprinsul listei afişate curent

Zona / Grupul afişat curent

Selecţia modului de afişare

¡Când se afişează lista grupului
Zona : Denumirea zonei
¡Când se afişează lista zonei
Afişarea listei zonei

Denumirea zonei/grupului selectat
curent este evidenţiată cu albastru.

Alege Zona sau Grup.

Indicatorul Filtru/Element

Domeniul Condiţie Sistem afişat
Condiţia sistemului care afişează domeniul
(Oprire obligatorie etc.)

Afişat atunci când un aparat de aer
condiţionat prezintă un filtru sau un
indicator al elementului in cadrul
zonei sau grupului.

Denumirea Zonei/Grupului
Stabileşte denumirile in Înregistrare
Grup sau Înregistrare Zona in
modul Configurare Sistem.

Ţinta reglajului automat
Afişata atunci când exista un aparat
de aer condiţionat înregistrat programat
in cadrul zonei sau al grupului.

Descrierea zonei/grupului
Stabileşte denumirile in Înregistrare Grup
sau Înregistrare zona in modul
Configurare Sistem.

Legenda monitorizării ecranului
Acţionarea butonului "?" are ca rezultat
detalierea legendei.

Informaţii despre zona/grupul afişat curent
De obicei sunt afişate setarea temperaturii
si a modului de operare.
Daca se produce o defectare a aparatului
de are condiţionat, se afişează
codul de eroare.

Afişări anormale legate de aparat sau de comunicare
Semnul albastru triunghiular indica
anomalii de comunicare ale aparatului
de aer condiţionat.
Semnul galben triunghiular indica
anomalii la nivelul aparatului de aer condiţionat.

Butonul de trecere pe modul Configurare Sistem
Utilizaţi acest buton pentru setarea
orei, grupului, zonei si
si planului.
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Simbolul
Afişaj pentru monitorizarea simultana a aparatelor de aer
condiţionat conectate la telecomanda inteligenta.

Schimbarea culorii butonului Pornire/Oprire
se face din setările Culoare Icoana din Setări
Sistem.

Butonul Pornire generala
Buton ce porneşte simultan toate aparatele
de aer condiţionat conectate la
Telecomanda inteligenta.

Butonul Oprire generala
Buton ce opreşte simultan toate aparatele
de aer condiţionat conectate la
Telecomanda inteligenta.

Selectarea modului de afişare
Selectează modul dintre icoana/ lista
icoana detaliata.
Afişat in lista in figura din dreapta.
Afişarea listei este P7, 8.
Afişarea detaliata a icoanei:P11,12.

Butonul pornire grup/zona
Buton ce porneşte acţionarea grupului/
zonei selectate.

Butonul oprire grup/zona
Buton ce opreşte acţionarea grupului/
zonei selectate.

Buton de setare grup/zona
Realizează setări (alegerea
temperaturii, modul reglaj
temperatura) şi afişează grupul/zona
selectata.

Butoanele scroll
Butonul de scroll (rulare) Sus/Jos
pentru monitorizarea zonei/grupului
care nu e afişat in mod curent.
Butonul de scroll Stânga/Dreapta
este
utilizat
pentru
Butonul Blocare Setare/Anulare
monitorizarea temperaturii si
Afişează posibilitatea acţionării
erorilor etc care nu sunt
monitorului.
afişate in mod curent.
Exprima informaţii detaliate in
P31, 32.

Buton de sprijin grup/zona
Afişarea detaliata a grupului/zonei
selectate.

Afişarea orei curente
Afişează data si ora curenta.
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Înainte de utilizare

Când operarea e normala si toate aparatele
de aer condiţionat funcţionează:
Roşu / Normal
Când operarea e normala si toate aparatele
de aer condiţionat sunt oprite:
Verde / Normal
Când unul dintre aparate prezintă
defecţiuni:
Galben / Anormal
Când unul dintre aparatele de aer condiţionat
prezintă o eroare de comunicare:
Albastru / Anormal

Simbolul

Cuprinsul listei afişate curent

Zona/Grupul afişat curent

Selecţia modului de afişare

¡Când se afişează lista grupului
Zona : Denumirea zonei
¡Când se afişează lista zonei
Afişarea listei zonei

Denumirea zonei/grupului selectat
curent este evidenţiată cu albastru.

Acţionează butonul si afişează
modificarea dintre Zona si Grup.

Domeniul Condiţie Sistem afişat
Indicatorul Filtru/Element
Afişat atunci când un aparat de aer
condiţionat prezintă un filtru sau un
indicator al elementului in cadrul
zonei sau grupului.

Condiţia sistemului care afişează domeniul
(Oprire obligatorie etc.)

Denumirea Zonei/Grupului
Stabileşte denumirile in Înregistrare
Grup sau Înregistrare zona in
modul Configurare Sistem.

Ţinta reglajului automat
Afişata atunci când exista un aparat
de aer condiţionat înregistrat programat
in cadrul zonei sau al grupului.

Afişare anormala legata de aparat sau de comunicare
Semnul albastru triunghiular indica
anomalii de comunicare ale aparatului
de aer condiţionat.
Semnul galben triunghiular indica
anomalii la nivelul aparatului.

Legenda monitorizării ecranului
Acţionarea butonului "?" are ca rezultat
detalierea legendei.

Butonul de trecere pe modul Configurare Sistem
Utilizaţi acest buton pentru setarea
orei, grupului, zonei si planului.
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Simbolul
Afişaj pentru monitorizarea simultana a aparatelor de aer
condiţionat conectate la telecomanda inteligenta.

Schimbarea culorii Pornire/Oprire
este posibilă din Culoare Icoană
din Setare Sistem.

Butonul de Pornire generala
Buton ce porneşte simultan toate
aparatele conectate prin Telecomanda
inteligenta.

Butonul de Oprire generala
Buton ce opreşte simultan toate aparatele
conectate prin Telecomanda
inteligenta.

Selectarea modului de afişare
Selectează modul dintre
icoana/lista/icoana detaliata.
Afişat in lista in figura din dreapta
Afişajul icoanei aste P7,8
Afişajul icoanei este P9, 10.

Butonul de pornire Grup/Zona
Buton ce începe acţionarea
grupului/zonei selectate.

Butonul de oprire Grup/Zona
Buton ce opreşte operarea
grupului/zonei selectate.

Butonul de setare a Grupului/Zonei
Face setări (alegerea temperaturii,
modul reglajul temperaturii etc.)
si afişează grupul/zona selectata.

Butoanele de scroll

Butonul de sprijin al grupului/zonei

Butonul de scroll (rulare) Sus/Jos e
Afişarea detaliata a grupului/
pentru monitorizarea zonei/grupului
zonei selectate.
care nu e afişat curent. Butonul de
scroll Stânga/Dreapta
Afişarea orei curente
e utilizat la monitorizarea
Butonul Blocare Setare/Anulare
temperaturii si erorilor etc.
Afişează posibilitatea acţionarii
Indica ora si data curenta.
monitorului.
care nu sunt afişate in mod
curent.
Exprimă informaţiile detaliate în pag. 31, 32.
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Înainte de utilizare

Atunci când operarea este normala si când
aparatul de aer condiţionat e in funcţiune:
Roşu / Normal
Când operarea e normala si toate aparatele
de aer condiţionat sunt oprite:
Verde / Normal
Când exista un aparat care prezintă o
defecţiune :
Galben / Anormal
Când exista un aparat de aer condiţionat care
prezintă o eroare de comunicare :
Albastru / Anormal

Referinţe rapide
Operarea aparatului de aer condiţionat
Vezi pag.

15

Pornirea / oprirea aparatelor pe grupuri

Vezi pag.

16

Pornirea / oprirea aparatelor pe zone

Vezi pag.

17

Modificarea modului de operare

Vezi pag.

18

Modificarea setărilor temperaturii

Vezi pag.

19

Resetarea filtrului sau indicatorului elementelor

Vezi pag.

20

Modificarea direcţiei sau vitezei ventilatorului

Vezi pag.

21

Modificarea operaţiilor permise de Telecomanda inteligentă cu
touch screen

Vezi pag.

22

Modificarea modului de ventilaţie

Vezi pag.

23

Modificarea volumului de ventilaţie

Vezi pag.

24

Permiterea /interzicerea păstrării telecomenzii la îndemână

Vezi pag.

25

Monitorizarea pe zonă sau grup

Vezi pag.

26

-

27

Monitorizarea informaţiei

Vezi pag.

28

-

29

Monitorizarea condiţiei de operare pentru
ventilaţie

Vezi pag.

30

Vezi pag.

31

Pornirea / oprirea simultana a operării aparatelor conectate la
Telecomanda inteligenta

Monitorizarea operării aparatului de
aer condiţionat

Setarea/deblocarea operaţiei de blocare a ecranului
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Meniul Setare Sistem
Vezi pag.

33

Modificarea setărilor unui grup

Vezi pag.

33

Modificarea planului unui grup

Vezi pag.

35

Modificarea setărilor modificative

Vezi pag.

37

Modificarea setărilor limitei de temperatură

Vezi pag.

42

Modificarea setărilor de optimizare a încălzirii

Vezi pag.

45

Calibrarea panoului

Vezi pag.

55

Trecerea în revistă a Istoricului erorilor

Vezi pag.

55

Setarea locaţiei

Vezi pag.

34

Setarea culorilor simbolurilor

Vezi pag.

34

Setarea reţelei

Vezi pag.

34

Setarea licenţei produsului

Vezi pag.

34

Ajustarea contrastului ecranului

Vezi pag.

92

Setarea e-mailului

Vezi pag.

47

xxxx

Vezi pag.

50

-

36

-

41

-

44

-

46

-

49

-

54

Operare

Modificarea denumirii unui grup
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Operarea aparatului de aer condiţionat

Operaţia Pornire/Oprire simultană
2

Pentru pornirea/oprirea operării
tuturor aparatelor conectate
Porniţi sau opriţi simultan operarea
aparatelor conectate.
Pe ecranul de monitorizare, operarea e
permisă fie pe Zone, fie pe Grupuri ca
mod de afişare şi fie pe Icoane, fie pe
Listă ca tip de afişare. În exemplul din
stânga, modul de afişare este Grup în
cadrul modului simultan, iar tipul de
afişare este Simbol.

[Procedură]

1. Pe ecranul 1 Monitorizare, apăsaţi
butonul [Start All] (1) sau [Stop All] (2).

2.

Ecranul 2 Confirmare va apărea. Apasă
butonul [OK] (3)
Pentru a activa simultan pornirea sau
oprirea, apăsaţi butonul [Anulare]

15

Pornirea/Oprirea aparatelor pe grupuri
Pentru a porni /opri operarea
aparatelor pe grupuri

Ecran 1 Monitorizare

Opriţi sau porniţi aparatele pe grupuri.
Exemplul din stânga arată ecranul pentru
pornirea / oprirea operării după
Denumire Grup : 1F Nord
înregistrat pentru denumire zonă: Cantina.

2

Denumire
zonă
Cantina

1F Nord
1F Vest
1F Sud
1F Est

Grupul de
aparate de
pornit sau de
oprit

2F Nord

Ecran 2 Monitorizare (Grup)

2F Vest

3

2F Est

5

3F Nord

Operare

2F Sud

4

[Procedură]

1. Pe Ecranul 1 Monitorizare, selectaţi o
zonă din butonul (1).

2. Selectaţi o zonă care include grupul din
care va fi pornită sau oprită operarea
(2).

3. Selectaţi un grup din butonul (1).
Ecran 2 Monitorizare (Grup) va
apărea.

4. Selectaţi un grup care va fi pornit sau
oprit ca la (3) şi apăsaţi butonul [Start]
(4) sau [Stop] (5).

16

Pornirea / Oprirea operării pe zone
Pentru a porni / opri
aparatele pe grup

Ecran 1 Monitorizare

Porniţi sau opriţi operarea grupurilor de
aparate setate în zone.

1

Exemplul din stânga arată un ecran pentru
pornirea sau oprirea operării aparatelor din
cantină.

Denumire zonă : Zona Comună
Birou
Cantină

Sală şedinţe

1F
2F
3F

[Procedură]

1. Pe Ecranul 1 Monitorizare, selectaţi o
zonă din butonul (1).

2. Selectaţi zona din care operarea va fi
pornită / oprită ca în (2).

3. Apăsaţi butonul [Start] (3) sau [Stop] (4).
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Schimbarea modului de operare
Ecran 1 Monitorizare

1

2
3

Schimbaţi modul de operare a
aparatului de aer condiţionat
Pe ecranul de monitorizare operarea e
permisă cu modul de afişare Simbol sau
Listă.
Modul de operare poate fi comutat pe
zonă sau grup.
Selectarea unei zone şi schimbarea
modului de operare va schimba modul
de operare al tuturor aparatelor din
zonă.
Selectarea unui grup şi schimbarea
modului de operare va schimba modul
aparatelor de aer condiţionat din grupul
selectat.

[Procedură]
1.Pe Ecranul 1 Monitorizare, selectaţi o
zonă sau un grup din butonul (1).
2. Selectaţi cu (2) o zonă sau un grup
din care va fi schimbat modul de
operare.
3.Apăsaţi butonul [Set] (3).
Ecranul 2 Operare va
apărea.
4

4.Selectaţi modul de operare din meniul
derulat (4) .
În meniu, modurile de operare
disponibile pentru aparatele de
aer condiţionat sunt afişate dacă
schimbarea se face pe zone. Vezi
exemplul de mai jos.

Operare

Ecran 2 Operare

5. Apăsaţi butonul [OK] (5).
Pentru a anula setarea, apăsaţi
butonul Anulare.
Ex.: Pentru următoarea setare pe zonă,
modurile de operare disponibile sunt Ventilator
Rece, Cald şi Auto.
Dacă opţiunea Rece/Cald nu este disponibilă
Pentru niciun aparat din zonă, Ventilator şi
Punct Setare sunt modurile de operare
disponibile.
Denumire zonă Den. grup Moduri de operare disponibile

Cantină

1F Nord

“Rece”

1F Vest

“Rece” “Cald”
“Auto” “Aer”

“Aer”
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Modificarea setărilor temperaturii
Ecran 1 Monitorizare

1

2
3
4
5

Modificaţi setările de temperatură a aparatelor.
Pe ecranul de monitorizare, operarea este
permisă în modul de afişare Icoană sau Listă.
Setările de temperatură pot fi comutate pe zone
sau pe grupuri.
Selectarea unei zone şi modificarea setărilor de
temperatură va modifica setările grupurilor de
aparate în ceea ce priveşte operaţiile Rece,
Cald, Auto sau Temp din zonă.
Selectarea unui grup şi modificarea setărilor de
temperatură modifică setările de temperatură
pentru toate aparatele din grupul selectat.
Dacă toate aparatele din grupul selectat se
află în modul Ventilator, setările de temperatură nu pot fi modificate.

[Procedură]
1.Pe Ecranul 1 Monitorizare, selectaţi o zonă
sau un grup din butonul (1).
2.Selectaţi o zonă sau un grup ale cărui setări
de temperatură vor fi modificate (2).

Ecran 2 Operare

3.Apăsaţi butonul [Set] (3)
Ecranul2 Operare va apărea.
4.Pentru setări de temperatură, apăsaţi butonul
[Modificare] (4).
Caseta Setare Temperatură şi temperatura
admisă vor apărea.
În meniu, setările de temperatură
disponibile pentru aparatele din zonă sunt
afişate dacă setarea se va face pe zonă.
Vezi exemplul de mai jos.
5. Apăsaţi butonul [OK] (5)

5

Pentru a anula setarea, apăsaţi
butonul [Anulare].
Ex.: Pentru următoarea setare, setările de
temperatură disponibile sunt între
20°C şi 30°C inclusiv.
Den. zonă

Cantină

Den. grup
1F Nord
1F Vest

Setările de temperatură
disponibile
(vezi Observaţie)
25 - 30°C
20 - 25°C

Când setarea este 30°C, setările curente
de temperatură sunt următoarele:
Den. grup
1F Nord
1F Vest

Setare temperatură
30°C
25°C

Notă:
Setările de temperatură disponibile sunt cele
specificate în conformitate cu următoarele:
¡Seria de setări de temperatură specifice
unităţii principale a aparatului.
¡Seria de temperaturi ca rezultat al
restricţionării prin limita de setare a
temperaturii.
Vezi pag.
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Resetarea filtrului sau indicatorului elementelor
Ecran 1 Monitorizare

Resetează filtrul sau indicatorul elementelor
după curăţarea oricărui aparat de aer
condiţionat care afişează indicatorul filtru sau
element.
Pe ecranul de monitorizare, operarea e
permisă fie în tipul de afişare Icoană, fie
în Listă.
Indicatorul filtrului sau elementelor poate
fi resetat pe zonă sau grup.

2

[Procedură]
3
1.Pe Ecranul 1 Monitorizare, selectaţi o
zonă sau un grup din butonul (1).
2.Selectaţi o zonă sau un grup din care
indicatorul filtrului sau elementelor va
fi resetat.
3.Apăsaţi butonul [Set] (3).
Ecranul 2 Operare va
apărea.

Ecran 2 Operare

4.Apăsaţi butonul [Advanced Operation] (4).
Ecranul 3 Operarea Avansată va
apărea.

4

Operare

5.Pentru a reseta indicatorul filtru/element,
selectaţi "Filter Sign Reset" din mediul rulat(5).
Apoi apăsaţi butonul [OK] (6)
Pentru anularea setării apăsaţi
butonul [Anulare].
Ecranul 2 Operare reapare.
6.Apoi apăsaţi butonul [OK] (7) pe Ecranul
2 Operare.
Pentru anularea setării apăsaţi
butonul [Anulare].

7
Ecran 3 Operare Avansată

5

6
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Modificarea direcţiei/vitezei ventilatorului
Ecran 1 Monitorizare

Modificaţi direcţia ventilatorului sau volumul
aparatelor de aer condiţionat.
Pe ecranul de monitorizare, operarea este
permisă în tipul de afişare Icoană sau Listă.
Direcţia ventilatorului sau volumul pot fi
schimbate pe zonă sau pe grup.

[Procedură]
2

1.Pe Ecranul 1 Monitorizare, selectaţi o
zonă sau un grup din butonul (1).
2.Selectaţi o zonă sau un grup din care va fi
modificată direcţia sau volumul
ventilatorului.
3.Apăsaţi butonul [Setare] (1).
Ecranul 2 Operare va
apărea.
4.Apăsaţi butonul [Advanced Operation]
(4).Ecranul 3 Operare Avansată va
apărea.
5.Setaţi direcţia din meniul rulat.
Cu cât este mai mare valoarea setării
direcţiei aerului(0-6), cu atât devine
direcţia mai apropiată de vertical.
Valoarea 7 indică balansarea
automată. (Notă: Vezi figura de mai
jos.)
Descrierea de mai sus ar putea să nu
se potrivească exact, în funcţie de
model. Verificaţi semnul ce indică
direcţia aerului pe telecomandă după
operare.
Selectaţi High (Ridicat) sau Low (Scăzut)
din meniul rulat (5).
Apoi apăsaţi butonul [OK] (7).
Pentru anularea setării, apăsaţi
butonul [Anulare] .
Ecranul 2 Operare va reapărea.

Ecran 2 Operare

4

8

6.Apoi apăsaţi butonul [OK] (8) în Ecran
2 Operare.
Pentru a anula setarea, apăsaţi
butonul [Anulare].

Ecran 3 Operare Avansată

Notă: Indicaţii privind valoarea direcţiei
aerului şi valoarea actuală.
Unit. de interior

5
6

0

4
5

7
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6

7: Direcţia aerului
auto balansare

Modificarea seriei de operaţii permise de telecomandă

1
2

Modificaţi setarea operării din telecomanda
aparatelor de la Permis până la Interzis.
Pe ecranul de monitorizare, operarea e
permisă în tipul de afişare Icoană sau Listă.
Setarea între Permis şi Interzis poate fi
modificată pe zonă sau pe grup.

[Procedură]

1. Pe Ecranul 1 Monitorizare, selectaţi o
3

zonă sau un grup din butonul (1).

2. Selectaţi din (2) zona sau grupul din care
va fi resetată setarea operaţiilor permise
din telecomandă.

Ecran 2 Operare

3. Apăsaţi butonul [Set] (3). Ecranul 2
Operare va apărea.

4. Apăsaţi butonul [Advanced Operation] (4).
Ecranul 3 Operare Avansată va apărea.

5. Apoi faceţi setarea din meniurile rulate
4

(6) Mod de Operare
“Permis sau Interzis”
“Nicio Modificare”
(7) Punct de Setare
Permis sau Interzis
“Nicio Modificare”
Apăsaţi butonul [OK] (8) după realizarea
setărilor (5)-(7).
Pentru anularea setărilor,
apăsaţi butonul [Anulare].
Ecranul 2 Operare va reapărea.

9

Ecran 3 Operare Avansată

7

6. Apoi apăsaţi butonul [OK] pe Ecranul 2
Operare.
Pentru a anula setarea apăsaţi
butonul [Anulare].

[Detalii de Setare]
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Operare

(5) – (7).
Sunt trei setări posibile după cum urmează:
(5)Pornire/Oprire
“Interzis”
“Numai Oprire”
“Permis”
“Nicio Modificare”

Setarea modului de ventilaţie
Acţionaţi în felul următor pentru a modifica
modul de ventilaţie.
Pentru această operaţie puteţi selecta
oricare din cele trei tipuri de afişare,
icoană, icoană detaliată sau listă pe
ecranul de monitorizare.
Când schimbaţi modurile de ventilaţie ale
tuturor grupurilor de ventilaţie dintr-o zonă,
selectaţi zona şi schimbaţi modul de
ventilaţie.

2

[Procedură]

1. Pe Ecranul de Monitorizare 1, selectaţi
o zonă sau un grup din butonul (1).

2. Pentru a selecta o zonă în care se va
modifica modul de ventilaţie, apăsaţi Icoana
(2).

Ecran 2 Setare

3. Apăsaţi butonul [Set] (3) pentru a afişa
Ecran Setare 2.

4. Selectaţi modul de ventilaţie dorit
din meniu rulat (4).

5. La final apăsaţi butonul [OK] (5).
Pentru a anula setările de mai sus,
apăsaţi butonul [Anulare]
∗Observaţie: unele modele de sisteme de
ventilaţie permit realizarea setărilor de
mai sus, altele nu.

