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Használati útmutató

Intelligens használat, intelligens megtakarítás

• Köszönjük, hogy az intelligens érintőképernyős vezérlőt 
választotta.

• Ez a használati útmutató a termék biztonságos 
használatára vonatkozó megjegyzéseket tartalmaz.

 A megfelelő használat érdekében a használat előtt 
mindenképpen alaposan olvassa el az útmutatót.

• Amennyiben elolvasta az útmutatót, lehetőleg olyan 
helyre tegye, ahol kérdés esetén a kezelő bármikor 
kényelmesen hozzáférhet.

 Személyzetváltás esetén ne feledje átadni az útmutatót 
az új kezelőnek.
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Figyelmeztetés

Figyelmeztetés

Vigyázat!

Megjegyzés

Biztonsági szempontok
A készülék megfelelő telepítése érdekében a légkondicionáló 
berendezések telepítése előtt alaposan olvassa 
el a „BIZTONSÁGI SZEMPONTOK” című részt. 
A telepítést követően győződjön meg arról, hogy az egység 
a beüzemelés során megfelelően működik.
Ismertesse az ügyféllel az egység használatát és karbantartását.
Továbbá hívja fel az ügyfél figyelmét arra, hogy a telepítési 
útmutatót tartsa a használati útmutató közelében, hogy bármikor 
fel lehessen lapozni.
Ez a légkondicionáló a nyilvánosság számára nem könnyen 
hozzáférhető.

A figyelmeztetés, vigyázat és megjegyzés szimbólumok 
jelentése

Potenciálisan veszélyes helyzetet 
jelöl, mely, ha nem kerüli el, halált 
vagy komoly sérülést okozhat. 

Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, 
mely, ha nem kerüli el, kisebb vagy 
enyhe sérülést okozhat. Ezenkívül 
nem biztonságos gyakorlatra való 
figyelmeztetés esetén is ez a jelölés 
használatos.

Olyan helyzetet jelöl, mely a berendezés 
károsodását vagy kizárólagosan anyagi 
kárt okozhat.

Tartsa kéznél ezeket a figyelmeztetéseket tartalmazó 
oldalakat, hogy szükség esetén fellapozhassa őket.
Ezenkívül, amennyiben a berendezést új felhasználónak 
adja, mindenképpen adja át vele a használati útmutatót is.

Az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, valamint 
amennyiben rendellenességet – pl. füstszagot – észlel, 
szakítsa meg az áramellátást, és forduljon a forgalmazóhoz.

A légkondicionáló telepítését bízza a forgalmazóra.
Az egyénileg végzett, nem megfelelő telepítés vízszivárgást, 
áramütést és tüzet okozhat.
A bővítési, javítási és karbantartási munkákat bízza 
a forgalmazóra.
Az egyénileg végzett, nem megfelelő bővítési, javítási 
vagy karbantartási munkák vízszivárgást, áramütést és 
tüzet okozhat.

A nem megfelelő telepítés, illetve a berendezések vagy 
tartozékok nem megfelelő csatlakoztatása áramütéshez, 
zárlathoz, szivárgáshoz, tűzhöz vagy a berendezés 
más károsodásához vezethet. Csak a Daikin által, és 
kifejezetten csak a berendezéshez gyártott tartozékokat 
használjon, és a telepítésüket bízza szakemberre.

A légkondicionáló, illetve a távirányító áthelyezését 
vagy újratelepítését bízza a forgalmazóra. 

A nem megfelelő telepítés vízszivárgást, áramütést és tüzet 
okozhat.

A távirányítót vagy beltéri egységet sose tegye ki 
nedvességnek. 
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Sose használjon gyúlékony sprét (pl. hajspré) lakkot 
vagy festéket az egység környezetében.
Ez tüzet okozhat.

A kiolvadt biztosítékot soha ne cserélje rossz 
amperértékű biztosítékra vagy egyéb kábelre.
Kábel vagy rézkábel használata esetén az egység 
meghibásodhat, vagy tűz keletkezhet

Sose vizsgálja meg, illetve sose szerelje az egységet 
saját maga.
Az ilyen munkák elvégzését bízza szakemberre.

A karbantartás előtt szakítson meg minden elektromos 
ellátást.
A légkondicionálót, illetve a távirányítót ne mossa meg 
bő vízzel.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A légkondicionálót, illetve a távirányítót ne telepítse olyan 
helyre, ahol a közelben gyúlékony gáz szivároghat.
Amennyiben a szivárgó gáz körülveszi a légkondicionálót, 
tűz üthet ki.

Nedves ujjal ne érintse meg a kapcsolót.
A kapcsolók nedves ujjal való érintése áramütést okozhat. 

CISPR 22 A oszály – Figyelmeztetés:
Ez egy A osztályú termék. Lakóhelyi környezetben a termék 
rádióinterferenciát okozhat, melynek elkerülése érdekében a 
felhasználónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.
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A berendezés hosszú idejű használata esetén ellenőrizze, 
hogy a berendezéstartó konzol, valamint a szerelvények 
nem sérültek-e meg.
Amennyiben sérült állapotban hagyja őket, az egység leeshet, 
ami sérülést okozhat.

Ne engedje a gyerekeknek, hogy felmászanak az egységre, 
és ne tegyen rá tárgyakat se.
Az esés vagy zuhanás sérülést okozhat.

Ne hagyja a gyerekeket az egységen, illetve az egység 
környékén játszani.
Az egység óvatlan megérintése sérülést okozhat.

Ne tegyen vázát vagy egyéb vizet tartalmazó edényt a 
berendezésre.
A berendezésbe jutó víz áramütést vagy tüzet okozhat.

Soha ne érintse meg a vezérlő belső részeit.
Ne távolítsa el az előlapot. Egyes belső részek érintése 
veszélyes lehet, és a berendezés meghibásodhat. 
A belső részek vizsgálatát és módosítását bízza a forgalmazóra.

Ne tegye a vezérlőt olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá.
A berendezésbe jutó víz áramütést, illetve a belső elektronikus 
részek meghibásodását okozhatja.

Ne használja a légkondicionáló, amennyiben a helyiségben 
füstöléses rovarölőszert használ.
Ellenkező esetben a vegyi anyagok lerakódhatnak az egységben, 
mely káros lehet a vegyi anyagokra hiperérzékeny személyek 
egészségére.

Biztonságosan dobja ki a csomagolóanyagokat.
A csomagolóanyagok – pl. szögek és egyéb fémből vagy fából 
készült részek – szúrt, illetve más jellegű sérülést okozhatnak.
Tépje szét és dobja ki a műanyag zacskókat, hogy a gyerekek 
ne játszhassanak velük. Amennyiben a gyerekek a nem 
széttépett műanyag zacskókkal játszanának, megfulladhatnak. 

A használat befejeztével ne szakítsa meg azonnal a 
berendezés áramellátását.
Az áramellátás megszakítása előtt mindig várjon legalább öt 
percet. Ellenkező esetben vízszivárgás történhet és probléma 
keletkezhet.

Kisgyerekek és nem beszámítható személyek felügyelet 
nélkül nem használhatják a készüléket.
A távirányítót olyan helyre kell telepíteni, ahol a gyerekek 
nem játszhatnak vele.

Soha ne nyomja a távirányító gombjait kemény, hegyes 
tárggyal.
A távirányító meghibásodhat.

Soha be húzza vagy rázza meg a távirányító elektromos 
kábelét.
Ez az egység meghibásodását okozhatja.

Ne tegye ki a vezérlőt közvetlen napsugárzásnak.
Az LCD kijelző elszíneződhet, és így esetleg nem tudja 
megfelelően kijelezni az adatokat.

A vezérlő kezelőpaneljének letörléséhez ne használjon 
benzint, hígítót, vegyi anyaggal átitatott törlőrongyot stb.
A panel elszíneződhet, illetve a bevonata leázhat. Makacs 
szennyeződés esetén áztasson be egy rongyot vízzel hígított 
semleges tisztítószerbe, csavarja ki jól, majd törölje tisztára a 
panelt. Ezt követően törölje át száraz ruhával.

Az egység leszerelésének, a hűtőközeg, illetve olaj, 
valamint egyéb részek kezelésének meg kell felelnie a 
vonatkozó helyi és nemzeti jogszabályoknak. 
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Rendszeráttekintés
Az intelligens érintőképernyős vezérlő akár 64 beltériegység-csoport (az alábbiakban „csoport”) vezérlésére/felügyeletére 
képes.

Az intelligens érintőképernyős vezérlő fő funkciói többek között az alábbiak:
1. Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz kapcsolt beltéri egységek működésének együttes indítása/leállítása.
2. Működésindítás/-leállítás, hőmérséklet-beállítás, hőmérséklet-szabályozási üzemmódok közti kapcsolás és 

működésengedélyezés/-letiltás kézi távirányítóval zónára vagy csoportra .
3. Ütemezés zónára vagy csoportra .
4. Működésfelügyelet zónára vagy csoportra .
5. A légkondicionáló működési naplójának kijelzése.
6. Érintkezős kényszerleállás-bemenet a központi felügyeleti panelről (nem feszültség alatt álló, alapesetben bontott 

érintkezés).
7. A légkondicionálók teljesítményelosztása. (Az opcionális DCS002A51 modellel).

 *  Egy beltériegység-csoport alatt az alábbiak értendők:

 *  Zónavezérlés az intelligens érintőképernyős vezérlővel

 1  Egy beltéri egység távvezérlés nélkül.

 3  Akár 16 beltéri egység egy vagy két távvezérléssel.

 2  Egy beltéri egység egy vagy két távvezérléssel.

Intelligens érintőképernyős vezérlő

1. zóna

16 egységig 16 egységigKét távirányítóTávirányító

Nincs távirányító Távirányító Távirányító
vagy

Beltéri egység

5. zóna

2. zóna 3. zóna 4. zóna

 *  Az intelligens érintőképernyős vezérlővel végrehajtható zónavezérlés , mely a beállítási műveletek megkönnyítése 
érdekében lehetővé teszi, hogy egynél több csoportnak közös beállítása legyen.

• Egyetlen egység beállítását a zóna összes egysége megkapja.
• Egyetlen intelligens érintőképernyős vezérlővel akár 128 zóna is beállítható.
 (Az egy zónába tartozó csoportok maximális száma 64.)
• Az intelligens érintőképernyős vezérlővel a csoportok tetszőlegesen zónázhatók.
• Egy csoport egységei egynél több zónába is besorolhatók.
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Jellemzők és funkciók

■ Az Operation (Működés) menü
Az intelligens érintőképernyős vezérlő lehetővé teszi a működés csoport- 
illetve zónaszintű indítását/leállítását. Együttes indítás/leállítás is lehetséges.

■ A légkondicionáló részletes beállítása
Hőmérséklet-beállítás, hőmérséklet-szabályozási üzemmódok közti kapcsolás, 
fúvássebesség- és fúvásirány-kapcsolás, valamint távvezérelt üzemmódú 
beállítás zónára, csoportra vagy együttesen valamennyi egységre.

■ A beltéri egységek különféle jellemzőinek felügyelete
Műveletekinformációk (pl. a beltéri egységek üzemmód- és hőmérséklet-beállítása), 
karbantartási információk (pl. szűrő- vagy alkatrésztisztítás jelzése), hibaelhárítási 
információk (pl. csoportra vagy zónára kijelzett hibakódok).

■ A bonyolult beállítási műveleteket megkönnyítő zónavezérlés
Az intelligens érintőképernyős vezérlővel akár 64 csoport is vezérelhető.
Egy zónába egynél több csoportot lehet besorolni. A zóna, regisztrálását 
követően az alábbi zónánkénti beállításokat teszi lehetővé. Ezáltal szükségtelen 
minden egyes csoportnál újra és újra elvégezni ugyanazt a beállítási folyamatot. 
Az összes csoport együttes beállításának engedélyezése is lehetséges.

