Szerelési kézikönyv
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BRC315D7

Távirányító

Szerelési kézikönyv

OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET
FIGYELMESEN, MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET
BEKAPCSOLNÁ. NE DOBJA EL! ŐRIZZE
MEG, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.
A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM
MEGFELELŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY
CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST,
RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB KÁROSODÁSÁT. CSAK
DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ TARTOZÉKOKAT
HASZNÁLJON, MELYEKET A BERENDEZÉSHEZ
TERVEZTEK,
ÉS
A
BESZERELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.
HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE
HELYEZÉSSEL VAGY A HASZNÁLATTAL
KAPCSOLATBAN, KÉRJEN TANÁCSOT
VAGY INFORMÁCIÓT A FORGALMAZÓTÓL.
Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg.
A többi nyelvű változat az útmutató eredeti
szövegének a fordítása.
A berendezés nem használható robbanásveszélyes
környezetben.

A készlet az alábbi alkatrészekből áll:
Távirányító
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Távirányító
4PW64948-1 – 10.2010

Facsavarok

Tiplik

Csavarok

1. Vegye le a távirányító felső részét
(Lásd: 1. ábra)
Helyezzen egy egyenes csavarhúzót a távirányító
alsó felének hornyaiba (1) (2 helyen), és távolítsa el a
távirányító felső részét.
A PCB panel a távirányító felső feléhez van
erősítve. Vigyázzon hogy ne sértse meg a
panelt a csavarhúzóval!

2. Erősítse fel a távirányítót
(Lásd: 2. ábra)
1

külső felerősítésnél használja a mellékelt
2 darab facsavart (Ø4x30) és a tipliket.

2

süllyesztett beszerelésnél használja a
mellékelt 2 csavart (M4x16).

A nem tartozék kapcsolódobozhoz használja a külön
rendelhető KJB111A vagy KJB211A tartozékot.
MEGJEGYZÉS A felerősítés helyéül válassza a lehető
legsimább felületet. Figyeljen, hogy a
távirányító alsó fele ne deformálódjon
el a rögzítőcsavarok túlhúzása miatt.
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3. Kábelezze be a beltéri egységet

4. Tegye vissza a távirányító felső
részét

(Lásd: 6. ábra)
1

beltéri egység

2

a távirányító alsó része

3

a távirányító felső része

4

vezeték hátulról

5

vezeték felülről

6

vágjon helyet az alkatrészen a kábelek
számára pl. fogóval

Figyeljen, hogy ne lapítsa
vezetékeket a szerelés közben.

Először az alsó pöcköket illessze a helyükre.

MEGJEGYZÉS A vezetékeket vezesse a tápfeszültség
kábeleitől távol, hogy elkerülje az
elektromos zajokat (külső zajt).

A vezeték adatai

2 eres

a

Lásd: 4. ábra.

Kösse össze a távirányító felső részén a csatlakozókat
(P1, P2) a beltéri egység kivezetéseivel (P1, P2).
(A P1-nek és a P2-nek nincs polaritása.)

Vezetéktípus

meg

Méret
2

0,75–1,25 mm

MEGJEGYZÉS Fejtse le a kábelburkolatot arról a
szakaszról, amelyik a távirányító tokján
belülre kerül ( l ). Lásd 5. ábra.

MEGJEGYZÉS 1. A kapcsolódoboz és az összekötő
vezetékek nem tartozékok.
2. Ne érjen kézzel a PCB panelhez!

Ha 2 távirányító vezérel 1 beltéri
egységet vagy beltéri egységek
1 csoportját
Állítsa át a MAIN/SUB (fő/segéd) váltás kapcsolót az
alábbiak szerint (Lásd: 3. ábra).
1

Fő távirányító (gyári beállítás)

2

Segéd távirányító

Az 1 távirányítót "main"-re (fő), a másikat "sub"-ra
(segéd) kell állítani.
MEGJEGYZÉS 1. Ha 1 távirányítóval vezérlik az
egységet, akkor azt "main"-re (fő)
kell állítani.
2. A távirányítót az áram alá helyezés
előtt állítsa be!

"88" jelenik meg körülbelül 1 percig, ha
a tápfeszültséget bekapcsolják. Ez idő alatt
a távirányító nem működik.
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5. Helyszíni beállítások

Példa

Ha a beltéri egységen külön rendelhető tartozékok
vannak, akkor szükség lehet a beltéri egység
beállításának módosítására. Lásd a külön rendelhető
tartozékok szerelési kézikönyvét.

Ha csoportos beállítás közben a "levegőszűrő
tisztítása esedékes beállítás "SZŰRŐSZENNYEZÉS ERŐS"-re van állítva, a "SET MODE NO." 10-re,
a "FIRST CODE NO." 0-ra, a "SECOND CODE NO."
pedig 02-re.

Lásd 7. ábra.
a

Egység száma

b

Első kódszám

c

Második kódszám

d

Mód szám

e

Külső beállítás üzemmód

Eljárás (Lásd: 7. ábra)
1

Normál módban nyomja meg a "
" gombot
legalább 4 másodpercig, hogy külső beállítás
üzemmódba lépjen.

2

Válassza ki a kívánt MODE NO. értéket
a"
" gombbal.