5
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Setarea volumului de ventilaţie
Ecran 1 Monitorizare

Acţionaţi în felul următor pentru a modifica â
volumul de ventilaţie.
Pentru această operaţie, puteţi selecta
oricare dintre cele trei tipuri de afişare,
icoană, icoană detaliată sau listă, de pe
ecranul de monitorizare.
Când schimbaţi volumele de ventilaţie ale
tuturor grupurilor de ventilaţie dintr-o zonă,
selectaţi zona şi schimbaţi volumul de
ventilaţie.
Când modificaţi volumul de ventilaţie a
unui grup, selectaţi grupul, apoi schimbaţi
volumul de ventilaţie.

2

[Procedură]

1. Pe Ecranul de Monitorizare 1, selectaţi o
zonă sau un grup din butonul (1).

2. Pentru a selecta o zonă în care se va modifica
volumul de ventilaţie, apăsaţi Icoana (2).

Ecran 2 Setare

3. Apăsaţi butonul [Set] (3) pentru a afişa
Ecran Setare Ecran 2.

Operare

4. Selectaţi volumul de ventilaţie dorit
pe meniul rulat (4).

5. La final apăsaţi butonul [OK] (5).
Pentru a anula setările de mai sus, apăsaţi
butonul [Anulare] .

∗Observaţie: unele modele de sisteme de ventilaţie
permit realizarea setărilor de mai sus, altele
nu.

5
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Permiterea/interzicerea setării operaţiilor de ventilaţie din telecomandă
Ecran 1 Monitorizare

Acţionaţi în felul următor pentru a activa sau
dezactiva operaţiile de ventilaţie din
telecomandă.
Pentru această operaţie, puteţi selecta oricare
dintre cele trei tipuri de afişare, simbol, simbol
detaliat sau listă de pe ecranul de
monitorizare.

3

2

Puteţi activa sau dezactiva operaţiile
telecomenzii către unităţi din zone sau grupuri.

[Procedură]

1. De pe ecranul de monitorizare 1,
selectaţi o zonă sau un grup prin
apăsare butonului (1).

2. Pentru a selecta o zonă sau un grup în
care se va schimba volumul ventilaţiei,
apăsaţi icoana (2).

3. Apăsaţi butonul [Set] (3) pentru a afişa

Ecran 2 Setare

Ecran Setare Ecran 2.

4. Apăsaţi butonul [Advanced Operation]
(4) pentru a afişa Ecran Operare Avansată
Ecran 3.

5. Alegeţi setarea dorită din meniul rulat
(5).
Puteţi activa şi dezactiva următoarele
elemente din setarea telecomenzii:

4

Dezactivarea operaţiilor
telecomenzii
Activarea doar a operaţiei de oprire
Atribuirea priorităţii faţă de butonul
apăsat mai târziu.
După realizarea setării, apăsaţi
butonul [OK] (6) pentru a reafişa
Ecran Setare Ecran 2.
Pentru anularea setărilor de mai
sus apăsaţi butonul [Anulare].

7
Ecran 3 Operare Avansată

6. La final, apăsaţi butonul [OK] (7) din
Ecran Setare.
Pentru anularea setărilor de mai sus,
apăsaţi butonul [Anulare].
Luaţi aminte: unele modele de sisteme de
Ventilaţie permit realizarea setărilor de mai sus,
altele nu.

6
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5

Monitorizarea operării aparatului
Statutul zonei monitorului sau a operării grupului
Ecran 1 Monitorizare (Afişare Icoană)

3

2

Statutul zonei monitorului sau
a operării grupului

1

9

Pentru a monitoriza statutul operării,
ecranul de monitorizare vă permite să
alegeţi oricare dintre cele trei tipuri de
afişare, icoană, icoană detaliată sau listă.
Apăsaţi butonul (2) pentru a selecta un tip de
afişare.

4

Selectarea tipului de afişare are loc de mai multe
ori, în ordinea icoană, icoană detaliată şi listă.

5

6
Ecran 2 Monitorizare (Afişare Icoană detaliată)

3

2

1

9

4

6

8

Ecran 3 Monitorizare (Afişare Listă) 2

5

1

3

Puteţi monitoriza statutul unităţilor pe unităţi
din zone sau din grupuri.
Exemple de tipuri de afişare sunt prezentate
în figurile din stânga.
Ecran 1 Tip de Afişare
: Icoană
Unitatea monitorizată : Grup
Ecran 2 Tip de Afişare
: Icoană Detaliată
Unitatea Monitorizată : Grup
Ecran 3 Tip de Afişare
: Listă
Unitatea monitorizată : Zonă
[Descrierile elementelor de afişaj de pe ecran]
(3) afişează informaţii despre o zonă sau un
grup, incluzând statutul de operare activă sau inactivă şi
prezenţa/absenţa defecţiunilor,
setările reglajării automate, indicatorii filtrelor
şi elementelor.
Apăsaţi butonul (4) pentru a modifica una dintre
modalităţile de afişare.
Când numărul de zone sau grupuri înregistrate e
mic şi toate zonele sau grupurile pot fi afişate pe
un singur ecran, acest buton nu apare. Vezi
Ecran 3.
Afişarea (5) indică o legendă.
Atunci când e nevoie de o legendă mai
detaliată, afişaţi Ecran Descriere Legendă
Ecran 4 pe pagina următoare, apăsând
butonul [?] (6).
Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi
butonul Close.
(8) afişează zona sau grupul curent. Puteţi
selecta o altă zonă sau un alt grup prin
apăsarea pe ecran.
Pe Ecranul 1 (7) afişează setările zonei sau
grupului selectat la (8) (doar afişarea icoanei).
Afişarea are loc în următoarea ordine:
Sus : Denumirea detaliată a unei zone sau grup
Stânga jos :Setarea temperaturii

Operare

7
8

Notă: Pentru o zonă, acest buton indică de
asemenea temperatura setată pentru maşina
reprezentativă.
Dreapta jos : Modul de operare

9

Notă . Pentru o zonă, acest buton indică de asemenea
modul de operare al maşinii reprezentative.

Când se produce o eroare, codul de eroare
corespunzător este indicat în zona de jos.

8
6

5
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Statutul zonei monitorului sau a operării grupului
Ecran 4 Descriere Legendă

10

11

12

Cu (9) poţi monitoriza dintr-o privire statutul
operării tuturor aparatelor conectate la
Telecomanda inteligentă. Când nu se
reperează nicio problemă şi unul sau mai
multe aparate sunt operate: afişaj cu roşu;
Când nu se reperează nicio problemă iar
aparatele nu funcţionează: afişaj cu verde.
Când e reperat unul sau mai multe aparate care
nu funcţionează corespunzător: afişaj în galben.
Când e reperat unul sau mai multe aparate cu
erori de comunicare: afişaj în albastru.
Puteţi modifica culorile care indică statutul de
operare activ sau inactiv prin intermediul Setare
Culoare Icoană din meniul Setare Sistem.
(Vezi pag. 34 pt. Setare Culoare Icoană.)
(Notă) Zona reprezentativă
Când monitorizarea are loc în cadrul unităţilor
din grupuri de pa Ecranul de Monitorizare,
următoarele
grupuri
indică
maşinile
reprezentative pentru zonă.
- Când tipul de afişaj este icoană:
ultimul grup din stânga, rândul de sus.
- Când tipul de afişaj este icoană detaliată
sau listă: Grupurile din rândul de sus.
(10) afişează statutul de operare al unui
aparat de aer condiţionat.
Când nu se reperează nicio problemă şi
unul sau mai multe aparate
funcţionează: afişaj în roşu
Când nu se reperează nicio problemă iar
aparatele nu funcţionează: afişaj cu verde.
Când se reperează unul sau mai multe aparate
care nu funcţionează corespunzător: afişaj în
galben.
Când se reperează unul sau mai multe aparate cu
erori de comunicare: afişaj în albastru.
Puteţi modifica culorile care indică statutul de
operare activ sau inactiv prin intermediul Setare
Culoare Icoană din meniul Setare Sistem.
(Vezi pag. 34 pt. Setare Culoare Icoană.
(11) afişare simbol sau simbol detaliat.
(12) afişare listă.
Maşinile cu reglare automată sunt afişate dar
atunci când se fac setările planului. Ele nu pot fi
afişate dacă a fost setată Optimizarea
Modului de Încălzire sau Limită Temperatură.
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Monitorizarea informaţiilor detaliate
Monitorizaţi statutul de operare al unei zone sau al unui grup în detaliu.

Ecran 1 Monitorizare (Afişare icoană)

Atunci când monitorizaţi statutul de operare în detaliu,
puteţi alege oricare dintre cele trei tipuri de afişare, icoană,
icoană detaliată sau listă.
Puteţi monitoriza detaliile statutului de operare al
unităţilor pe zone sau grupuri.
1.Selectaţi fie zonă, fie grup, apăsând butonul (1).

1

2
3

Ecran 2 Ecran Operare

4
5
6
7
8

9

Ecran 3 Ecran Operare Avansată
10
11
12
13
14

1
6
15

3. Apăsaţi butonul [Advanced Operation] pentru a
afişa Ecran Operare Avansată Ecran 3. Pentru a
reveni la Ecran Monitorizare apăsaţi butonul
[Anulare] (9).
Următoarele butoane descriu în ordine
conţinuturile datelor afişate pe Ecranul Operare
Avansată Ecran 3.
(10) afişează setările pentru operaţiile Pornire şi
Oprire din telecomandă.
Se afişează Interzis, Doar Oprire sau Permis.
(11) afişează stările pentru operaţiile din
telecomandă pentru modificarea modului de
operare. Se afişează fir Permis, fie Interzisă
(12) afişează setările pentru operaţiile din
telecomandă pentru modificarea setărilor
temperaturii.
Se afişează fie Permis, fie Interzis.
(13) afişează setările din telecomandă pentru
modificarea setărilor temperaturii
Se afişează fie Permis, fie Interzis.
(14) afişează direcţia aerului. Este afişată o valoare
între 1 şi 7. Aerul este eliminat în poziţie verticala
pe măsură ce valoare setată creşte pe o scară de la 0
la 6. Când este afişată valoarea 7, direcţia aerului
este schimbată automat. A se observa că aceste
descrieri pot varia de la un model la altul.
Verificaţi direcţia aerului afişată pe telecomandă.
(15) afişează un indicator al filtrului.
* Datele afişate pe Ecranele 2 şi 3 sunt actualizate de
fiecare dată când ecranele respective sunt afişate.
Odată afişate ecranele, datele nu mai sunt actualizate

Operare

Notă: Ecranele din partea stângă sunt exemple
de selectare a grupurilor.
2.Apăsaţi butonul [Set] pentru a afişa Ecran Operare
Ecran 2.
Când o zonă e selectată prin operaţia de mai sus, atât
de la (4) la (6) pe Ecranul 2, cât şi de la (10) la (14) pe
ecranul 3 arată statutul operaţiei maşinii
reprezentative pentru zona respectivă. (15) afişează
ON (Pornit) atâta timp cât cel puţin unul din
indicatorii filtrului sau elementului este pornit în zonă
sau în grup.
Următorul descrie în ordine conţinuturile afişate
datelor afişate pe Ecranul 2. Caracterele pe gri de la
(4) la (6) indica statutul curent al zonei sau grupului
selectat.
Semnificaţia datelor de pe ecran din coloana din
stânga sunt indicate mai jos:
Operare/stop statut
: Start
Statutul configurării modului de operare: Cool
Statutul setării temperaturii : 20.0oC

decât dacă ecranele sunt închis şi apoi redeschise.
4. Verificaţi setările şi apăsaţi butonul [Anulare] (16).
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Monitorizarea informaţiilor detaliate
5.Apăsaţi butonul [Prop] (17).Următoarele date
despre întreţinere vor fi afişate pe Ecran Informaţi
Detaliate Ecran 5.
A se observa că ecranele din coloana din
stânga sunt exemple de selectare grup.
[Pentru selectare grup]

Denumire : denumire grup
Denumire detaliată : denumire grup detaliată
Tip : Aparat de aer condiţionat / ventilaţie / D3Di /D3Di
Adresă D3 : 1:1-00 - 1:4-15

Atunci când adaptatorul DIII-NET este activat:
1:1-00 - 2:4-15
Configurare plan
:Activat/Dezactivat
Optimizare Temperatură : Activat/Dezactivat
Limită Temperatură
: Activat/Dezactivat
Setări modificative
: Activat/Dezactivat
SIv R / C
: Părinte/copil
Opţiunea Rece /Cald
: Prezent / Absent / Selectat
Ou / Unit Addr : Adresa unitate externă
Err Cod
: cod de eroare de 2 cifre în caz
de eroare
Err Unit No (Nr. Unitate eroare) : [–] pentru nicio
eroare sau nr. unitate pentru eroare

17
Ecran 5 Ecran Informaţii Deetaliate

[Pentru selectare zonă]

Denumire : Denumire zonă
Denumire detaliată : Denumire zonă detaliată
Pornire 1 Câte 1
: Activat/Dezactivat
Nb of Regist Grp
: Nr. de grupuri înregistrate într-o zonă
Configurare plan : Activat/Dezactivat

6. Apăsaţi butonul [Abnormal history] (18) pentru a
afişa Ecran Istoric Anomalii (Ecran 6).
Următoarele date vor fi afişate pe Ecranul Erori.

[Pentru selectare grup]

18
19
Ecran 6 Istoric Erori

Denumire : denumire grup
Denumire detaliată : denumire grup detaliată
Înregistrare eroare :
Ora: Ora apariţiei erorii
Cod eroare : cod de eroare de 2 cifre
Err Code No : Nr. unitate

[Pentru selectare zonă]

20

Denumire : denumire grup
Înregistrare eroare :
Ora: Ora apariţiei erorii
Denumirea: Denumirea grupului în care s-a produs
eroarea
Cod eroare : cod eroare de 2 cifre
Err Code No : Nr. unitate
Sunt afişate primele 10 erori, ultima afişată
fiind ultima produsă.
atunci când aceeaşi eroare se repetă, ora
producerii este actualizată.
Verificaţi datele afişate şi apăsaţi butonul [Close] (2)
pentru a reveni la ecranul informaţiilor detaliate Ecran
5. pentru a reveni la Ecranul de Monitorizare Ecran 4
apăsaţi butonul [Close] (19) de pe acel ecran.
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Monitorizarea informaţiilor detaliate
Monitorizaţi statutul Ventilaţiei unei zone sau unui grup în detaliu.

Atunci când monitorizaţi statutul operării în detaliu,
puteţi alege oricare din cele trei tipuri de afişare,
icoană, Icoană detaliată sau listă.

Puteţi monitoriza detaliile statutului de operare
al unităţilor pe zone sau grupuri.

2

1. Selectaţi fie Zonă, fie Grup apăsând (1).
A se observa că ecranele din coloana din
stânga sunt exemple de selectare grup.

3

2. Apăsaţi butonul [Set] (2) pentru a afişa
Ecran Operare Ecran 2. Următoarele descriu în
ordine conţinuturile datelor afişate pe Ecranul
2. Caracterele în gri (4) şi (5) indică statutul
curent al zonei sau grupului selectat.
Următoarele date vor fi afişate pe ecran în
coloana din stânga.
Mod ventilaţie: Schimb de căldură
Volum ventilaţie: Puternic (Proaspăt)

3. Apăsaţi butonul [Advanced Operation] (6)

Screen 2 Set

4

Ceea ce urmează descrie în ordine
conţinuturile datelor afişate pe Ecran
Operare Avansată Ecran 3.
(7) afişează setările pentru operaţiile
Pornire – Oprire din telecomandă.

5

Operare

pentru a afişa Ecranul Operare Avansată
Ecran 3.
Pentru a reveni la Ecran Monitorizare
Ecran 1, apăsaţi butonul [Anulare] (10).

Se va afişa Interzis, Doar Oprire sau
permis.
(8) afişează un indicator de filtru. Se
afişează On sau OFF (Pornit sau Oprit).

10

6
Screen 3 Advanced Operation

∗ Datele afişate pe Ecranele 2 şi 3 sunt
actualizate de fiecare dată când ecranele
respective sunt afişate. Odată afişate,
aceste ecrane nu mai sunt actualizate decât
în momentul în care sunt închise şi apoi
redeschise.

4. Verificaţi datele afişate şi apăsaţi butonul
[Anulare] (9).

7
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Pentru a fixa/anula operaţia blocare ecran
Ecran 1 Monitorizare
(Icoană)

Operaţii de blocare/deblocare pe
ecran

Puteţi utiliza o parolă pentru operaţiile de
blocare/deblocare a ecranului.
Pentru a putea face această setare, trebuie
să atribuiţi o parolă de deblocare pe P57
înainte. Imaginea lacătului din următoarea
figură nu apare decât dacă această setare
e realizată.
Icoana deblocare
Această icoană indică faptul că
operaţiile de pe ecran au fost
deblocate.
Icoana blocare
Această icoană indică faptul că
informaţiile de pe ecran au fost
blocate. În această stare nu puteţi
manipula aparatul de aer
condiţionat sau sistemul.

[Metodă de blocare]

Ecran 2 Confirmare

1. Când este afişată icoana
deblocare, apăsaţi butonul (1)
pentru a afişa Ecran Confirmare
Ecran 2.

2. Apăsaţi butonul Yes (2) pentru a
reveni la Ecranul de Monitorizare
Ecran 1 cu operaţiile blocate.
Apăsaţi No pentru a nu bloca operaţiile.

[Metodă de deblocare]

3. Când este afişată icoana
2
Ecran 3 Parola pentru anulare
blocare

deblocare, apăsaţi butonul (1),
butonul Operare Aparat de Aer
Condiţionat sau butonul Operare
Sistem pentru a afişa Ecranul Parola
pentru Anulare Blocare Ecran 3.

4. Introduceţi parola atribuită pentru
protejare parolă deblocată pe P57.

[Metodă blocare]
(3) Butonul mecanismului pentru mutarea
literelor din casetele de sus în locul celor
din casetele de jos.
(4) Butonul de corectare a caracterelor
introduse prin apăsarea tastelor
incorecte. Atunci când ştergeţi unul sau
mai multe caractere incorecte imediat în
faţa cursorului, trebuie să apăsaţi acest
buton de câte ori e necesar.
(5) Butonul pentru deplasarea cursorului.
După ce aţi introdus parola, apăsaţi
butonul OK (6). Pentru a anula parola,
apăsaţi Anulare şi reveniţi la Ecran
Monitorizare.
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Meniu Configurare Sistem
Meniul Configurare Sistem include următorii termeni:
Meniu sistem :
• Setare parolă
• Setare oră
• Setare afişaj
• Listare Zonă/Grup
• Setare locaţie
• Setare reţea
• Setare culoare simbol
• Introducere cod licenţă
• Afişare Istoric
• Calibrare panou
• Informaţii despre versiuni

Reglaj Atm :
• Setare plan
• Setări modificări
• Setări limită de temperatură
• Setări optimizare temperatură
• Setarea E-mail-ului
• Setare racord simplu

Următorul tabel descrie elementele menţionate mai sus:

Configurare
sistem
Element
meniu
Setarea
unei
parole

Setarea
orei

Descriere
Puteţi stabili parole pentru a restricţiona accesul persoanelor care se ocupă
operaţiile de reglaj .
1. Introducerea parolelor de administrator
Puteţi introduce parole de administrator pentru restricţionarea operaţiilor din
meniu. .
2. Introducerea parolelor de deblocare
Puteţi introduce parole de deblocare pentru a restricţiona operarea din
meniu a aparatelor şi a sistemului.
Când ambele parole au fost introduse, trebuie să le resetaţi de două ori
pentru a relua operaţiile din meniul sistemului.
Note : Dacă uitaţi parolele atribuite, nu mai puteţi efectua operaţii în
sistem. Nu uitaţi parolele. Dacă nu vi le amintiţi, contactaţi un dealer din
zona în care vă aflaţi.
Ajustaţi ceasul sistemului (anul, luna, ziua, ora minutele şi secundele).
Ceasul e utilizat pentru operaţiile programate, salvarea Istorici,operaţia de
distribuire a puterii (opţional) şi de căutare(opţional).
Notă : Potrivirea ceasului poate afecta operaţiile programate, operaţia de
distribuire a puterii şi de căutare.

Operaţie
(Referinţă)
Vezi pag.

Vezi pag.

Pentru detalii despre influenţa respectivă vezi următoarele. Pentru operaţia
de distribuire a puterii şi de căutare, vedeţi şi manualului de
instrucţiuni respectiv.
[Influenţa modificării setărilor ceasului asupra unei operaţii programate]
Operaţia programată să pornească la o anumită oră de care se trece prin
datul înainte al orei nu va mai fi efectuată.
Ex.: Dacă un aparat este programat să pornească la ora 10:00 (1):
Dacă ceasul este modificat astfel încât să arate ora 10:05 la 9:55,
operaţia programată (1) nu mai este efectuată.
Operaţia programată să se desfăşoare la o oră la care se ajunge din nou
prin datul ceasului înapoi va fi reefectuată.
Ex.:Dacă un aparat este programat să pornească la ora 10:00 (1):
Dacă ceasul e modificat astfel încât să arate ora 9:55 la 10.05,
operaţia programată (1) va fi din nou efectuată la ora 10:00.
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Configurare
sistem
Element
meniu
Setarea
afişajului

Setarea zonei
/ grupului

33

Descriere

Un afişaj este utilizată pentru LCD-ul Telecomenzii inteligente cu touch
screen. Afişajul are propriul ciclu de viaţă iar luminozitatea fundalului este
redusă proporţional cu perioada de timp de iluminare. Această setare se
realizează pentru prevenirea reducerii luminozităţii într-un termen scurt prin
închiderea automată a afişajului atunci când panoul nu a fost utilizat pe o
perioadă fixă. Dacă afişajul s-a închis automat, atingerea panoului are ca
rezultat iluminarea ecranului din nou).
Setarea afişajului implică următorii doi paşi:
1. Setarea timpului înainte ca lumina să se închidă automat.
Între 1 şi 60 minute, cu măriri de un minut
2. Setaţi dacă ecranul să se aprindă automat atunci când o eroare e
generată în cadrul aparatului în timp ce iluminarea este oprită.
Activat/Dezactivat
Notă: Dacă această setare nu e realizată, afişajul are de obicei nevoie
să fie înlocuit odată la 3 sau 4 ani.
Viaţa sa este şi mai scurtă dacă este iluminat într-un mediu cu
o
temperaturi scăzute (10 C sau mai puţin) pentru mult timp.
Atunci când utilizaţi Telecomanda inteligentă cu touch screen într-un
mediu cu temperaturi scăzute, este recomandat să se seteze un interval
de timp mai mic pentru 1 şi Dezactivare pentru 2 de mai sus.

