OPERATION MANUAL
Total Heat Exchanger
HRV (Heat Reclaim Ventilation)
(Ceiling mounted duct type)

Operation Manual
English
Heat Reclaim Ventilation
Manuel D'utilisation
Français
Echangeur de chaleur totale Unité
Руководство По Эксплуатации Русский
Вентиляция с регенерацией тепла
Kullanım Kılavuzu
Türkçe
Isı Geri Kazanım Havalandırma

ﻛﺗﯾب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﮭوﯾﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺣرارة

VAM350FA5
VAM500FA5
VAM650FA5
VAM800FA5
VAM1000FA5
VAM1500FA5
VAM2000FA5
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ﻝﺵﻙﻝ 4
-2ﺍﻥﺯﻉﻉﻥﺍﺹﺭﺍﻝﺕﺏﺍﺩﻝ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﻱ ﻡﻥﺝﺱﻡ ﺍﻝﺝ ﻩﺍﺯ (ﺍﺭﺝﻉ ﺇﻝﻯ ﺍ
((أ= موديالت  ،VAM350~1000Fو ب = الموديالت )AM1500~2000F

صيانة عنصر المبادل الحراري
ﻝﺕﻥﻅﻱﻑ
ﺕﻙﺭﺍﺭ ﺍ
ﻙﺕﺏﻱ ﺍﻝﻉﺍﻡ)(ﻥﻅﻑ ﺍﻝﻉﻥﺹﺭﺏﺵﻙﻝﻡﺕﻙﺭﺭ ﺃﻙﺙﺭ ﺇﺫﺍ
ﺕﻉﻡﺍﻝ ﺍﻝ ﻡ
ﺕﻱﻥ (ﻡﻥ ﺃﺝﻝ ﺍالﺱ
ﻉﻝﻯ ﺍألﻕﻝ ﻡﺭﺓ ﻙﻝﺱﻥ
ﻙﺍﻥﺽﺭﻭﺭﻱﺍً)
 -5استعمل المكنسة الكهربائية إلزالة الغبار واألجسام الغريبة على سطح عنصر التبادل الحراري
(انظر إلى الشكل .)7
• استعمل المكنسة الكهربائية المزودة بفرشاة على رأس فوهة المص.
• المس الفرشاة بشكل خفيف على سطح عنصر التبادل الحراري عند التنظيف (ال تكسر
عنصر المبادل الحراري أثناء التنظيف).
 -2ركب فلتر الهواء بشكل آمن في مكانه.
 -3ضع عنصر التبادل الحراري على السكة وأدخله بشكل آمن في مكانه.
 -4ركب غطاء الصيانة بشكل آمن في مكانه.

ﺕﺏﺍﺩﻝ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﻱ.
 -5ﻉﻥﺹﺭ ﺍﻝ
 -2ﺍﻝﻕﺏﺽﺓ.
 -3ﺍﻝﺱﻙﺓ .
ﻑﻝﺕﺭ.
 -4ﺍﻝ

ﻥﻑﺽﻩﺏﻝﻁﻑﺏﺍﻝﻱﺩ ﺃﻭ ﺃﺯﻝ ﺍﻝﻍﺏﺍﺭ
 -2ﺡﺕﻯﺕﻥﻅﻑﻑﻝﺕﺭ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ،ﺍ
ﺏﺍﻝﻡﻙﻥﺱﺓ ﺍﻝﻙﻩﺭﺏﺍﺉﻱﺓ .ﻭﺇﻥ ﻙﺍ ﻥ ﻩﻥﺍﻙ ﻭﺱﺥ ﺯﺍﺉﺩ ،ﺍﻍﺱﻝﻩﺏﺍﻝﻡﺍء.
(ﺇﺭﺝﻉ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻙﻝ .)1
 -4ﺇﺫﺍ ﻍﺱﻝ ﺍﻝﻑﻝﺕﺭ ،ﺃﺯﻝ ﺍﻝﻡﺍءﺏﺵﻙﻝ ﻙﺍﻡﻝ ﻭﺩﻉﻩﻱﺝﺏ ﻝﻡﺩﺓ 20
ﻕﺓ ﻑﻱ ﺍﻝﻅﻝ .ﻭﻉﻥﺩﻡﺍﻱﺝﻑﺏﺵﻙﻝ ﻙﺍﻡﻝ ،ﺃﻉﺩﺕﺭﻙﻱﺏﻑﻝﺕﺭ
ﺇﻝﻯ 20ﺩﻕﻱ
ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ ﻡﻙﺍﻥﻩ( .ﺍﺭﺝﻉ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻙﻝ .)6
ﻝﺹﻱﺍﻥﺓﺏﺵﻙﻝ ﺁﻡﻥﻑﻱ ﻡﻙﺍﻥﻩ .ﺍﻝﻉﺯﻡ ﺍ .ﻉﻅﻡﻱ
 -1ﺭﻙﺏ ﻍﻁﺍء ﺍ
ﺍﻝﻡﺱﻡﻭﺡﺏﻩ ﻉﻥﺩ ﺍﻝﺏﺭﺍﻍﻱ ﻩﻭ 2.57ﻥﻱﻭﺕﻥ /ﻡ.