■ Részletes, ütemezett működésvezérlés
Az intelligens érintőképernyős vezérlő részletes, ütemezett működést tesz lehetővé 
zónára, csoportra vagy együttesen valamennyi egységre. Az éves ütemezésnél akár 
8 beállítás is elmenthető. Valamennyi ütemezés négy tervtípust tartalmazhat: Weekdays 
(Hétköznapok), Holidays (Szünnapok), Special days 1 (1. különleges napok) és Special 
days 2 (2. különleges napok). Mindegyik tervben akár 16 üzemmód is beállítható.

■ Változatos üzemmódok
A változatos működtetésmenedzsment biztosítása érdekében a működés vezérléséhez mind a 
főegység, mind a távvezérlés igénybe vehető. A főegység használatával történő beállítás az alábbi 
távvezérlési beállításokat teszi lehetővé zónára, csoportra vagy együttesen valamennyi egységre:
1. Indítás/leállítás 2. Üzemmód 3. Hőmérséklet-beállítás

: (Távvezérlés) Letiltva : (Távvezérlés) Letiltva : (Távvezérlés) Letiltva
: (Távvezérlés) Engedélyezve : (Távvezérlés) Engedélyezve : (Távvezérlés) Engedélyezve
: Prioritás

• Indítás/leállítás
• Hőmérséklet-beállítás
• Üzemmódok közti kapcsolás
• Irány- és ventilátorsebesség-beállítás
• Távvezérlés-letiltás/-engedélyezés

Lásd
15 17–

Lásd

18 22–

Lásd

26 29–

Lásd 22

Lásd

15 29–

33

Lásd

35 36–

Lásd

37 46–

■ Könnyen kezelhető automatizált vezérlés
Az intelligens érintőképernyős vezérlő az alábbiakra képes:
• Átkapcsolási beállítások: A helyiség hőmérsékletének megfelelően 

automatikusan átkapcsol a hűtésről a fűtésre, illetve viszont.
• Hőmérsékletkorlát-beállítások: Megakadályozza, hogy az üres 

helyiségekben a hőmérséklet túlságosan fel- vagy lemenjen.
• Fűtésoptimalizálási beállítások: A fűtőtermosztát kikapcsolásakor a 

kellemetlen meleglevegő-fúvást is kikapcsolja.



Az intelligens érintőképernyős vezérlő 
érintőképernyős kezelőpaneljének 
működtetéséhez mindenképpen csak 
az érintőképernyő-tollat használja.
Amennyiben a működtetéshez a 
mellékelt érintőképernyő-toll helyett 
más tárgyat használ, a berendezés 
meghibásodhat és hiba történhet.

Cikknevek és funkciók

Színes LCD érintőképernyős kezelőpanellel
A felügyelet és működés kijelzésére 
szolgál
A működtetéshez mindenképpen 
csak a mellékelt érintőképernyő-tollat 
használja.

PCMCIA kártya bővítőhely
Az opcionális, Power Proportional 
Distribution (teljesítményarányos 
elosztás) funkció használata esetén 
(DCS002C51), illetve az intelligens 
érintőképernyős vezérlő 
szoftverének új verzióra történő 
frissítése esetén használatos.

Érintőképernyő-toll
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A működtetéshez használja 
az érintőképernyő-tollat.
A működtetéséhez mindenképpen 
csak az érintőképernyő-tollat 
használja.
Vigyázzon, nehogy elvessze 
az érintőképernyő-tollat.
Amennyiben a toll elveszett, forduljon 
a forgalmazóhoz, ahol a terméket 
vette.

Elöl- és oldalnézet

Megjegyzés



Az intelligens érintőképernyős vezérlő hátulján lévő csatlakozók

A tartozékként kapható 
DIII-NET Plus adapterrel a 
vezérelhető beltéri egységek 
számát növelni lehet.

RS232-C csatlakozó a 
DIII-NET Plus adapter számára

ARINET szolgáltatás használata 
esetén kösse be a telefonhálózatba.

ARINET modemcsatlakozó

Az opcionális, külön kapható Power Proportional Distribution 
(teljesítményarányos elosztás) szoftver használata esetén az 
áramellátás beltéri egységek közti elosztására szolgál, valamint 
a beltéri egységeknek érintkezős kényszerleállás-bemenettel 
történő kényszerleállítására szolgál.
A kapocsléc mérete M3.5.

Kapocsléc fogyasztásmérő és beltéri egységek 
kényszerleállás-bemenete számára.

Amennyiben a beltéri egységeket 
az opcionális, külön kapható web és 
e-mail funkciós szoftver használatával 
kívánja felügyelni, illetve működtetni, 
Ethernet kábellel csatlakoztassa a 
vezérlőt a helyi hálózathoz.

Ethernet webes csatlakozó

Csatlakoztassa biztosan a földkábelt.
A csatlakozó mérete M4.

Földelő kapocsléc

Csatlakoztassa 100–240 V-os tápforrásba.
A csatlakozó mérete M4.

Kapocsléc tápforráshoz

A beltéri egységekkel való 
kummunikáció kapocslécének 
a mérete M3.5.

Kapocsléc DIII-NET 
kommunikációhoz

LIN
E

COM L0Dil Pi3 COM Pi2 Pi1 F2 F1 N L

PHONE
R

S
-232C

LA
N
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Az aktuálisan kijelzett lista elemei
 • Amennyiben a csoportlista van 

kijelezve „Zone: zónanév” 
(Zóna: zónanév)

 • Amennyiben a zónalista van 
kijelezve „Zone List” (Zónalista)

Megjelenítési mód kiválasztása

A zóna-, illetve csoportszintű 
megjelenítési módok közti váltáshoz 
nyomja meg a gombot.

Rendszerállapot-kijelző terület

Rendszerállapot (pl. kényszerleállás stb.) 
kijelzésére szolgáló terület

Zóna-/Csoportnév
Az egységek nevét úgy jelzi ki, ahogy 
azok a csoportregisztráció, illetve a 
zónaregisztráció során a System Setup 
(Rendszerbeállítás) üzemmódban el lett 
tárolva.

Szűrő-/Elemjelzés

Akkor jelenik meg, amennyiben a 
zónában vagy csoportban van olyan 
légkondicionáló, mely szűrő- vagy 
elemjelzést mutat.

Automatikus szabályozás alá eső egység

Akkor jelenik meg, amennyiben a 
zónában vagy csoportban van olyan 
légkondicionáló, melyre ütemezés 
van beállítva.

Felügyeleti képernyő súgója

A „?” gomb megnyomásával részletesebb 
magyarázatot kaphat. Gomb a System Setup (Rendszerbeállítás) 

üzemmód kapcsolására
Az idővel, csoporttal, zónával és 
ütemezéssel kapcsolatos beállításokhoz 
használja ezt a gombot.
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Cikknevek a felügyeleti képernyőn és a funkciók

Lista

Aktuálisan kijelzett zóna/csoport

Az aktuálisan kiválasztott zóna, 
illetve csoport neve világoskék 
színnel van kiemelve.
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Lista
Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott l
égkondicionálók együttes felügyeletére szolgáló kijelző
Normál működés esetén, ha éppen használatban 
van valamelyik légkondicionáló:

Piros / Normal (Normális)
Normál működés esetén, ha valamennyi 
légkondicionáló le van állítva:

Zöld / Normal (Normális) 
Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely 
hibajelzést mutat:

Sárga / Abnormal (Abnormális)
Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely 
kommunikációs hibajelzést mutat:

Kék / Abnormal (Abnormális)
Az indítás/leállítás színe megváltoztatható 
a Sytem Settings (Rendszerbeállítások) 
Iconcolor Settings (Ikonszín-beállítás) opciójával.

Start All (Minden indítása) gomb
Az intelligens érintőképernyős 
vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi 
légkondicionáló együttes indítására 
szolgáló kijelző.

Stop All (Minden leállítása) gomb
Az intelligens érintőképernyős 
vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi 
légkondicionáló együttes leállítására 
szolgáló kijelző.

Megjelenítési mód kiválasztása

Az ikon / lista / részletes ikon megjelenítési 
módok közül való választásra szolgál.
A megfelelő ábrában listába van szedve.
Ikonkijelző: 9., 10. oldal.
Részletes ikonkijelző: 11., 12. oldal.

A csoport/zóna Start (Indítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna 
működésének indítására szolgál.

A csoport/zóna Stop (Leállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna 
működésének leállítására szolgál.

A csoport/zóna Set (Beállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna 
beállítására (hőmérséklet-beállítás, 
hőmérséklet-szabályozási üzemmód 
stb.) és megjelenítésére szolgál.

Pontosidő-kijelző
Az aktuális dátumot és a pontos időt 
mutatja.

A csoport/zóna Prop (Tulajdonságok) gombja
A kiválasztott csoport/zóna részletes 
megjelenítésére szolgál.

Lock Setting / Cancel (Beállítások zárolása / 
Zárolás feloldása) gomb
A felügyeleti működés lehetőségét 
mutatja.
Részletes információk: 31., 32. oldal

Görgetőgombok

A fel/le görgetőgomb a kijelzőn nem 
megjelenő, felügyelni kívánt zóna, 
illetve csoport megjelenítésére szolgál.
A bal/jobb görgetőgomb a kijelzőn 
nem megjelenő, felügyelni kívánt 
hőmérsékletek és hibák stb. 
megjelenítésére szolgál.



Az aktuálisan kijelzett lista elemei
 • Amennyiben a csoportlista 

van kijelezve „Zone: zónanév” 
(Zóna: zónanév)

 • Amennyiben a zónalista van kijelezve 
„Zone List Display” (Zónalista-kijelző)

Megjelenítési mód kiválasztása

A zóna-, illetve csoportszintű megjelenítési 
módok közti váltásra szolgál.

Általában a hőmérséklet-beállítás és 
az üzemmódbeállítás van kijelezve. 
Amennyiben a légkondicionálóval hiba 
történne, a hibakód megjelenik a kijelzőn.

A kék háromszög jelzés a légkondicionálóval 
kapcsolatos kommunikációs hibát jelöl.
A sárga háromszög jelzés a légkondicionálóval 
kapcsolatos hibát jelöl.

Aktuálisan kijelzett zóna/csoport

Az aktuálisan kiválasztott zóna, illetve 
csoport neve kék kerettel van kiemelve.

Zóna-/Csoportnév
Az egységek nevét úgy jelzi ki, ahogy azok a 
csoportregisztráció, illetve a zónaregisztráció 
során a System Setup (Rendszerbeállítás) 
üzemmódban el lett tárolva.

Szűrő-/Elemjelzés

Akkor jelenik meg, amennyiben a 
zónában vagy csoportban van olyan 
légkondicionáló, mely szűrő- vagy 
elemjelzést mutat.

Automatikus szabályozás alá eső egység
Akkor jelenik meg, amennyiben a 
zónában vagy csoportban van olyan 
légkondicionáló, melyre ütemezés 
van beállítva.

Felügyeleti képernyő súgója
A „?” gomb megnyomásával 
részletesebb magyarázatot kaphat.

Az idővel, csoporttal, zónával 
és ütemezéssel kapcsolatos 
beállításokhoz használja ezt a gombot.

Zóna-/Csoportleírás
Az egységek nevét úgy jelzi ki, ahogy azok a 
csoportregisztráció, illetve a zónaregisztráció 
során a System Setup (Rendszerbeállítás) 
üzemmódban el lett tárolva.