Operaţie
(Referinţă)

Vezi pag.

Setaţi denumirea, descrierea, icoanele care vor fi afişate şi limita setării
temperaturii (Vezi Observaţie) pentru grup.
Dacă această înregistrare nu este realizată, adresele pentru administrarea
centrală a grupului vor fi utilizate pentru Denumire şi Descriere. Operarea nu
va fi afectată dacă aceste setări nu vor fi realizate.
(Adresele administrării centrale includ maxim 64 de adrese, 1-00, 1-01, ., 115, 2-00,…4-15.)
În timpul utilizării plus-adaptorului DIII, adresele sunt 128, 1:1-00 până la 2:415.
Notă: Limita setării temperaturii este o funcţie ce permite operarea doar în
cadrul limitei de temperatură prestabilite pentru a preveni încălzirea sau
răcirea excesivă. (funcţia limită de mai sus nu funcţionează atunci când
aparatul este în modul Auto.)
Ex. Limită setare temperatură: 25-35°C răcire
o
Dacă temperatura este setată la 20 C cu ajutorul telecomenzii, Telecomanda
inteligentă cu touch screen schimba automat setarea de temperatură la
0
25 C.

Vezi pag.

Setaţi denumirea, descrierea, icoanele ce vor fi afişate şi pornirea
secvenţială a grupurilor înregistrate pentru o zonă (vezi Observaţie) şi pentru
grupurile care sunt înregistrate în zonă. (Zona include „Comun”, pentru care
toate grupurile sunt înregistrate în avans. Această zonă devine disponibilă
pentru realizarea setărilor pentru toate aparatele conectate la Telecomanda
inteligentă cu touch screen. Denumirea, descrierea sau grupurile înregistrate
nu pot fi modificate pentru această zonă Comună.
Notă: Setarea pornirii secvenţiale a grupurilor înregistrate pentru zonă
Când grupuri multiple sunt înregistrate pentru o zona şi operaţia este
realizată pe zonă, unităţile de aparate de aer condiţionat de exterior încep să
funcţioneze simultan. Dacă mai multe aparate de exterior pornesc simultan,
o mare cantitate de curent este utilizat în acel moment, ceea ce poate
declanşa întrerupătorul atunci când capacitatea de curent a receptorului nu e
suficient de mare. Această setare este utilizată pentru a preveni asemenea
fenomene prin pornirea aparatelor de aer condiţionat unul câte unul.
Memorandum I: când se face distribuirea puterii (opţional), zona înregistrată
aici devine unitatea pentru distribuţie (locatarul). Înregistraţi setarea zonei
lângă locatar.
Memorandum II: Un grup poate fi înregistrat pentru mai mult de o zonă.

Vezi pag.
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Configurare
sistem
Element
meniu
Setare
locaţie

Descriere

Acest meniu vă permite să selectaţi o limbă din lista afişată pe Telecomanda
inteligentă cu touch screen.
Prin setarea locaţiei, puteţi afişa datele în limba selectată pe Telecomanda
inteligentă cu touch screen.

Setare
reţea

Acest meniu vă permite să setaţi o adresă IP pentru Telecomanda
inteligentă cu touch screen.
Remarci: Când utilizaţi o funcţie Web (opţional), trebuie să setaţi adresa de
IP, masca subnet etc., în conformitate cu cerinţele mediului sistemului
dumneavoastră.

Setare
culoare
icoană

Acest meniu vă permite să modificaţi culorile icoanelor pe Telecomanda
inteligentă cu touch screen.
Icoanele de pe ecranul de monitorizare sunt afişate în culorile stabilite în
acest meniu.

Introducere
cod licenţă

Trebuie să introduceţi codul licenţei pentru a utiliza diferite opţiuni ale
Telecomenzii inteligente cu touch screen.
Dacă e necesar, puteţi verifica licenţa curentă sau adăuga o nouă licenţă.
Setarea e de obicei realizată de un inginer de vânzări sau de compania
noastră.

Operaţie
(Referinţă)

Vezi pag.

Vezi pag.

Vezi pag.

Vezi pag.
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Configurare
sistem
Element meniu

Setarea
schemei
planului

Operaţie
(Referinţă)

Descriere
Acest meniu vă permite să faceţi setări pentru operaţiile programate în unităţi din zone sau grupuri.
Operaţiile programate sunt utilizate pentru pornirea sau oprirea automată a unui aparat de are
condiţionat la data şi ora (anul, luna, ziua, ziua din săptămână, ora şi minutul) stabilite anterior pe
Telecomanda inteligentă cu touch screen în conformitate cu condiţiile de operare ale aparatului de
aer condiţionat.
Următoarele operaţii pot fi programate şi controlate:
yPornire/oprire yTelecomanda activată/dezactivată yMod de operare
ySetarea temperaturii yMod ventilaţie (*) Volum ventilaţie (*)
* A se observa că aceste setări nu pot fi făcute la toate modelele utilizate.
În continuare se descrie procedura setării planului.
y17 tipuri de date pot fi înregistrate incluzând setările săptămânale (de
duminică până sâmbătă) şi setările speciale (Ex1 - Ex10).
Aceste 17 tipuri de date sunt înregistrate din meniul Setare Calendar. Când le
înregistraţi în calendar, puteţi înregistra 11 tipuri de date, inclusiv o setare
săptămânală (deoarece setările de duminică până sâmbătă sunt utilizate ca o
singură setare) şi zece setări speciale (Ex1 - Ex10).
y Pot fi realizate setările calendarului, cele săptămânale şi cele speciale.
(Exemplu: Setările săptămânală sunt realizate pentru utilizarea regulată iar cele speciale
sunt pentru vacanţa de vară.) Aceste setări pot fi realizate în avans pe 13 luni.
yÎn final, evenimentele concrete pot fi înregistrate în cele 17 tipuri de date
respective, pentru care au fost făcute 7 setări săptămânale (de
duminică până sâmbătă) şi zece setări speciale (Ex1 - Ex10).
(Exemplu: Setarea pentru zona de pornire 1 la 9:00 şi oprire la ora 17:00)
Maxim 16 operaţii pot fi înregistrate pentru fiecare dată.
yMaxim 8 programe pot fi înregistrate atunci când setările de mai sus sunt
considerate un singur program.
În continuare descriem cum se realizează setările, cu exemple.

Setarea
zonei
Setarea
planului

Calendar
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1F : Registru recepţie “1F” ca denumire zonă.
2F : Registru recepţie “2F” ca denumire zonă.
3F : Registru cantină “3F” ca denumire zonă.

. [Realizaţi setările săptămânale şi speciale în meniul
calendarului de setări pentru zonele de mai sus]
Den. zonă
Zona 1F
Zi din săptămână
Duminică
Vacanţă
Luni
Marţi
9:30 - 18:00: Ore de lucru
Miercuri
Joi
Vineri
Ca şi mai sus
Sâmbătă
9:30 - 17:00: Ore de lucru

EX1 a treia sâmbătă lunar
1 august – 20 august
EX2 29 decembrie – 4 ianuarie

La fel ca luni
La fel ca luni
vacanţă
considerată zi de prezenţă
vacanţă

EX3 28 decembrie 9:00 - 12:00: Ore de lucru
EX4

35

Vezi pag.

1. [Utilizarea etajelor]

5 ianuarie

10:00 - 15:00: Ore de lucru

Zona 2F

Zona 3F

Vacanţă
8:30 - 17:00: Ore de lucru
12:00 - 13:00: Ora prânz

9:30 - 14:30 Ore de lucru

17:00 - 22:00:Peste program
22:00 :Blocat
Ca şi mai sus

Ca şi mai sus

Vacanţă

Ca şi mai sus
Ca şi mai sus

Ca şi mai sus
Ca şi mai sus

Ca şi mai sus
vacanţă
considerată zi de prezenţă

Ca şi mai sus
vacanţă
considerată zi de prezenţă

vacanţă
9:00 - 12:00: Ore de lucru
9:00 - 12:00: Ore de lucru
12:00 - 13:00: Ora prânz

vacanţă
vacanţă
9:30 - 14:30: Ore de lucru

Vezi pag.
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Setare
eveniment
programat

Operaţie
(Referinţă)

Descriere
3. [Setaţi evenimente pentru zona 2F.]

Vezi pag.

(Notă) În continuare vom lista evenimentele pentru referinţe.
Modificaţi setările în funcţie de condiţiile actuale de utilizare..
Setare evenimente de luni până vineri
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Ora
8:30
12:00
13:00
17:00
22:00

Zona ţintă
Zona 2F
Zona 2F
Zona 2F
Zona 2F
Zona 2F

Pornit/oprit Mod de operare Setare temperatură
Pornit
Dezactiv.
Dezactiv.
Oprit
Dezactiv.
Dezactiv.
Dezactiv.
Dezactiv.
Pornit
Dezactiv.
Dezactiv. Dezactiv.
Dezactiv.
Dezactiv.
Oprit

-
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Cod telecomandă
Acordă prioritate tastei apăsate ulterior

Dezactivat
Acordă prioritate tastei apăsate
Doar operaţia oprire permisă
Operarea prin telecomandă interzisă

Setare evenimente pentru sâmbătă şi duminică
Ora
8:30
12:00

Zona ţintă
Zona 2F
Zona 2F

Pornit/oprit Mod de operare Setare temperatură
Cod telecomandă
Dezactiv. Acordă prioritate tastei apăsate
Start
Dezactiv.
Dezactiv. Operarea prin telecomandă interzisă
stop
Dezactiv.

Setare evenimente pentru Ex. 1 (a treia sâmbătă în fiecare lună)
Ora
8:30
12:00
13:00
17:00
22:00

Zona ţintă
Zona 2F
Zona 2F
Zona 2F
Zona 2F
Zona 2F

Pornit/oprit Mod de operare Setare temperatură
Pornit/oprit
Dezactiv.
Dezactiv.
Pornit
Dezactiv.
Dezactiv.
Dezactiv
Dezactiv.
Dezactiv.
Oprit
Dezactiv.
Dezactiv.
Dezactiv.
Dezactiv.

Cod telecomandă
Acordă prioritate tastei apăsate
Dezactiv.
Acordă prioritate tastei apăsater
Doar operaţia oprire permisă
Operarea prin telecomandă interzisă

Setare evenimente pentru Ex. 2 (vacanţa de vară, etc.)
Ora
9:00
17:00

Zona ţintă
Zona 2F
Zona 2F

Pornit/oprit Mod de operare Setare temperatură Cod telecomandă
Dezactiv.
Dezactiv.
Dezactiv. Acordă prioritate tastei apăsate
oprit
Dezactiv.
Dezactiv. Operarea prin telecomandă interzisă

Setare evenimente pentru Ex. 3 (28 decembrie)
Zona ţintă

Pornit/oprit Mod de operare Setare temperatură

12:00

Zona 2F

Start

Încălzire

25ºC

17:00

Zona 2F

stop

Dezactiv.

Dezactiv.

Cod telecomandă
Acordă prioritate tastei apăsate

Operare

Ora

Setare temperatură interzisă
Mod de operare interzis
Doar operaţia oprire permisă

Setare evenimente pentru Ex 3 (28 decembrie)
Ora

Zona ţintă

Pornit/oprit Mod de operare Setare temperatură

10:00

Zona 2F

Pornit

Încălzire

25ºC

12:00

Zona 2F

Oprit

Dezactiv.

Dezactiv.

13:00

Zona 2F

Pornit

Dezactiv.

25ºC

15:00

Zona 2F

Oprit

Dezactiv.

Dezactiv.

Cod telecomandă
Acordă prioritate tastei apăsate
Setare temperatură interzisă
Mod de operare interzis
Doar operaţia oprire permisă
Acordă prioritate tastei apăsate
Setare temperatură interzisă
Mod de operare interzis
Doar operaţia oprire permisă

Termenul "Dezactivat" înseamnă că setarea nu se schimbă.

4. [Modificaţi denumirea unui program.]
Modificare
Această
funcţie va permite să modificaţi denumirea existentă a programului în
nume program

Vezi pag.

5. [Modificaţi denumirea unei date speciale.]
Modificare nume Această
funcţie va permite să modificaţi denumirea existentă a unei zile speciale
dată specială
în una mai accesibilă.

Vezi pag.

Activare/dezactivare
program

Vezi pag.

Această funcţie vă permite în final să vă decideţi dacă veţi activa sau nu setarea făcută..

Alte funcţii

7. [Funcţii utile pentru setarea unui program ]
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una mai accesibilă.

program

6. [Activaţi sau dezactivaţi un program.]
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70
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Setări ale
modificărilor

Descriere
Această funcţie vă permite să menţineţi temperatura optimă în cameră fără ca
utilizatorii să trebuiască să schimbe modul de operare schimbând automat modul de
operare a aparatului de aer condiţionat (răcire sau încălzire) după temperatura camerei
pentru locaţii unde diferenţa de temperatură de la zi la noapte este foarte mare.
<Trecerea în revistă a funcţiei>
Această funcţie schimbă automat modul de operare a aparatului de aer condiţionat şi
temperatura setată a unităţilor dintr-un (4) grup de comutare automată răcire/încălzire
conform cu următorii 3 parametri: (1) temperatura principală setată, (2) temperatura în
camera principală, şi diferenţa dintre temperaturile setate în cadrul operaţiei de răcire
şi de încălzire (listate ulterior ca (3) diferenţa de temperatură).
[1] Metoda de reglaj (Cum determinăm (1) Temperatura principală setată şi (2)
Temperatura în camera principală)
Există trei metode pentru determinarea temperaturilor menţionate mai sus.
1.
Metoda aparatului de aer condiţionat fix
Prima unitate de interior (prima din partea de sus a ecranului) dintre cele înregistrate
în cadrul grupului de comutare automată răcire/încălzire este desemnată unitatea de
interior principală iar temperatura setată şi temperatura camerei acelei unităţi sunt
desemnate temperatura principală setată şi temperatura în camera principală. A se
observa totuşi că, dacă unitatea principală de interior este în modul de operare
ventilator, grupul său automat de comutare răcire/încălzire nu poate fi reglat.
2.
Metoda selecţiei aparatului de era condiţionat operaţional
Începând cu prima unitate de interior (prima din partea de sus a ecranului) dintre cele
înregistrate în cadrul grupului de comutare automată răcire/încălzire, se face o căutare
pentru a se găsi o unitate de interior care este activă şi se află şi într-unul din modurile
răcire, încălzire sal automat. Prima care va satisface ambele condiţii va fi desemnată
unitatea principală de interior iar temperatura setată şi temperatura camerei acelei
unităţi de interior sunt desemnate temperatura principală setată şi temperatura în
camera principală. Dacă nu se găseşte nicio unitate care să satisfacă aceste condiţii,
temperatura principală setată şi temperatura în camera principală vor fi determinate cu
ajutorul Metodei aparatului de aer condiţionat fix de mai sus.
3.
Metoda mediei
Toate unităţile de interior care sunt înregistrate în grupul de comutare automată
răcire/încălzire sunt în funcţiune şi se află şi într-unul din modurile răcire, încălzire sau
automat, iar mediile temperaturilor lor setate şi ale camerelor sunt calculate şi utilizate
drept temperatura principală setată şi temperatura în camera principală. (Decimalele
sunt rotunjite). A se observa, totuşi, că dacă nu există aparate de aer condiţionat
printre cele înregistrate cu scopul calculării mediei, temperatura principală setată şi
temperatura în camera principală vor fi determinat cu ajutorul metodei aparatului de
aer condiţionat fix de mai sus.
[2] (3) Diferenţa de temperatură
Diferenţa de temperatură este diferenţa dintre temperaturile setate atunci când
schimbăm automat de pe încălzire pe răcire şi invers, atunci când utilizăm
telecomanda. Diferenţa de temperatură este stabilită între 1°C şi 7°C în unităţi 1°C.
(Când vine direct din fabrică, setarea este de 2°C.)
[3] (4) Grupul de comutare automată răcire/încălzire
această reglare se face utilizând un grup de comutare automată răcire/încălzire
drept o unitate.
maxim 128 unităţi de interior pot fi înregistrate într-un grup de comutare
automată răcire/încălzire.
nu este posibil să înregistraţi aceeaşi unitate de interior în mai multe grupuri de
comutare automată răcire/încălzire.
maxim 128 grupuri de comutare automată răcire/încălzire pot fi înregistrate în
această unitate.
(Aceste reglări funcţionează doar pentru grupuri activate.
Un semn ce indică faptul că unitatea de interior se este reglată automat va apărea pe
ecranul de monitorizare.
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Operaţie
(Referinţă)
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Operaţie
(Referinţă)

Configurare sistem
Elemente meniu

modificărilor

< Condiţii de implementare a reglajului>
Relaţia dintre temperatura camerei principale, temperatura principală setată şi
modul de operare este descrisă mai jos şi ilustrată cu exemple.
(Două exemple sunt date, deoarece operaţia diferă pentru diferenţe de
temperatură dintre temperaturi de 2°C şi mai mici şi 3°C şi mai mari).
Reglajele sunt implementate atunci când condiţiile de reglaj sunt satisfăcute, la
fiecare 5 minute de la pornirea curentului.
Condiţii de implementare când diferenţa de temperatură este de 2°C sau mai mică>
(Figura de mai jos este pentru o temperatură sub 1°C)

Comutatorul pentru schimbarea
temperaturii setate
de la încălzire la răcire

1.

Vezi pag.
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Comutatorul pentru schimbarea
temperaturii setate de la răcire
la încălzire

Temperatura
Temperatura principală de răcire+ 1°C
Temperatura principală de
răcire setată

(Exemplu : 27°C)
Temperatura principală de
încălzire setată

Diferenţa de temperatură
Temperatura camerei principale

(Exemplu: 26°C)

Temperatura principală de încălzire
setată – 1°C

2
Mod încălzire

Mod răcire

Mod încălzire Timp

(1) Condiţii pentru comutare de pe încălzire pe răcire:
Temperatura camerei principale > temperatura principală setată + diferenţa de temperatură+ 1°C
(Exemplu : 28.1°C > 26°C + 1°C + 1°C)
(2) Condiţii pentru comutare de pe răcire pe încălzire:
Temperatura camerei principale < temperatura principală setată– diferenţa de temperatură – 1°C
(Exemplu : 24.9°C < 27°C – 1°C – 1°C)

<Condiţii de implementare când diferenţa de temperatură este de 3°C sau mai ridicată.>
(Figura de mai jos este pentru o diferenţă de temperatură de 3°C)

Temperatura

Comutatorul pentru schimbarea
temperaturii setate de la
încălzire la răcire

Comutatorul pentru schimbarea
temperaturii setate de la răcire
la încălzire

1.

Operare

Setări ale

Descriere

Temperatura principală de
răcire setată

(Exemplu : 27°C)
Diferenţa de temperatură
Temperatura camerei principale

2

Temperatura principală de
încălzire setată

(Exemplu : 24°C)
Mod de încălzire

Mod de răcire

Mod de încălzire
Timp

(1) Condiţii pentru comutare de pe încălzire pe răcire:
Temperatura camerei principale > temperatura principală setată + diferenţa de temperatură
(Exemplu : 27.1°C > 24°C + 3°C)
(2) Condiţii pentru comutare de pe răcire pe încălzire:
Temperatura camerei principale < temperatura principală setată– diferenţa de temperatură
(Exemplu : 23.9°C < 27°C – 3°C)

* Vezi pagina următoare pentru o descriere detaliată a aparatului de aer condiţionat..
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Descriere
Instrucţiunea de reglaj este trimisă către unităţile de interior înregistrate în grupul de
comutarea automată răcire/încălzire atunci când sunt satisfăcute condiţiile de
implementare înfăţişate pe pagina anterioară. Instrucţiunile de reglaj propriu-zise diferă
în funcţie de setarea metodei de reglaj (aparat fix/ selecţia/media aparatului în
funcţiune) şi condiţiile satisfăcute (comutarea de pe răcire pe încălzire etc.)
Instrucţiunile de reglaj pentru fiecare situaţie sunt înfăţişate mai jos.

<Instrucţiuni către unităţile de interior atunci când e implementat
reglajul >

1. Metode de selecţie ale aparatului de are condiţionat fix/activ
Instrucţiunile de reglaj sunt determinate de modul de operare al unităţii principale de
interior şi de temperatura principală setată. Instrucţiunile privind modul de operare şi
temperatură setată, înfăţişate mai jos, sunt trimise către unităţile de interior înregistrat
în cadrul grupului odată ce toate condiţiile de implementare a reglajului de pe pagina
precedentă sunt satisfăcute.

Pentru acest tip de reglaj, atunci când modul de operare al unităţii principale de
interior este automat, se verifică dacă e modul de răcire automat sau modul de încălzire
automat atunci când se evaluează condiţiile de reglaj. Odată ce au fost determinate
instrucţiunile, este trimisă fie o instrucţiune de răcire, fie una de încălzire către unităţile
de interior care se află în modul de operare.
(Acestea trec de pe automat pe răcire sau încălzire.)
2. Metoda mediei
Spre deosebire de metodele de selecţie a aparatului de aer condiţionat fix şi activ,
temperatura setată este stabilită în baza temperaturii curente setate pentru fiecare
unitate individuală, fără a se transmite aceeaşi instrucţiune bazată pe unitatea
principală de interior tuturor aparatelor de aer condiţionat. Atunci când se
implementează reglajul, Următoarele moduri de operare şi instrucţiuni pentru setarea
temperaturii sunt realizate.
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Configurare sistem

Setări
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Descriere

Vezi pag.