3

Csoportos vezérlésnél, amikor a beállítás
beltéri egységenként történik (20, 22 és 23
mód szám lett kiválasztva), nyomja meg
a"
" gombot, és válassza az "INDOOR
UNIT NO." beállítását. (Erre a műveletre nincs
szükség a csoportos beállításnál.)

4

Nyomja meg a "
" felső gombot, és
válassza a FIRST CODE NO. beállítását.

5

Nyomja meg a "
" alsó gombot, és válassza
a SECOND CODE NO. beállítását.

6

Nyomja meg egyszer a "
a beállítások tárolva lettek.

7

Nyomja meg a "
" gombot a normál
módba való visszatéréshez.
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MEGJEGYZÉS 1. A beállítás csoportos módban
történik, de ha a zárójelek közé
foglalt mód számot választják,
a beltéri egységeket egyedileg is be
lehet állítani.
2. A SECOND CODE szám gyári
beállítása 01.
3. Csak a táblázatban megadott
beállításokkal dolgozzon!
4. Nem jelenik meg, ha a beltéri
egység nem rendelkezik azzal
a funkcióval.
5. Normál módba való visszatéréskor
a "88" jelzés jelenhet meg a kijelzőn,
mutatva,
hogy
a
távirányító
inicializálja magát.
6. A segéd távirányító helyszíni
beállításait nem lehet módosítani.
7. Az
üzemmódváltás
bizonyos
modellek esetében nem érhető el.
8. A szűrőtípust FWF+FWC típusok
esetében ne állítsa normál szűrőre.

" gombot, ezzel
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6. Az üzemmódváltó gomb
engedélyezése (Lásd: 3. ábra)

Jegyzetek

Vágja el a jumpervezetéket (J8) a távirányító PCB
jobb felső sarkában, így a felhasználó a "
"
üzemmódváltó gombbal válthat az üzemmódok
között.
MEGJEGYZÉS Ha központi távirányítót használ, akkor
jobb elvágni a "J8" jumpert, hogy a
vezetékes távirányítóval lehessen
vezérelni a készüléket.

7. Az automatikus hűtés/fűtés
üzemmód kijelzésének
engedélyezése (Lásd: 3. ábra)
Az automatikus üzemmód kiválasztása esetén
általában egy " " ikon jelenik meg a távirányítón, de
ha az egység hűtés vagy fűtés üzemmódban van,
akkor ez nem látható.
Ha a "J5" jumpert vágja el, akkor a fűtés vagy hűtés
ikon akkor is látható, amikor az egység automatikus
üzemmódban van.
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MÁSODIK KÓDSZÁM(†)

HosszúA levegőszűrő szennyeződése –
élettarKomoly/Enyhe
tamú
(A levegőszűrő-tisztításig hátralévő
szűrő
idő kijelzésének időköz-beállítása)
(Arra szolgáló beállítás, ha a
levegőszűrő komoly szennyeződése
áll fenn, és a levegőszűrő-tisztításig Normál
szűrő
hátralévő idő kijelzésének időközbeállítását meg kell felezni)

10(20)
1

Hosszú élettartamú szűrőtípus (a szűrő
jelzés kijelzési idejének beállítása)

2

A távirányító hőmérséklet-érzékelője

3

A levegőszűrő-tisztításig hátralévő idő
kijelzésének időközszámlálója (arra szolgáló
beállítás, ha a szűrő jelzés nem jelenik meg)

2

Levegőfúvás a termisztoron felül fűtés
KI esetén

8

Külső BE/KI bemenet (a kényszerített BE/KI
kívülről történő működtetésének beállítása)

12(22)

0
13(23)

1
4

Nagy levegőkimeneti sebesség (magas
mennyezetű kialakítások esetében)
A levegőáramlás irányának kiválasztása (arra
szolgáló beállítás, ha blokkolóbetét-készlet fel
lett szerelve)
Levegőáramlás iránytartományának beállítása

Enyhe

0

A beállítás leírása

01

02

03

Kb.
2500
óra

Kb.
1250
óra

—

Kb.
200
óra

Hosszú
élettartamú
szűrő

Komoly

ELSŐ
Mód- KÓDszám(*) SZÁM

FWF +
FWC

egyéb
FWtípusok

Enyhe
Kb.
100
óra

—

Nem
használt
Nem
Megjelenik jelenik
meg
Használt

Normál
szűrő(^)
—
—

A távirányítón
kiválasztott
ventilátorsebesség
Védőberen
KényszeBE/KI
dezés
rített KI üzemmód
bemenete
>2,7
>3,0
≤2,7 m
≤3,0 m
≤3,5 m
L (LL)

Gyári beállítás

KI

Hosszú
élettartamú
szűrő

Normál
szűrő

Nem használt
Megjelenik

Nem
jelenik
meg

L (LL)

L

Kényszerített KI
≤2,7 m

—

4-irányú
áramlás

3-irányú
áramlás

2-irányú
áramlás

4-irányú
áramlás

—

Felső

Normál

Alsó

Normál

—

(*)

A beállítás csoportos üzemmódban történik, a zárójelek közötti módszám kiválasztása esetén azonban
a beltéri egységek külön-külön is beállíthatók.
(†) A MÁSODIK KÓDSZÁM gyári alapbeállítása "01".
(^) FWF és FWC egységeken nem választható ki.
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