9

Ikon

Rendszerállapot-kijelző terület

Rendszerállapot (pl. kényszerleállás stb.) 
kijelzésére szolgáló terület

Aktuálisan kijelzett zóna/csoport 
jellemzői

A légkondicionáló vagy a 
kommunikáció hibájának kijelzése

Gomb a System Setup (Rendszerbeállítás) 
üzemmód kapcsolására
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Ikon
Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott 
légkondicionálók együttes felügyeletére szolgáló kijelző
Normál működés esetén, ha éppen használatban 
van valamelyik légkondicionáló:

Piros / Normal (Normális)
Normál működés esetén, ha valamennyi 
légkondicionáló le van állítva:

Zöld / Normal (Normális) 
Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely 
hibajelzést mutat:

Sárga / Abnormal (Abnormális)
Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely 
kommunikációs hibajelzést mutat:

Kék / Abnormal (Abnormális)
Az indítás/leállítás színe megváltoztatható 
a Sytem Settings (Rendszerbeállítások) 
Iconcolor Settings (Ikonszín-beállítás) opciójával.

Start All (Minden indítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi 
légkondicionáló együttes indítására 
szolgáló kijelző.

Stop All (Minden leállítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz 
csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló 
együttes leállítására szolgáló kijelző.

Megjelenítési mód kiválasztása

Az ikon / lista / részletes ikon megjelenítési 
módok közül való választásra szolgál.
A megfelelő ábrában listába van szedve.
Listakijelző: 7., 8. oldal
Részletes ikonkijelző: 11., 12. oldal.

A csoport/zóna Start (Indítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének 
indítására szolgál.

A csoport/zóna Stop (Leállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének 
leállítására szolgál.

A csoport/zóna Set (Beállítás) gombja
A kiválasztott csoport/zóna 
beállítására (hőmérséklet-beállítás, 
hőmérséklet-szabályozási üzemmód 
stb.) és megjelenítésére szolgál.

Pontosidő-kijelző
Az aktuális dátumot és a pontos 
időt mutatja.

A csoport/zóna Prop (Tulajdonságok) gombja

A kiválasztott csoport/zóna részletes 
megjelenítésére szolgál.

Lock Setting / Cancel (Beállítások zárolása / 
Zárolás feloldása) gomb
A felügyeleti működés lehetőségét 
mutatja.
Részletes információk: 31., 32. oldal

Görgetőgombok

A fel/le görgetőgomb a kijelzőn 
nem megjelenő, felügyelni kívánt 
zóna, illetve csoport megjelenítésére 
szolgál.
A bal/jobb görgetőgomb a kijelzőn 
nem megjelenő, felügyelni kívánt 
hőmérsékletek és hibák stb. 
megjelenítésére szolgál.
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Ikon

Az aktuálisan kijelzett lista elemei
 • Amennyiben a csoportlista 

van kijelezve „Zone: zónanév” 
(Zóna: zónanév)

 • Amennyiben a zónalista van kijelezve 
„Zone List Display” (Zónalista-kijelző)

Megjelenítési mód kiválasztása
A zóna-, illetve csoportszintű megjelenítési 
módok közti váltáshoz nyomja meg 
a gombot.

A kék háromszög jelzés a légkondicionálóval 
kapcsolatos kommunikációs hibát jelöl.
A sárga háromszög jelzés a 
légkondicionálóval kapcsolatos hibát jelöl.

Aktuálisan kijelzett zóna/csoport
Az aktuálisan kiválasztott zóna, illetve 
csoport neve kék kerettel van kiemelve.

Zóna-/Csoportnév

Az egységek nevét úgy jelzi ki, ahogy azok a 
csoportregisztráció, illetve a zónaregisztráció 
során a System Setup (Rendszerbeállítás) 
üzemmódban el lett tárolva.

Szűrő-/Elemjelzés

Akkor jelenik meg, amennyiben a 
zónában vagy csoportban van olyan 
légkondicionáló, mely szűrő- vagy 
elemjelzést mutat.

Automatikus szabályozás alá eső egység
Akkor jelenik meg, amennyiben a 
zónában vagy csoportban van olyan 
légkondicionáló, melyre ütemezés 
van beállítva.

Felügyeleti képernyő súgója

A „?” gomb megnyomásával részletesebb 
magyarázatot kaphat.

Gomb a System Setup (Rendszerbeállítás) 
üzemmód kapcsolására
Az idővel, csoporttal, zónával 
és ütemezéssel kapcsolatos 
beállításokhoz használja ezt a gombot.

Rendszerállapot-kijelző terület

Rendszerállapot (pl. kényszerleállás stb.) 
kijelzésére szolgáló terület.

A légkondicionáló vagy a kommunikáció 
hibájának kijelzése



12

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott 
légkondicionálók együttes felügyeletére szolgáló kijelző
Normál működés esetén, ha éppen használatban 
van valamelyik légkondicionáló:

Piros / Normal (Normális)
Normál működés esetén, ha valamennyi 
légkondicionáló le van állítva:

Zöld / Normal (Normális) 
Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely 
hibajelzést mutat:

Sárga / Abnormal (Abnormális)
Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely 
kommunikációs hibajelzést mutat:

Kék / Abnormal (Abnormális)
Az indítás/leállítás színe megváltoztatható 
a Sytem Settings (Rendszerbeállítások) 
Iconcolor Settings (Ikonszín-beállítás) opciójával.

Start All (Minden indítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi 
légkondicionáló együttes indítására 
szolgáló kijelző.

Stop All (Minden leállítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi 
légkondicionáló együttes leállítására 
szolgáló kijelző.

Megjelenítési mód kiválasztása

Az ikon / lista / részletes ikon megjelenítési 
módok közül való választásra szolgál.
A megfelelő ábrában listába van szedve.
Listakijelző: 7., 8. oldal
Ikonkijelző: 9., 10. oldal.

A csoport/zóna Start (Indítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének 
indítására szolgál.

A csoport/zóna Stop (Leállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének 
leállítására szolgál.

A csoport/zóna Set (Beállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna 
beállítására (hőmérséklet-beállítás, 
hőmérséklet-szabályozási üzemmód 
stb.) és megjelenítésére szolgál.

Pontosidő-kijelző

Az aktuális dátumot és a pontos 
időt mutatja.

A csoport/zóna Prop (Tulajdonságok) gombja

A kiválasztott csoport/zóna részletes 
megjelenítésére szolgál.

Lock Setting / Cancel (Beállítások zárolása / 
Zárolás feloldása) gomb
A felügyeleti működés lehetőségét 
mutatja.
Részletes információk: 31., 32. oldal

Görgetőgombok

A fel/le görgetőgomb a kijelzőn nem 
megjelenő, felügyelni kívánt zóna, 
illetve csoport megjelenítésére szolgál.
A bal/jobb görgetőgomb a kijelzőn 
nem megjelenő, felügyelni kívánt 
hőmérsékletek és hibák stb. 
megjelenítésére szolgál.

Ikon
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A légkondicionáló működése

■ Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz kapcsolt készülékek 
működésének együttes indítása/leállítása

■ A készülékek működésének zónánként való indítása/leállítása

■ A készülékek működésének csoportonként való indítása/leállítása

■ Üzemmódváltás

■ A hőmérséklet-beállítás módosítása

■ A ventilátor fúvási irányának, illetve szellőzési erősségének 
módosítása

■ A távvezérlés számára engedélyezett műveletek módosítása

■ A szellőzési mód módosítása

■ A szellőzési erősség módosítása

■ A rendelkezésre álló távvezérlés szellőzésvezérlési funkciójának 
engedélyezése/letiltása

A légkondicionáló működésének felügyelete

■ Zóna-, illetve csoportszintű felügyelet

■ Részletes információk felügyelete

■ A szellőzés működési körülményeinek felügyelete

■ A képernyőműveletek gyerekzárjának be-/kikapcsolása

■ A szűrő- vagy elemjelzés nullázása

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd
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Lásd –

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd
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A System Setup (Rendszerbeállítás) menü

■ Csoportnév módosítása

■ Csoportbeállítások módosítása

■ Ütemezési beállítások módosítása

■ Az érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása

■ A képernyőkontraszt beállítása

■ Az e-mailezés beállítása

■ A hibanapló megtekintése

■ A területi beállítások beállítása

■ Az ikonszínek beállítása

■ A hálózat beállítása

■ A regisztrációs kód megadása

■ Az átkapcsolási beállítások módosítása

■ A hőmérsékletkorlát-beállítások módosítása

■ A fűtésoptimalizálási beállítások módosítása

Lásd

Lásd

Lásd –

Lásd –

Lásd –

Lásd –

Lásd –

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

Lásd

■ Az egyszerű reteszelés beállításainak módosítása
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A légkondicionáló működése

Együttes működésindítás/-leállítás
1 2

3

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

2. képernyő: Confirm (Jóváhagyás)

A vezérlőhöz kapcsolt összes 
készülék működésének 
indítása/leállítása

1.

2. A 2. képernyő – Confirm (Jóváhagyás) – 
megjelenik. Nyomja meg az [OK]  3  gombot.
Az együttes indítás/leállítás beállítása 
nélkül való kilépéshez nyomja meg a 
[Cancel] (Mégse) gombot.

A vezérlőhöz kapcsolt készülékek működésének 
együttes indítása/leállítása

A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés 
mind zónás és csoportos megjelenítési módban, 
mind ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető. 
A bal oldali példában csoportos megjelenítési mód 
látható ikonnézetben.

  [Szükséges lépések]

Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
nyomja meg a [Start All] (Minden indítása) 
 1  vagy a [Stop All] (Minden leállítása)  2  
gombot.
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1. képernyő: Monitoring (Felügyelet) A készülékek működésének 
csoportszintű indítása/leállítása

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát.

A vezérlőhöz kapcsolt készülékek működésének 
csoportonként való indítása/leállítása

A bal oldali példában a Canteen (Étkező) nevű 
zónában regisztrált 1F North (1. em. észak)
 nevű csoport működésének indítására/leállítására 
szolgáló képernyő látható. 

2. Válasszon egy olyan zónát  2 , amely 
tartalmazza azt a csoportot, melynek 
működését el kívánja indítani, illetve le 
kívánja állítani.

3.

4. Válassza ki az elindítani vagy leállítani 
kívánt csoportot (pl.  3 ), és nyomja meg a 
[Start] (Indítás)  4  vagy a [Stop] (Leállítás) 
 5  gombot.

Csoportszintű működésindítás/-leállítás

2. képernyő: Monitoring (Group) (Felügyelet (Csoport))

1

2

3
4

5

Zone Name (Zónanév)

Canteen 
(Étkező)

  [Szükséges lépések]

Az elindítani vagy 
leállítani kívánt 
légkondicionáló-
csoport

1F North (1. em. észak)

1F West (1. em. nyugat)

1F South (1. em. dél)

1F East (1. em. kelet)

2F North (2. em. észak)

2F West (2. em. nyugat)

2F South (2. em. dél)

2F East (2. em. kelet)

3F North (3. em. észak)

Az  1  gombbal válassza ki a csoportos 
megjelenítési módot.
A 2. képernyő – Monitoring (Group) 
(Felügyelet (Csoport)) – megjelenik.
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Összes zóna
Zone Name (Zónanév)

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)
A készülékek működésének 
csoportonként való 
indítása/leállítása

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát.

2.

Zónaszintű működésindítás/-leállítás

1

3

4

2

Válasszon egy olyan zónát  2 , melynek 
működését el kívánja indítani, illetve le 
kívánja állítani.

3. Nyomja meg a [Start] (Indítás)  3  vagy 
a [Stop] (Leállítás)  4  gombot.

A vezérlőhöz kapcsolt légkondicionáló-csoportok 
működésének zónaszintű indítása/leállítása

A bal oldali példában a Canteen (Étkező) nevű 
zónában regisztrált légkondicionálók működésének 
indítására/leállítására szolgáló képernyő látható. 

  [Szükséges lépések]

Office (Iroda)

Canteen (Étkező)

Meeting (Tárgyaló)

1F (1. em.)

2F (2. em.)

3F (3. em.)

Az elindítani vagy 
leállítani kívánt 
légkondicionáló-
csoport
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1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy 
egy csoportot.