<Precauţiuni la utilizarea acestui reglaj>

1. Nu utilizaţi funcţia de restricţie a setării temperaturii la unităţile de interior care sunt
supuse reglajului.
Dacă este utilizată, modurile de operare vor fi schimbate şi setarea temperaturii va fi
modificată repetat, putând cauza defectarea aparatelor de aer condiţionat.
(Vezi pag. 44 pentru cum se setează funcţia de restricţie a
temperaturii.)

73

Atenţie

2. În caz de producerea unei erori de comunicare (icoana de pe ecran
e albastră) în aparatul de aer condiţionat reglat, rezultatul va fi:
2-1 Aparat de aer condiţionat fix
Dacă unitatea principală are o eroare de comunicare, reglajul automat
răcire/încălzire al grupului de comutare nu se va putea realiza.
2-2. Metoda selectării aparatului de aer condiţionat acţionat
Deselectaţi aparatul de aer condiţionat ce afişează eroare din poziţia
de unitate principală şi selectaţi un aparat cu comunicare normală.
2-3 Metoda mediei
Deselectaţi aparatul de aer condiţionat ce afişează eroare din funcţia
de calculare a mediei şi utilizaţi doar aparate de aer condiţionat cu
comunicare normală pentru calcularea mediei.
3. Reglajul care se potriveşte modului de operare al unităţii principale
(Reglaj în cazul în care modul de operare al unităţii principale nu
reprezintă grupul de comutare automată răcire/încălzire).
Este posibil ca modul de operare pentru unitatea principală să fie
modificat atunci când reglajul prin intermediul acestei funcţii este
bazat pe unitatea grupului principal (atunci când metoda de reglaj
este aparat de aer condiţionat fix sau aparat activ). Următorul reglaj
se realizează deoarece se poate ca modul de operare al celorlalte
aparate în afară de unitatea principală să încalce scopul reglajului şi
să nu se schimbe automat în caz că nu sunt satisfăcute condiţiile
pentru implementarea reglajului cu ajutorul acestei funcţii.
[Exemplu] Reglajul Ajustat Modului de Încălzire
Atunci când unitatea principală deja operează în modul încălzire,
condiţiile pentru implementarea unei comutări de pe răcire pe
încălzire (temperatura camerei principale< temperatura principală
setată-diferenţa de temperatură) depinde de starea (mediul) unităţii
principale (dacă doar unitatea principală se află în operaţie de
încălzire, este posibil ca temperatura camerei să nu crească din
cauza celorlalte unităţi de interior în afară de cea principală, aflate în
operaţie de răcire, iar condiţiile de reglaj de mai sus ar putea să nu fie
satisfăcute).
Prin urmare, doar în cazul în care reglajul se realizează doare în baza
unităţii grupului principal, se va realiza reglajul de mai jos în funcţie de
modul de operare al unităţii grupului principal.

Operare

Element meniu
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Elemente meniu

Schimbări
modificatoare

Deoarece acest reglaj schimbă automat modul de operare, dacă aparatul de aer
condiţionat nu este o unitate liberă de răcire/încălzire, înregistraţi întotdeauna unităţile de
interior cărora li se permite selectarea răcirii sau încălzirii pentru acelaşi sistem de
răcire pentru acelaşi grup de comutare automat răcire/încălzire, atunci când se
reglează unităţi de interior cărora nu le sunt permise asemenea acţiuni.

Se pot întâmpla evenimente neaşteptate dacă se realizează reglajul utilizând
următoarele setări ale grupului de comutare automat de răcire/încălzire.

Unit. de
exterior

Grup de comutare
Răcire/Încălzire automată 1
1-00 Mod de operare : Încălzire, temp.
setată 20°C

Unit. de
exterior

Poate selecta răcire
sau încălzire

1-02

1-01

Nu poate selecta
răcire sau încălzire

Nu poate
selecta răcire
sau încălzire

Grup de comutare
Răcire/Încălzire automată 2
1-03

1-04

Mod de operare : încălzire, temp.
setată 23°C

Nu poate selecta Poate selecta răcire
răcire sau încălzire
sau încălzire

1-05

Nu poate selecta
răcire sau încălzire

Dacă unităţile de interior (adresele 1-02) care nu au posibilitatea de a selecta răcire sau
încălzire pentru acelaşi sistem de răcire nu sunt înregistrate în cadrul aceluiaşi grup
de comutare automată răcire/încălzire, adresele 1-02 vor acţiona astfel.
[Acţiuni legate de modul de operare]
Dacă temperatura camerei a Grupului 1 creşte, grupul 1 va trece pe răcire prin acest
reglaj, iar temperatura setată va fi de 25οC (dacă diferenţa de temperatură este de
5° C).
Când acest lucru se întâmplă, temperatura setată pentru unitatea de interior la 1-02 va
continua la 23°C deşi doar modul de operare se va schimba în răcire, adică într-un
mod de operare diferit de al celorlalte unităţi de interior din Grupul 2.
* Modul de operare va fi determinat de Grupul 1.
[Acţiuni privind temperatura setată]
Dacă temperatura camerei Grupului 2 creşte, grupul 2 va trece pe răcire prin acest
o
reglaj, iar temperatura setată va fi de 28 C (dacă diferenţa de temperatură este de 5° C).
Când acest lucru se întâmplă, temperatura setată pentru unitatea de interior la 1-02
va continua la 28 °C, adică într-un mod de operare diferit de al celorlalte unităţi de
interior din Grupul 2.
* Modul de operare va fi determinat de Grupul 2
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Limitele
temperaturii
setate

Descriere
Această funcţie porneşte şi opreşte automat aparatele pentru a nu permite ca
temperatura în camerele nelocuite să fie prea ridicată sau prea scăzută. De exemplu,
acest fapt are următoarele avantaje.
- - nu permite ca supraîncălzirea sau condensarea să formeze un echipament ce va
impune reglarea temperaturii în camerele nelocuite.
- poate de asemenea fi de ajutor în clădiri şi nu doar în camere individuale, pentru
păstrarea căldurii prin împiedicarea atingerii temperaturilor extreme pe timp de noapte
în camerele nelocuite.

Operaţie
(Referinţă)
Vezi pag.

<Vedere de ansamblu asupra funcţionării >
Această funcţie realizează reglajul automat prin monitorizarea relaţiei dintre limitele
superioare şi inferioare setate şi temperatura camerei (temperatura de absorbţie a
aparatului) pentru a împiedica temperatura setată a camerei să depăşească acele
limite. Această funcţie porneşte şi opreşte aparatele de era condiţionat şi schimbă
modul de operare.
¡Reglajul operaţiei de răcire (şi reglajul de oprire)
Operaţia de răcire este pornită automat atunci când temperatura camerei depăşeşte
limita superioară de temperatură.
Aparatul se opreşte odată ce temperatura camerei scade suficient de mult sub limita
superioară a temperaturii (limita superioară a temperaturii - 4 C sau mai mult) .
¡Reglajul operaţiei de răcire (şi reglajul de oprire)
Operaţia de încălzire este pornita automat atunci când temperatura camerei depăşeşte
limita inferioară de temperatură.
Aparatul se opreşte odată ce temperatura camerei creşte suficient de mult peste limita inferioară
a temperaturii (limita inferioară a temperaturii + 4 °C sau mai mult) în timpul încălzirii
datorită acestui reglaj.
(1) Aparate de aer condiţionat reglajate
- Această funcţie reglajează auto-pornirea şi auto-oprirea fiecărui aparat de aer
condiţionat în baza temperaturii setate pentru fiecare grup de reglaj al limitei
temperaturii.
- Acest reglaj nu este aplicabil aparatelor care sunt deja active, chiar dacă acestea sunt
înregistrate în cadrul grupului de reglaj al limitei temperaturii camerei.
- Maxim 128 grupuri de interior pot fi înregistrate într-un grup de reglaj al limitei
temperaturii camerei.
- Nu se poate înregistra aceeaşi unitate de interior în mai multe grupuri de reglaj al
limitei temperaturii camerei.
- Maxim 8 grupuri de creglaj al limitei temperaturii grupului pot fi înregistrate în această
unitate.
- Aceste reglaje pot fi activate sau dezactivate pentru fiecare grup de reglaj al limitei
temperaturii camerei.
(Aceste reglaje funcţionează doar în cadrul grupurilor setate ca activate.)
- Un semn indică faptul că unitatea de interior este reglajată va apărea pe ecranul de
monitorizare.
(2) Limita superioară a temperaturii camerei
- Limita superioară şi cea inferioară a temperaturii camerei
Limita superioară şi cea inferioară a temperaturii camerei de dorit pentru reglajul
automat. Scara de limite superioare şi inferioare care poate fi setată este următoarea:
Limita superioară : 34 C - 50 C în unităţi de 1 C. (Setarea iniţială este 36 C.)
Limita inferioară : 2 C - 14 C în unităţi de 1 C. (Setarea iniţială este 14 C.)

Operare

Elemente meniu

Diferenţa de temperatură dintre limita superioară sau cea inferioară şi temperatura
camerei atunci când aparatul aflat în reglaj al operaţiei de răcire (încălzire) prin
utilizarea acestei funcţii (pentru a preveni furtul) este de 4 C.
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Operaţie
(Referinţă)

Configurare sistem

Descriere

Elemente meniu
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Limitele
temperaturii
setate

(3) Condiţiile implementării reglajului
Relaţia dintre temperatura camerei, limita superioară / inferioară şi modul de
operare este ilustrată mai jos. Reglajele sunt implementate atunci când
condiţiile de reglaj sunt îndeplinite, la fiecare 5 minute de la pornirea curentului.
Temperatura
camerei

Reglajul oper. de
încălzire

Reglajul oper. de răcire

Limita de
sus
Limita de sus –
4°C

Operaţia de
încălzire

Oprirea aparatului

Operaţia de răcire
Oprirea aparatului

Temperatura
camerei e
reglajată în
această rază.

Limita de jos +
4°C
Limita de jos
Timpul

Această funcţie realizează reglajul de oprire pentru operaţia de răcire/încălzire şi
alte reglaje menite să prevină scăderea sau creşterea excesivă a temperaturii camerei.
Valorile setate ale grupului de reglaj al limitei superioare/inferioare sunt utilizate pentru
valorile limitelor superioare/inferioare şi pentru alţi factori ai acestui reglaj. Acest reglaj
nu se realizează pentru grupul de aparate de aer condiţionat pentru care acest reglaj
este setat ca neoperant.
(1) Condiţia de pornire a operaţiei de răcire:
Operaţia de răcire este reglată atunci când temperatura camerei este mai mare
decât limita superioară temperaturii camerei şi unitatea este oprită.
(2) Condiţia de pornire a operaţiei de încălzire:
Operaţia de încălzire este reglată atunci când temperatura camerei este mai mică
decât limita inferioară temperaturii camerei şi unitatea este oprită.

(3) Condiţia de oprire :

Aparatele de aer condiţionat aflate în reglaj al răcirii/încălzirii prin această
funcţie se opresc atunci când oricare dintre următoarele condiţii sunt
îndeplinite.
În timpul operaţiei de răcire
„Temperatura camerei este mai mică decât limita superioară a
o
temperaturii camerei – 4 C” sau „Temperatura camerei este mai mică
decât temperatura de răcire setată”.
În timpul operaţiei de încălzire
„Temperatura camerei este mai mare decât limita inferioară a
o
Temperaturii + 4 C sau „Temperatura camerei este mai mare decât
temperatura de încălzire setată.”
.
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Operaţie
(Referinţă)

Configurare sistem

Descriere

Elemente meniu
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(4) Precauţiuni la utilizarea acestui reglaj
Modurile de operare sunt inversate automat cu ajutorul acestui reglaj. Astfel, dacă
aparatele nu sunt maşini fără răcire/încălzire şi dacă o unitate de interior care nu poate
selecta răcire sau încălzire va fi reglată, asiguraţi-vă că aţi înregistrat o unitate care
poate selecta răcire/încălzire în cadrul aceluiaşi sistem de răcire, în acelaşi grup al
limitelor de temperatură inferioară/ superioară ale camerei.

74

Dacă se realizează reglajul cu o setare greşită a grupului de reglaj al
limitei superioare/inferioare a temperaturii camerei, precum se
ilustrează mai jos, următorul reglaj spontan va avea loc.

Unit. de
ext.

Grup de comutare
automată răcire/încălzire 1
1-00 Mod de operare : Încălzire, temp.

Unit. de
ext.

Poate selecta răcire
sau încălzire

1-03

1-04

1-01

1-02

setată 20°C
Nu poate selecta
răcire sau încălzire

Poate selecta răcire
sau încălzire

Grup de comutare
automată răcire/încălzire 2
Mod de operare: Încălzire, temp.
setată 23°C

Nu poate selecta Poate selecta răcire
răcire sau încălzire
sau încălzire

Operare

Limitele
temperaturii
setate

1-05

Nu poate selecta
răcire sau încălzire

După cum se ilustrează mai sus, dacă o unitate de interior (adresa 1-02) care nu
poate selecta răcire/încălzire nu este înregistrată în cadrul aceluiaşi grup de reglaj al
limitei superioare/inferioare de temperatură alături de o unitate de interior care poate
selecta răcire/încălzire în cadrul aceluiaşi sistem de răcire, operarea adreselor 1.02
va fi următoarea.
[Acţiuni legate de modul de operare]
Când temperatura camerei grupului 1 creşte, modul de operare al grupului este trecut
pe operaţia de răcire prin acest reglaj, iar operarea automată continuă. În acest
moment, doar modul de operare al unităţii de interior 1-02 trece pe modul răcire şi
operează în alt mod decât al celorlalte unităţi de interior.
∗ Modul de operare va fi determinat de Grupul 1.
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Configurare sistem
Elemente meniu

Setarea
optimizării
încălzirii

Descriere
În cazul aparatelor de aer condiţionat produse de Daikin (Buil-Mul sau
unitatea de interior Building multi), atunci când întrerupătorul pentru
căldură este închis (compresorul nu funcţionează) în timpul operaţiei
de încălzire, ventilatorul nu se opreşte. (Continuă să funcţioneze la
viteză minimă sau la viteza setată în modul de încălzire).De
asemenea, deoarece o cantitate mică de lichid de răcire continuă să
circule în acest timp, temperatura camerei poate creşte uşor datorită
operaţiei ventilatorului descrisă mai sus.
Prin urmare, această funcţie porneşte/opreşte aparatul în funcţie de
temperatura camerei (temperatura de absorbţie a aerului) şi de
temperatura setată în timpul operaţiei de încălzire pentru prevenirea
creşterii temperaturii.
<Privire generală asupra funcţiei>
Reglajul întreruperii operării
Când temperatura camerei pentru aparatul aflat în operaţie de încălzire
devine mai mare decât temperatura setată + 1°C, aparatul se opreşte. Cu
toate acestea, reglajul de oprire (întreruperea operaţiei) prin această funcţie
este reglajul optim pentru oprirea termo-comutatorului în timpul operaţiei de
încălzire, sistemul vede acest statut ca fiind unul de operare, iar afişarea pe
ecran a unităţilor rămâne „Neoperare”.
Reglajul de repornire a operaţiei
Când temperatura camerei pentru aparatul aflat în reglaj de oprire prin această
funcţie (în timpul operaţiei de încălzire) devine mai mică decât temperatura
setată – 1°C, aparatul se restartează.

(1) Aparate de aer condiţionat reglate
Acest reglaj se realizează pentru fiecare aparat de aer condiţionat în parte. Această
funcţie poate fi setată pe activare/dezactivare pentru fiecare aparat.
Doar aparatele care au această funcţie setată pe activare pot fi supuse reglajului.
Pentru unităţile de interior supuse acestui reglaj, un semn indicând reglajul
automat va fi afişat pe ecranul de monitorizare.

45

Operaţie
(Referinţă)
Vezi pag.

75

Operaţie
(Referinţă)

Configurare sistem

Descriere

Elemente meniu

Vezi pag.

(2) : Condiţia efectuării reglajului
Relaţia dintre temperatura camerei, limita superioară / inferioară şi modul de
operare este ilustrată mai jos. Perioada de operare a reglajului are loc la fiecare 5
minute de la pornirea curentului, iar operaţia se execută atunci când condiţiile
reglajului sunt îndeplinite la fiecare interval.
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Temperatura
Temperatura setată+1°C

Temperatura de încălzire
setată
Temperatura setată-1°C

Temperatura camerei
Oprire
ventilator

Restartare operaţie

Reglaj de
întrerupere

“Temperatura camerei unităţii de interior/temperatura setată,” şi ”reglajul
de întrerupere a operaţiei de încălzire

Timpul

Această funcţie produce reglajul de pornire/oprire în baza relaţiilor dintre
temperatura setată şi temperatura camerei (temperatura de absorbţie a aerului) a
aparatului aflat în operaţie de încălzire.
Reglajul de întrerupere a operării în modul încălzire (reglaj oprire)
Când temperatura camerei pentru aparatul aflat în operaţie de încălzire devine
mai mare decât temperatura setată + 1°C, aparatul se opreşte. Oprirea (întreruperea
operării) prin acest reglaj este procesată drept “operare internă a aparatului de aer
condiţionat) pe ecranul de monitorizare al unităţii.
Reglajul de restartare al operării în modul încălzire (reglaj pornire)
Când temperatura camerei pentru aparatul întrerupt devine mai mică decât
temperatura setată – 1°C prin această funcţie, aparatul se restartează.
Reglajul de modificare de la activat la dezactivat (reglaj pornire)
Când setarea acestei funcţii al aparatului de aer condiţionat este schimbată din
activat în dezactivat în timpul întreruperii operaţiei, operaţia este restartată.
Reglajul de modificare al modului de operare (reglaj pornire)
Atunci când modul de operare al aparatului de aer condiţionat oprit este modificat
prin această funcţie, aparatul se restartează..

Operare

Setarea
optimizării
încălzirii

(3) Precauţiuni pentru utilizarea acestui reglaj
1. Oprirea (Întreruperea operării) prin acest reglaj este procesată drept „neoperare
a aparatului de aer condiţionat” pe ecranul de monitorizare al aparatului. Drept
rezultat, acest statut este indicat ca fiind „Oprire” pe telecomanda aparatului de aer
condiţionat şi ca "Neoperare” pe ecranul de monitorizare al unităţii.
2. După cum am explicat mai sus (elementul 1), deoarece afişajul pe telecomandă
în timpul întreruperii operării prin acest reglaj este „Oprire”, s-ar putea ca utilizatorul să
nu poată efectua operaţia de oprire nici chiar în momentul programat pentru oprirea
sistemului, astfel rezultând o eroare de tip uitare-oprire. Astfel, se recomandă să se ia
o măsură împotriva erorii de acest tip cu ajutorul reglajului programat al unităţii sau
prin metode potrivite.
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Configurare sistem
Elemente meniu

Setarea E-mail
* Funcţia e-mail
este inclusă
într-o opţiune
vândută
separat,
combinată cu
funcţia Web.

Operaţie
(Referinţă)

Descriere

Această opţiune este utilizată pentru ca, atunci când Telecomanda Inteligentă cu
Vezi pag.
Touch Screen detectează o defecţiune la unitatea de aparate de aer condiţionat (*1),
77 la
aceasta să trimită un e-mail conţinând datele, codul de eroare şi aşa mai departe
către administratorii pre-înregistraţi la maximum trei adrese.
*1 : Când defecţiunea este una care se produce în cadrul unităţii de aer condiţionat sau
a altor comodităţi.
Când se produce o eroare de comunicare între Telecomanda Inteligentă şi unitatea
de aer condiţionat sau alte comodităţi, nu va fi trimis nici un e-mail.
Dacă avertizarea aparatului de aer condiţionat care s-a produs în timpul unei
verificări este definită ca defecţiune, e-mailul privind această avertizare va fi trimis.
,

78

Pentru utilizarea funcţiei e-mail e nevoie de următorul echipament :
Serverul SMTP (Protocol de transfer al mailului simplu)
Un server ce poate transfera e-mailurile în concordanţă cu RFC821
Terminalul de receptare al e-mailului
Un terminal ce poate primi e-mailurile în concordanţă cu RFC822
Configurarea sistemului e ilustrată în figura de mai jos:
Ethernet
(10BASE-T)

Terminal receptor
de e-mail

Internet

Telecomanda inteligentă cu Touch Screen

serverul SMTP
În această procedură de serate, următoarele elemente sunt setate:
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Trimiteţi un e-mail
atunci când apare o
defecţiune

Configurare sistem
Elemente meniu

Operaţie
(Referinţă)

Descriere
Sincronizarea trimiterii unui E-mail

Vezi pag.

Cu referire la figura de mai jos, se descrie sincronizarea trimiterii e-mailurilor.
[Trimiteţi atunci când se produce o defecţiune a stării normale]

77

Dacă o eroare are loc în grupurile destinatare definite în trimiterea e-mailului, aşteptaţi
trei minute de la producerea erorii ((1) în figura de mai jos) înainte de a trimite un email.
* Un e-mail nu va pleca imediat după apariţia primei erori.
În timpul aşteptării de trei minute, dacă are loc o altă eroare în grupuri diferite ((2) sau
(3) în figura de mai jos), un e-mail conţinând asemenea erori multiple va fi trimis.

-

78

[Retrimiterea după prima trimitere]
După cum am arătat în cazul Grupului B, dacă defecţiunea persistă chiar şi după ce
intervalul de trimitere de la primul e-mail a s-a consumat, un alt e-mail va fi trimis.
În grupul pentru care a fost trimis e-mailul, după ce se reface după eroare, dacă se
produce o nouă eroare ((5) în figura de mai jos), ultima eroare produsă va fi transmisă
după expirarea timpului de trimitere.
În timpul intervalului de trimitere, dacă o nouă eroare se produce ((4) în figura de mai
jos), un e-mail va fi trimis după expirarea timpului de trimitere.
După expirarea intervalului de trimitere, dacă nu se detectează nicio eroare în cadrul
grupurilor, Sistemul va trece din starea de retrimitere în cea normală.
* : Semnul
reprezintă producerea unei erori, iar semnul
reprezintă refacerea după eroare.
Stare
Normală
Stare curentă
3 minute înainte de
producerea unei
defecţiuni
(aşteaptă
trimiterea)

Interval de
trimitere

Stare normală

Interval de
trimitere

1
Grup A
2
Grup B
3

4

Grup C

5
Grup D

Trimite erorile produse in
Grupul A, B, C

Trimite erorile produse in
Grupul B, C, D
Grup B : Eroarea persistă.
Grup C : Eroarea se repetă.
Grup D : O altă eroare s-a
produs

Dacă nu se găseşte
nicio eroare,
sistemul nu va
trimite nici un e-mail
şi va reintra în
starea normală de
monitorizare a
aparatului

Figura : Sincronizarea trimiterii unui E-mail
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Configurare sistem
Elemente meniu

Descriere
¡Conţinuturile unui E-mail
Conţinutul e-mailului ce va fi trimis este descris mai jos.
Când trei sau mai multe defecţiuni au loc simultan, ultimele două evenimente
sunt afişate în ordine crescătoare iar restul sunt reprezentate doar ca
numărul total al acestor evenimente.

