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  הוראות הפעלה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כללי  
  

  .בשליטה פפרופורציונלית, (Stand-alone) להפעלת דמפר בודד 12Vdc תרמוסטט

,  טמפרטורה רצויה וטמפרטורה מצויה בין(Δt)  מבוססי הפרשי טמפרטורה–פתיחה וסגירה של הדמפר בארבעה שלבים 

  :לפי הטבלה הבאה
  

3ºC < Δt מלאהפתיחה   

2ºC < Δt ≤ 3ºC  75%פתיחה  

1ºC < Δt ≤ 2ºC   50%פתיחה 

0ºC < Δt ≤ 1ºC   25%פתיחה 

Δt ≤ 0ºC  סגירה מלאה 

  
  הוראות הפעלה  

  

  . יופיעו בתצוגה”OFF“ או ”ON“. כיבוי היחידה/ להדלקתOn/Offלחץ על לחצן   כיבוי/הפעלה .1

 :ים למעבר בין מצבי העבודה הבאModeלחץ על לחצן   מצב עבודה .2

Cool – המילה ( קירורCoolתופיע בתצוגה  .( 

Heat – המילה ( חימוםHeatתופיע בתצוגה .(  

  . הנקבע בנפרדדה לא תשנה את מצב העבודה של המזגןבחירת מצב העבו, במוצר זה :הערה

  .להקפיד לבחור במצב עבודה הזהה לזה של המזגןש י

 SETהטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה ). -(-ו(+) כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים   כיוון טמפרטורה .3

  .טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות. תהבהב בתצוגה
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03RT –יומיוק שלט רח    
  ) ETN40P/IR -לאופציה (

  
  .  על מנת שיעבוד כנדרשהדבר היא שיש לכוונו אל התרמוסטטמשמעות .  הוא שלט רחוק אינפרא אדוםRT-03  :הקדמה

  .On/Send באמצעות הלחצן יש לשלוח את האינפורמציה לתרמוסטט, בשלטבכל פעם שמשתנה אחד הפרמטרים 

  

 .כיבוי היחידה או לעידכון נתוני השלט/ להדלקתOn/Sendלחץ על לחצן   כיבוי/הפעלה .1

  

 : למעבר בין מצבי העבודה הבאיםModeלחץ על לחצן   מצב עבודה .2

  קירור    

  חימום    

  . לשליחת הנתוניםOn/Sendלחץ על לחצן כווון את השלט לתרמוסטט ו      

  . הנקבע בנפרדדה לא תשנה את מצב העבודה של המזגןבחירת מצב העבו, במוצר זה :הערה

  .להקפיד לבחור במצב עבודה הזהה לזה של המזגןש י

  

   באמצעות הלחצניםכוון את הטמפרטורה הרצויה  כיוון טמפרטורה .3

   SETהטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה ). -(-ו(+) 

  טמפרטורת החדר תחזור ותוצג . וגהתהבהב בתצ

  .לאחר מספר שניות
  

 ולאפשרר כיוון של טיימר הפעלה וכיבוי , על מנת לכוון את השעון המופיע בחלקו העליון של השלט    שעון .4

  :יש לבצע את הפעולות הבאות, לתרמוסטט

i.  לחץ על לחצןSelect – המילים Clockו -Set יהבהבו בתצוגת 

  .השלט

ii.  השעות יהבהבו–(+) לחץ על לחצן .  

iii.  ו(+) כוון את השעה באמצעות הלחצנים-)-.(  

iv.  לחץ שוב על לחצןSelect –הדקות יהבהבו .  

v.  ו(+) כוון את הדקות באמצעות הלחצנים-)-.(  

vi.  לחץ שוב על לחצןSelect למצב תצוגה רגיל על מנת לחזור.  

vii.  כווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצןOn/Send 

 .לשליחת הנתונים

  . התצוגה תחזור למצבה הרגיל– שניות 10אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך : הערה
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  יש לבצע את, על מנת לכוון את הטיימר. הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של התרמוסטט בשעות רצויות    טיימר .5

  :באותהפעולות ה

i.  לחץ על לחצןSelect  המילים –פעמיים 

Programו -Startיהבהבו בתצוגת השלט . 

  :כיוון שעת הפעלה

ii.  השעות יהבהבו–(+) לחץ על לחצן .  

iii.  ו(+) כוון את השעה באמצעות הלחצנים-)-.(  

iv.  לחץ שוב על לחצןSelect –הדקות יהבהבו .  

v.  (-ו) (+כוון את הדקות באמצעות הלחצנים-.(  

 :פסקהכיוון שעת ה

i.  לחץ שוב על לחצןSelect – המילים 

Programו -Stopיהבהבו בתצוגת השלט . 

ii.  השעות יהבהבו–(+) לחץ על לחצן .  

iii.  ו(+) כוון את השעה באמצעות הלחצנים-)-.(  

iv.  לחץ שוב על לחצןSelect –הדקות יהבהבו .  

v.  ו(+) כוון את הדקות באמצעות הלחצנים-)-(. 

  

 :הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לתרמוסטט

i.  לחץ שוב על לחצןSelect – יהבהבהטיימר . 

ii.  בחר בהפעלה ) -(-ו(+) באמצעות הלחצנים

 ).אייקון לבן(או ביטול ) אייקון שחור(

iii.  לחץ פעמיים על לחצןSelect לחזרה למצב 

 .תצוגה רגיל

iv.  כווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן

On/Sendהנתונים לשליחת . 

  . התצוגה תחזור למצבה הרגיל– שניות 10אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך : הערה

  

  