A légkondicionáló üzemmódjának átkapcsolása

A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés 
ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető.

Az üzemmód zóna-, illetve csoportszinten 
kapcsolható.

Amennyiben kiválaszt egy zónát, és az 
üzemmódot átkapcsolja, a zóna összes 
légkondicionálójának az üzemmódja átkapcsol.
Amennyiben kiválaszt egy csoportot, és az 
üzemmódot átkapcsolja, a kiválasztott csoport 
összes légkondicionálójának az üzemmódja 
átkapcsol.

Pl.: Az alábbi zónabeállításnál a következő 
üzemmódok állnak rendelkezésre: 
Fan (Szellőztetés), Cool (Hűtés), Heat (Fűtés) 
és Auto (Auto).
Amennyiben a zóna bármely 
légkondicionálójánál nem áll rendelkezésre 
a Cool (Hűtés) / Heat (Fűtés) opció, 
zónaszinten csak a Fan (Szellőztetés) és 
az Set Point (Alapérték) áll rendelkezésre.

2. Válasszon egy olyan zónát  2  vagy csoportot, 
melynek üzemmódját át kívánja kapcsolni.

3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás)  3  gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – 
megjelenik.

4. A  4  legördülő menü segítségével válassza 
ki a beállítandó üzemmódot.

5.

Az üzemmód átkapcsolása

2. képernyő: Operation (Működés)

3

2

5

1

4

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

Zónaszintű kapcsolásnál a menüben csak 
a zóna összes légkondicionálója számára 
rendelkezésre álló üzemmódok jelennek 
meg. Lásd az alábbi ábrát.

Nyomja meg az [OK]  5  gombot.

  [Szükséges lépések]

Zónanév Csoportnév Rendelkezésre 
álló üzemmódok

Canteen 
(Étkező)

1F North 
(1. em. észak)
1F West 
(1. em. nyugat)

 Cool Heat 
(Hűtés) (Fűtés)
 Auto Fan 
(Auto) (Szellőztetés)

 Cool  Fan 
(Hűtés) (Szellőztetés)
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1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az  1  
gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.

A légkondicionálók hőmérséklet-beállításának módosítása
A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés ikon- 
és listanézetben egyaránt elvégezhető.
A hőmérséklet-beállítás zóna-, illetve csoportszinten 
kapcsolható.
Amennyiben kiválaszt egy zónát, és a hőmérséklet-beállítást 
módosítja, a zóna összes Cool (Hűtés), Heat (Fűtés), Auto 
(Auto), illetve Set Point (Alapérték) üzemmódban működő 
légkondicionáló-csoportjának a beállítását átkapcsolja.
Amennyiben kiválaszt egy csoportot, és a hőmérséklet-
beállítást módosítja, a kiválasztott csoport összes 
légkondicionálójának a hőmérséklet-beállítása módosul.

Amennyiben a kiválasztott csoport összes 
légkondicionálója Fan (Szellőztetés) üzemmódban 
működik, a hőmérséklet-beállítás nem módosítható.

2. Válasszon egy olyan zónát  2  vagy csoportot, 
melynek hőmérséklet-beállítását módosítani kívánja.

3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás)  3  gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – megjelenik.

4. A hőmérséklet beállításához nyomja meg 
a [Modify] (Módosítás)  4  gombot.
A Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték) 
párbeszédablak megjelenik, melyben a 
hőmérséklet-bemenet beállítható.

Pl.: Az alábbi zónabeállításnál a hőmérséklet kizárólag 
20 °C és 30 °C közé állítható be.

Amennyiben a hőmérséklet 30 °C-ra van beállítva, 
a légkondicionálók tényleges hőmérséklet-beállításai 
az alábbiak szerint jelennek meg.

Megjegyzés: A hőmérséklet-beállítások rendelkezésre álló 
tartományát az alábbiak határozzák meg:
• A légkondicionáló fő egységéhez tartozó 
hőmérséklet-beállítási tartománya

• A hőmérséklet-beállítási korlát által 
beatárolt hőmérséklet-beállítási tartomány

5.

A hőmérséklet-beállítás módosítása

2. képernyő: Operation (Működés)

1

3

2

4

5
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja 
meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

Zónaszintű beállításnál a menüben csak a zóna 
összes légkondicionálója számára rendelkezésre 
álló hőmérséklet-beállítások jelennek meg. Lásd 
az alábbi ábrát.

Nyomja meg az [OK]  5  gombot.

Csoportnév Hőmérséklet-beállítás
1F North (1. em. észak) 30 °C

25 °C1F West (1. em. nyugat)

  [Szükséges lépések]

Lásd 60

Zónanév Csoportnév

Canteen 
(Étkező)

1F North (1. em. észak) 25...30 °C

20...25 °C1F West (1. em. nyugat)

A hőmérséklet-beállítások rendelkezésre 
álló tartománya (lásd megjegyzés)
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1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy 
egy csoportot.

A szűrő- vagy elemjelzést mutató légkondicionálók 
szűrő vagy elemjelzésének a légkondicionáló 
tisztítását követő nullázása

A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés 
ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető.

A szűrő- vagy elemjelzés zóna-, illetve csoportszinten 
nullázható.

2. Válasszon egy olyan zónát  2  vagy csoportot, 
melynek szűrő- vagy elemjelzését nullázni 
kívánja.

3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás)  3  gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – 
megjelenik.

4. Nyomja meg a [Advanced Operation] 
(Speciális funkciók)  4  gombot.
A 3. képernyő – Advanced Operation 
(Speciális funkciók) – megjelenik.

5. A szűrő-/elemjelzés nullázásához az  5  
legördülő menüben válassza ki a Filter 
Sign Reset (Szűrőjelzés nullázása) opciót.
Ezt követően nyomja meg az [OK]  6  gombot.

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A 2. képernyő – Operation (Működés) – 
újra megjelenik.

A szűrő-/elemjelzés nullázása

2. képernyő: Operation (Működés)

6.

1

2

3

4

5

7

6

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók) A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

Ezt követően nyomja meg a 2. képernyő – 
Operation (Működés) – [OK]  7  gombját.

  [Szükséges lépések]
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1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy 
egy csoportot.

A légkondicionálók fúvási irányának és szellőzési 
erősségének módosítása
A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés 
ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető.
A fúvási irány, valamint a szellőzési erősség zóna-, 
illetve csoportszinten módosítható.

A ventilátor fúvási irányának, illetve szellőzési 
erősségének módosítása

2. képernyő: Operation (Működés)

1

2

3

4

5

6

8

7

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

Megjegyzés: A fúvási irány értékeinek megfelelő 
tényleges irányok

0

4
5 6 7: Automatikus legyezés 

fúvási iránya

Beltéri egység

  [Szükséges lépések]

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A 2. képernyő – Operation (Működés) – 
újra megjelenik.

2. Válasszon egy olyan zónát  2  vagy csoportot, 
melynek fúvási irányát vagy szellőzési erősségét 
nullázni kívánja.

3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás)  3  gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – 
megjelenik.

4. Nyomja meg a [Advanced Operation] 
(Speciális funkciók)  4  gombot.
A 3. képernyő – Advanced Operation 
(Speciális funkciók) – megjelenik.

5.
Minél nagyobb a fúvásiirány-beállítás 
értéke (0...6), a fúvási irány annál jobban 
közelít a függőlegeshez. A 7-es érték 
automatikus legyezésnek felel meg.
(Megjegyzés: Lásd az alábbi ábrát.)
Egyes modelleknél előfordulhat, hogy a 
fenti leírás nem illik pontosan a modellre. 
A működést követően ellenőrizze a 
fúvásiirány-jelzést a távvezérlésen.

A  6  legördülő menüben állítsa be a fúvási irányt.

Az  5  legördülő menüben válasszon ki egy a 
High (Erős) és Low (Gyenge) közötti értéket.

Ezt követően nyomja meg az [OK]  7  gombot.

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

6. Ezt követően nyomja meg a 2. képernyő – 
Operation (Működés) – [OK]  8  gombját.
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1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)
A légkondicionálók távvezérlése számára engedélyezett 
műveletek módosítása Permitted (Engedélyezve) vagy 
Prohibited (Letiltva) értékre
A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés ikon- 
és listanézetben egyaránt elvégezhető.
A beállítás a Permitted (Engedélyezve) és Prohibited (Letiltva) 
értékek között zóna-, illetve csoportszinten átkapcsolható.

5. Ezt követően az  5  –  7  legördülő 
menükben végezze el a beállításokat.
Három beállítás áll rendelkezésre:

5 Start/Stop (Indítás/leállítás)
 Prohibited (Letiltva)
 Stop Only (Csak leállítás)
 Permitted (Engedélyezve)
 No change (Nincs változtatás)
6 Operation Mode (Üzemmód)
 Permitted (Engedélyezve) 

vagy Prohibited (Letiltva)
 No change (Nincs változtatás)
7 Set Point (Alapérték)
 Permitted (Engedélyezve) 

vagy Prohibited (Letiltva)
 No change (Nincs változtatás)

A távvezérlés számára engedélyezett műveletek módosítása

2. képernyő: Operation (Működés)

1

3

2

4

9

8

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

5

6

7

Elem Beállítás Jelentés

Start/Stop
(Indítás/leállítás)

Prohibited
(Letiltva)

Stop Only
(Csak leállítás)

Permitted
(Engedélyezve)

Permitted
(Engedélyezve)

Prohibited
(Letiltva)
Permitted

(Engedélyezve)
Prohibited
(Letiltva)

Operation Mode
(Üzemmód)

Alapérték

  [Szükséges lépések]

  [A beállítás részletei]

A távvezérlés nem indíthatja el, 
illetve nem állíthatja le a működést.
A távvezérlés leállíthatja a működő 
légkondicionálók működését, de a 
nem működő légkondicionálókat 
nem indíthatja el.
A távvezérlés elindíthatja, 
illetve leállíthatja a működést.
A távvezérlés módosíthatja 
az üzemmódot.
A távvezérlés nem módosíthatja 
az üzemmódot.
A távvezérlés módosíthatja 
a hőmérséklet-beállítást.
A távvezérlés nem módosíthatja 
a hőmérséklet-beállítást.

3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás)  3  gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – megjelenik.

4. Nyomja meg a [Advanced Operation] 
(Speciális funkciók)  4  gombot.
A 3. képernyő – Advanced Operation 
(Speciális funkciók) – megjelenik.

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A 2. képernyő – Operation (Működés) – újra megjelenik.

Az  5  –  7  legördülő menük beállítását követően 
nyomja meg az [OK]  8  gombot.

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

6.Ezt követően nyomja meg a 2. képernyő – 
Operation (Működés) – [OK]  9  gombját.

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy 
egy csoportot.

2. Válasszon egy olyan zónát  2  vagy csoportot, 
melynél a távvezérlés számára engedélyezett 
műveleteket módosítani kívánja.



23

1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

2. képernyő: Set (Beállítás)

1

4

5

3
2

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy 
egy csoportot.

A szellőzési mód átkapcsolása
Ez a művelet a felügyeleti képernyő mindhárom 
nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) 
elérhető.
Amennyiben kiválaszt egy zónát, és a 
szellőzési módot módosítja, a zóna összes 
légkondicionálójának a szellőzési módja módosul.
Amennyiben kiválaszt egy csoportot, és a 
szellőzési módot módosítja, a csoport összes 
légkondicionálójának a szellőzési módja módosul.

∗ Vegye figyelembe, hogy egyes szellőzőrendszer-
típusok nem teszik lehetővé a fenti beállítások 
elvégzését, míg más típusok igen.

2. Az átkapcsolni kívánt szellőzési módú 
zóna vagy csoport kiválasztásához 
nyomja meg a  2  ikont.

3.

4. A  4  legördülő menüben válassza 
ki a kívánt szellőzési módot.

5. Végül nyomja meg az [OK]  5  gombot.
A fenti beállítások mentése nélkül való 
kilépéshez nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse) gombot.