De la : user012@daikin.co.jp

Adresa de e-mail originală

Către : user012@daikin.co.jp

Adresă e-mail destinatar

Subiect : Fault occurs (DAIKIN Head Office)

Şir fix de caractere şi
nume reglajer

04/02 14:11 Office A9
04/02 14:10 ConfRoom E0
Mailuri rămase : 1

Data producerii erorii (luna, ziua, ora, minutul) în
ordine crescătoare începând cu ultima, nume grup,
cod de eroare
Numărul de erori rămase cu excepţia a două
indicate mai sus, atunci când există trei sau mai
multe erori.

Operaţia la eşuarea trimiterii unui e-mail
Dacă eşuează trimiterea unui e-mail, acesta va fi retrimis de trei ori la un
interval de două minute.
Retrimiterea unui e-mail se va face, totuşi, în următoarele situaţii :
• Serverul POP a trimis înapoi o eroare de autentificare a utilizatorului.
• Serverul SMTP a trimis înapoi un răspuns de eroare permanentă.
• A fost trimis un e-mail de verificare.

Istoricul e-mailurilor trimise
Fişierul Istoric poate conţine un număr maxim de 300 de evenimente (reuşiri/eşuări)
de trimitere de e-mailuri.
* Pentru informaţii detaliate, apelaţi la afişarea Istorici din P76.
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Operaţia
(Referinţă)
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77

-
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Setări
blocare
simplă

Descriere
Acest meniu este folosit pentru a realiza setări ale funcţiei de reglaj pentru blocare în
unităţi din zone sau grupuri.
Comanda de blocare simplă este o funcţie pentru a regla automat grupurile sau
zonele care corespunde modificării situaţiilor operaţiilor sau situaţiilor de oprire în
orice grup. Setările comenzii de blocare simple sunt descrise în cele de urmează.
• Blocarea simplă poate înregistra un număr maxim de 128 programe. Pentru
fiecare program, următoarele setări pot fi realizate:

Operare
(Referinţe)
Vezi paginile
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-
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• Punct de admisie pentru blocare
Grupurile ţintă pe care doriţi să le monitorizaţi ca puncte de admisie de blocare (ex.
Unitate aer condiţionat, unitate* Di, unitatea* Dio, HRV) sunt înregistrate.
* : Monitorizarea se realizează pentru situaţiile de admisie la punctul de conectare
operare / oprire. Într-un program se poate înregistra un număr maxim de 128 de
grupuri.
• Ieşire de blocare
Se realizează "selectarea condiţiile punctelor de admisie de blocare", "Înregistrarea
ţintelor de reglaj” şi „setările detaliilor de reglaj".
• "Selectarea condiţiei punctelor de admisie de blocare"
Funcţia de reglaj pentru blocare este iniţiată când grupurile specificate ca puncte
de admisie de blocare indică situaţiile de operare descrise mai jos. Selectaţi de la
(1)-(5) pentru a specifica condiţia. (funcţia de reglaj este de fapt iniţiată când
punctul de admisie se schimbă.)
(1) fără detectare : Detectarea admisiilor nu se realizează. (funcţia de reglaj nu
este eficientă.)
(2) unul sau mai multe din grupuri PORNITE (ON) :
Când unul sau mai multe grupuri înregistrate ca puncte de
admisie sunt pornite, funcţia de reglaj este lansată
(3) Toate PORNITE :
Când toate grupurile înregistrate ca puncte de admisie
sunt pornite, funcţia de reglaj este lansată.
(4) unul sau mai multe grupuri sunt OPRITE (OFF) :
Când unul sau mai multe grupuri înregistrate ca puncte de
admisie se opresc, funcţia de reglaj este lansată.
(5) Toate OPRITE :
când toate grupurile înregistrate ca puncte de admisie
se opresc, funcţia de reglaj este lansată.

Operare

Setare sistem
Element
meniu

*1 Selectare "Unul sau mai multe grupuri este/ sunt PORNIT (E) (sau OPRITE)" în
timp ce unele puncte de admisie de blocare sunt deja PORNITE (sau OPRITE)
nu va lansa o nouă funcţie de reglaj pentru blocare chiar când un alt punct de
admisie pentru blocare este PORNIT (sau OPRIT). (în momentul în care condiţia
selectată a devenit invalidă şi, când condiţia selectată este satisfăcută din nou,
funcţia poate fi lansată.)
*2 Când apare o eroare de comunicare în unul din punctele de admisie pentru
blocare, condiţia va fi verificată doar la punctele de admisie pentru blocare
în stadiul normal de comunicare.

• "Înregistrarea ţintelor de reglaj"
Un singur grup sau zonă este înregistrat (ă), care va fi reglat când apare condiţia de
blocare.
* dacă condiţia de blocare a fost îndeplinită în timpul unei erori de comunicare în ţinta
de reglaj, funcţia de reglaj pentru blocare nu va fi lansată până când eroarea de
comunicare nu va fi îndepărtată.

• "Setări ale detaliilor de reglaj"
Sunt definite detalii ale operaţiunilor de reglaj pentru dispozitivul ţintă unde
condiţia de blocare este îndeplinită. Operaţiile de reglaj disponibile sunt descrise
mai jos. Operaţiile multiple pot fi setate la un anumit interval de timp. (Ex. :
Comanda de pornire şi Schimbarea setării temperaturii)
• comenzi Pornire / Oprire
• comutare mod de operare
• schimbarea setării temperaturii
• setarea permiterii / interzicerii operaţiunilor din telecomandă
(Pornire / Oprire, setare temperatură, comutare mod de operare)
• Comutare mod de ventilare (*)
• Comutare cantitate ventilaţie (*)
* pentru HRV
Pentru un program de blocare, pot fi specificate maxim două ieşiri de blocare.
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Setare sistem
Element meniu

Operare
(Referinţă)

Descriere
Operaţiunile de reglaj când apare o eroare de comunicare în punctele
de admisie pentru blocare
Exemplul 1) când apare o eroare de comunicare în oricare din punctele de admisie
pentru blocare, condiţia va fi verificată doar pentru punctele de admisie
pentru blocare în stadiul de comunicare normal.
1-00 1-01
1-02 1-03
Când "Toate PORNITE" este
selectat,
schimbarea
stării
prezentată în figura din partea
stângă poate lansa funcţia de reglaj
pentru blocare.

Exemplul 2) chiar dacă punctul de admisie pentru blocare recuperat din eroarea
de comunicare întruneşte condiţia specifică, funcţia de reglaj a blocării
poate fi iniţiată.
1-00 1-01
1-02 1-03
Când "Unul sau mai multe grupuri
PORNIT (E) este selectat, schimbarea
stării prezentată în figura din partea
stângă nu poate lansa funcţia de reglaj
pentru blocare.

Exemplu 3) când o eroare de comunicare apare în punctul de admisie pentru blocare
şi, în consecinţă, condiţia specifică este întrunită, funcţia de reglaj pentru
blocare nu poate fi lansată.

1-00

1-01

1-02

1-03

Chiar şi când "Toate OPRITE " este
selectat, schimbarea de stare prezentată
în figura din partea stângă nu poate lansa
funcţia de reglaj pentru blocare.

Operaţiunile de reglaj când apare eroarea de comunicare în
echipamentul ţintă de reglaj
(1)

Punct de admisie pentru blocare
1-00 1-01
1-02 1-03
1-10

Condiţia punctelor de admisie
pentru intrare
"Toate PORNITE" este selectat.
Condiţia punctelor de admisie
pentru blocare nu este întrunită.

(2)

(3)

(4)

(5)
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Deşi condiţia punctelor de admisie
pentru blocare este întrunită,
eroarea de comunicare în ţinta de
reglaj nu va permite lansarea
funcţiei de reglaj a blocării.
Chiar şi când ţinta de reglaj îşi
revine din eroarea de comunicare,
funcţia de reglaj a blocării nu este
lansată.

În acest caz, când condiţia
punctelor de admisie a blocării a
devenit invalidă şi când condiţia
este din nou îndeplinită, funcţia de
reglaj a blocării poate fi lansată.

Vezi pag.

79

-

80

Setare Sistem

Descriere

Element meniu

În următoarea secţiune, este descrisă utilizarea funcţiei de reglaj a blocării simple prin
exemple.
Privind figura de mai jos, sunt oferite exemple de setare a programului de reglaj a
blocării.

Operare
(Referinţe)
Vezi paginile

79

-

80

[Exemplul 1 de reglaj de blocare]
Când una din unităţile de aer condiţionat de la etajul al doilea (1-00, 1-01) începe
să funcţioneze, HRV (1-02) va porni. Când toate unităţile de aer condiţionat (1-00,
1-01) de la etajul al doilea se opresc, HRV (1-02) se va opri.
[Exemplul 2 de reglaj de blocare]
Când cheia primului etaj (2-03)* este blocată, unitatea de aer condiţionat (2-00 la202) se va opri, operaţiunile de Pornire/Oprire ale telecomenzii inteligente cu touch
screen vor fi interzise.
* : Semnul
prezentat în figura de mai jos reprezintă o cheie. În acest exemplu,
închiderea cheii în unitatea Di permite conectarea unui punct de conectare pentru
închidere (ON).
Înainte ca comanda de blocare
să fie activată

11-00

2-00 2-01

1-01

1-02

(HRV)

2-02

Denumire Zona: Zona 1F

03
(deschis)

Operare

Unitate aer condiţionat (1-00) în
funcţiune
Unitate Di (2-03) blocată

52

Setare sistem
Element meniu

Descriere
• Limitări ale funcţiei de blocare simplă

În funcţia de blocare simplă, setarea unor condiţii inconstante de admisie / ieşire
este permisă după cum este descris mai jos
* Prioritatea programului de blocare este determinată în aşa fel încât programul inferior
are o prioritate mai mare, iar ieşirea 2 are o prioritate mai mare decât ieşirea 1.

Exemplu 1) Când punctul de admisie pentru blocare şi ţinta de reglaj sunt aceleaşi
I
e
ş
i
r
e
b
l
o

Rezultat : 1-00 nu poate fi lansat. (chiar dacă a fost lansat, va fi oprit de funcţia de reglaj a blocării.)

Exemplul 2) când punctul de admisie pentru blocare şi ţinta de reglaj sunt aceleaşi,
dar elementele de reglaj specifică operaţiuni diferite

Rezultat : se execută ieşirea de blocare 2 cu prioritate mai mare (1-01 opriri.)
Setările condiţiilor de admisie / ieşire descrise în exemplul 3 de mai jos vor duce la
defectarea unităţii de aer condiţionat; astfel, nu folosiţi niciodată aceste setări.

b
l
a
r
e
t

Rezultat: programul de blocare este repetat la nesfârşit. În exemplul de mai sus, unităţile de aer
condiţionat: operaţiile de Pornire/ Oprire 1-00 şi 1-01 se repetă la nesfârşit
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Operare
(Referinţe)
Vezi pag.

Descriere

Blocare simplă
Schimbare nume

[schimbarea denumirii programului de blocare simplă]
Puteţi modifica denumirea blocării simple cu una inteligibil.

Blocare simplă
Validitate blocare /
setare invaliditate

[Determinaţi validitatea / invaliditatea setării blocării simple]
În cele din urmă, poate fi specificat dacă setarea de blocare simplă este validă
sau invalidă. Programul invalid nu va funcţiona.

Operare
(Referinţe)
Vezi pag.

81
Vezi pag.

81

Operare

Setare sistem
Element meniu

54

Setare sistem
Element meniu

Afişare
Istoric
Calibrarea
panoului digital

Versiunea de
informare

55

Descriere
Acest meniu va fi afişat pe ecran stocat în memoria telecomenzii
inteligente cu touch screen şi folosit pentru a stoca date pe cardul de
memorie (customer-arranged).
Meniul pentru ajustarea poziţiilor butoanelor de pe panou folosi ca ecran al
telecomenzii inteligente cu touch screen.
Dacă un fenomen ca Telecomanda inteligentă cu touch screen nu
recunoaşte apăsarea pe butonul prezentat pe ecran” apare repetat,
folosiţi acest meniu pentru a calibra panoul digital.
Aceasta oferă informaţii despre întreţinere. Meniul prezintă numărul
versiunii software-ului pentru telecomanda inteligentă cu touch screen
folosit în prezent.

Operare
(Referinţă)
Vezi pagina

76
Vezi pagina

77

Vezi pagina

82

Operarea meniului de setare a sistemului
Ecran 1 Ecran de monitorizare

Privire asupra setării sistemului
Ecran meniu

1.

Apăsaţi butonul 1 [S] de pe Ecranul 1 de
monitorizare.

2. Ecranul 2 Meniu Setare Sistem apare
(vezi stânga jos).
Dacă se setează o parolă, ecranul
nu apare decât dacă parola este
introdusă.

3. Selectaţi un element din meniul setare
sistem.

3-1. Selectaţi un element din meniul cu mai

Screen 2 System Setup Menu

multe opţiuni (2)
•
Sistem
•
Atm reglaj
3-2. Faceţi click pe elementul ce va fi setat
(3) şi apăsaţi butonul [Execute] (4).
Exemplul din stânga
prezintă apariţia ecranului
pentru setarea parolei.

3-3. Apare ecranul de setare selectat .
3-4. Când setarea a fost realizată pe ecranul

Operare

de setare , apăsaţi Exit (OK) sau Anulare.
Operarea detaliată este
descrisă mai jos.

3

3-5. Reapare ecranul 2.

5

Setarea selectată este
completă.
3-6. Dacă un alt punct va fi
setat, repetaţi operaţia 3-1
- 3-5.
Dacă nu se mai setează
niciun punct, apăsaţi
butonul [Close] (5).
Ecranul 1 Ecran de
monitorizare reapare.
În următoarele pagini este descrisă operarea
sistemului în ordine.
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Operarea meniului de setare a sistemului
Setare parolă

Ecran 1 Setare Parolă

1. Selectaţi Setare Parolă aşa cum este
descris la pagina 56.

2. Apare ecran 1 Setare Parolă,

1

prezentat în partea stângă.

3. Selectaţi Enable (activare) sau Disable

1

(dezactivare) pentru parolă Protecţie 1.
Dacă este selectat Invalida, apăsaţi
butonul [Close] / Închis (2). Setarea este
completă. Dacă selectaţi Valida, apare
Ecranul 2 Introduceţi parola.
Realizaţi următoarea operaţie de la 4 la
7.

2

4). Folosiţi tastatura de pe panou pentru
a introduce parola.
Notă: Parola este sensibilă (vezi (4)).
Aveţi grijă să introduceţi parola
exactă.
O parolă poate avea cel mult 32
Caractere.
Dacă un caracter este greşit,
apăsaţi butonul [Back Space]
(5).

Screen 2 Enter Password

5

5. Când setarea a fost realizată, apăsaţi
butonul [OK] (3).
Apăsarea butonului [Anulare] este
egală cu setarea butonului Invalid
pentru protejarea parolei.

4

6. Pentru confirmare, vă rugăm să
reintroduceţi parola pe ecranul care
apare. Introduceţi parola aşa cum
este descris la 4. Va apărea ecranul
3.

3
Screen 3
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7.

Apăsarea butonului [Close] (6)
completează setarea.
(Notă): pentru a schimba parola, apăsaţi
butonul [ Modificare Password] (7) [Modificare
parolă) 7 şi repetaţi operaţiunile de la 4 - 7.
* Setarea parolei este posibilă în acelaşi
mod atât pentru protejarea parolei
administratorului cât şi pentru deblocare.

Operarea meniului de setare a sistemului
Setare interval de timp

Screen 1 Time Setup

1. Selectaţi Setare interval de timp
1

2

aşa cum este descris la pagina 56.

2. Apare ecran 1 Setare interval de
timp, care este prezentat în partea
stângă.
Apăsaţi butonul [Modificare] 1 .
Apare căsuţa de dialog pentru
setare interval de timp pe Ecran
2.

3. Apăsaţi butonul cheie număr pentru a
seta anul, luna, ziua, ora, minutul şi
secunda.

Screen 2

4. Când setarea a fost realizată, apăsaţi
butonul [OK] 3.
Ecran 3 Confirmare apare.

5. A se vedea Notă pagina 25. dacă

Operare

modificarea setării intervalului de timp
nu cauzează nicio problemă, apăsaţi
butonul [OK] 4. Setarea intervalului de
timp este completă.
Pentru a anula setarea, apăsaţi butonul
[Anulare].

Screen 3 Confirmation

4
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Operarea meniului de setare a sistemului
Setare iluminare de veghe

Screen 1 Fundal Setup

1

1

1. Selectaţi Setare Lumină Fundal aşa cum este
2

descris la pagina 56.
2.Apare Ecran 1 Setare Lumină Fundal,
prezentat în partea stângă.

3. Apăsaţi pe Activare sau Dezactivare pentru
Lumină Fundal auto Oprit 1).

3

3

Dacă selectaţi Dezactivat mergeţi la pasul 6.

Atenţie
Pentru o durată de funcţionare mai lungă,
selectaţi Activat când nu doriţi ca fundalul să fie
iluminat tot timpul. Fundalul o dată OPRIT este
iluminat din nou când panoul este apăsat sau
activat automat de orice eroare generată în
unitatea de aer condiţionat dacă Activat este
selectat pentru 5. Auto On Detect Err.

4. Apăsaţi
butonul [Modificare] (2).
Caseta de dialog este afişată

Setaţi intervalul de timp pentru oprirea
automată.

5. Setaţi PORNIREA automată a
fundalului când o eroare este generată
în unităţile de aer condiţionat selectând
Activat sau Dezactivat (3)

6. Apăsaţi butonul [OK] 4.

Pentru a întrerupe setarea,
apăsaţi butonul Anulare.
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Operarea meniului de setare a sistemului
1

Setare grup
1

17
18
2
3

Ecran 2 Setare Grup

10

1.Selectaţi Setare grup aşa cum este
descris la pagina 56.
2.Apare ecran 1 Setare Grup, care
este prezentat în partea stângă.
3.Selectaţi grupul ce va fi setat cu (1).
Apăsaţi butonul [Setare] (2).
Este afişat Setare grup în ecran 2.
4.Apăsaţi butonul [Modificare] (3).
Apare Ecran 2 Introducere Nume grup.
Folosiţi tastatura de pe panou pentru a
introduce numele în aşa fel încât să fie
conţinut în casetă (4).
Dacă nu este încape în casetă, reduceţi
numărul de caractere şi reintroduceţi.

[Cum se foloseşte tastatura]

11

12

16
Ecran 3 Introducere nume grup

4
7

(6 ): Buton pentru selectare
majuscule şi minuscule.
(7) : Buton pentru a corecta
intrările greşite.
Apăsaţi o dată şi ştergeţi un
caracter din partea stângă
începând din dreptul cursorului.
(8): Buton pentru a muta cursorul.
(9) : Candidatele pentru intrare sunt
afişate. Cuvinte presupuse a fi
intrări pentru nume deja implicate.
Când toate intrările au fost realizate,
Apăsaţi butonul [OK] 5.
Pentru a anula, apăsaţi butonul
[Anulare]. Reapare Ecran 2 Setare
Grup.
5..Apăsaţi butonul [Modificare] (10) şi
introduceţi numele aşa cum este
prezentat la pasul 4 de mai sus
6.Apăsaşi butonul [▲] sau [▼] (11)pentru a
selecta o icoană.

Operare

Ecran 1 Setare Grup

Selectarea icoanei nu afectează
operarea grupului.

6
5
Ecran 4 Limită temp.

9

8

13
14

15

7.Apăsaţi butonul [Limită Temp.] 12. Apare
Ecran 4 Limită Temperatură. Selectaţi
Activat sau Dezactivat (13) pentru
setarea limitelor pentru grupul selectat
în prezent.
Dacă selectaţi Yes, setaţi limitele
apăsând butonul [OK] 15. Apăsaţi
butonul [Modificare] 14 şi setaţi
intervalul de restricţie.
Reapare Ecran 2 Setare grup.
8.Selectaţi poziţia cu butonul [Jos] sau
[Sus] 17 pentru a prezenta grupul
selectat în zona respectivă.
9.Apăsaţi butonul [OK] 18.
Pentru a anula setarea, apăsaţi
butonul [Anulare].
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Operarea meniului de setare a sistemului
Setare zonă

Screen 1 Zone Setup

1. Selectaţi Setare Zonă aşa cum

2

este descris la pagina 56.
2.Apare Ecran 1 Setare Zonă, care este
prezentat în partea stângă.
3.Pentru a adăuga o zonă, apăsaţi butonul
[Adaugă] (1)
O zonă este adăugată cu numele Z-000.
Pentru a modifica zona, selectaţi cu
(2) zona ce vreţi să fie modificată.
Apăsaţi butonul Setare. Este afişată
setare zonă în Ecranul 2.

1
16

4.Apăsaţi butonul [Modificare] (4).
Apare Ecran 3 Introducere denumire
grup. Folosiţi tastatura de pe panou
pentru a introduce numele în aşa fel
încât să fie conţinut în casetă (5).

3

Dacă nu este încape în casetă, reduceţi
numărul de caractere şi reintroduceţi.