ﺕﺡﺫﻱﺭ
ال تغسل عنصر المبادل الحراري أبداً بالماء.

ﺕﺡﺫﻱﺭ:

ﺍألﻉﻁﺍﻝ ﻭﺍإلصالح
ﺏﻥﻭﺩ ﺍﻝﺕﺍﻝﻱﺓ:
ﺇﺫﺍ ﻝﻡﻱﻉﻡﻝ ﺝﻩﺍﺯﻙﺏﺵﻙﻝ ﻙﺍﻡﻝﺕﻑﻕﺩ ﺍﻝ

■
■
■
■
■

ﺍﻝﺵﺭﻭﻁ

ال تغسل فلتر الهواء بالماء الساخن.
ال تجفف فلتر الهواء على النار.
ال تعرض فلتر الهواء ألشعة الشمس المباشرة.
ال تستعمل المذيب العضوي مثل الغازولين و التنر على فلتر الهواء.
تأكد من أن تركب فلتر الهواء بعد الصيانة.
(إن فقدان فلتر الهواء يسبب انسداد عنصر التبادل الحراري).
يتوفر استبدال لفالتر الهواء هذه.

ﺍالﺱﺏﺍﺏ

الجهاز ال يعمل على اإلطالق

ﺍألﻉﻡﺍﻝ ﺍﻝﺕﺹﺡﻱﺡﻱﺓ
بعد عودة الكهرباء شغل الجهاز مرة أخرى

تفق د إذا كانت الكهرباء مقطوعة
تفقد إذا كان الفيوز محترقا أو القاطعة قد عملت.

غير الفيوز أو ضع القاطعة

تفقد إذا كانت إشارة تشغيل طريقة التحكم على جهاز التحكم عن بعد
( ) brc301b61ظاهرة على الشاشة أم ال

هذا طبيعي :شغل الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بعد لمكيف الهواء
أو إلى التحكم المركزي (ارجع إلى التشغيل على الصفحة)2

تفقد إذا كانت إشارة التشغيل بوضع االستعداد على جهاز التحكم
عن بعد ( ) brc301b61ظاهرة على الشاشة أم ال

إنها تشير إلى تشغيل ما قبل التبريد  /ما قبل التسخين  .وإن هذا الجهاز يكون
بحالة التوقف وسوف يبدأ التشغيل بعد أن ينتهي تشغيل ما قبل التبريد /ما قبل
التسخين( .ارجع إلى "التشغيل على الصفحة"2

كمية الهواء المتصرف صغيرة وصوت التصريف عالي

تفقد إذا ما كان فلتر الهواء وعنصر التبادل الحراري مسدودين

ارجع إلى الصيانة على الصفحة4

كمية الهواء المصرف كبيرة وكذلك الصوت

تفقد إذا ما كان فلتر الهواء وعنصر التبادل الحراري مركبين

ارجع إلى الصيانة على الصفحة4

ﺇﺫﺍ ﺡﺹﻝ ﻡﺍﻱﻝﻱ ﺍﺱﺕﺵﺭ ﺍﻝﻡﻭﺯﻉ ﺡﻱﺙﺕﻡﺵﺭﺍء ﺍﻝﺝﻩﺍﺯ ﻡﻥﻩ
قائمة رموز الخلل الوظيفي لجهاز التحكم لنظام  HRVلمكيف الهواء

ﺍﻝﻭﺹﻑ

ﺭﻡﺯ ﻡﺕﻉﺩﺩ ﺍﻝﻭﻅﺍﺉﻑ

خلل عمل ثيرمستر الهواء الداخلي

64

خلل عمل ثيرمستر الهواء الخارجي

65

ﺭﻕﻡ ﺍﻝﻭﺡﺩﺓ

ﻡﺅﺵﺭ ﺍﻝﺕﻑﺕﻱﺵ

ﻝﻡﺏﺓ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ

مطفأ

مشغلة

يومض
يومض

مطفأ

خلل عمل متعلق بمانع االهتزاز

6A

يومض

مطفأ

مشغلة

خلل عمل متعلق بمانع االهتزاز والثيرمستر

6A

يومض

يومض

يومض

دوار مقفل

A6

يومض

يومض

يومض

خطأ في توصيل المروحة

C1

يومض

يومض

يومض

خطأ بث بين الوحدة وجهاز التحكم عن بعد.