  [Szükséges lépések]

A 2. képernyő – Set (Beállítás) – 
megjelenítéséhez nyomja meg 
a [Set] (Beállítás)  3  gombot.

A szellőzési mód beállítása
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1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

2. képernyő: Set (Beállítás)

A szellőzési erősség beállítása

1

4

5

3
2

∗ Vegye figyelembe, hogy egyes szellőzőrendszer-
típusok nem teszik lehetővé a fenti beállítások 
elvégzését, míg más típusok igen.

2. Az átkapcsolni kívánt szellőzési erősségű 
zóna vagy csoport kiválasztásához nyomja 
meg a  2  ikont.

3.

4. A  4  legördülő menüben válassza 
ki a kívánt szellőzési erősséget.

5. Végül nyomja meg az [OK]  5  gombot.
A fenti beállítások mentése nélkül való 
kilépéshez nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse) gombot.

  [Szükséges lépések]

A 2. képernyő – Set (Beállítás) – 
megjelenítéséhez nyomja meg 
a [Set] (Beállítás)  3  gombot.

A szellőzési erősség átkapcsolása
Ez a művelet a felügyeleti képernyő mindhárom 
nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) 
elérhető.
Amennyiben kiválaszt egy zónát, és a 
szellőzési erősséget módosítja, a zóna összes 
légkondicionálójának a szellőzési erőssége módosul.
Amennyiben kiválaszt egy csoportot, és a szellőzési 
erősséget módosítja, a csoport összes 
légkondicionálójának a szellőzési erőssége módosul.

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy 
egy csoportot.
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1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

2. képernyő: Set (Beállítás)

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

1

4

7

5

6

3
2

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – 
az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy 
egy csoportot.

A szellőzés távvezérlése számára engedélyezett 
műveletek engedélyezése, illetve letiltása
Ez a művelet a felügyeleti képernyő mindhárom 
nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) 
elérhető.
A távvezérlés számára engedélyezett műveleteket 
az egységek zóna-, illetve csoportszintjén is lehet 
engedélyezni vagy letiltani.

∗ Vegye figyelembe, hogy egyes szellőzőrendszer-
típusok nem teszik lehetővé a fenti beállítások 
elvégzését, míg más típusok igen.

2. Az átkapcsolni kívánt szellőzési erősségű 
zóna vagy csoport kiválasztásához nyomja 
meg a  2  ikont.

3.

4. A 3. képernyő – Advanced Operation 
(Speciális funkciók) – megjelenítéséhez 
nyomja meg az [Advanced Operation] 
(Speciális funkciók)  4  gombot.

5. Az  5  legördülő menüben végezze el 
a kívánt beállítást.
A távvezérlés számára az alábbi beállítási 
elemek engedélyezhetők vagy tilthatók le:

A távvezérlési műveletek letiltása
Kizárólag a leállítási művelet engedélyezése
Prioritás-hozzárendelés a legutóbb 
megnyomott gombhoz

A beállítás elvégeztével a 2. képernyő – 
Set (Beállítás) – megjelenítéséhez 
nyomja meg ismét az [OK]  6  gombot.

A fenti beállítások mentése nélkül való 
kilépéshez nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse) gombot.

  [Szükséges lépések]

A 2. képernyő – Set (Beállítás) – 
megjelenítéséhez nyomja meg 
a [Set] (Beállítás)  3  gombot.

6. Végül a 2. képernyőn – Set (Beállítás) – 
nyomja meg az [OK]  7  gombot.

A fenti beállítások mentése nélkül való 
kilépéshez nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse) gombot.

A szellőzés távvezérlése számára engedélyezett 
műveletek engedélyezése, illetve letiltása



26

1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

2. képernyő: Monitoring (Detailed Icon) (Felügyelet (Részletes ikon))

3. képernyő: Monitoring (List) (Felügyelet (Lista))

Zóna-, illetve csoportszintű működésfelügyelet
12

12
3

3

4

3

6

8

9

4

56 8

8

9

7
5

12

56

A légkondicionáló működésének felügyelete

A működésfelügyelet a felügyeleti képernyő 
mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- 
és listanézet) elérhető.
Az  2  gombbal válassza ki a kívánt nézetet.

A nézetválasztás sorrendje ikonnézet, 
részletesikon-nézet és listanézet, majd 
ismét ikonnézet stb.

A működést zóna-, illetve csoportszinten is lehet 
felügyelni.
A nézetekre a bal oldali ábrák mutatnak példát.

1. képernyő Nézet : Ikon
 Felügyelet egysége : Csoport
2. képernyő Nézet : Részletes ikon
 Felügyelet egysége : Csoport
3. képernyő Nézet : Lista
 Felügyelet egysége : Zóna

Zóna-, illetve csoportszintű 
működésfelügyelet

9

A  3  elem információkkal szolgál a zónáról vagy 
csoportról – pl. annak működéséről, hibáiról, 
automatikus vezérlési beállításairól, szűrő- és 
elemjelzéseiről stb.
A kijelző léptetéséhez használja a  4  gombot.

Amennyiben a regisztrált zónák vagy csoportok 
száma alacsony, és az összes zóna vagy csoport 
megjeleníthető egy képernyőn, ez a gomb nem 
jelenik meg.  Lásd 3. képernyőt – Monitoring (List) 
(Felügyelet (Lista)).

Az  5  elem súgóként funkcionál.
Amennyiben többet szeretne megtudni egy elemről, 
a következő oldalon bemutatott 4. képernyő – 
Legend Description (Súgó) – megjelenítéséhez 
nyomja meg a [?]  6  gombot.
Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja 
meg a [Close] (Bezárás) gombot.
 A  8  elem a jelenlegi zónát vagy csoportot mutatja.
A képernyő megnyomásával más zónát vagy 
csoportot is választhat.
Az 1. képernyőn – Monitoring (Icon) (Felügyelet 
(Ikon)) – a  7  elem a  8  elemnél kiválasztott zóna 
vagy csoport beállításait mutatja.  (Csak ikonnézet)
A megjelenítés elrendezési sorrendje:
 • Fent: A zóna vagy csoport hosszú neve
 • Balra lent: Hőmérséklet-beállítás

Zóna esetén ez egyúttal a reprezentatív készülék 
beállított hőmérsékletét is jelenti (Megjegyzés).

 • Jobbra lent: Üzemmód 
Zóna esetén ez egyúttal a reprezentatív készülék 
beállított üzemmódját is jelenti (Megjegyzés).
Amennyiben hiba történik, a vonatkozó hibakód 
megjelenik a kijelző alsó területén.

  [A képernyőn megjelenő kijelzőelemek leírása]
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4. képernyő: Legend Description (Súgó)

Zóna-, illetve csoportszintű működésfelügyelet
10

11

12

A  9  elemen egy pillantás alatt áttekintheti az 
intelligens érintőképernyős vezérlőhöz kapcsolt 
valamennyi légkondicionáló működését.
Amennyiben nincs hiba és egy vagy több 
légkondicionáló működik: Piros szín
Amennyiben nincs hiba és a légkondicionálók 
nem működnek: Zöld szín
Amennyiben egy vagy több légkondicionálónál 
hiba van: Sárga szín
Amennyiben egy vagy több légkondicionálónál 
kommunikációs hiba van: Kék szín
A működést jelző ikonszínek módosítása 
a System Setting (Rendszerbeállítás) menü 
Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása) 
menüpontjával leheteséges.
(Az ikonszínek beállításával kapcsolatosan 
lásd 34. oldal.)

(Megjegyzés) Reprezentatív zóna
Csoportszintű felügyeletnél az alábbi csoportok 
a zóna reprezentatív készülékeit jelölik.
 • Ikonnézetben: A bal szélső csoport a legfelső 
  sorban
 • Részletesikon-nézetben vagy listanézetben: 
  A csoportok a felső sorban 
 
A  10  elem a légkondicionáló működését mutatja.
A zónaszintű megjelenítés listanézeténél a 
kijelző az alábbi módon jelenik meg.
 • Amennyiben nincs hiba és egy vagy több 
  légkondicionáló működik: Piros szín
 • Amennyiben nincs hiba és a légkondicionálók 
  nem működnek: Zöld szín
 • Amennyiben egy vagy több légkondicionálónál 
  hiba van: Sárga szín
 • Amennyiben egy vagy több légkondicionálónál 
  kommunikációs hiba van: Kék szín
A működést jelző ikonszínek módosítása 
a System Setting (Rendszerbeállítás) menü 
Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása) 
menüpontjával leheteséges.
(Az ikonszínek beállításával kapcsolatosan 
lásd 34. oldal.)

A  11  elem az ikonnézetre és részletesikon-
nézetre vonatkozik.
A  12  elem a listanézetre vonatkozik.
Az automatikus szabályozás alá eső egységek 
csak akkor jelennek meg, amennyiben az 
ütemezés be lett állítva.
A Heating Optimization (Fűtésoptimalizálás), 
illetve a Temperature Limit (Hőmérsékletkorlát) 
beállításakor ezek nem jeleníthetők meg.
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1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

2. képernyő: Operation (Működés)

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

Részletes információk felügyelete

1

2

3

4

10

11

12

15

5

13

14

16

6

7
8 9

Részletes zóna-, illetve csoportszintű működésfelügyelet
A részletes működésfelügyelet a felügyeleti képernyő 
mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) 
elérhető.

A működés részleteit zóna-, illetve csoportszinten is lehet 
felügyelni.

1. Az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy 
csoportot.

Vegye figyelembe, hogy a bal oldali oszlop képernyői 
a csoportválasztásra mutatnak példákat.

2. A 2. képernyő – Operation (Működés) – megjeleníté-
séhez nyomja meg a [Set] (Beállítás)  2  gombot.
Amennyiben a fenti művelettel kiválaszt egy zónát, a 
2. képernyő – Operation (Működés) –  4  –  6  elemei, 
valamint a 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális 
funkciók) –  10  –  14  elemei mind a vonatkozó zóna 
reprezentatív készülékének működését fogják mutatni. 
A  15  elem addig marad bekapcsolva, ameddig 
van legalább egy légkondicionáló a zónában vagy 
a csoportban, mely szűrő- vagy elemjelzést mutat.
Az alábbi leírás a 2. képernyő – Operation (Működés) – 
kijelzőjén látható adatok sorrendjét követi. 
A  4  –  6  elemek kiszürkített karakterei a kiválasztott 
zóna vagy csoport jelenlegi állapotát mutatják.
A képernyő bal oldali oszlopában megjelenő adatok 
jelentése alább látható.
Működés : Start (Elindítva)
Üzemmód : Cool (Hűtés)
Hőmérséklet-beállítás : 20,0 °C

3. A 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – 
megjelenítéséhez nyomja meg az [Advanced Operation] 
(Speciális funkciók)  7  gombot.
Az 1. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – való 
visszatéréshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse)  9  gombot. 

4. Ellenőrizze a beállításokat, és nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse)  16  gombot.

A  10  elem a távvezérlés működési beállításait mutatja.
A lehetséges beállítások: Prohibited (Letiltva), Stop Only 

(Csak leállítás) vagy Permitted (Engedélyezve).
A  11  elem a távvezérlés üzemmód-beállításait mutatja.
A lehetséges beállítások: Permitted (Engedélyezve) 

vagy Prohibited (Letiltva).
A  12  elem a távvezérlés hőmérséklet-beállításait mutatja.
A lehetséges beállítások: Permitted (Engedélyezve) 

vagy Prohibited (Letiltva).
A  13  elem a távvezérlés hőmérséklet-beállításait mutatja.
A lehetséges beállítások: Permitted (Engedélyezve) 

vagy Prohibited (Letiltva).
A  14  elem a fúvási irányt mutatja.
A megfelelő, 1...7 közé eső érték megjelenik a kijelzőn.
Minél nagyobb a fúvásiirány-beállítás értéke (0...6), a 

fúvási irány annál jobban közelít a függőlegeshez. 
A 7-es érték automatikus legyezésnek felel meg.