Screen 2 Zone Setup

[Cum se foloseşte tastatura]
12

14

13

15
Screen 3 Enter Group Name

(7) : Buton pentru selectare majuscule şi
minuscule
(8): Buton pentru a corecta intrările
greşite.
Apăsaţi o dată şi ştergeţi un
caracter din partea stângă
începând din dreptul cursorului.
(9): Buton pentru a muta cursorul.
(10) : Candidatele pentru intrare sunt
afişate. Cuvinte presupuse a fi intrări
pentru nume deja implicate.
Când toate intrările au fost realizate,
apăsaţi butonul [OK] (6).
Pentru a anula, apăsaţi butonul
Anulare. Reapare Ecran 2 Setare
grup.
5. Apăsaţi butonul [Modificare] 11) şi
introduceţi numele aşa cum este
prezentat la pasul 4 de mai sus.
6. Apăsaţi butonul [▼] sau
[▲] pentru a selecta o icoană.
Selectarea icoanei nu afectează
operarea grupului.

7. Pentru operarea în funcţie de zonă,
pentru a porni grupurile în zonă unul
după altul şi nu unul câte unul, apăsaţi
butonul Activat pentru Interval Pornire
13. Pentru a porni grupurile deodată,
apăsaţi Dezactivat.
Dacă selectaţi Activat, apăsaţi butonul
[Modificare] 14 şi setaţi timp interval
pentru pornirea secvenţială a grupului.

5

(Notă) pentru zona colectivă, setările
din fabrică sunt Activate pentru
Interval Pornire şi 2 (secunde)
pentru Interval.

7
10
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6

9

Operarea meniului de setare a sistemului
Setare zonă 2
19

17

8. Setaţi grupurile ce vor fi înregistrate
pentru zona selectată în prezent.
Pentru a adăuga un grup zonei,
selectaţi grupul ce va fi adăugat cu
(17) şi apăsaţi butonul [<<] (18).
Pentru a şterge un grup înregistrat
pentru o zonă, selectaşi grupul ce va fi
şters cu (19) şi apăsaţi butonul [>>] (20)
Butonul [Up] (în sus) sau [Down] (în
jos) (21) permite schimbarea ordinii
afişării grupurilor în zona selectată pe
ecranul de monitorizare.
Grupul prezentat la partea
superioară este unitate
reprezentativă pentru zonă.
In exemplul Ecran 3 prezentat în
partea stângă, 1F Lobby este
unitatea reprezentativă pentru
zona 1F.

18
21
20

22

Setări locale

Screen 1 Locale setting

1

1

Operare

Când toate editările au fost efectuate,
apăsaţi butonul [OK] (22).
Pentru a anula setarea, apăsaţi butonul
[Anulare].

1.

2

Selectaţi “Locale Setting” conform
procedurii de operare prezentată la pagina 56.

2. Confirmaţi că ecranul cu setări locale
de pe Ecran 1 va fi afişat în coloana
din stânga.

3. Selectaţi limba apăsând butonul [<<], [>>]
(1) de pe ecranul setări locale.
(Detaliile setărilor nu se vor modifica.)

4. Alegeţi limba cu ajutorul buton ului
radio (2) de setare a limbii.

5. În cele din urmă, apăsaţi butonul [OK] (3).
Pentru a anula setările efectuate,
apăsaţi butonul [Anulare].
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Operarea meniului de setare a sistemului
Setare reţea

Screen 1 Network Setting

1

1. Selectaţi “Network Setting” conform
procedurii de operare prezentată la pagina 56.

3

2. Confirmaţi că ecranul de setare al reţelei
Ecranul va fi afişat aşa cum este
prezentat în coloana din stânga.

5

3. Apăsaţi butonul [Modificare] (1) şi
introduceţi un nume de gazdă pe ecranul de
intrare.

6

7

4. Apăsaţi butonul [Modificare] (2) şi
5.

introduceţi adresa IP în caseta de
intrare
Apăsaţi butonul [Modificare] (3) şi

introduceţi şablonul Subnet în ecranul de
intrare.

6. Apăsaţi butonul [Modificare] (4) şi
introduceţi o poartă de intrare implicită
în ecranul de intrare.

7. Apăsaţi butonul [Modificare] (5) şi
introduceţi DNS primar în ecranul de
intrare.

8. Apăsaţi butonul [Modificare] (6) şi
introduceţi DNS secundar în ecranul
de intrare.

9.

După realizarea setărilor, apăsaţi butonul
[OK] 7.
Pentru a anula setările efectuate, apăsaţi
butonul [Anulare].
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Operarea meniului de setare a sistemului
Ecran 1 Setare culoare icoană

Setare culoare icoană

1. Selectaţi “Stare Culoare Icoană”
conform procedurii de operare de la
pagina 56.

1

2.

1

Confirmaţi afişarea ecranului de
setare a culorii icoanei Ecran 1 aşa
cum este prezentat în coloana din
stânga.

3. Selectaţi culoarea dorită cu ajutorul

4. Apăsaţi butonul [OK] 2 .
Pentru a anula setările efectuate, apăsaţi
butonul Anulare.

Operare

2

butonului radio 1 pentru a modifica
culoarea icoanei de Pornire/Oprire de
pe ecranul de monitorizare. A se nota
că la oprire culoarea icoanei este
verde deschis şi la pornire culoarea
icoanei este roşu la setările din
fabrică.
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Operarea meniului de setare a sistemului
Screen 1 License key input

Introducere cheie licenţă
1.Selectaţi “License key input” conform procedurii
de operare de la pagina 56.
2.Confirmaţi că Ecranul 1 ecran introducere
cheie licenţă va fi afişat aşa cum este
prezentat în coloana din partea stângă.
3. Apasă butonul [Adaugă] (1) şi introduceţi o
cheie de licenţă software care apare în
căsuţa de dialog.

În acest caz, aveţi grijă la
introducerea cheii pentru că aceasta
nu poate fi înregistrată dacă are în
conţinut litere minuscule sau
majuscule incorecte.

[Cum se foloseşte tastatura]

2

(3): Butonul pentru a schimba
majusculele în minuscule şi
invers
(4) : Buton pentru ştergerea unui caractere
prin apăsarea unei chei incorecte

Screen 2 Input Screen

Puteţi şterge câte caractere doriţi din poziţia
cursorului la stânga apăsând acest buton de
câte ori este necesar.
(5): Buton pentru a muta cursorul
După efectuarea setărilor necesare,
apăsaţi butonul [OK] (6).
Pentru a anula setările efectuate,
apăsaţi butonul [Anulare] şi
reveniţi la Ecranul 1 Ecranul
pentru introducerea cheii de
licenţă.

3
6

4. După adăugarea opţiunii, apăsaţi
butonul [OK] (2) pentru a determina
cheia licenţei. Apoi, apăsaţi butonul
[OK]pentru a reporni ecranul de
confirmare pentru a reporni
telecomanda inteligentă cu touch
screen.
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Operarea meniului de setare a sistemului
Setare Program şi Calendar

Ecran 1 Setare Program

1

Înainte de a seta calendarul, citiţi informaţiile
de la pagina 35 pentru a decide ce fel de
calendar va fi setat şi efectuaţi următoarele
operaţiuni.
În cele ce urmează este prezentat un
exemplu de setare efectuat ţinându-se cont
de zona 2 de la pagina 35.

2

Acest exemplu prezintă setarea care
determină care sunt zilele din calendar ce vor
fi folosite ca zile speciale (cum ar fi vacanţele
de vară) ce necesită un reglaj diferit al
unităţilor de aer condiţionat faţă de cel
săptămânal.

1.Selectaţi “Schedule setting” conform
procedurii de operare de la pagina 56.

2.Confirmaţi că Ecranul 1 ecran pentru

Ecran 2 Setare Calendar

setare program va fi afişat aţa cum
este prezentat în coloana din partea
stângă.

3.Selectaţi un program din (1) pentru a
3

stabili sau modifica calendarul.

5

4.Apăsaţi butonul [Calendar Setup] (2)
pentru a afişa Ecranul 2 Ecran de setare
calendar. Iniţial, setările săptămânale
sunt realizate. Selectaţi o lună pentru
modificare la 3 şi o 'zi pentru modificare
la 4. Apoi, selectaţi un model pentru ziua
aleasă de la 5.
∗ bifaţi o Casetă de setare pentru a
afişa un buton radio pentru fiecare
model.
Această setare poate fi realizată
pentru următoarele 13 luni.

4
6

5.

Operare

3

După efectuarea setărilor necesare,
apăsaţi butonul [OK] 6 şi reveniţi la
Ecranul 1 ecran de setare program.
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Operarea meniului de setare a sistemului
Setaţi programul şi
evenimentul

Screen 1 Schedule Setup

Înainte de a seta un eveniment, citiţi informaţiile
de la pag. 36 pentru a decide ce fel de
eveniment va fi setat şi efectuaţi următoarele
operaţiuni.
[ În cele ce urmează este prezentat un exemplu
de setare efectuat ţinându-se cont de
informaţiile de la 36]

1
2

Screen 2 Event List

1. Selectaţi “Schedule Setup” conform procedurii
de operare prezentată pa pagina 56.
2. Confirmaţi că Ecranul 1 ecran pentru setare
program va fi afişat aţa cum este
prezentat în coloana din partea stângă.
3.Selectaţi un program din (1) pentru a stabili sau
modifica evenimentul (evenimentele).
4.Apăsaţi butonul [Event setting] (2) pentru a
afişa lista de evenimente (Ecran 2).
Aici, operaţiile programate sunt setate
pentru fiecare din cele 17 astfel de zile
(de duminică până sâmbătă, Ex1 la
Ex10). Mai întâi, folosiţi meniul cu mai
multe opţiuni (3) pentru a determina o zi
din cele 17 pentru care evenimentele vor
fi setate. Ecranul 2 indică că Luni a fost
selectat.
5.În cele ce urmează sunt descrise în ordine
funcţiile butoanelor de la (4)-(8).
(4) Adăugare
Folosiţi butonul pentru a adăuga un nou
eveniment. Apăsând acest buton duce la apariţia
Ecranului 3 ecran de setare eveniment afişat pe
următoarea pagină.

8
9

3

4

5

6

7

10

Pentru detalii privind operaţiunea e setare a
evenimentului, citiţi descrierile oferite la
pagina următoare.

11

(5). Copiere :
Folosiţi acest buton pentru a efectua
aceeaşi setare ca şi pentru setarea
anterioară a evenimentului. Selectaţi evenimentul
setat anterior de la 9. Apăsaţi butonul de copiere 5
pentru a copia evenimentul.
Apăsaţi butonul [Modificare] (6) (descris
mai jos) pentru a modifica evenimentul
copiat.
(6) Modificare
Folosiţi butonul pentru a modifica evenimentul
înregistrat anterior. Selectaţi evenimentul ce va fi
modificat de la 9 şi apăsaţi butonul [Modificare] (6).
(7) Ştergere :
Folosiţi acest buton pentru a şterge evenimentul
înregistrat anterior. Selectaţi evenimentul de la (9)
şi apăsaţi butonul [Delete] (7).
(8). Editare programe :
Acest buton oferă funcţii similare celor ale butonului
de copiere. Acest buton poate fi folosit pentru
copierea evenimentelor stabilite pentru mai multe zile
(de duminică până sâmbătă, Ex 1 la Ex 10) într-un
alt set de zile (de duminică până sâmbătă, Ex 1 la Ex
10). (Pentru detalii asupra Editării programelor, citiţi
informaţiile de la pagina 71 “Funcţii convenabile.”)
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O descriere completă a fiecărui buton a fost oferită
mai sus.
În cele ce urmează se prezintă modul în care se
realizează setările.
Pentru a defini o nouă operaţie, apăsaţi butonul
[Adaugă] (4). pentru a modifica operaţiunea de
setare anterioară, apăsaţi butonul [Modificare] 6.
6.Apăsaţi butonul Adaugă sau Modificare de la
pagina anterioară, şi Ecranul 3 ecran setare
eveniment va fi afişat. Setările curente ale
evenimentelor sunt prezentate în partea stângă a
butoanelor 12 -17.
În cele ce urmează sunt descrise în
ordine evenimentele care pot fi realizate.
•
Oră eveniment :
A ce citi timpul de setare eveniment. Va
apărea tastatura pentru înregistrarea
timpului prin apăsarea butonului [

•

Modificare] (12) şi introduceţi timpul.
•
Ţinta :
A se vedea zona sau grupul unităţilor de aer
condiţionat ce vor fi reglate. Apăsaţi butonul
[Modificare] 13 pentru a selecta o zonă sau
grup pentru care operaţiunile din program,
trebuie realizate.
Pornire / Oprire :
Setează Pornire, Oprire sau Nicio modificare.
Folosiţi meniul cu mai multe opţiuni 14 pentru
această selecţie.

Cum se realizează setarea pentru telecomandă
manuală
Pornire / Oprire :
Selectaţi Permitted (permis) , Stop Only (Doar
oprire), Prohibited (Interzis) sau No change (nicio
modificare) din meniul cu mai multe operaţiuni (15).
Mod de operare :
Selectaţi Permitted (permis), Prohibited (Interzis)
sau No change (nicio modificare) din meniul cu mai
multe operaţiuni (16).
Setare Temperatură :
Selectaţi Permitted (permis), Prohibited
(Interzis) sau No change (nicio modificare) din
meniul cu mai multe operaţiuni (17).

Operare

Ecran 3 Setare Eveniment

* Setare avansată :
[Apăsaţi butonul (18) pentru a afişa Ecranul 4
ecran de setare avansată.]
Descrierile setării avansate sunt prezentate pe
pagina următoare.
După setarea operaţiei şi efectuarea setărilor
avansate de pe următoarea pagină, apăsaţi
butonul [OK] (19
..) pentru a anula setările efectuate,
apăsaţi butonul [Anulare] (20) pentru a reveni la
Ecranul 2 al paginii anterioare. Când se realizează
setări
suplimentare,
repetaţi
operaţiunile
prezentate la paşii 5 şi 6. După efectuarea
setărilor necesare apăsaţi butonul [OK] de pe
ecranul 2 al paginii anterioare.

68

Operarea meniului de setare a sistemului
Ecran 4 Setare Avansată

7.

Apăsaţi butonul [Advanced setting] (18) de pe

ecranul 3 ecran de setare evenimente pentru a afişa
Ecranul 4 ecran de setare avansată. Setările actuale
ale evenimentelor sunt prezentate în partea stângă a
butoanelor 21-24.

25

•
Mod de operare:
Citiţi informaţiile privind modul de operare pentru o
zonă sau grup. Selectaţi Cool, Heat,
Auto,
Fan, Set Point sau No change.
A se nota că sunt
disponibile doar trei
moduri (Set Point, Fan şi No
change)
când o zonă ţintă sau grup (care se
află sunt rezerva selectării modului) nu
oferă
opţiunea de a alege “heating”
(încălzire) sau
“cooling” (răcire). În
acest caz, puteţi selecta unul
din
modurile din meniul cu mai multe
opţiuni 21.
Reglare temperatură :
Citiţi informaţiile despre răcire sau încălzire.
Când s-a selectat „cooling” sau “heating”
(oferindu-vă posibilitatea de a selecta
“heating” sau “cooling”), unitatea de aer
condiţionat funcţionează în modul selectat
de răcire sau încălzire.

•

•
•

Setare temperatură:
Setaţi temperatura unei zone sau grup.
Apăsaţi butonul 2 [Modificare] sau
[Disabled]după caz. Când apare o tastatură
pentru înregistrarea temperaturii şi
introducerea temperaturii dorite de pe acea
tastatură, apăsaţi butonul [Modificare].
Butonul Invalidat este afişat doar când
butonul [Modificare] este apăsat o dată iar
temperatura dorită este setată. Apăsaţi
butonul [Disabled] pentru a anula
temperatura setată prin butonul [Modificare].
Când se programează ventilaţia, următoarele
setări trebuie efectuate.
Deşi acest meniu de setare este afişat
indiferent de ventilare, nicio ventilare nu are
loc fără setarea evenimentului.
Mod ventilare:
Setaţi modul de ventilare. Puteţi selecta Auto,
Normal, All heat exchange sau No change
din meniul cu mai multe opţiuni 23.
Cantitate ventilaţie :
Setaţi volumul de ventilaţie. Puteţi selecta
Auto (Normal), Weak / Slab (Normal),
Strong/ Puternic (Normal), Auto (Freshen
up/ aerisire), Weak/ slab (Freshen up/
aerisire), Strong/ puternic (Freshen up/
aerisire) sau No change / fără modificare
din meniul cu mai multe opţiuni 24.
După efectuarea setărilor avansate,
apăsaţi butonul [OK] 25 pentru a reveni
la Ecranul 3 de la pagina anterioară.
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Ecran 1 Setare Program

Modificare denumire program

1. Selectaţi “Schedule Setup” conform
procedurii de operare de la pagina 56.

1

2. Confirmaţi că Ecranul 1 ecran de setare
program va fi afişat aşa cum se prezintă
în coloana din partea stângă.
3.Selectaţi un program din lista 1
pentru a modifica numele.
4.Va apărea un ecran tastatură prin
apăsarea butonului [Modificare Nume] 2
şi introduceţi denumirea zilei speciale
dorite.
O zi specială poate fi formată cu până la
16 caractere.

2

Ecran 2 Listă Evenimente

2

Modificare denumire zi specială

1. Selectaţi o zi specifică din meniul cu
1

mai multe opţiuni 1 din ecranul listă de
evenimente pentru a modifica
denumirea.

2. Confirmaţi
că butonul [Modificare Nume] 2
va fi afişat pentru ziua specială aleasă.
3. Va apărea un ecran tastatură prin

apăsarea butonului [Modificare Nume] 2
şi introduceţi denumirea zilei speciale
dorite.
O zi specială poate fi formată cu până
la 8 caractere.

Ecran 3 Setare Program

Program validare sau invalidare

1. în cele din urmă, validaţi sau invalidaţi un
program. Efectuaţi următoarele operaţiuni pe
Ecranul 3 ecran de setare program.
Selectaţi un program din lista 1 şi validaţi sau
invalidaţi programul la 2. Pe ecranul de
confirmare, apăsaţi [Yes] pentru a valida
programul şi butonul [No] pentru a-l invalida.
Apoi, bifaţi pentru a vedea afişat “Activat” sau
“Dezactivat” în partea dreaptă a 1 pentru a
confirma că programul a fost validat sau
invalidat cu succes.
Chiar dacă calendarul sau evenimentul nu este
stabilit, nicio funcţie de program nu funcţionează
decât programul nu este validat
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Ecranul 1 Instalarea programului

Funcţia 1
Copierea în unităţi
* Dacă este necesar să întrebuinţaţi din nou o setare pentru
o zi a săptămânii, aceasta funcţie vă ajută să copiaţi acea
setare pentru celelalte zile ale săptămânii.
Exemplu: Când folosiţi acelaşi program de
luni până vineri, stabiliţi o setare pentru luni,
apoi copiaţi-o pentru zilele marţi – vineri
pentru a elimina efortul de a efectua aceste
setări pentru fiecare zi a săptămânii.
1.

Selectaţi
„Instalarea
Programului”
conform
procedurii de funcţionare prezentată la pagina 56.

2.

Asiguraţi-vă că Ecranul 1 pentru instalarea
programului apare aşa cum este prezentată în
coloana din partea stângă.

3.

Selectaţi un program de la (1) pentru a copia
setarea.

4.

Apăsaţi butonul [Setare] (2) pentru a afişa Ecranul
2 pentru setare.

5.

Apăsaţi butonul [Program] (3) pentru a afişa
Ecranul 3 pentru manipularea setării.
Următoarele descriu în ordine funcţiile butoanelor
de la (4) la (10).

Ecranul 2 Lista setărilor

Ecranul 3 Manipularea Setărilor
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Selectaţi o zi a săptămânii pentru o sursă de
copiere de la (4) şi apoi pentru o destinaţie de
copiere de la (5). În exemplul din coloana din
stânga, „Mon” este selectat ca fiind ziua
săptămânii pentru sursa de copiere iar „Tue” ca
fiind ziua destinaţiei de copiere.
Apoi, selectaţi setarea care urmează să fie copiată
la (6) şi apăsaţi butonul [>] (8) pentru a copia
setarea Nr. 01 de luni până joi.
Apăsaţi butonul [>>](9) pentru a copia toate
setările de luni până joi.
Apăsaţi o dată butonul [<] (10) pentru a şterge
setarea copiată incorect de la (7).
Trebuie să apăsaţi butonul [<] (10) de câte ori este
necesar pentru a şterge mai multe setări incorecte.
După efectuarea setărilor necesare, apăsaţi
butonul [OK] (11) pentru a reveni la Ecranul 2
pentru lista setărilor.

Operarea Meniului de Setare a Sistemului

Funcţia 2
Copierea şi Ştergerea în Unităţi ale Programelor
* Dacă este necesar să se reia o setarea a calendarului pentru
programul 1, această funcţie va ajută să copiaţi setările calendarului
la alt(e) program(e).

1.

Selectaţi „Instalarea Programului” conform procedurii de
funcţionare prezentată la pagina 56.

2.

Asiguraţi-vă că Ecranul 1 pentru instalarea programului
apare aşa cum este prezentată în coloana din partea
stângă.

3.

Apăsaţi butonul [Editarea Programelor] (2) pentru a afişa
Ecranul 2 pentru manipularea datelor.

(Pentru copierea unui element de instalare)
Selectaţi un program pentru o sursă de copiere de la (3) şi apoi
pentru o destinaţie de copiere de la (4). În exemplul din coloana din
partea stângă, programul sursei de copiere este programul 1 iar cel
al destinaţiei de copiere programul 2. Apoi, selectaţi elementul de
instalare (care urmează a fi copiat) din programul 1 din meniul rulat
(5). Pot fi selectate următoarele elemente de instalare.
•
Rescrierea tuturor elementelor de instalare
•
Rescrierea numai a elementului de instalare a
calendarului
După selectarea oricăruia dintre elementele de mai sus, apăsaţi
butonul [Aplică] (6). În cele din urmă, apăsaţi butonul [OK] (7) pentru
a încheia procedura de copiere. Pentru a anula setările efectuate
apăsaţi butonul [Anulare] (8) şi reveniţi la Ecranul 1 pentru instalarea
programului.

Operare

Exemplu:
Dacă se întrebuinţează din nou aceeaşi setare a
calendarului (precum cea pentru vacanţa de vară)
pentru
acelaşi
program,
efectuaţi
setările
calendarului pentru programul 1, apoi copiaţi-o
pentru celalalt program pentru a elimina efortul
necesar pentru efectuarea aceleaşi setări pentru
fiecare dintre programe.