U5

يومض

يومض

يومض

خطأ لوحة الدارة أو خطأ في إعداد وحدة التحكم عن بعد.
خطأ بث بين وحدة التحكم عن بعد الرئيسية ووحدة التحم عن بعد الفرعية.
تركيب جهاز التحكم عن بعد بشكل خاطئ

U5

مطفأ

يومض
يومض
يومض

مطفأ
مطفأ
مطفأ

مطفأ

U8
UA

يومض

مشغلة

عنوان مركز مكرر

UC

مشغلة

مطفأ

مشغلة

خطأ بث بين الوحدة والمتحكم المركزي

UE

يومض

يومض

يومض

ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺧﻠل اﻟوظﯾف ﺑﺎﻟرزم ﻓﻲ اﻷﺣرف اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺳوداء ،ﻻ ﯾزال اﻟﺟﮭﺎز ﯾﻌﻣل .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش واﻹﺻﻼح ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ

VAM350~2000FA
ﻣﺑﺎدل اﻟﺣرارة اﻟﻛﻠﻲ
) (HRVﺗﮭوﯾﺔ اﺳﺗﻌﺎدة ﺣرارﯾﺔ
3PW90548-1 – 2014.03

كتيب تعليمات التشغيل

5

■
أدناه:

في كل مرة يتم فيها تشغيل ناخب الحالة ،فإن حالة التشغيل تعرض التغييرات كما هو مبين

ﺕﺵﻍﻱﻝ ﻭﺡﺩﺓ HRVﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﺕﺡﻙﻡ ﻉﻥﺏﻉﺩﺏﻥﻅﺍﻡ ﻡﻙﻱﻑ ﺍﻝﻩﻭﺍء VRV
الرجاء قراءة الكتيب المزود مع جهاز التحكم من أجل تعليمات تفصيلية أكثر (تحكمات
اختيارية BRC1D52 :أو BRC1E52

ﻡﺙﺍﻝ:
عندما يتم وصل مكيف الهواء ووحدة HRV
بواسطة قناة

عندما يتم عدم وصل مكيف الهواء ووحدة
HRVبواسطة قناة

تهوية تبريد /

تهوية تبريد

2

1

17

15

16

/

3

تهوية مروحة /

تهوية مروحة /

4
5
13

تهوية /
6

14
10

* عندما تظهر إشارة (فلتر) على الشاشة نظف فلتر وحدة ( HRVارجع إلى القسم "الصيانة
على الصفحة .)4
* من أجل تعديل ضبوطات التركيب اتصل بالمركب.

ﺕﺡﻙﻡ ﺍﻝﻡﺭﻙﺯﻱ (ﺩﻱﺱﻱ
ﺵﻍﻱﻝ ﻡﺱﺕﻕﻝ ﻝﻭﺡﺩﺓ ﺍﺕﺵﺭﺁ ﻑﻱﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝ
ﺕ
ﺍﺱﺱﻱ 202ﺱﻱ .)15
* بعد اختيار المنطقة ،حيث يرغب فيها تشغيل  HRVاضغط على ناخب
حالة التشغيل واختر (التهوية) .وإن جهاز  HRVيمكن أن يشغل بشكل
مستقل عن المكيف.
* عندما تظهر إشارة (فلتر) على الشاشة نظف فلتر وحدة ( HRVارجع
إلى القسم "الصيانة على الصفحة.)"4

7
8

5
2
2
4
1
7
8
9
50

ﺕﺡﺫﻱﺭ:
 تأكد من أن تطفئ قاطعة التشغيل و تفصل الطاقة.
 فقط الشخص المؤهل للصيانة هو المسموح له بأن يجري الصيانة.
 خالل التشغيل ،ال تتفقد أو تنظف الـ اتش آر في .قد يسبب الصدمة الكهربائية
و إنه خطر جدا مالمسة الجزء الدوار.

11

12

Operation/stop button

1

Fan speed icon

2

Air filter cleaning time icon

3

Element cleaning time icon

4

ﺏﻱ ﺁﺭﺱﻱ  5ﺩﻱ  11ﻡﻥ ﺃﺝﻝﻑﻱ ﺁﺭﻑﻱ

6

ﻝﺹﻱﺍﻥﺓ:
 ﺍ
ﻝﺹﻱﺍﻥﺓ ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﻑﻕﻁ).
(ﻡﻥ ﺃﺝﻝ ﻉﺍﻡﻝ ﺍ

9

55
52

لمبة تشغيل
المروحة
سرعة
أيقونة
Air conditioner fan speed button
الهواء.
فلتر
تنظيف
وقت
إيقونة
Air filter cleaning time icon reset button
إيقونة وقت تنظيف العنصر.
Air conditioner operation mode
زر سرعة مروحة المكيف
Inspection button
زر إعادة ضبط إيقونة وقت تنظيف فلتر الهواء.
Air flow rate changeover button
حالة تشغيل مكيف الهواء.
زر التفتيش.
See "How to operate with timer" on page 3
زر تغيير معدل جريان الهواء.