Vegye figyelembe, hogy ezek a leírások típusonként 
eltérők lehetnek.

Ellenőrizze a fúvásiirány-jelzést a távvezérlésen.
A  15  elem a szűrőjelzést mutatja.
A lehetséges beállítások: ON (Be) vagy OFF (Ki).

Az alábbi leírás a 3. képernyő – Advanced Operation 
(Speciális funkciók) – kijelzőjén látható adatok sorrendjét követi. 

∗ A 2. képernyőn – Operation (Működés) – és a 3. képernyőn – 
Advanced Operation (Speciális funkciók) megjelenő adatok 
a megnyitásuk pillanatában frissülnek.

Megjelenítésüket követően az ezen képernyőkön megjelenő 
képernyőadatok nem frissülnek. Amennyiben frissíteni 
kívánja őket, zárja be, és nyissa meg őket újból.
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4. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

5. képernyő: Detailed Information (Részletes információk)

6. képernyő: Fault History (Hibanapló)

17

Részletes információk felügyelete

18
19

20

Name (Név): Csoportnév
Detailed name (Hosszú név): Hosszú csoportnév
Type (Típus): légkondicionáló / szellőzés / D3Dio / D3Di 
D3 cím: 1:1-00...1:4-15

A DIII-NET Plus adapter engedélyezése esetén: 
1:1-00...2:4-15

Schedule Setup  : Enabled (Engedélyezve) 
(Ütemezett beállítás)   vagy Disabled (Letiltva)
Heating Optimization  : Enabled (Engedélyezve) 
(Fűtésoptimalizálás)   vagy Disabled (Letiltva)
Temperature Limit  : Enabled (Engedélyezve) 
(Hőmérsékletkorlát)   vagy Disabled (Letiltva)
Change Over Settings  : Enabled (Engedélyezve) 
(Átkapcsolási beállítások)   vagy Disabled (Letiltva)
SIv R/C : Szülő vagy gyerek
Cool/Heat Option  : Elérhető/nincs/választható
(Hűtés/fűtés opció)
Ou/Unit Addr (Kül egys cím) : Kültéri egység címe
Err Code (Hibakód) : Hiba esetén a 2 számjegyű hibakód
Err Unit No (Hib e szám) : Amennyiben nincs hibás egység: [–], 
   amennyiben van: egységek száma

5. Nyomja meg a [Prop] (Tulajdonságok)  17  gombot.
Az 5. képernyőn – Detailed Information (Részletes 
információk) az alábbi karbantartási adatok jelennek meg.

Vegye figyelembe, hogy a bal oldali oszlop 
képernyői a csoportválasztásra mutatnak példákat.

6. A 6. képernyő – Abnormal History (Rendellenes napló) – 
megjelenítéséhez nyomja meg az [Abnormal History] 
(Rendellenes napló)  18  gombot.

  [Csoportválasztásnál]

Name (Név): Zónanév
Detailed name (Hosszú név): Hosszú zónanév
Start1By1 (Egym u ind): Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)
Nb of Regist Grp (Reg csop száma): A zónában regisztrált csoportok száma 
Schedule Setup (Ütemezett beállítás): Enabled (Engedélyezve) vagy 
Disabled (Letiltva)

Name (Név): Csoportnév
Detailed name (Hosszú név): Hosszú csoportnév
Error log (Hibanapló):
 • Time (Idő): Hiba jelentkezésének az időpontja
 • Err Code (Hibakód): 2 számjegyű hibakód
 • Err Code No (Hibakód sz): Egység száma

Az alábbi adatok a 6. képernyőn – Abnormal History 
(Rendellenes napló) – jelennek meg.

  [Zónaválasztásnál]

  [Csoportválasztásnál]

Name (Név): Csoportnév
Error log (Hibanapló):
 • Time (Idő): Hiba jelentkezésének az időpontja
 • Name (Név): A hibában érintett csoport neve
 • Err Code (Hibakód): 2 számjegyű hibakód
 • Err Code No (Hibakód sz): Egység száma

A hibanapló a 10 legutóbbi hibát mutatja, azaz a legnagyobb 
prioritást a legutóbbi hiba ideje kapja.
* Ugyanazon hiba ismétlődése esetén a hiba jelentkezésének 
ideje frissül.
Ellenőrizze a képernyőadatokat, és az 5. képernyőre – 
Detailed Information (Részletes információk) – való 
visszatéréshez nyomja meg a [Close] (Bezárás)  20  gombot. 
Az 4. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – való 
visszatéréshez nyomja meg a képernyő [Close] (Bezárás)
  19  gombját.

  [Zónaválasztásnál]
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1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

2. képernyő: Set (Beállítás)

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók) 

3

Részletes információk felügyelete

1

4

5

6
10

7

8

9

2

Részletes zóna-, illetve csoportszintű szellőzésfelügyelet
A részletes működésfelügyelet a felügyeleti képernyő 
mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) 
elérhető.

A működés részleteit zóna-, illetve csoportszinten 
is lehet felügyelni.

Az alábbi leírás a 2. képernyő – Set (Beállítás) – 
kijelzőjén látható adatok sorrendjét követi. 
A  4  –  5  elemek kiszürkített karakterei a 
kiválasztott zóna vagy csoport jelenlegi 
állapotát mutatják.
Az alábbi adatok a képernyő bal oldali 
oszlopában jelennek meg. 
Ventilation mode : Heat Exchange 
(Szellőzési mód)   (Hőcserélő)
Ventilation volume  : Strong (Fresh up) 
(Szellőzési erősség)   (Erős (Frissítés))

Az alábbi leírás a 3. képernyő – Advanced 
Operation (Speciális funkciók) – kijelzőjén 
látható adatok sorrendjét követi. 

∗  A 2. képernyőn – Set (Beállítás) – és a 3. képernyőn – 
Advanced Operation (Speciális funkciók) megjelenő 
adatok a megnyitásuk pillanatában frissülnek. 
Megjelenítésüket követően az ezen képernyőkön 
megjelenő képernyőadatok nem frissülnek. 
Amennyiben frissíteni kívánja őket, zárja be, 
és nyissa meg őket újból.

1. Az  1  gombbal válasszon ki egy zónát vagy 
egy csoportot. 

Vegye figyelembe, hogy a bal oldali oszlop 
képernyői a csoportválasztásra mutatnak 
példákat.

A 2. képernyő – Operation (Működés) – 
megjelenítéséhez nyomja meg a [Set] 
(Beállítás)  2  gombot.

2.

A 3. képernyő – Advanced Operation 
(Speciális funkciók) – megjelenítéséhez 
nyomja meg az [Advanced Operation] 
(Speciális funkciók)  6  gombot.
Az 1. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – 
való visszatéréshez nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse)  10  gombot.

 A  7  elem a távvezérlés működési beállításait 
mutatja.
A lehetséges beállítások: Prohibited (Letiltva), 
Stop Only (Csak leállítás) vagy Permitted 
(Engedélyezve).
 A  8  elem a szűrőjelzést mutatja.
A lehetséges beállítások: ON (Be) vagy OFF (Ki).

3.

Ellenőrizze a képernyőadatokat, és nyomja 
meg a [Cancel] (Mégse)  9  gombot.

4.
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1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

2. képernyő: Confirm (Jóváhagyás)

3. képernyő: Password to release lock (Gyerekzár-kikapcsoló jelszó)

A képernyőműveletek gyerekzárjának be-/kikapcsolása

1

2

3

4

5

6

A képernyőműveletek gyerekzárjának 
be-, illetve kikapcsolása

1.Amennyiben a képernyőn a gyerekzár ki 
gomb látható, a 2. képernyő – Confirmation 
(Jóváhagyás) – megjelenítéséhez nyomja 
meg az  1  gombot.

Az 1. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – 
a gyerekzár bekapcsolása mellett való 
visszatéréshez nyomja meg a [Yes] (Igen)
  2  gombot.
A gyerekzár bekapcsolásának mellőzéséhez 
nyomja meg a [No] (Nem) gombot.

Gyerekzár ki ikon
Ez az ikon azt jelzi, hogy a képernyőműveletek 
gyerekzárja ki van kapcsolva.

Gyerekzár be ikon
Ez az ikon azt jelzi, hogy a képernyőműveletek 
gyerekzárja be van kapcsolva. 
Ebben az állapotban a légkondicionálót, 
illetve a rendszert nem lehet elállítani.

2.

  [A gyerekzár bekapcsolása]

  [A gyerekzár bekapcsolása]

3.Amennyiben a képernyőn a gyerekzár be 
gomb látható, a 3. képernyő – Password to 
release lock (Gyerekzár-kikapcsoló jelszó) – 
megjelenítéséhez nyomja meg az  1  gombot, 
az [Operation] (Működés) vagy a [System 
Operation] (Rendszerműködés) gombot.

4.Gépelje be az 57. oldalon megadott gyerekzár-
kikapcsoló jelszót.

  3  : Kis- és nagybetűváltás gomb
  4  : Elgépelés javítógombja
Amennyiben az egy vagy több nem megfelelő 

karakter közvetlenül a kurzor előtt található, 
ennek a gombnak a szükséges számú 
megnyomásával törölni lehet őket.

  5  : Kurzormozgató gomb
A jelszó begépelését követően nyomja meg az 
[OK]  6  gombot.
A begépelt jelszó törléséhez, és az 1. képernyőre – 
Monitoring (Felügyelet) – való visszatéréshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

  [A gyerekzár kikapcsolása]

A képernyőműveletek gyerekzárjának be-, 
illetve kikapcsolásához jelszót is használhat.
Ehhez a gyerekzár-bekapcsolási, illetve -kikapcsolási 
beállításhoz az 57. oldalon a funkció használata 
előtt meg kell adnia egy gyerekzár-kikapcsoló jelszót. 
Amennyiben ez a beállítás nincs beállítva, az alábbi 
ábrán látható kulcs jel nem jelenik meg.
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A System Setup (Rendszerbeállítás) menü

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü az alábbi elemeket tartalmazza:

Működés
(Leírás)

A System Setup 
(Rendszerbeállítás) 
menü menüeleme

Leírás

Jelszavakat állíthat be a vezérlési műveletek felelős személyek általi használatának 
korlátozására.
1. Rendszergazda-jelszavak kiosztása

A rendszermenü műveleteinek korlátozására rendszergazdajelszavakat oszthat ki.
2. Gyerekzár-kikapcsoló jelszavak kiosztása

A légkondicionáló és a rendszermenü műveleteinek korlátozására gyerekzár-kikapcsoló 
jelszavakat oszthat ki.

Amennyiben mindkét jelszót kiosztotta, a rendszermenü műveleteinek visszaállításához 
kétszer nulláznia kell őket.

Megjegyzések: A kiosztott jelszó elfelejtése esetén nem hajthat végre rendszerműveletet. 
Ne felejtse el a jelszavait.
Amennyiben elfelejtette, forduljon az Önhöz legközelebbi forgalmazóhoz.

Jelszó 
beállítása

System (Rendszer) menü:
 • Password Setup (Jelszóbeállítás)
 • Time Setup (Időbeállítás)
 • Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása)
 • Zone/Group Setup (Zóna-/Csoportbeállítás)
 • Locale Setting (Helyi beállítások)
 • Network Setting (Hálózati beállítások)
 • Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása)
 • Input License Key (Regisztrációs kód megadása)
 • History Display (Naplómegjelenítés)
 • Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása)
 • Version Information (Verzióinformációk)

Állítsa be a rendszer óráját (év, hónap, nap, óra, perc és másodperc).
Az óra az ütemezett működéshez, naplózáshoz, teljesítményelosztáshoz (opcionális) és 
igényalapú működéshez (opcionális) használatos.
Megjegyzés: Az óra beállítása érintheti az ütemezett működést, a teljesítményelosztást és 

az igényalapú működést.
A hatás részleteivel kapcsolatosan lásd az alábbi magyarázatot. 
A teljesítményelosztással és igényalapú működéssel kapcsolatos 
tudnivalókért olvassa el a vonatkozó használati útmutatót is.