(Pentru ştergerea elementului de instalare)
Selectaţi programul care urmează să fie şters de la (4). Apoi,
selectaţi elementul de instalare care urmează să fie şters din meniul
rulat (5). Se pot selecta următoarele elemente de instalare.
•
Ştergerea tuturor elementelor de instalare
•
Ştergerea doar a elementului de instalare a calendarului
După selectarea oricăruia din elementele de instalare de mai sus,
apăsaţi butonul [Aplicare] (6). În cele din urmă, apăsaţi butonul [OK]
(7). Pentru a anula setările efectuate, apăsaţi butonul [Anulare] (8) şi
reveniţi la Ecranul 1 pentru instalarea programului.
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Utilizarea Setărilor de Modificare
Înainte de efectuarea Setărilor de Modificare, citiţi cu atenţie
secţiunea Setări de Modificare de la pagina 37, şi efectuaţi
următoarea procedură.
1.

Observaţi pagina 56 şi selectaţi Setările de Modificare.

2.

Se afişează Ecranul 1 pentru Setări de Modificare, care
este prezentată pe partea stângă.
Această Ecran indică starea actuală (activ/inactiv) a
fiecărui grup de modificare automată pentru răcire /
încălzire, metoda de reglaj, valoarea fixată a diferenţei
de temperatură, şi numărul grupurilor unităţii interne
înregistrate.

3.

Apăsaţi un grup de modificare automată pentru răcire /
încălzire aşa cum este prezentat la (1), şi apoi apăsaţi
butonul [Modificare] (2).
4. Se afişează Ecranul 2 Setările Grupului de Modificare
Automată pentru Răcire / Încălzire, prezentat în stânga.
Mai întâi, selectaţi o metodă de reglaj de la (3). Sunt
disponibile următoarele trei metode de reglaj.
y Fixarea y Funcţionarea y Valoarea medie
Pentru detalii despre fiecare metodă de reglaj, vezi pagina 37.
5. Setaţi o valoare de diferenţă de temperatură pentru
modificarea automată de răcire / încălzire cu ajutorul
butonului [modificare] (4).
(Capacitatea de setare: 1°C – 7°C)
6. La (5), selectaţi o unitate internă pe care să o adăugaţi
la grupul de modificare automată de răcire / încălzire
care este selectat, şi apăsaţi butonul (6) pentru a o
adăuga.
7. Pentru a schimba ordinea grupului de intern înregistrat
(9), selectaţi o unitate internă care se va schimba de la
(7), şi mutaţi-o cu butonul de Sus sau cu butonul de Jos
(10).
Notă: Când se selectează metoda de reglaj „Fixare”,
unitatea internă afişată în partea de sus a căsuţei (9)
devine cea reprezentativă. Când se selectează metoda
de funcţionare „Funcţionare”, se efectuează găsirea unei
unităţi reprezentative începând de sus.
8. Când toate setările pentru acest grup de modificări
automate pentru răcire / încălzire (metoda de reglaj,
diferenţa de temperatură, înregistrarea unităţii interne)
sunt complete, apăsaţi butonul [OK] (11) (Pentru a
anula, apăsaţi butonul [Anulare] (12).)
Se afişează Ecranul 3 Afişarea Confirmării. Dacă nu
sunt probleme de modificare a setărilor, apăsaţi butonul
[Da] (13). Apare Ecranul 1, care este afişată în partea de
sus a acestei pagini. (Pentru a adăuga sau modifica
setările din grupul de modificări automate pentru răcire /
încălzire menţionat mai sus, apăsaţi butonul [Nu] (14).
Se afişează Ecranul 2.)
9. În Ecranul 1, selectaţi grupul de modificări automate
pentru răcire / încălzire care se activează de la (1), şi
apăsaţi butonul (15) pentru a o activa. (Confirmaţi starea
grupului (activ / inactiv) afişată la (16).) Doar grupul de
modificări automate pentru răcire / încălzire activ este
reglat automat.
10. În cele din urmă când toate modificările setărilor sunt
corecte, apăsaţi butonul [OK] (17). (Pentru a anula,
apăsaţi butonul Anulare (18).) Când se apasă butonul
[OK] (17), apare Ecranul 3 pentru Afişarea Confirmării.
Când nu sunt probleme de modificare a setărilor,
apăsaţi butonul [Da] (13). Acest meniu se încheie, şi
apare Meniul de Instalare a Sistemului.
(Când se apasă butonul [Nu] (14),
apare Ecranul 1 )
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Operarea Setărilor pentru Limitări de Temperatură

1.

Observaţi pagina 56 şi selectaţi Setările pentru Limitările de
Temperatură

2.

Se afişează Ecranul 1 pentru Setările pentru Limitări de
Temperatură, care este prezentată în partea stângă.
Acest ecran indică starea actuală (activ / inactiv) a grupului de
reglaj pentru limitarea a temperaturii camerei scăzută /
ridicată, şi starea setărilor pentru limitarea temperaturii
scăzute, limitarea temperaturii mari şi a numărului de grupuri
de unităţi interne înregistrate.

3.

Apăsaţi un grup de reglaj pentru limitarea a temperaturii
camerei scăzute / ridicate care urmează a fi setată sau
modificată aşa cum este indicată prin (1) şi apăsaţi butonul
[Modificare] (2).

4.

Se afişează Ecranul 2 Setările Grupului de Reglaj pentru
Limitările Superioare / Inferioare a Temperaturii Camerei,
prezentată în partea stângă. În primul rând, la (3), selectaţi
unitatea internă care urmează a fi adăugată la grupul de reglaj
pentru limitarea superioară / inferioară a Temperaturii Camerei
care este selectată, şi apăsaţi butonul (4) pentru a o adăuga.
Pentru a şterge o unitate internă din grup, selectaţi-o de la (5)
şi apăsaţi butonul (6).

5.

Fixaţi o limită inferioară a temperaturii camerei cu ajutorul
butonului [Modificare] (7) şi o limită superioară a temperaturii
camerei cu ajutorul butonului [Modificare] (8).
Categoria de setare: 2°C - 14°C pentru limita inferioară, 34°C 50°C pentru limita superioară.

6.

Când toate setările pentru acest grup de reglaj pentru
limitarea inferioară / superioară a temperaturii camerei
(înregistrarea unităţii interne, setarea limitei superioare şi a
limitei inferioare) sunt complete, apăsaţi butonul [OK] (9).
(Pentru a anula, apăsaţi butonul [Anulare] (10).) Se afişează
Ecranul 3 Afişarea Confirmării. Când nu mai sunt probleme de
modificare a setării, apăsaţi butonul [Da] (11).
Se afişează Ecranul 1, prezentată în partea de sus a acestei
pagini.
Pentru a adăuga sau modifica setările din grupul de reglaj
pentru limitarea superioară / inferioară a temperaturii camerei
menţionat mai sus, apăsaţi butonul [Nu] (12). Se afişează
Ecranul 2.

7.

De pe Ecranul 1, selectaţi un grup de reglaj pentru limitarea
superioară / inferioară a temperaturii camerei care se
activează de la (1), iar apoi apăsaţi butonul (13) pentru a-l
activa.
(Confirmaţi starea grupului (activ / inactiv)
afişată la (14).
Doar grupul de reglaj pentru limitarea superioară / inferioară a
temperaturii camerei care urmează să fie activat este reglat
automat.
În cele din urmă, când toate modificările setărilor sunt corecte,
apăsaţi butonul [OK] (15). (Pentru a anula, apăsaţi butonul
[Anulare] (16).)
Când se apasă butonul [OK] (16), se afişează Ecranul 3
Afişarea Confirmării. Când nu sunt probleme de modificare a
setărilor, apăsaţi butonul [Da] (11). Acest meniu se încheie, şi
apare Meniul de Instalare a Sistemului. (Când se apasă
butonul [Nu] (12), se afişează Ecranul 1.)

8.

Operare

Înainte de efectuarea Setărilor pentru Limitările de Temperatură,
citiţi cu atenţie secţiunea Setările pentru Limitările de Temperatură
de la pagina 42 şi efectuarea următoarei proceduri.
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Operarea Setărilor de Optimizare a Încălzirii
Înainte de efectuarea Setărilor de Optimizare a Încălzirii, citiţi cu
atenţie secţiunea Setări de Optimizare a Încălzirii de la pagina 45 şi
efectuaţi următoarea procedură.
1.

Observaţi pagina 56 şi selectaţi Setările de Optimizare a
Încălzirii.

2.

Se afişează Ecranul 1 Setări de Optimizare a Încălzirii,
prezentată în partea stângă.
Acest ecran indică starea de înregistrare actuală a Setărilor
de Optimizare a Încălzirii.

3.

Apăsaţi o unitate internă care urmează să fie adăugată aşa
cum este prezentată la (1), şi apăsaţi butonul (2) pentru a o
adăuga. Pentru a dezactiva acest reglaj, selectaţi o unitate
internă de la (3), şi apăsaţi butonul (4).

4.

În cele din urmă, când sunt înregistrate toate unităţile
interne, apăsaţi butonul [OK] (5).
(Pentru a anula, apăsaţi butonul [Anulare] (6).) Se afişează
Ecranul 2 Afişarea Confirmării. Dacă nu sunt probleme de
modificare a setărilor, apăsaţi butonul [Da] (7). Acest meniu
se încheie şi se afişează Meniul de Instalare a Sistemului.
Pentru a continua modificarea, apăsaţi butonul [Nu] (8). Se
afişează Ecranul 1.
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Verificare Istoric
1.

Selectaţi „Istoric” prin utilizarea metodei de funcţionare
descrisă la pagina 56.

2.

Se afişează Ecranul 1 Istoric aşa cum este prezentată în
coloana din stânga.

3.

Când verificaţi Istoricul operaţiilor de instalare a sistemului,
apăsaţi butonul [Istoricul Operaţiilor] (1) pentru a confirma că
Ecranul 2 Istoricul de operare este afişată. Operaţiile de
instalare a sistemului înregistrate în regulator sunt afişate în
ordinea în care au fost efectuate.

4.

Pentru a reveni la Ecranul Istoric, apăsaţi butonul [Închidere]
(5).

5.

Când verificaţi Istoricul operaţiilor de reglaj automat, apăsaţi
butonul [Istoricul Auto-reglaj] (2) pentru a confirma că Ecranul
(3) Istoricul de reglaj automat este afişată.

Utilizaţi meniul rulat (6) pentru a afişa următoarele elemente
pe ferestrele respective:
•
Istoricul Programului
Folosiţi acest element pentru a afişa înregistrările de
executare a programului.
•
Istoricul Reglajului de Operare a Încălzirii
Folosiţi acest element pentru a afişa înregistrările reglajului de
oprire optimă în timpul încălzirii.
•
Istoricul limitării de temperatură
Folosiţi acest element pentru a afişa înregistrările reglajului
limitării superioare / inferioare a temperaturii camerei.
•
Istoricul conexiunii simple
* Când achiziţionaţi softuri opţionale, se afişează elementele indicate mai
jos din meniul rulat (6) în plus faţă de cele indicate mai sus.
•
Istoricul divizării prop. Alimentare
•
Istoricul prin e-mail
•
* Cele 4 elemente indicate mai sus cu excepţia elementului
„Istoricul divizării prop. Alimentare” vor dispărea când se va
stinge regulatorul.
7.

Operare

6.

Pentru a reveni la Ecranul 1 Istoric, apăsaţi butonul [Închidere]
(7).

8.

Atunci când se salvează înregistrările acumulate pe cardul de
memorie, introduceţi un card de memorie flash PCMCIA
disponibil pe piaţă într-un slot disponibil în partea stângă a
Telecomenzii inteligente şi apăsaţi butonul [Output in file] (3).
* Aveţi grijă la introducerea cardului de memorie. Asiguraţi-vă atunci
când introduceţi un card de memorie ca partea din spate a cardului (nu
este asigurată cu eticheta numelui producătorului şi cu numele
modelului) trebuie să fie cu faţa în sus.
Când cardul de memorie a fost introdus forţat în direcţia greşită,
Telecomanda inteligentă se poate strica.
Atunci, apăsaţi butonul [OK] pentru a salva înregistrările în memoria
cardului.

9.

După verificarea înregistrărilor, apăsaţi butonul [Închidere] (4).
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Calibrarea Panoului de Reglaj
1.
2.
3.
4.

Observaţi pagina 56 şi selectaţi Calibrarea Panoului de Reglaj.
Se afişează Ecranul 1 Calibrarea Panoului de Reglaj,
prezentat în partea stângă.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi apăsaţi intersecţia crucii (1)
şi ţineţi apăsat pentru aproximativ 1 secundă.
Crucea s-a mutat. Repetaţi operaţiunea descrisă la pasul 3 de
cinci ori.
Când s-a încheiat calibrarea, Instalarea Sistemului va apărea
automat în 30 de secunde.

Setarea prin E-mail
* Funcţia e-mail (opţională) este dotată standard cu funcţia Web.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Selectaţi „Setarea prin E-mail” conform procedurii de
funcţionare indicată la pagina 56.
Confirmaţi dacă este afişată Ecranul 1 Setarea prin E-mail aşa
cum este prezentată în coloana din stânga.
Selectaţi „Activ” sau „Inactiv” pentru funcţia e-mail (1). Atunci
când s-a selectat „Inactiv” nu mai este necesară nicio
operaţiune de instalare adiţională pentru funcţia e-mail. Pentru
a continua operaţiunea de instalare, asiguraţi-vă că aţi selectat
butonul [OK] (27).
Puteţi monitoriza setarea actuală din zona de afişare (2).
Apăsaţi butonul [Setarea Serverului] (3) care afişează Serverul
Setării prin E-mail, Ecranul 2 se afişează aşa cum este
prezentată în coloana din partea stângă.
Apăsaţi butonul [Modificare] (4) şi introduceţi o adresă de
server SMTP în căsuţă.
Apăsaţi butonul [Modificare] (5) şi introduceţi un număr port de
server SMTP în căsuţă.
Selectaţi „Activ” sau „Inactiv” pentru Serverul POP (6).
Apăsaţi butonul [Modificare] (7) şi introduceţi o adresă de
server POP în căsuţă.
Apăsaţi butonul [Modificare] (8) şi introduceţi un număr de port
de server POP în căsuţă.
Apăsaţi butonul [Modificare] (9) şi introduceţi un ID user de
server POP în căsuţă.
Apăsaţi butonul [Parolă de Modificare] (10) şi introduceţi o
parolă de server POP în căsuţă.
În cele din urmă, apăsaţi butonul [OK] (11) pentru a reveni la
Ecranul 1 Setarea prin E-mail.
(Pentru a anula setările efectuate, apăsaţi butonul [Anulare].)
Apăsaţi butonul [Setarea Transmisiei] (12) pentru a afişa
Ecranul de transmisie a setării prin e-mail de la următoarea
pagina Ecranul 3.

Operarea Meniului de Setare a Sistemului
15. Apăsaţi butonul [Modificare] (13) şi introduceţi un interval de
retransmisie în căsuţă.
Intervalul de retransmisie este un interval de retransmisie
prin e-mail atunci când echipamentul prezintă erori
consecutive. Acest interval de timp (oră) trebuie să fie o
valoare de la 1 la 72. Iniţial, este setat la 2 ore.
16. Apăsaţi butonul [Modificare] (14) şi introduceţi un
identificator ITC în căsuţă. Numele specificat aici este afişat
în câmpul Subiect în timpul transmisiei prin e-mail.
17. Când adăugaţi un aparat de aer condiţionat datorită
confirmării eronate prin e-amil, selectaţi aparatul de aer
condiţionat de la (15) şi apăsaţi butonul [<<] (16).
Când ştergeţi un aparat de aer condiţionat datorită
confirmării eronate prin e-mail, selectaţi aparatul de aer
condiţionat de la (17) şi apăsaţi butonul [>>] (18).

18. Apăsaţi butonul [Setarea Adresei de e-Mail] (20) de la
pagina precedentă pentru a afişa Ecranul 4 Setarea adresei
de E-mail.
19.

Atunci când adăugaţi o adresă de mail datorită unei
notificări eronate prin e-mail, apăsaţi butonul [Adăugare] (21)
şi introduceţi adresa de e-mail în căsuţă.
(Pot fi înregistrate maxim 3 adrese de e-mail.)

Operare

După finalizarea operaţiunilor de editare necesare, apăsaţi
butonul [OK] (19) pentru a reveni la Ecranul Setarea prin Email de la Ecranul 1 de la pagina anterioară.
Pentru a anula setările efectuate, apăsaţi butonul [Anulare].

Când ştergeţi o adresă de e-mail, selectaţi adresa de la (22)
şi apăsaţi butonul [Ştergere] (23). În plus, când schimbaţi
adresa de e-mail înregistrată, selectaţi adresa de la (22) şi
apăsaţi butonul [Modificare] (24).
20. Când se trimite un e-mail test, selectaţi adresa de e-mail
destinatară de la (22) şi apăsaţi butonul [Mail de probă] (25).
21. După efectuarea setărilor necesare, apăsaţi butonul [OK]
(26) pentru a reveni la Ecranul Setarea prin E-mail la
Ecranul 1 de la pagina anterioară.
Pentru a anula setările efectuate, apăsaţi butonul [Anulare].
22.

După finalizarea setărilor necesare pentru e-mail, apăsaţi
butonul [OK] (27).
Pentru a anula setările efectuate, apăsaţi butonul [Anulare].
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Setări pentru conexiuni simple
1.

Urmând indicaţiile descrise la pagina 56, selectaţi setările
pentru conexiuni simple.
2. Aşa cum este ilustrat în Ecranul 1 din partea stângă, se
afişează setările de instalare a conexiunilor.
3. De la (1), selectaţi un program simplu de conexiune acolo unde
doriţi schimbarea setărilor.
4. Apăsaţi butonul [Instalarea Programului]. (Vezi (2)) Instalarea
programului se afişează conform figurii Ecranul 2.
5. Apăsaţi butonul [Modificare]. (Vezi (3)). Selectaţi un grup /
grupuri care vor fi înregistrate ca fiind puncte de admisie pentru
funcţia de conexiune. Se poate înregistra un număr maxim de
128 de grupuri.
6. În figura din partea stângă, (4) indică elementele de reglaj prin
puterea de conexiune 1 iar (5) prin puterea de conexiune 2.
Pentru a modifica aceste setări, apăsaţi butoanele [Modificare]
((6) şi (7)) conform necesităţii dumneavoastră.
Ecranul 3 indică Ecranul setării pentru puterea 1.
7. Informaţiile afişate în căsuţele indicate de la (8) la (13) sunt
setările actuale.
Elementele care pot fi setate sunt descrise mai jos, în ordinea
crescătoare a numărului indicat în figură.
•
Condiţia admisiei: în această căsuţă, selectaţi o
condiţie pentru punctul de conexiune al admisie
pentru a iniţia funcţia de reglaj a conexiunii. Din
meniul rulat (vezi (8)) selectaţi fie Nedetectat / St.
Pornit / Toate pornite / St. Oprit / Toate oprite.
•
Ţinta: În această căsuţă, selectaţi o ţintă de reglaj a
conexiunii. Apăsaţi butonul [Modificare] pentru a
selecta Zona sau Grupul. (Vezi (9)).
•
Pornit / Oprit: În această căsuţă, selectaţi o
operaţiune care să se efectueze atunci când se
atinge condiţia de conexiune. Din meniul rulat (vezi
(10)), selectaţi fie Nicio modificare / Start / Stop.
Setările operaţiunilor telecomenzii.
Start / Stop: Din meniul rulat(vezi (11)), selectaţi fie Permis / Doar oprit /
Interzis / Nicio modificare.
Modul de Funcţionare: Din meniul rulat(vezi (12)), selectaţi fie Permis /
Interzis / Nicio modificare.
Temperatura fixată: Din meniul rulat/vezi (13)), selectaţi fie Permis /
Interzis / Nicio modificare.
•
Setări avansate: Prin apăsarea acestui buton (vezi
(14)) va reveni la Ecranul 4 de la următoarea pagină
şi se va afişa Ecranul setărilor avansate. (Această
Ecran va fi descrisă la pagina următoare).
Atunci când sunt efectuate setările de la această pagină şi setările
avansate de la următoarea pagină, apăsaţi butonul [OK]. Altfel, pentru a
reveni fără modificarea setărilor, apăsaţi butonul [Anulare] pentru a reveni
la Ecranul 2. Pentru a finaliza toate setările, apăsaţi butonul [OK] din
Ecranul 2.

