ETN-8H
הוראות התקנה

הפרד את הפנל הקדמי מהאחורי בעזרת לחיצה על הלשונית הממוקמת
בחלק העליון של היחידה.

משוך את הפנל האחורי החוצה.

הצמד את הפנל האחורי לקיר
או לכל משטח חלק אחר
וקדח את החורים בהתאם לציור.

התאם את החיבורים החשמליים
לפי הסכימה החשמלית המצורפת.

התאם את הפנל הקדמי לבסיס.
תחילה יש להכניס את שתי הלשוניות שבתחתית הפנל
ולאחר מכן את הלשונית שבחלקו העליון של הפנל.
הערה :בעת חיבור היחידה למתח ,האותיות ” “Erיופיעו
בתצוגה והמערכת תבדוק את עצמה .במידה והמערכת
תקינה ,התצוגה תחזור למצבה הקבוע לאחר מספר שניות.
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ETN-8H
הוראות הפעלה

 - ONמופעל
 - OFFמופסק
 – AUXרגש הגנה בפעולה

מס' ערוץ
טמפרטורה רצויה )(Set-Point
טמפרטורה מצויה
ON
OFF

Heat

דרישת חימום

AUX

Select

Off

On

 .1בחירת ערוץ
באמצעות לחצני ) (+או ) (-ניתן לבחור ערוצים  C1עד .C8
 .2שינוי פרמטרים
א.
ב.
ג.
ד.

בחר את אחד הערוצים )כפי שהוסבר בסעיף .(1
לחיצה קצרה על לחצן “) ”Onהדלקה( או “) ”Offכיבוי( תפעיל או תפסיק את האיזור.
לחיצה קצרה על לחצן “ – ”Selectתחליף את תצוגת מספר הערוץ בתצוגת הטמפרטורה בערוץ ).(°C
לחיצה קצרה נוספת על לחצן “ – ”Selectחזרה לתצוגת מספר הערוץ.

 .3כוון טמפרטורה
א.
ב.

הצג את הטמפרטורה בערוץ המבוקש )כפי שהוסבר בסעיף -2ג(.
באמצעות לחצני ) (+או ) (-ניתן לכוון את הטמפרטורה הרצויה בערוץ ).(Set-Point
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 .4תצוגה בערוץ הנבחר )(C1-C8
 – ONאיזור מופעל.
 – OFFאיזור מופסק.
 – ON+AUXהפסקת פעולת החימום עקב הגנת טמפרטורת ריצפה ).(28°C
 – Heatהאיזור בדרישת חימום.
 .5ביצוע פעולות בכל היחידות יחד
א .לחיצה ארוכה ) 4שניות( על לחצן " – ”Onכל היחידות מופעלות.
ב .לחיצה ארוכה ) 4שניות( על לחצן " – ”Offכל היחידות מופסקות.
ג .קביעת טמפרטורה ) (Set-Pointאחידה לכל האיזורים:
 עבור לערוץ “ ”C0ע"י לחיצה של  4שניות על לחצן ".”Select
 לחיצה קצרה על לחצן “ ”Selectתציג את הטמפרטורה.
 שנה את הטמפרטורה הרצויה ) (Set-Pointבאמצעות לחצני ) (+או ).(-
 הטמפרטורה הרצויה משודרת לכל הערוצים יחד אוטומטית או ע"י לחיצה קצרה על לחצן ".”Select
 .6תצוגה בערוץ אפס )(C0
 – ONכל האיזורים מופעלים.
 – OFFכל האיזורים מופסקים.
 – ON,OFFחלק מהאיזורים מופעלים וחלק מופסקים.
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