9
11
12
13

Ventilation
button
.3mode
الصفحة
على

14

Operation mode display

15

أنظر " كيفية تشغيل المؤقت"

5
6
7
8

 52زر حالة التهوية.
التشغيل.
 54شاشة حالة
17
Indication of centralized control
حار.
التجمد/إقالع
إزالة
حالة
 51إيقونة
When the VRV-system air conditioner is connected with the HRV
المركزي).
التحكم
(داللة
56
إشارة unit with a direct duct, the remote controller of the
air conditioner
Defrost/hotstart mode icon

16

cannot be used to select the VENTILATION mode. To use the
HRV
operating
من air
conditioner,
عندما the
air
unitمع قناة
 withoutفي،
وحدة أتش آر
theآر في مع
نظام في
يوصلsetمكيف الهواء
conditioner in the FAN VENTILATION mode and select the low fan
مباشرة ،فإ ن جهاز التحكم عن بعد لمكيف الهواء ال يمكن أن يستخدم الختيار
speed.

صيانة فلتر الهواء:
ﺕﺭﺩﺩﺍﻝﺕﻥﻅﻱﻑ:
ﺏﺵﻙﻝ ﺃﻙﺙﺭﺕﻙﺭﺍﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥ ﺫﻝﻙﺽﺭﻭﺭﻱﺍ).
ﻥﺕﻱﻥ (ﻡﻥ ﺃﺝﻝ ﺍﺱﺕﻉﻡﺍﻝ ﺍﻝﻡﻙﺕﺏ ﺍﻝﻉﺍﻡ) (ﻥﻅﻑ
ﻉﻝﻯ ﺍ .ﻕﻝ ﻙﻝﺱ
 -5اذهب إلى السقف من خالل ثقب التفتيش ،وأزل المعدن الرابط لغطاء الصيانة ،وأزله.
(إرجع إلى الشكل ( 3أ= موديالت  ،VAM350~1000Fو ب = الموديالت )VAM1500~2000F

حالة التهوية .والستخدام وحدة اتش آر في دون تشغيل مكيف الهواء ،ضع
مكيف الهواء على حالة تهوية المروحة واختر سرعة منخفضة للمروحة.

ﻝﺹﻱﺍﻥﺓ.
 -5ﻍﻁﺍء ﺍ
 -2ﺍﻝﻡﻉﺩﻥ ﺍﻝﺭﺍﺏﻁ.
ﻝﺕﻉﻝﻱﻕ.
 -3ﻡﻉﺩﻥ ﺍ

كتيب تعليمات التشغيل

4

VAM350~2000FA
ﻣﺑﺎدل اﻟﺣرارة اﻟﻛﻠﻲ
) (HRVﺗﮭوﯾﺔ اﺳﺗﻌﺎدة ﺣرارﯾﺔ
3PW90548-1 – 2014.03

من أجل عملية التنشيط فقط:
ﻍﻱﻝ:
ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺍﻝﺕﺵ

 إن تم ضبطها على "نشط تزويد الهواء" .فإن حجم الهواء
الخارجي المزود للغرفة أكبر من ذلك الموجود في هواء غرفة
العادم الخارجي( .هذا التشغيل يمنع جريان الرائحة والرطوبة من
المطابخ والتواليتات إلى الغرف).

عندما ال تكون أجهزة التحكم عن بعد  HRVموصولة  ،فإن أجهزة التحكم عن بعد المركزية
تقوم بالتحكم بتشغيل وحدة ( HRVارجع إلى التشغيل المستقل لوحدة  HRVباستعمال المتحكم
المركزي ( )DCS302C51على الصفحة.4

هذا هو ضبط المصنع.

عندما يتم وصل أجهزة التحكم عن بعد  HRVيمكن أن يبدأ التشغيل ويوقف باستخدام المتحكم
المركزي أو أجهزة التحكم عن بعد  HRVوداخلية.

 إن تم ضبطه على "تنشيط هواء العادم"  :فإن حجم هواء الغرفة
الخارجي للعادم أكبر من الهواء الخارجي المزود إلى الغرفة"

FRESH UP

على الشاشة ،فإن تشغيل زر التشغيل/
خالل ظهور إشارة جهاز التحكم المركزي
اإلطفاء ال يمكن أن يكون ممكنا ً بواسطة أجهزة التحكم عن بعد . HRV

( يمنع هذا الشغيل رائحة المشفى والبكتيريا العائمة من الجريان
إلى الكوريدورات).

FRESH UP

يمكن إجراء التشغيالت األخرى باستعمال أجهزة التحكم عن بعد ( HRVارجع إلى األقسام
التالية).

