EP8/CP/ETN

הוראות הפעלה
.1

הפעלה

לחץ על לחצן ] [Onלהדלקת היחידה .המילה ” “ONתופיע בתצוגה.

.2

כיבוי

לחץ על לחצן ] [Offלכיבוי היחידה .המילה ” “OFFתופיע בתצוגה.

.3

כיוון טמפרטורה

כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים ] [+ו .[-]-הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה ” “SETתופיע

.4

מהירות מאוורר

.5

Auto Fan

.6

מצב עבודה )(Mode

בתצוגה .טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

לחץ על לחצן ] [Fanלמעבר בין מהירויות המאוורר.
– Hi

מהירות גבוהה

– Me

מהירות בינונית

– Lo

מהירות נמוכה

– Hi+Me+Lo

מהירות אוטומטית – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה .במצב

מהירות אוטומטית ,המהירות הפעילה תהבהב.
הערה :במצב חימום ,כאשר מכבים את הטרמוסטט ,המאוורר ימשיך לעבוד למשך  30שניות.

בלחיצה ארוכה על לחצן ] [Fanתתאפשר כניסה למצב זה – המילה ” “Auto Fanתופיע בתצוגה.
במצב זה המאוורר פועל אך ורק כאשר המדחס עובד )מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר ,כאשר המדחס
מפסיק פעולתו כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה(.

מצב העבודה נקבע אוטומטית לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה.
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הגדרות טכנאי
.1

כניסה להגדרות טכנאי

כוון את הטמפרטורה ל 10°C-והמתן עד שהתצוגה תפסיק להבהב.

.2

גבול טמפרטורה תחתון לקירור

לחץ על לחצן ] [Offלמשך כ 20-שניות  -המילה ” “Coolתהבהב בתצוגה.

.3

גבול טמפרטורה עליון לחימום

.4

דיפרנציאל טמפ' ליציאת קירור 0-10V

.5

כיול טמפרטורה נמדדת )(Offset

.6

רגישות התגובה לשינויי טמפ' רצויה ומצויה

כוון את גבול הטמפרטורה למצב קירור באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-
תחום ,10÷30°C :ברירת מחדל.10°C :

לחץ על לחצן ] [Offפעם נוספת  -המילה ” “Heatתהבהב בתצוגה.
כוון את גבול הטמפרטורה למצב חימום באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-
תחום ,10÷30°C :ברירת מחדל.30°C :

לחץ על לחצן ] [Offפעם נוספת  -המילה ” “AUXתהבהב בתצוגה.
כוון את דיפרנציאל הקירור באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-
תחום ,2÷10°C :ברירת מחדל.4°C :

לחץ על לחצן ] [Offפעם נוספת  -הסימן ” “°Cיהבהב בתצוגה.
במידת הצורך ,כייל את הטמפרטורה הנמדדת באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-
תחום ,(-6)÷(+6)°C :ברירת מחדל.0°C :

)זמן ארוך – רגישות נמוכה לשינויי טמפ' רגעיים ,דיוק גבוה

זמן קצר – רגישות גבוהה לשינויי טמפ' רגעיים ,דיוק נמוך(

לחץ על לחצן ] [Offפעם נוספת  -המילה ” “SETתהבהב בתצוגה.
כוון את האינטגרל באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-
תחום 4÷30 :דקות ,ברירת מחדל 5 :דקות.

.7

חזרה לתצוגה רגילה

לחץ על לחצן ] [Offפעם נוספת או המתן לחזרה לתצוגה רגילה.
כוון מחדש את הטמפרטורה הרצויה.

הערה :במידה ולא נלחץ אף לחצן למשך  15שניות ,הטרמוסטט יחזור אוטומטית לתצוגה רגילה.
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 – RT-03שלט רחוק )אופציה(
כללי



לחץ שוב על לחצן ] [Selectעל מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.



כווון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן ] [On/Sendלשליחת
הנתונים.

כיוון הטיימר
הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של הטרמוסטט בשעות רצויות .על מנת
לכוון את הטיימר ,יש לבצע את הפעולות הבאות:


לחץ על לחצן ] [Selectפעמיים עד שהמילים ”“Program Start
יהבהבו.

כיוון שעת הפעלה:


לחץ על לחצן ] – [+השעות יהבהבו.



כוון את השעה באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-



לחץ שוב על לחצן ] – [Selectהדקות יהבהבו.



כוון את הדקות באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-

כיוון שעת הפסקה:


לחץ שוב על לחצן ] [Selectעד שהמילים ”“Program Stop
יהבהבו.

Auto Fan


לחץ על לחצן ] [Selectמספר פעמים עד שהסימן



באמצעות הלחצנים ] [+ו [-]-עבור בין המצבים:
 Auto Fan -מופסק

יהבהב בתצוגה.

 Auto Fan -מופעל

במצב  AUTO FANהמאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד
)מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר(.


כווון את השלט לטרמוסטט ולחץ על ] [On/Sendלשליחת הנתונים.



לחץ על לחצן ] – [+השעות יהבהבו.



כוון את השעה באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-



לחץ שוב על לחצן ] – [Selectהדקות יהבהבו.



כוון את הדקות באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-

הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:


לחץ שוב על לחצן ] – [Selectסימן השעון יהבהב.



באמצעות הלחצנים ] [+ו [-]-בחר בהפעלה )אייקון שחור( או
ביטול )אייקון לבן(.

כיוון שעון


לחץ פעמיים על לחצן ] [Selectלחזרה למצב תצוגה רגיל.



כווון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן ] [On/Sendלשליחת



לחץ על לחצן ] [Selectעד שהמילים ” “Clock Setיהבהבו בתצוגה.



לחץ על לחצן ] – [+השעות יהבהבו.



כוון את השעה באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-



לחץ שוב על לחצן ] – [Selectהדקות יהבהבו.

הערה :אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך  10שניות – התצוגה



כוון את הדקות באמצעות הלחצנים ] [+ו.[-]-

תחזור למצבה הרגיל.

הנתונים.
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