79

Operarea Meniului de Setare a Sistemului

Ecran 4 Setare avansată

În Ecranul 3 Setări de la pagina precedentă, apăsând [Setări
Avansate] (Vezi (14)) se va afişa Ecranul Setări Avansate
prezentată în Ecranul 4 din partea stângă. Informaţiile furnizate
în căsuţele notate de la (17) la (20) sunt setările actuale.
Modul de Operare: În această căsuţă, selectaţi modul de operare specific
Zonei sau Grupului. Din meniul rulat(vezi (17)), selectaţi fie Rece, Cald,
Auto, Ventilator, Valoare de Referinţă* şi Nicio modificare.
9. Valoarea de referinţă poate fi folosită pentru a regla unitatea
internă, care nu poate selecta funcţia de răcire sau încălzire din
VRV, de a efectua operaţiunea de reglaj a temperaturii alta
decât funcţionarea ventilatorului. Atunci când se îndeplineşte
condiţia de conexiune, această unitatea internă va funcţiona în
acelaşi mod de funcţionare ca acela al altei unităţi interne care
poate selecta atât modul de răcire cât şi cel de încălzire. Din
acelaşi motiv, chiar dacă modul de răcire / încălzire este setat la
o unitate internă care nu poate selecta asemenea moduri,
această unitate funcţionează în acelaşi mod de funcţionare ca
acela al altei unităţi interne care poate selecta atât modul de
răcire cât şi de încălzire. Pentru mai multe informaţii cu privire la
capacitatea de selectare a modului de răcire / încălzire, va
rugăm să citiţi manualul de funcţionare a aparatului de aer
condiţionat.
10. Temperatura fixată: În această căsuţă, setaţi o temperatură
pentru Zonă sau Grup. Apăsând butonul [Modificare] (vezi
(18))se va afişa o tastatură pentru înregistrarea unei temperaturi
unde puteţi introduce temperatura dorită. Se va indica butonul
[Inactiv] după apăsarea o dată a butonului [Modificare] pentru a
stabili o temperatură. Apăsarea butonul [Inactiv] va anula
temperatura specificată de operarea a Modificării descrisă mai
sus.
Pentru HRV-urile incluse în ţintele de funcţionare a conexiunii, se pot
efectua setările descrise mai jos. Astfel, acest meniu al setărilor va fi afişat
chiar şi atunci când HRV-urile nu sunt incluse în ţinute, dar oricare alte
setări efectuate în acest meniu nu vor avea efect.
•
Modul de ventilaţie: În această căsuţă, setaţi modul de ventilaţie.
Din meniul rulat(vezi (19)), selectaţi fie Auto / Normal /
Schimbarea încălzirii / Nicio modificare.
•
Viteza ventilaţiei: În această căsuţă, setaţi viteza de ventilaţie.
Din meniul rulat(vezi (20)), selectaţi fie Auto (Normal) / Încet
(Normal) / Tare (Normal) / Auto (Răcire) / Încet (Răcire) / Tare
(Răcire) / Nicio modificare.
Când setările avansate sunt finalizate, apăsaţi butonul [OK] pentru a reveni
la Ecranul 3 prezentat la pagina anterioară. Apăsaţi butoanele [OK] din
Ecranul 3 şi Ecranul 2 în continuu pentru a reveni la Ecranul 1 prezentată
la pagina anterioară. Următorul pas este acela de a specifica un nume
pentru conexiunea simplă, urmată de setarea de validitate / invaliditate.
(Detaliile acestor setări vor fi descrise la pagina următoare.)

Operare

8.
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Numele Conexiunii Simple
1.

Urmând paşii descrişi la pagina 56, selectaţi setările
conexiunii simple.

2.

Conform figurii Ferestrei 5 din partea stângă, se va afişa
Ecranul de instalare a conexiunii simple.

3.

De la (1), selectaţi un program de conexiune simplă căruia
doriţi să îi schimbaţi numele.

4.

Prin apăsarea butonul [Numele Modificării] (vezi (2)) se va
afişa o tastatură, unde puteţi introduce numele dorit pentru
funcţia conexiunii. (Numele funcţiei de conexiune simplă
poate conţine maxim 16 caractere.)

Setarea validă / invalidă a conexiunii simple
1.

Ultimul pas este acela de a muta între setările valide /
invalide ale funcţiei conexiunii simple. În Ecranul setării
conexiunii simple prezentată în figura Ferestrei 6, urmaţi
paşii descrişi mai jos:
De la (1), selectaţi un program de conexiune simplă pentru
care doriţi să mutaţi între setările de Activare / Inactivare.
Apoi apăsarea butonului (2) va muta între setările de
Activare / Dezactivare.
Pe ecranul de confirmare afişat, apăsaţi [Da] pentru a valida
modificarea sau [Nu] pentru a anula modificarea.
Observaţi indicaţia de Activare / Dezactivare din partea
dreaptă a (1) pentru a verifica dacă setarea pe care aţi
efectuat-o funcţionează corect.
[Notă]
Chiar dacă aţi făcut setările pentru conexiunea simplă,
eroarea de a Activa funcţia conexiunii simple din acest
meniu nu va activa funcţia.
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Informaţii privind versiunea
Acesta este un meniu pentru verificarea numărului versiunii de
software pentru Telecomanda inteligentă utilizat. În general nu este
necesară verificarea.

2.

3.

Observaţi pagina 56 şi selectaţi Informaţiile privind
Versiunea.
Se afişează Ecranul 1 Informaţiile privind Versiunea, care
este prezentată pe partea stângă.
Figura din partea stângă indică un exemplu. Poate fi
diferit de versiunea actuală.
Dacă aţi verificat numărul versiunii, apăsaţi butonul
[Închidere] (1).

Operare

1.
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Precauţii
Pornirea (ON) / Oprirea (OFF) Bateriei Interne
Telecomanda inteligentă este echipat cu baterii interne pentru ca ceasul să funcţioneze în timpul întreruperilor de curent precum şi pentru
salvarea datelor în timpul întreruperilor de curent atunci când se utilizează Distribuirea Opţională Proporţională de Energie. Bateriile pot fi activate
şi dezactivate folosind butoanele indicate în figura de mai jos.
Ceasul şi Distribuirea Proporţională de Energie nu vor funcţiona corespunzător în cazul unei întreruperi de curent dacă acest buton este
oprit [OFF].
Butoanele sunt mutate pe poziţia [ON] atunci când unitatea este instalată. Nu le atingeţi decât atunci când a fost întrerupt curentul
pentru o perioadă lungă de timp. (Vezi pagina următoare pentru detalii cu privire la ce puteţi face dacă a fost oprit curentul pentru lungi
perioade de timp.)
<Locaţia şi Setarea Butoanelor>
Aşa cum este indicat în figură, setaţi butonul bateriei pe partea stângă a acestui aparat pe poziţia „OFF” (mutaţi întrerupătorul în partea de sus)
sau „ON” (mutaţi întrerupătorul în partea de jos), folosind o şurubelniţă minus (-).
(Mutând pe poziţia OFF nu se vor şterge setările de grupuri, zone sau program.

Observaţie
* Nu atingeţi alte butoane.
* Evitaţi mutarea excesivă pe poziţia ON şi
OFF; acest lucru poate duce la defectarea
părţilor sau la erori.
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Întreţinere
Întreţinere LCD
• Dacă suprafaţa LCD sau unitatea principală a Telecomenzii inteligente este prăfuită, ştergeţi praful cu o bucată de cârpă îmbibată
într-un detergent neutru diluat şi stors suficient.
Observaţie
•
•

•

Nu folosiţi diluanţi, dizolvanţi organici, soluţii puternic acide, etc. Înscrisul se poate decolora sau uza şi decolora.
Frecarea cu putere cu o cârpă tare poate cauza stricăciuni display-ului cu cristale lichide. Înlăturaţi pete folosind întotdeauna o
cârpă moale.
Dacă pe unitate sunt picături de apă şi pete lipite pe display-ul cu cristale lichide, se pot forma pete iar învelişul se poate
desprinde.

Când Lăsaţi Produsul Pe Poziţia OFF Pentru O Perioadă Lungă De Timp
Când lăsaţi Telecomanda inteligentă pe poziţia OFF pentru o perioadă lungă de timp (6 luni sau mai mult), mutaţi butonul pe poziţia OFF
pentru a menţine bateria.
•
Telecomanda inteligentă are o baterie internă pentru funcţionarea ceasului în cazul unei întreruperi de curent. Bateria
menţionată mai sus este doar pentru întreruperile de curent şi se poate descărca complet dacă nu se alimentează cu
energie pentru o perioadă lungă de timp.
(Capacitatea acesteia durează pentru o perioadă de aproximativ 2 ani dacă nu se asigură energie.)
•
Pentru a utiliza din nou Telecomanda inteligentă, mutaţi pe poziţia ON.
[Setarea butonului]
Aşa cum este prezentat în imagine, setaţi butonul bateriei pe partea stângă a aparatului pe poziţia „OFF” (Oprire) (mutaţi întrerupătorul în
partea de sus) sau „ON”(Pornire) (mutaţi întrerupătorul în partea de jos), folosind o şurubelniţă minus (-).
(Mutând pe poziţia Oprire nu se vor şterge setările de grupuri, zone sau program.)

Observaţie
Nu atingeţi alte întrerupătoare.
Evitaţi mutarea excesivă pe
poziţia ON şi OFF; acest lucru
poate duce la defectarea părţilor
sau la erori.

Atenţie
Dacă componentele electrice din Telecomanda inteligentă sunt încărcate cu electricitate statică, poate
provoca erori.
Asiguraţi-vă că aţi descărcat energia statică acumulată în corpul dumneavoastră înainte de începerea unei
operaţiuni.
Pentru va elibera energia, atingeţi un obiect de metal aşezat pe sol (panou de reglaj, etc.)
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Depanare
Înainte de service
Articol

Descrierea şi Acţiunea de Rectificare

Display-ul Telecomenzii inteligente a fost stins.

Când Fundal Auto Oprit este setat pentru Setarea Fundalului
Telecomenzii inteligente, lumina se stinge dacă nu se atinge ecranul
pentru o anumită perioadă de timp.
Atingeţi ecranul cu touch pen-ul furnizat. Display-ul se va aprinde.

Fundal nu se stinge dacă este setat Fundal auto Oprire.

Fundal Auto Oprire este o funcţie care mută pe poziţia Oprire Fundalul
dacă nu este atins pentru o perioadă de timp. Dacă display-ul este Setat
/ Prop, Instalarea Sistemului, etc. lumina nu se stinge automat.

Telecomanda inteligentă nu poate fi operată sau
monitorizarea nu este disponibilă.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de restart de pe ecranul din partea
stângă a Telecomenzii inteligente pentru 5 secunde.
Apăsând acest buton se iniţiază Telecomanda inteligentă.
(Apăsarea acestui buton nu va şterge setările pentru grupuri, zone sau
program.)

Observaţie
Nu atingeţi alte întrerupătoare.
Evitaţi mutarea excesivă pe
poziţia ON şi OFF; acest lucru
poate duce la defectarea
părţilor sau la erori.

!Atenţie
Dacă componentele electrice din Telecomanda inteligentă sunt
încărcate cu electricitate statică, poate provoca erori.
Asiguraţi-vă că aţi descărcat energia statică acumulată în corpul
dumneavoastră înainte de începerea unei operaţiuni.
Pentru va elibera energia, atingeţi un obiect de metal aşezat pe sol
(panou de reglaj, etc.)
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Înainte de service
Articol
Pe ecranul de monitorizare, se aud sunete
când este apăsată o zonă nealocată pentru un
buton.

Descrierea şi Acţiunea de Rectificare
Telecomanda inteligentă este destinat în asemenea caz
încât atunci când se apăsă pe orice parte a ecranului să
scoată sunete. Este normal.

Ecranul pâlpâie la intervale regulate.

În timp ce ecranul de monitorizare este afişat, ecranul
este actualizat la fiecare 3 secunde pentru a arăta
condiţia recentă a aparatelor de aer condiţionat. Ecranul
poate pâlpâi atunci când se face actualizarea. Este
normal.

Când se atinge ecranul Telecomenzii
inteligente nu se schimbă display-ul curând.

Actualizarea display-ului poate dura în funcţie de starea
de comunicare cu aparatul de aer condiţionat conectat.
Actualizarea se încheie în câteva secunde.

LCD

Pot există unele puncte care nu vor ilumina niciodată
sau vor lumina întotdeauna pe o anumită parte a LCDului Telecomenzii inteligente. Este normal.
LCD-ul poate genera inegalităţi datorită modificării
temperaturii, ceea ce este normal.

Pe ecranul de Monitorizare a Zonei
Telecomenzii inteligente, un filtru sau un semn
a fost indicat pentru o anumită zonă. Curăţarea
filtrului sau unui element a aparatelor de aer
condiţionat şi resetarea semnului pentru
curăţare cu o telecomandă nu întoarce filtrul
sau un semn.

Pe ecranul de Monitorizare a Zonei, filtrul sau semnul
indicat nu se întoarce decât dacă se fixează din nou
filtrul sau semnele pentru toate aparatele de aer
condiţionat.
Verificaţi orice aparat de aer condiţionat care indică un
semn pentru curăţare separat de aparatele de aer
condiţionat curăţate din zonă.

Apăsarea unui buton de funcţionare de pe
ecranul Telecomenzii inteligente sună dar
operarea nu este acceptată.

Poziţiile butoanelor de pe panou pot fi mutate de-a
lungul timpului. Observaţi pagina 76 şi efectuaţi
calibrarea panoului.

Telecomanda inteligentă nu permite setarea
telecomenzii pentru Permis / Interzis.

Când iPU, BAU net Gateway este conectat, setarea
Permis / Interzis a telecomenzii nu pot fi efectuată cu
Telecomanda inteligentă. Atunci când se efectuează un
reglaj dublu al Telecomenzii inteligente, unul dintre cele
două sisteme de reglaj nu pot efectua setarea Permis /
Interzis.

Un aparat de aer condiţionat care se
conectează la Telecomanda inteligentă a fost
adăugat dar aparatul de aer condiţionat
adăugat nu poate fi monitorizat pe ecranul de
Monitorizare al Telecomenzii inteligente.

Atunci când se adaugă un aparat de aer condiţionat care
urmează să fie conectat la Telecomanda inteligentă,
este necesară testarea Telecomenzii inteligente, precum
şi a aparatul de aer condiţionat.
(Atunci când testarea Telecomenzii inteligente nu a fost
efectuată, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa noastră.
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Înainte de service
Articol

Descrierea şi Acţiunea de Rectificare

Butoanele de funcţionare colectivă, Start şi Stop nu sunt
indicate pe Ecranul de Monitorizare a Telecomenzii
inteligente iar funcţionarea aparatelor de aer condiţionat
este imposibilă.

Apare indicaţia System Ctal Mng pe Ecranul de Monitorizare, aşa cum
este specificat mai jos?
Această indicaţie este specificată în următoarele cazuri.
Când iPU, BAC net Gateway este conectat la Telecomanda
inteligentă, setarea de interzicere a reglajului redus este disponibil
pentru iPU, BAC net Gateway.
Interzicerea reglajului redus este o setare care interzice operarea
aparatelor de aer condiţionat de la punctul central de management al
Telecomenzii inteligente şi regulatorul ON / OFF şi activează comenzi
doar de la iPU, BAC net Gateway. Atunci când se efectuează această
setare, indicaţia System Ctal Mng este prezentă pe Telecomanda
inteligentă.
Atunci când setarea este efectuată, indicaţia System Ctal Mng dispare
şi funcţionarea cu Telecomanda inteligentă devine disponibilă.
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Înainte de service
Articol

Descrierea şi Acţiunea de Rectificare

Aparatul de aer condiţionat ar trebui să funcţioneze dar
s-a oprit.

Următoarele cauze sunt posibile. Verificaţi următoarele.
1. Se efectuează oprirea cu telecomanda aparatului de aer
condiţionat?
2. Atunci când o unitate centrală se conectează în plus la
această unitate, se efectuează oprirea de la unitatea
centrală?
3. A fost întrerupt curentul aparatului de aer condiţionat?
4. Este setat programul de oprire a aparatului de aer
condiţionat cu programul unităţii?
5. Este activată funcţia de Optimizare a Încălzirii acestei
unităţi?
(Funcţia de mai sus opreşte aerul condiţionat în timpul
operaţiunii de încălzire pentru a preveni aerul cald atunci
când butonul termo este oprit.) (Pentru detalii, vezi pagina
P45, 46).

Aerul condiţionat ar trebui să se oprească, dar
funcţionează.

Sunt posibile următoarele cauze. Verificaţi următoarele.
1. Se efectuează funcţia de oprire cu telecomanda aparatului
de aer condiţionat?
2. Atunci când o unitate centrală se conectează în plus la
această unitate, este efectuată pornirea de la unitatea
centrală?
3. Este setat programul de oprire a aparatului de aer
condiţionat cu programul unităţii?
4. Este activată Limitarea de Temperatură a acestei unităţi?
(Funcţia de mai sus operează aparatul de aer condiţionat
automat pentru a evita creşterea sau descreşterea excesivă
a temperaturii camerei.)
(Pentru detalii, vezi P. 42-44.)

Temperatura setată sau modul de operare a aparatului
de aer condiţionat au fost modificate.

Sunt posibile următoarele cauze. Verificaţi următoarele.
1. Se modifică temperatura sau modul de utilizare cu
telecomanda aparatului de aer condiţionat?
2. Atunci când o unitate centrală se conectează în plus la
această unitate, se efectuează pornirea cu unitatea
centrală?
3. Este programul de modificare a temperaturii sau a modului
de operare setat cu funcţia programului unităţii?
4. Este activată funcţia de modificare a acestei unităţi?
(Funcţia de mai sus modifică automat modul de operare şi
setarea temperaturii aparatului de aer condiţionat pentru a
menţine o temperatură optimă a camerei.) (Pentru detalii,
vezi P. 37-41.)
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Înainte de service
Articol
Butoanele de Funcţionare Colectivă, Start şi Stop nu
sunt afişate pe ecranul de monitorizare a
Telecomenzii inteligente iar funcţionarea aparatelor de
aer condiţionat este imposibilă.

Descrierea şi Acţiunea de Rectificare
Apare indicaţia System Compulsory Stop pe ecranul de monitorizare,
aşa cum este specificat mai jos?
Această indicaţie este specificată în următoarele cazuri.
Când comanda de oprire obligatorie este introdusă la dispozitivele
centrale de administrare (regulatorul central, regulatorul ON / OFF, etc.)
inclusiv Telecomanda inteligentă, apare indicaţia. Introducerea comenzii
obligatorii opreşte toate aparatele de aer condiţionat la dispozitivul
central de administrare. Când comanda este introdusă, nici dispozitivele
centrale de administrare şi nici telecomanda nu pot pune în funcţiune
aparatele de aer condiţionat .
Atunci când se anulează comanda de oprire obligatorie, Oprirea
Obligatorie a Sistemului dispare, care permite reglajul de la
Telecomanda inteligentă.
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Înainte de service
Articol
Aparatul de aerul condiţionat nu funcţionează.

Descrierea şi Acţiunea de Rectificare
Aparatul de aer condiţionat se poate opri prin funcţia de reglaj a
conexiunii simple.
Verificaţi setările funcţiei conexiunii simple.
În cazul descris mai jos, unitatea de aer condiţionat : 1-01 nu va
funcţiona.
(O data ambele unităţi : 1-00 şi 1-01 sunt pornite, apoi unitatea : 1-01 se
va opri prin funcţia de reglaj a conexiunii simple.)

În acest caz, deşi prin unitatea : 1-01 s-a programat pornirea acestuia,
funcţia de reglaj a conexiunii simple o opreşte.
→ Se pare că unitatea nu a fost pornită.
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Procedura de urgenţă pentru erorile Telecomenzii inteligente
Articol
Descrierea şi Acţiunea de Rectificare
La Telecomanda inteligentă apar erori atunci când
telecomanda este dezactivată de la Telecomanda
inteligentă iar setarea start / stop, etc. a aparatelor de
aer condiţionate nu se poate efectua.
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Ca şi o măsură temporară înainte ca personalul nostru tehnic să
investigheze problema, opriţi întrerupătorul pentru alimentare al
Telecomenzii inteligente. Aceasta permite toate tipurile de operaţii cu
telecomanda aparatelor de aer condiţionate în 5 minute.
Atunci când există alt dispozitiv central de administrare, porniţi curentul
pentru toate dispozitivele.

Atunci când se doreşte ajustarea luminii, contrastului şi a sunetului
Articol
Dacă se doreşte ajustarea luminii, contrastului şi a sunetului.

Descrierea şi Acţiunea de Rectificare
Lumina ecranului, contrastului şi a sunetului sunt ajustate corespunzător din
fabrică înainte de expediere, dar în cazul în care display-ul nu este clar iar
sunetul este foarte slab, de exemplu, conform condiţiei de instalare actuale şi a
utilităţii, lumina, contrastul şi sunetul pot fi ajustate prin următoarea metodă.
[Metoda de Ajustare]
Ajustaţi volumul (rezistor variabil) de pe partea stângă a Telecomenzii
inteligente cu o şurubelniţă Phillips, atunci când verificaţi fiecare nivel.
Întrerupătoarele pentru sunet, lumină şi contrast sunt localizate în ordine de
sus precum în imaginea de mai jos.

Observaţie
•
Deoarece fiecare volum este o componentă de precizie, nu
întoarceţi butonul de volumul cu forţă excesivă. Se va observa o
eroare a butonului.
•
Nu atingeţi alte butoane.
(Volumul sunetului şi a luminii pot fi ajustate de la butonul de volum
descris mai sus; în mod normal, nu este nevoie de altă ajustare.)
!Atenţie
Dacă componentele electrice din Telecomanda inteligentă sunt încărcate cu
electricitate statică, pot apărea erori.
Asiguraţi-vă că aţi descărcat energia statică acumulată în corpul
dumneavoastră înainte de începerea unei operaţiuni.
Pentru a elibera energia, atingeţi un obiect de metal aşezat pe sol (panou de
reglaj, etc.)
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Opţiuni
Adaptorul de unificare a conexiunii permite utilizarea contactului în cazul semnalului de funcţionare
normal şi anormal şi start / stop cu un contact. Pentru detalii, contactaţi vânzătorul de la care aţi
achiziţionat produsul.
De asemenea, prin conectarea adaptorului D III NET-plus, se pot opera şi monitoriza unităţile interne
ale celor 64 de grupuri (Telecomanda inteligentă plus adaptorul D III NET – plus – în total 128 de
grupuri).
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Specificaţii
Putere
Consumul de energie electrică

AC100 – 240V

50/60Hz

maxim 10 W
Contact deschis – normal

Oprire forţată

Mărime
Masa

Curent contact aproximativ 10 mA
230 x 147 x 107 (W x H x D)
1,2kg

Specificaţiile şi aspectul produsului pot fi modificate pentru îmbunătăţire fără notificare în prealabil.
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Service după vânzare
Pentru reparaţii, pregătiţi următoarele informaţii
•
•
•
•
♦

♦

♦

95

Model
Data instalării
Circumstanţe – cât mai multe detalii
Adresă, nume, număr de telefon
Transfer
Pentru transferul este nevoie de tehnică profesională. Contactaţi vânzătorul de la care aţi
achiziţionat produsul sau atelierul de service.
Clientul va achita cheltuielile necesare pentru transfer.
Reparaţiile după perioada de garanţie pentru reparaţii fără plată
Contactaţi vânzătorul. Atunci când funcţiile pot fi întreţinute prin reparaţie, produsul va fi
reparat conform cererii iar clientul va trebui să le achite.
(Perioada de garanţei... un an de zile de la data instalării)
Întrebări
Pentru service, contactaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul sau cel mai
apropiat atelier de reparaţii.
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