لتغيير البيئة ،ارجع إلى الفصل " الضبوطات المحلية" في كتيب
تعليمات التشغيل.

ﻍﻱﻝ ﻡﻙﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻝﻭﺡﺩﺍﺕ HRV
ﺏﺵﻙﻝ ﺡﺹﺭﻱ ﻡﻥ ﺃﺝﻝﺕﺵ
ﺕﺡﻙﻡ ﻉﻥﺏﻉﺩ
ﺵﻱﻝ ﺏﺝ ﻩﺍﺯ ﺍﻝ
ﺍﻝﺕ ﻍ

 -4زر تغيير حالة التهوية

)(BRC301B61

.

ﺍﻝﺡﺍﻝﺓ ﺍآلﻝﻱﺓ
Ventilation mode changeover button
حساس درجة الحرارة للوحدة يغير بشكل آلي تهوية الجهاز بحالة
(“
” Automatic mode.
المجاز وحالة التبادل الحراري
The temperature sensor of the unit automatically
ﺕﺏﺍﺩﻝ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﻱ
ﻝﺓ ﺍﻝ
ﺡﺍ
changes the ventilation of the unit in Bypass
mode
and
Heat
mode.
 Exchangeليؤثر
المبادل الحراري
في هذه الحالة يمر الهواء من خالل عنصر

4.

A

A

(

من أجل األنظمة غير المستقلة ،فإن عملية اإلقالع /التشغيل وتشغيل المؤقت لن تكون ممكنة.
استعمال جهاز التحكم عن بعد بمكيف الهواء
استخدم جهاز تحكم مكيف الهواء أو التحكم المركزي في مثل هذه الحاالت.
1

2

7

“
اإلجمالي” Heat Exchange .
على تهوية التبادل الحراري mode.
In this mode, the air passes through the heat
ﺡﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﺝﺍﺯ
exchanger element to effect Total Heat Exchanging
ventilation.
في هذه الحالة ال يمر الهواء من خالل عنصر التبادل الحراري ولكن

HRV

“
” Bypass mode.
بتمريره مجازيا ً يؤثر على التهوية المجازية.
In this mode, the air does not pass through the heat
exchange element but by passes it to effect Bypass
ventilation.
ﻍﻱﻝ:
ﺍﻝﺕﺵ
 -5ﺇﺵﺍﺭﺓﻁﺭﻱﻕﺓﺍﻝﺕﺡﻙﻡﺏ
5. Indication of operation control method:
اإلشارة قد تظهر.
المكيفات،
 HRVsمع
 theربط
عندما يتم
When the operation
فإن هذه of
HRVs
are
تشغيلlinked
with
air
conditioners,
indication
التشغيلbe/
shown.
التحكم
 thisيشغل في جهاز
يمكن أن
 HRVsmayال
اإلطفاء
وعندما تظهر اإلشارة ،فإن زر
While the indication is shown, the ON/OFF of HRVs cannot
عن بعد . HRV
be operated by the HRV remote controller.
ﻍﻱﻝ ﺍالحتﻱﺍﻁ:
 -6ﺇﺵﺍﺭﺓﺍﻝﺕﺵ
Indication of operation standby:
It indicates
operation.
unitإلىThis
اإليقاف
 theيكون بحالة
precooling/preheatingالجهاز
التبريد /ما قبل التسخين  .وهذا
التشغيل ما قبل
atإنهاisتشير
التسخينstop and will .
start operation
after
the
precooling/preheating
وسوف يبدأ التشغيل بعد انتهاء تشغيل ما قبل التبريد /ما قبل
operation is over.
اإلقالع
عملية
خالل
تأخر
قد
HRVs
التسخين أن تشغيل
 theقبل
التبريد /ما
بتشغيل ما قبل
يقصد
Precooling/preheating operation
means
operation
of HRVs
is
delayed
during
the
startup
operation
of
linked
air
للمكيفات المربوطة على سبيل المثال قبل ساعات الدوام .وخالل هذه الفترة فإن جهد التبريد أو
conditioners, for example before the office hours.
 theقصير.
 coolingوقت
المضبوطة في
حرارة الغرفة
بدرجة
التسخينtoينقص ليكون
During this period
or heating
load
is reduced
bring
ature
 aﺍin
short
time.
ﻝﻡﺭﻙﺯﻱ:
ﺕﺡﻙﻡ
ﻭﺡﺩﺓ ﺍﻝ
 -7ﺇﺵﺍﺭﺓ

5

6.

