סט פיקוד ושליטה לחדר
דמפר  - DA401שלט רחוק לדמפר  - RT40פנל הפעלה IRP401
תאור כללי
סט פקוד שלט לחדר כולל:
דמפר " (DA8/401) 8או "(DA10/401) 10
פנל הפעלה להתקנה בגובה )אפשר צמוד לתקרת גבס או אקוסטית( המופעל ע"י שלט רחוק .פנל ההפעלה כולל בתוכו את רגש
הטמפ' .ומתחבר אל הדמפר ע"י כבל וחבור מהיר מוכן.
כמו כן כוללת המערכת ספק כח מדגם .(12Vdc) PS-201P

תרשים

DA-8/401
DA-10/401

 xכבל מוכן  7מ' לחבור פנל הפעלה
 yכבל מוכן  3מ' לחבור ספק כח )(12Vdc

ריצפה

Jack
tel.
Black
8

ON

Red
7

Timer

IRP401

12 Vdc

PS201P

RT40
230 Vac
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שלט רחוק RT40
ON/SEND
הפעלת היחידה ו/או עדכון נתונים.
OFF
הפסקת פעולת היחידה.
SET TEMP
לקביעת טמפרטורה רצויה ):(SET POINT
לחץ על לחצני הכיוון ) (-,+וכוון את הטמפרטורה הרצויה לך.
לחץ על לחצן  ON/SENDלשלוח את הנתונים ליחידה.
MODE
בחירת מצב עבודה :חימום או קירור.
לחץ על לחצן  MODEובחר במצב העבודה הרצוי לך.
לחץ על לחצן  ON/SENDלשלוח את הנתונים למזגן.
כיוון שעון זמן אמיתי )(CLOCK SET
חשוב! אם לא תלחץ על שום כפתור בזמן התכנות במשך  10שניות השלט יחזור למצב רגיל.
לחץ  4פעמים על לחצן  SELECTעד ש  CLOCK SET -יהבהב.
בעזרת לחצני הכיוון ) (-,+כוון את השעה.
לחץ על לחצן  SELECTשוב  -הדקות יהבהבו ,בעזרת לחצני הכיוון ) (-,+כוון את הדקות.
לחץ על לחצן  SELECTלסיום העדכון.
טיימר
לחץ על לחצן  ,SELECTהמילה  PROGRAMתופיע בתצוגה והמילה  STARTתהבהב.
לחץ על כפתור ) ,(+ספרות השעות יהבהבו.
כוון את השעה הרצויה להתחלת פעולת היחידה בעזרת לחצני הכיוון ).( - ,+
לחץ שוב על כפתור  ,SELECTספרות הדקות יהבהבו.
כוון את הדקות בעזרת לחצני הכיוון ).( - ,+
לחץ שוב על לחצן  ,SELECTהמילה  PROGRAMתופיע בתצוגה והמילה  STOPתהבהב.
לחץ על כפתור ) ,(+ספרות השעות יהבהבו.
כוון את השעה הרצויה להפסקת פעולת היחידה בעזרת לחצני הכיוון ).( - ,+
לחץ על כפתור  ,SELECTספרות הדקות יהבהבו.
כוון את הדקות בעזרת לחצני הכיוון ).( - ,+
לחץ שוב על לחצן  ,SELECTתמונה של טיימר תהבהב.
בעזרת לחצני ) (- ,+בחר בהפעלה של הטיימר )תמונה מלאה

( או ללא טיימר )תמונה ריקה

(.

לחץ על לחצן  ON/SENDעל מנת לשלוח את הנתונים ליחידה.
לחץ פעמיים על לחצן  SELECTלחזרה למצב תצוגה רגיל
הערות כלליות

פנל הפעלה

בעבודה עם פנל  IRP401כל לחיצה על לחצן  ON/SENDמעבירה מחדש את
נתוני השלט אל המזגן )נורית  ONמהבהבת כסימן לקליטה(.

ON

פנל הפעלה IRP401

TIMER

פנל הפעלה

נורית  - ONנדלקת כאשר הדמפר בפעולה.
נורית  - TIMERנדלקת כאשר תוכנית הפסק/התחל פועלת.

מקלט )(IR
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