[Az órabeállítás módosításának hatása az ütemezett működésre]
 • Amennyiben az órát az ütemezett működésre beállított időpontnál későbbi időpontra 
   állítja, az ütemezett működés nem lesz végrehajtva.

Pl.: Amennyiben egy légkondicionáló 10:00-re ( 1 ) van ütemezve:
Ha 9:55-kor 10:05-re módosítja az időt, az ütemezett működés ( 1 ) nem lesz 
végrehajtva.

 • Amennyiben az órát az ütemezett működésre beállított időpontnál korábbi időpontra 
   állítja vissza, az ütemezett működés ismét végre lesz hajtva.

Pl.: Amennyiben egy légkondicionáló 10:00-re ( 1 ) van ütemezve:
Ha 10:05-kor 9:55-re módosítja az időt, az ütemezett működés ( 1 ) 10:00-kor 
ismét végre lesz hajtva.

Time setup 
(Időbeállítás)

Az alábbi táblázat a fenti elemek részletezésére szolgál.

Lásd

57

Lásd

58

Atm Control (Atm vezérlés):
 • Schedule Setup (Ütemezett beállítás)
 • Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)
 • Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások)
 • Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások)
 • Setting of E-mail (E-mail beállítás)
 • Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása)
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Működés
(Leírás)

A System Setup 
(Rendszerbeállítás) 
menü menüeleme

Leírás

A háttérvilágítás az intelligens érintőképernyős vezérlő LCD-jéhez használatos. 
A háttérvilágításnak korlátos az élettartama: a háttérvilágítás fényerőssége annak használati 
idejével arányosan csökken. Ez a beállítás a fényerősség rövid idő alatti lecsökkenésének 
megakadályozására szolgál, melyet úgy ér el, hogy automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást, 
ha a képernyő egy bizonyos ideig nincs használatban.

Amennyiben a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, a képernyő megérintésével újra 
bekapcsolható.

A háttérvilágítás beállítása az alábbi két lépésből áll:

1. Állítsa be a háttérvilágítás automatikus kikapcsolása előtti várakozási időt.
Tartomány: 1...60 perc 1 perces lépésközzel.

2. Állítsa be, hogy a a háttérvilágítás kikapcsolt állapota esetén a háttérvilágítás automatikusan 
bekapcsoljon-e, amennyiben egy légkondicionálóval hiba történne.
Enable (Engedélyezés) / Disable (Letiltás)

Megjegyzés: Amennyiben ezt nem állítja be, a háttérvilágítást általában 3–4 évente cserélni kell.
Amennyiben a háttérvilágítást alacsony hőmérsékleten (10 °C vagy annál kisebb) 
használja, a háttérvilágítás élettartama még rövidebb lesz.
Az intelligens érintőképernyős vezérlő alacsony hőmérsékleten való használata 
esetén javasolt az 1. lépésben rövidebb időt beállítani, a 2. lépésben pedig a 
Disabled (Letiltva) opciót választani.

Backlight Setup 
(Háttérvilágítás 
beállítása)

Állítsa be a csoport nevét, leírását, megjelenő ikonjait, valamint a hőmérsékletkorlát-beállításait 
(lásd Megjegyzés).
Amennyiben ezt a regisztrálást nem végzi el, a Name (Név) és Description (Leírás) számára a 
központi vezérlés címei lesznek megadva. E beállítások végre nem hajtása a működésre nincs 
hatással.

A központi vezérlés számára akár 64 cím is rendelkezésre áll: 1-00, 1-01...1-15, 2-00...4-15.

A DIII Plus adapter használata esetén a rendelkezésre álló címek száma 128: 1:1-00...2:4-15. 

(Megjegyzés): A Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) funkció a túlzott 
hűtés, illetve fűtés elkerülése érdekében a működést csak az előre beállított 
hőmérséklet-tartományban engedélyezi.
(A fenti korlátozó funkció a légkondicionálók Auto (Auto) üzemmódjában nem működik.)

Pl.: Hőmérsékletkorlát-beállítások: 25 C°...35 °C hűtés
Amennyiben a hőmérsékletet a távvezérlésen 20 °C-ra állítja, az intelligens 
érintőképernyős vezérlő a hőmérséklet-beállítást automatikusan 25 °C-ra állítja.

Zone/
Group Setup 
(Zóna-/
Csoportbeállítás)

Állítsa be a csoport nevét, leírását, megjelenő ikonjait, a zónába regisztrált csoportok indítási 
sorrendjét (lásd Megjegyzés), valamint a zónába regisztrálni kívánt csoportokat.

A zóna Collective (Együttes) nevű zónájába az összes csoport előre regisztrálásra kerül. 
Ez a zóna az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló 
együttes beállítására szolgál. Ennél a Collective (Együttes) zónánál a zóna neve, leírása, 
illetve a benne regisztrált csoportok nem módosíthatók.

(Megjegyzés): A zónába regisztrált csoportok indítási sorrendjének beállítása

Amennyiben egy zónába több csoport is van regisztrálva, és a működtetést zónaszinten végzi, 
a légkondicionáló kültéri egységek egymás után lépnek működésbe. Ha sok kültéri egység indul 
egyszerre, a pillanatnyi áramfelhasználás a vevő áramkapacitásánál nagyobbra nőhet, és ekkor 
a biztosíték kiold. Ez a beállítás ennek a jelenségnek a megakadályozására szolgál, melynek 
elérése érdekében a vezérlő a légkondicionálókat egymás után indítja el.

(1. emlékeztető): Teljesítményelosztás (opcionális) használata esetén az itt regisztrált zóna 
az elosztás egységévé (felhasználó) válik. Regisztrálja a zónabeállítást 
felhasználónként.

(2. emlékeztető): Egy csoport több zónába is regisztrálható.

Lásd
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Lásd

60

Lásd
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Működés
(Leírás)

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Leírás

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy nyelvet az intelligens érintőképernyős vezérlőn 
megjelenő listáról.
A helyi beállítások elvégzése esetén az intelligens érintőképernyős vezérlő képernyőadatai a 
kiválasztott nyelven fognak megjelenni.

Locale Setting 
(Helyi beállítások)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy beállítson egy IP-címet az intelligens érintőképernyős vezérlő 
számára.
(Megjegyzések): A webes funkció (opcionális) használata esetén a számítógépes rendszer 

környezeti elvárásainak megfelelően be kell állítania az IP-címet, az alhálózati 
maszkot stb.

Network Setting 
(Hálózati 
beállítások)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy módosítsa az intelligens érintőképernyős vezérlőn megjelenő 
ikonok színét.
A felügyeleti képernyőn megjelenő ikonok az e menüben beállított színekkel fognak megjelenni.

Icon Color Setting 
(Ikonszínek 
beállítása)

A regisztrációs kód használatára az intelligens érintőképernyős vezérlő számos opciójánál 
szüksége lesz.
Szükség esetén ellenőrizheti a jelenlegi jogosultságait, illetve újat adhat az eddigiekhez.
Ennek a beállításnak az elvégzése általában a vállalatnál dolgozó kereskedelmi mérnök dolga.

Input License Key 
(Regisztrációs 
kód megadása)

Lásd

62

Lásd

63

64
Lásd

65
Lásd
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A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Ez a menü lehetővé teszi a zóna-, illetve csoportszintű ütemezett működési beállítások elvégzését.
Az ütemezett működés funkció a légkondicionálóknak – az intelligens érintőképernyős vezérlőn a 
légkondicionálók működési körülményeinek megfelelően és – előre megadott időpontban (év, hónap, 
nap, hét napja, óra és perc) való automatikus elindítására vagy leállítására használhatók.
Az alábbi műveleteket lehet ütemezni és szabályozni:
 • Start/Stop (Indítás/leállítás)   • Remote control enabled/disabled (Távvezérlés engedélyezve/letiltva)  
 • Operation Mode (Üzemmód) 
 • Temperature Setting (Hőmérséklet-beállítás)   • Ventilation Mode (Szellőzési mód) (*)  
 • Ventilation Volume (Szellőzési erősség) (*)
* Vegye figyelembe, hogy egyes modelleknél előfordulhat, hogy a fenti beállítások nem elérhetők.
Az alábbi leírás az ütemezés beállításának lépéseit mutatja be.

 • A vezérlőn 17 féle dátum rögzíthető – pl. heti beállítások (Sunday (Vasárnap)...Saturday 
(Szombat)) és különleges beállítások (Ex1...Ex10).
Ezt a 17 féle dátumot az alábbi Setting Calendar (Beállítási naptár) menü segítségével lehet beállítani.
A beállítási naptárban való regisztráláskor a vezérlőn 11 féle dátum rögzíthető – pl. egy heti beállítás 
(mert a Sunday (Vasárnap)...Saturday (Szombat) beállítások külön beállításnak számítanak) és 
10 különleges beállítás (Ex1...Ex10).

 • A vezérlőn naptárbeállítások, heti beállítások és különleges beállítások végezhetők el.
(Pl.: A heti beállítások a rendszeres használatról szólnak, a különleges beállítások a szünidő alatti 
használatról.)➔Ezek a beállítások 13 hónapra előre elvégezhetők.

 • Az ismert események is regisztrálhatók a 17 féle dátumbeállítás segítségével, melynél 7 heti 
beállítás (Sunday (Vasárnap)...Saturday (Szombat)) és 10 különleges beállítás (Ex1...Ex10) áll 
rendelkezésre.
(Pl.: Az 1. zóna 9:00-kor való indítása és 17:00-kor való leállítása)➔
Minden dátumhoz maximum 16 művelet regisztrálható.

 • Amennyiben a fenti beállítások külön ütemezésként vannak kezelve, maximum 8 ütemezés 
regisztrálható.

Az alábbi leírás a beállítások elvégzésének lépéseit mutatja be néhány példával együtt.

1. [Emeletek alkalmazása]
 1F (1. em.): Reception (Recepció) – Zónanévnek adja meg a következőt: 1F (1. em.).
 2F (2. em.): Office (Iroda) – Zónanévnek adja meg a következőt: 2F (2. em.).
 3F (3. em.): Canteen (Étkező) – Zónanévnek adja meg a következőt: 3F (3. em.).

2. [A heti és különleges beállításoknak a beállítási naptárral 
való beállítása a fenti zónákra]

Setting Schedule 
Outline (Ütemezés 
beállítások 
áttekintése)

Setting Zone 
(Zónabeállítás)

Setting Calendar 
(Beállítási naptár)

61
Lásd

66
Lásd

A hét napja

EX1

EX2

EX3

EX4

Zone 1F (1. em. zóna) Zone 2F (2. em. zóna) Zone 3F (3. em. zóna)Zónanév

Vasárnap

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat
Harmadik szombat 
minden hónapban

Aug.1...aug.20.

Dec.29...jan.4.

Dec.28.

Jan.5.