أجل التحكم
المكيفات أو األجهزة من
المركزي 7.
Indication
of centralized
عندما يتم وصل جهاز التحكم عن بعد من أجلcontrol:
When
a
remote
controller
وعندماfor
air conditioners
فإن or
devices
for
تظهر هذه اإلشارة على الشاشة ال يمكن إجراء
هذه اإلشارة قد تظهر
إلى HRVs
centralized control are connected to the HRVs, this indication
التشغيل /اإلطفاء وتشغيل المؤقت قد ال يكون ممكنا ً بواسطة أجهزة التحكم . HRV
may show.
When this
display,
ON/OFF
ﻑﻝﺕﺭ
indicationﻝ
appearsﺵﺍﺵﺓ  ،ﻥﻅﻑ ﺍ
onﺵﺍﺭﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝ
theﻩﺭ ﺍإل
ﻉﻥﺩﻡ ﺕﻅ
theﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍ
ﻑﻝﺕﺭ
ﻥﻅﻱﻑ
andﺇﺵﺍﺭﺓﺕ
-8
timer operation may not be possible with the HRV remote
ﻑﻝﺕﺭ.
 -9ﺯﺭ ﺇﻉﺍﺩﺓﺽﺏﻁ ﺇﺵﺍﺭﺓ ﺍﻝ

A
)

6

hr
(

FRESH UP

8

hr

4

11
12

3

13

9

TEST

BRC301B61
:BRC301B61ﺍﻝﺕﺡﻙﻡ ﻉﻥﺏﻉﺩ ﻡﻥ ﺃﺝﻝ HRV

10

ﻍﻱﻝ :هذه اللمبة الدليلية (تضيء باللون األحمر) بينما يكون الجهاز قيد
 -1ﻝﻡﺏﺓﺍﻝﺕﺵ
التشغيل.
BRC301B61: Remote controller for HRV

ﻍﻱﻝ/ﺍإلﻱﻕﺍﻑ :عندما يتم الضغط عليه مرة يبدأ الجهاز بالعمل  ،وعندما يضغط
 -2ﺯﺭﺍﻝﺕﺵ
1. Operation lamp
العمل.
الجهاز عن
يتوقف
أخرى
مرة
This pilot lamp (red) lights up
while
the unit
is in
operation.
-3

2.
بالحالة

Operation/Stop
button
جريان الهواء بواسطة
ﻱﻱﺭ ﻡﻉﺩﻝﺕﺩﻑﻕ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء  :يمكن تغيير معدل
ﺯﺭﺕﻍ
When pushed once, the unit starts operating.
المرتفع
والتنشيط
المنخفض
التنشيط
المنخفضة أو بالحالة العالية
When
pushed
again,
وحالةthe
unit stops.
وحالة التنشيط العالي والتنشيط العلوي.
3. Air flow rate changeover button
 orمن أجل
التنشيطAir flow rate can be changed over to :
“
تشغيل”
Low mode

ﺕﻱﺵ
 -01ﺯﺭ ﺍﻝﺕﻑ

وهواء الغرفة
mode,إلى
عندما ال تظهر هذه اإلشارة :فإن الهواء الخارجي المزود
الغرفة “
” High

عادي.
يستخدم بشكل
الصيانة ويجب
 display,أجل
الزر فقط من
استخدام هذا
يجب
e indication
أن ال “
” appears
on the
clean
the filter.

المعدم للخارج يكونان

ﻍﻱﻝﺏﺍﻝﻡﺅﻕﺕ
ﻙﻱﻑﻱﺕﻡﺍﻝﺕﺵ
 -00ﺯﺭﺽﺏﻁ ﺍﻝﻡﺅﻕﺕ
إن هذا الزر يفعل أو يبطل ضبط المؤقت.
ﻝﺕﺽﺏﻁ ﺍﻝﻭﻕﺕ
ﻉﺩﻱﻝ ﺍﻝﻭﻕﺕ
-01ﺍﺽﻍﻁ ﺯﺭﺕ
-01ﺍﺽﻍﻁ ﺯﺭﺍﻝﺏﺭﻡﺝﺓﺙﻡﻱﺕﻡﺇﻥﻩﺍء ﺍﻝﺡﺝﺯ.

VAM350~2000FA
ﻣﺑﺎدل اﻟﺣرارة اﻟﻛﻠ ﻲ
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ﺕﻭﺽﻱﺡ ﻡﻥ ﺃﺝﻝ ﺍ.ﻥﻅﻡﺓ:
يشغل هذا المنتج بشلك مختلف باالعتماد على إعداد الجهاز.
من أجل تشغيل جهاز التحكم عن بعد من أجل الوحدة الداخلية والمتحكم
المركزي ،ارجع إلى كتيب تعليمات التشغيل المزود مع كل جهاز.
ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ:
إن جهاز التحكم عن بعد يشغل ويطفئ الجهاز ( HRVارجع إلى القسم "التشغيل بجهاز التحكم عن بعد بشكل حصري من أجل
تشغيل التكيييف لوحدات ) HRV (BRC301B61على الصفحة .)3
ﻥﻅﺍﻡﺕﺵﻍﻱﻝ ﻡﺵﺕﺭﻙ ﻡﻉﺃﻥﻅﻡﺓ  VRVﻭﺱﻝﺱﻝﺓ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﺱﻡﺍء
المجموعة5

