 .1הוראות הפעלה
 1.1הפעלה/כיבוי
לחץ על לחצן ] [ON-OFFלהפעלת היח'.
לחץ על לחצן ] [ON-OFFפעם נוספת לכיבוי היח'.
 המילים ” “ONאו ” “OFFיופיעו בתצוגה.הערה :בתצורת  ,STבחזרה מהפ' חשמל היח' תשאר כבויה.
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 1.2כיוון טמפרטורה רצויה
לחץ על לחצני הכיוון ] [+או ] – [-הטמפרטורה הרצויה תופיע בתצוגה.
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחיצה נוספת על לחצני הכיוון.
 1.3בחירת מצב עבודה
לחץ על לחצן ] [MODEלבחירת מצב העבודה:
קירור ...........המילה ” “Coolתופיע בתצוגה.
חימום ..........המילה ” “Heatתופיע בתצוגה.
אוורור...........המילה ” “Fanתופיע בתצוגה.
אוטומט ........המילים ” “Coolו “Heat”-יופיעו בתצוגה.
מצב העבודה הפעיל יקבע לפי ההפרש בין
הטמפרטורה הרצויה וטמפרטורת החדר.
 כאשר קיימת דרישה לקירור )קירור פעיל( ,המילה ” “Coolתהבהב. -כאשר קיימת דרישה לחימום )חימום פעיל( ,המילה ” “Heatתהבהב.
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 1.4בחירת מהירות מפוח והפעלת/כיבוי מפוח אוטומטי )(Auto Fan
לחץ על לחצן ] [Fanלבחירת מהירות המפוח:
נמוכה ................המילה ” “Loתופיע בתצוגה.
בינונית...............המילה ” “Meתופיע בתצוגה.
גבוהה ...............המילה ” “Hiתופיע בתצוגה.
אוטומט ..............המילים ” “Me” ,“Hiו “Lo”-יופיעו בתצוגה
והמהירות הפעילה תהבהב.
המהירות הפעילה תקבע לפי ההפרש בין
הטמפרטורה הרצויה וטמפרטורת החדר.
לחץ והחזק את לחצן ] [Fanלמשך  3שניות להפעלת מצב מפוח
אוטומטי ) – (Auto fanהמילה ” “Fanתהבהב בתצוגה בנוסף
לתצוגת מצב העבודה ” “Coolו.“Heat”-
כאשר מצב המפוח האוטומטי מופעל ,המפוח יפעל רק כאשר קיימת
דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום.
הערה :לא ניתן להפעיל מפוח אוטומטי במצב עבודה "אוורור".
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 .2הוראות התקנה
יש להתקין את התרמוסטט במקום נגיש ,על מנת לאפשר שליטה בלחצנים וקריאה נוחה של התצוגה.
יש לבחור מיקום בו הטמפרטורה מייצגת את תנאי האקלים בחדר ולהמנע מחשיפה לרוח או לשמש ישירה.
חשוב! למניעת סכנת התחשמלות יש לוודא ניתוק אספקת החשמל לפני ההתקנה וחיווט התרמוסטט.
יש להתקין את התרמוסטט בקופסת גוויס סטנדרטית שלשה מקומות ).(GW 24 203
סכנת התחשמלות

הוראות התקנה:
 .1חבר את יציאות התרמוסטט בהתאם לסכימת החיבורים המצורפת.
 .2מקם את התרמוסטט בקופסת הגוויס והברג את שני הברגים המצורפים.
 .3הדק את מסגרת החזית למקומה ע"י לחיצה לכיוון הקיר.

 .3סכימת חיבורים
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יציאה פרופורציונלית לחימום 0-10V
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 .3הגדרות טכנאי כלליות
 3.1כיוון גבול טמפרטורה לקירור )(limit Low
כוון את הטמפרטורה הרצויה ל 10°C-ולחץ על לחצן ][MODE
למשך  15שניות.
המילה “ ”Coolוגבול הטמפ' לקירור יופיעו בתצוגה.
באמצעות הלחצנים ] [+ו [-]-כוון את גבול הטמפ' לקירור.
תחום  ,10...30°Cברירת מחדל .10°C
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Cool
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 3.2כיוון גבול טמפרטורה לקירור )(limit High
°C

לחץ על לחצן ] [Modeפעם נוספת  -המילה “ ”Heatוגבול
הטמפ' לחימום יופיעו בתצוגה.
באמצעות הלחצנים ] [+ו [-]-כוון את גבול הטמפ' לחימום.
תחום  ,10...30°Cברירת מחדל .30°C
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 3.3כיול טמפרטורה נמדדת )(Offset
לחץ על לחצן ] [Modeפעם נוספת  -ה Offset-יופיע בתצוגה.
באמצעות הלחצנים ] [+ו [-]-כוון את ה.Offset-
תחום  ,-6…+6°Cברירת מחדל .0°C
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 3.4הפעלת/כיבוי מצב Start/Stop
לחץ על לחצן ] [Modeפעם נוספת  -האותיות “ ”Stיופיעו בתצוגה.
באמצעות הלחצנים ] [+ו [-]-בחר בין:
“ Start/Stop - ”ONמופעל
“ Start/Stop - ”OFFמופסק
הערה – כאשר  Start/Stopמופעל ,הטרמוסטט ישאר כבוי בחזרה
מהפסקת חשמל.
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 3.5הפעלת/כיבוי תאורת רקע )(Backlight
לחץ על לחצן ] [Modeפעם נוספת  -האותיות “ ”blיופיעו בתצוגה.
באמצעות הלחצנים ] [+ו [-]-בחר בין:
“ - ”ONתאורה מופעלת  - ”OFF“ /תאורה מופסקת.
לחץ על לחצן ] [Modeפעם נוספת או המתן  30שניות לחזרה
לתצוגה הרגילה.
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