وحدة داخلية

 األماكن التي تخضع لدرجة حرارة عالية أو اللهب المباشر.تجنب المكان الذي تكون فيه درجة الحرارة قرب جهاز اتش
آر في (المبادل الحراري) وشبكة مص/تصريف الهواء
تتجاوز  05درجة مئوية .إن استخدم الجهاز بدرجة حرارة
عالية فقد ينتج عنه تشوه في فلتر الهواء أو عنصر المبادل
الحراري أو احتراق الموتور.
يجب أن تكون شروط درجة الحرارة المحيطة للجهاز بين -
 50درجة مئوية و  05درجة مئوية (  %05رطوبة نسبية
أو أقل).
 األماكن التي تخضع للكثير من الكربون األسود. الكربون األسود المرفق بفلتر الهواء وعنصر التبادلالحراري الذي يعطلهم.
ﺃﺱﻡﺍءﺍﻝﻕﻁﻉ:
ارجع إلى الشكل ( 1الموديالت  )VAM350~1000Fوالشكل 2
(الموديالت .)VAM1500~2000F
 -1خطاف سقفي.
 -2قلوظة وصلة قناة.
 -3مروحة عادم.
 -4فلتر هواء (فلتر حياة طويلة).
 -5مثبط
 -6صندوق قاطعة.
 -7غطاء صيانة.
 -8عناصر التبادل الحراري.
 -9اسم اللوحة
 -11مروحة تزويد الهواء.
 -11تحكم عن بعد (قطع اختياريه).
 -12موتور صدام.
 -13هواء عادم (هواء عادم للخارج).
 -14مكان صيانة من أجل فالتر الهواء ،وعناصر التبادل الحراري
وصندوق القواطع.
 -15رجوع الهواء (هواء عادم من الغرفة).
 -16توريد الهواء (تغذية الهواء إلى الغرفة).

ﺍﻝﺕﺡﻙﻡ ﻉﻥﺏﻉﺩ ﻝﻝﻭﺡﺩﺓ
ﺍﻝﺩﺍﺥﻝﻱﺓ
ﻍﻱﻝ
ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺍﻝﺕﺵ
إن جهاز التحكم عن بعد
يشغل المكيف ووحدة
HRVويطفئها.
إذا استخدمت وحدة  HRVفقط دون التشغيل بمكيف الهواء ضع الجهاز على حالة التهوية (ارجع
إلى القسم "تشغيل جهاز  HRVباستخدام جهاز التحكم عن بعد لنظام مكيف الهواء  )VRVعلى
الصفحة.4
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉﺓ2
ﻍﻱﻝ
ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺍﻝﺕﺵ
ال يمكن تشغيل المؤقت وزر التشغيل /اإلطفاء باستخدام جهاز التحكم عن بعد HRV
(إن داللة التحكم المركزي تظهر على الشاشة.
يمكن إجراء عمليات أ خرى باستخدام أجهزة التحكم عن بعد . HRV
يمكن إجراء عمليات اإلقالع واإليقاف للوحدة الداخلية ووحدة  HRVباستخدام أجهزة التحكم عن
بعد الداخلية (ارجع إلى قسم "التشغيل بجهاز التحكم عن بعد بشكل حصري من أجل تشغيل وحدات
HRVلتكييف الهواء ) (BRC301B61على الصفحة 3

ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ:

النظام المركزي
وحدة HRV

تحكم مركزي

التشغيل من أجل األنظمة:

تحكم عن بعد لوحدة HRV
)(BRC301B61

وحدة داخلية

يشغل هذا الجهاز بشكل مختلف باالعتماد على إعداد النظام.
من أجل تشغيل جهاز التحكم عن بعد للوحدة الداخلية وجهاز التحكم المركزي ارجع
إلى كتيب تعليمات التشغيل المزود مع كل وحدة .
ﺵﻍﻱﻝ ﻡﻥ ﺃﺝﻝ ﻙﻝﻥﻅﺍﻡ:
ﺍﻝﺕ

ﺕﻕﻝ
ﻥﻅﺍﻡ ﻡﺱ

ﻭﺡﺩﺓﺇﺕﺵ ﺁﺭﻑﻱ

تحكم عن بعد للوحة الداخلية

جهاز التحكم عن بعد من أجل وحدة إتش آر ف
(بي آر سي  311ب )61
جهاز التحكم عن بعد من أجل وحدة HRV
)(BRC301B61

كتيب تعليمات التشغيل

2
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ﺕﺡﺫﻱﺭ

+

ﺍﺉﻱﺓ
ﺍﻝﺹﺩ ﻡﺓ ﺍﻝﻙ ﻩﺭﺏ

مبادل حراري كلي

VAM1500F
VAM2000F

VAM800F
VAM1000F

( تهوية استعادة حرارة)

VAM350F
VAM500F
VAM650F

ﺍﻝﻡﺡﺕﻭﻱﺍﺕ
تحذيرات السالمة

الصفحة

1 ………. ..................................................................

■

قبل صيانة الجهاز ،دائما أغلق الطاقة ،وإال فقد
تحدث الصدمة الكهربائية.
ال تفتش أو تقوم بصيانة الجهاز بنفسك.
اطلب شخص الصيانة المؤهل لتؤدي هذا العمل.
دائما استعمل فلتر هواء.
إن لم يستخدم فلتر الهواء ،من المحتمل أن تسد
عناصر التبادل الحراري وتؤدي إلى عطل الحق.
ال تغير التشغيالت فجأة ،حيث قد ال ينتج عنها
خلل فحسب بل أيضا عطل للقاطعات أو الريليات
في جسم الجهاز.
إن هذا الجهاز معد لالستعمال من قبل مستخدمين
خبراء أو مدربين في المحالت في الصناعة
الخفيفة والمزارع أو من أجل االستعمال التجاري
من قبل األشخاص العاديين.
إن هذا الجهاز غير معد لالستخدام من بل
األشخاص (بما فيهم األطفال) ،ذوي القدرات
الجسمية أو الحسية أو العقلية الناقصة ،أو الذين
تنقصهم الخبرة والمعرفة ،مالم يتم اإلشراف عليهم
أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستعمال الجهاز من
قبل الشخص المسؤول عن سالمتهم.
يجب اإلشراف على األطفال لكيال يلعبوا بالجهاز.

■

ال تستخدم اتش آر في أو شبكة مص/تصريف في

تحذير :إن عدم مراعاة هذه التعليمات بشكل كامل قد ينتج عنه

الحاالت التالية:

ضرر لألمالك أو اإلصابة الشخصية ،التي قد تكون خطيرة،

■
■
■
■
■
■

■

 -األماكن مثل مصانع اآلالت والمصانع الكيماوية

أسماء القطع 2 ...........................................................................................
اﻟﺗﺷﻐﯾل 2 .................................................................................................
الصيانة 5 ...............................................................................................
اﻟﻌطل واﻹﺻﻼح 6.......................................................................................
ﺵﻙﺭﺍ ﻝﻙﻡ ﻉﻝﻯﺵﺭﺍء ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺝ ﻩﺍﺯﺍﺕﺵ ﺁﺭﻑﻱ.
إن التعليمات األصلية مكتوبة باللغة اإلنكليزية .وكافة النقاط األخرى هي ترجمات للتعليمات
األصلية.

ﺕ ﻩﻭﻱﺓﺍﺱﺕﻉﺍﺩﺓ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ – ﺍﺕﺵ ﺁﺭﻑﻱ
قبل استعمال دايكين إتش آر في ،تأكد من أن تقرأ كتاب التشغيل هذا بشكل
كامل .إن كان لديك أي مشاكل أو هناك سوء عمل .الرجاء الرجوع لكتيب
تعليمات التشغيل هذا .الرجاء أن تحتفظ بهذا الكتيب من أجل اطالعك
المستقبلي .وكلما ال تفهم كيف تستعمله عندما يحصل شيئ ما خطأ بالجهاز
خالل التشغيل.
ﺕﺡﺫﻱﺭﺍﺕ ﺍﻝسال ﻡﺓ:
اقرأ التحذيرات التالية بعناية واستخدم معداتك بشكل كامل.
معنى التحذير ورموز التحذير.

تحذير:
إن عدم اتباع هذه التعليمات بشكل كامل قد ينتج عنه إصابة
شخصية أو خسارة للحياة.

والتي قد تعتمد على الظروف.

حيث يتم إنتاج حاويات الغاز الضار للمواد مثل
المذيب الحامضي أو القلوي أو العضوي والدهان.
 األماكن حيث من المحتمل حدوث تسرب بالغازالقابل لالشتعال.
 مثل هذا الغاز يمكن أن يسبب الحريق. األماكن مثل الحمامات التي تخضع للرطوبة. التسرب الكهربائي أو الصدمة الكهربائية والعطلاآلخر الذي يمكن أن يسبب.

مالحظة:
هذه التعليمات سوف تؤمن االستعمال المناسب للمعدات
تأكد من أن تتبع تحذيرات السالمة الهامة هذه.
أبقي صحائف التحذير هذه متوفرة بين يديك بحيث ترجع إليهم إن
كان هناك حاجة.
وأيضا ،إن تم نقل هذه المعدات إلى مستخدم جديد ،تأكد من أن
تسلم كتيب تعليمات التشغيل هذا إلى مستخدم جديد.
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