Szünidő

9:30...18:00: 

Munkaidő

Lásd fönn

9:30...17:00: Munkaidő

Lásd hétfő

Lásd hétfő

Szünidő
Hétköznapként kezelve 

figyelmességből

Szünidő

9:00...12:00: Munkaidő

10:00...15:00: Munkaidő

Szünidő

8:30...17:00: 

Munkaidő

12:00...13:00: Ebédidő

17:00...22:00: Túlóra

22:00: Zárás

Lásd fönn

Lásd fönn

Lásd fönn

Lásd fönn

Szünidő

Hétköznapként kezelve 
figyelmességből

Szünidő

9:00...12:00: Munkaidő

9:00...12:00: Munkaidő

12:00...13:00: Ebédidő

Szünidő

9:30...14:30: 

Munkaidő

Lásd fönn

Lásd fönn

Lásd fönn

Lásd fönn

Szünidő
Hétköznapként kezelve 

figyelmességből

Szünidő

Szünidő

9:30...14:30: Munkaidő

Működés
(Leírás)Leírás
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Change Schedule Name 
(Ütemezésnév módosítása)

Setting Scheduled 
Event (Ütemezett 
események beállítása)

Other Schedule Functions 
(Egyéb ütemezési funkciók)

67 69
Lásd

–

71 72
Lásd

–

70
Lásd

70
Lásd

70
Lásd

 7. [Ütemezésbeállítás kényelmi funkciói]

Enable or disable a schedule 
(Ütemezés engedélyezése/letiltása)

 6. [Ütemezés engedélyezése/letiltása]
Ez a funkció lehetővé teszi a végrehajtott beállítások engedélyezését, illetve letiltását.

Change Special Date Name 
(Különleges dátum nevének 
módosítása)

 5. [Különleges dátum nevének módosítása]
Ez a funkció lehetővé teszi a meglévő különleges szabadságok nevének könnyen érthető névre 
változtatását.

 4. [Ütemezésnév módosítása]
Ez a funkció lehetővé teszi a meglévő ütemezések nevének könnyen érthető névre változtatását.

3. [Események beállítása a 2F (2. em.) zónában]
(Megjegyzés): Az alábbi listában az események megtekinthetők.
A tényleges használati körülményeknek megfelelően módosítsa a beállításokat.

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Eseménybeállítás hétfőtől péntekig

Eseménybeállítás szombatra és vasárnapra

Eseménybeállítás Ex1-re (Harmadik szombat minden hónapban)

Eseménybeállítás Ex2-re (Nyári szünidő stb.)

Eseménybeállítás Ex3-ra (Dec.28.)

Eseménybeállítás Ex3-ra (Dec.28.)

∗ A Disabled (Letiltva) azt jelenti, hogy a beállítást nem lehet módosítani.

Time (Idő)
  8:30
12:00
13:00
17:00
22:00

Target zone (Célzóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)

Start/Stop (Indítás/leállítás)
Start (Elindítva)
Stop (Leállítva)
Start (Elindítva)

Disabled (Letiltva)
Stop (Leállítva)

Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)

Remote control code (Távvezérléskód)
Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz

Disabled (Letiltva)
Assign priority to key pushed later

(Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)
Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)

Remote control operation prohibited (Távvezérlés letiltva)

Operation Mode (Üzemmód)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)

Time (Idő)
  8:30
12:00
13:00
17:00
22:00

Target zone (Célzóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)

Start/Stop (Indítás/leállítás)
Start (Elindítva)
Stop (Leállítva)
Start (Elindítva)

Disabled (Letiltva)
Stop (Leállítva)

Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)

Remote control code (Távvezérléskód)
Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz

Disabled (Letiltva)
Assign priority to key pushed later

(Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)
Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)

Remote control operation prohibited (Távvezérlés letiltva)

Operation Mode (Üzemmód)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)

Time (Idő)
 

12:00

17:00

Target zone (Célzóna)

Zone 2F (2. em. zóna)

Zone 2F (2. em. zóna)

Start/Stop (Indítás/leállítás)

Start (Elindítva)

Stop (Leállítva)

Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)

25 °C

Disabled (Letiltva)

Remote control code (Távvezérléskód)
Assign priority to key pushed later

(Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)
Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva)

Operation mode prohibited (Üzemmód letiltva)
Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)

Operation Mode (Üzemmód)

Heat (Fűtés)

Disabled (Letiltva)

Time (Idő)
 

10:00

12:00
 

13:00

15:00

Target zone (Célzóna)

Zone 2F (2. em. zóna)

Zone 2F (2. em. zóna)

Zone 2F (2. em. zóna)

Zone 2F (2. em. zóna)

Start/Stop (Indítás/leállítás)

Start (Elindítva)

Stop (Leállítva)

Start (Elindítva)

Stop (Leállítva)

Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)

25 °C

Disabled (Letiltva)

25 °C

Disabled (Letiltva)

Remote control code (Távvezérléskód)
Assign priority to key pushed later

(Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)
Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva)

Operation mode prohibited (Üzemmód letiltva)
Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)

Assign priority to key pushed later
(Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)
Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva)

Operation mode prohibited (Üzemmód letiltva)
Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)

Operation Mode (Üzemmód)

Heat (Fűtés)

Disabled (Letiltva)

Disabled (Letiltva)

Disabled (Letiltva)

Time (Idő)
  8:30
12:00

Target zone (Célzóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)

Start/Stop (Indítás/leállítás)
Start (Elindítva)
Stop (Leállítva)

Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)

Remote control code (Távvezérléskód)
Assign priority to key pushed later

(Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)
Remote control operation prohibited (Távvezérlés letiltva)

Operation Mode (Üzemmód)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)

Time (Idő)
  9:00
17:00

Target zone (Célzóna)
Zone 2F (2. em. zóna)
Zone 2F (2. em. zóna)

Start/Stop (Indítás/leállítás)
Disabled (Letiltva)

Stop (Leállítva)

Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)

Remote control code (Távvezérléskód)
Assign priority to key pushed later

(Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)
Remote control operation prohibited (Távvezérlés letiltva)

Operation Mode (Üzemmód)
Disabled (Letiltva)
Disabled (Letiltva)

Működés
(Leírás)Leírás
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Működés
(Leírás)

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Leírás

Ez a funkció, a légkondicionáló  üzemmódjának (hűtési vagy fűtési) a helyiség hőmérséklete 
szerinti automatikus átkapcsolásával, felhasználói beavatkozás nélkül lehetővé teszi a helyiség 
optimális hőmérsékletének fenntartását az olyan helyiségekben, ahol a reggeli és esti hőmérséklet 
ingadozása nagyon nagy.

<A funkció áttekintése>
Ez a funkció az alábbi 3 paraméternek megfelelően automatikusan átkapcsolja a légkondicionáló 
üzemmódját és hőmérséklet-alapértékét az egyazon automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba 
tartozó egységekben: (1) Fő hőmérséklet-alapérték, (2) Fő helyiség-hőmérséklet, és a hűtési, illetve 
fűtési üzemmód hőmérséklet-alapértékei közti különbség – az alábbiakban (3) Hőmérséklet-különbség.

[1] Control Method (Vezérlési mód) (Hogyan határozható meg a (1) Main Set Temperature 
(Fő hőmérséklet-alapérték) és a (2) Main Room Temperature (Fő helyiség-hőmérséklet))

A fenti hőmérsékletek meghatározására az alábbi 3 módszer létezik:
1. Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálós módszer)
A vezérlés az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált első beltéri egységet 
(a képernyő legfelső egysége) veszi a fő beltéri egységnek, ennélfogva ennek az egységnek 
a hőmérséklet-alapértéke és helyiség-hőmérséklete lesz a fő hőmérséklet-alapérték és fő 
helyiség-hőmérséklet.
Azonban vegye figyelembe, hogy amennyiben a fő beltéri egység szellőztetés üzemmódban van, 
az egységhez tartozó automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoport nem vezérelhető.

2. Operating Air Conditioner Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere)
A vezérlés az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált első beltéri egységtől 
(a képernyő legfelső egysége) kezdődően lefelé el kezdi keresni azt a beltéri egységet, mely 
mind működik, mind pedig vagy hűtési, vagy fűtési, vagy automatikus üzemmódban van. A fő 
beltéri egység az az egység lesz, amely először teljesíti ezeket a feltételeket, ennélfogva ennek 
az egységnek a hőmérséklet-alapértéke és helyiség-hőmérséklete lesz a fő hőmérséklet-
alapérték és fő helyiség-hőmérséklet.
Amennyiben a vezérlés egy, a feltételeknek megfelelő egységet se talál, a fő hőmérséklet-
alapértéket és fő helyiség-hőmérsékletet a fent bemutatott Fixed Air Conditioner Method 
(Rögzített légkondicionálós módszer) segítségével határozza meg.

3. Average Method (Átlagoló módszer)
A vezérlés a fő hőmérséklet-alapértéket és fő helyiség-hőmérsékletet az automatikus hűtési/fűtési 
kapcsolócsoportba regisztrált összes működő és hűtési, fűtési vagy automatikus üzemmódban 
lévő beltéri egység hőmérséklet-alapértékének és helyiség-hőmérsékletének átlagolásával 
számítja ki. (A tizedesjegyeket a vezérlés felfelé kerekíti.) Azonban vegye figyelembe, hogy 
amennyiben a vezérlés az átlagszámításhoz egy, a feltételeknek megfelelő egységet se talál, 
a fő hőmérséklet-alapértéket és fő helyiség-hőmérsékletet a fent bemutatott Fixed Air Conditioner 
Method (Rögzített légkondicionálós módszer) segítségével határozza meg.

[2] (3) Temperature Difference (Hőmérséklet-különbség)
A hőmérséklet-különbség ennél a funkciónál az automatikusan átkapcsoló 
hűtési és fűtési üzemmód hőmérséklet-alapértékei közti különbséget jelenti.
A hőmérséklet-különbség 1 °C-os egységekkel 1 °C és 7 °C közé állítható be.
(A gyári beállítás 2 °C.)

[3] (4) Automatic Cooling / Heating Switch Group (Automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoport)
 • Ennek a vezérlésnek az egysége az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoport.
 • Egy automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba akár 128 beltéri egység is regisztrálható.
 • Ugyanazon beltéri egység nem regisztrálható több automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba.
 • Ebbe az egységbe akár 128 automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoport is regisztrálható.
 • Ezek a vezérlések minden egyes automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportra 

engedélyezhetők, illetve letilthatók.
(Ezek a vezérlések csak az engedélyezett csoportoknál működnek.)

 • A beltéri egység automatikus vezérlésének jele megjelenik a képernyőn.

Change Over 
Settings 
(Átkapcsolási 
beállítások)
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 <Vezérlési körülmények>
A fő helyiség-hőmérséklet, a fő hőmérséklet-alapérték és az üzemmód közti kapcsolat 
leírását, példákkal alátámasztva, lásd alább.
(A két példa azért szükséges, mert a legfeljebb 2 °C-os hőmérséklet-különbség, és 
a legalább 3 °C-os hőmérséklet-különbség esetén a vezérlés másként működik.)
A vezérlés a bekapcsolást követő 5 perc letelte után a vezérlési körülmények teljesülése 
esetén kapcsol be.

 
<Vezérlési körülmények legfeljebb 2 °C-os hőmérséklet-különbség esetén>
  (Az alábbi ábra azt mutatja be, ha a hőmérséklet-különbség 1 °C)

Fő fűtési hőmérséklet-alapérték
(Pl.: 26 °C)

Hőmérséklet

Fő hűtési hőmérséklet-alapérték
(Pl.: 27 °C)

Fűtési üzemmód Fűtési üzemmód
Idő

Hűtési üzemmód

Fő helyiség-hőmérséklet
Fő fűtési hőmérséklet-alapérték – 1 °C

Fő hűtési hőmérséklet-alapérték + 1 °C

1

2

 1  Körülmények hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsoláskor:
     Fő helyiség-hőmérséklet > Fő hőmérséklet-alapérték + hőmérséklet-különbség + 1 °C
     (Pl.: 28,1 °C > 26 °C + 1 °C + 1 °C)
 2  Körülmények fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsoláskor:
     Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség – 1 °C
     (Pl.: 24,9 °C < 27 °C – 1 °C – 1 °C)

 1  Körülmények hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsoláskor:
     Fő helyiség-hőmérséklet > Fő hőmérséklet-alapérték + hőmérséklet-különbség
     (Pl.: 27,1 °C > 24 °C + 3 °C)
 2  Körülmények fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsoláskor:
     Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség
     (Pl.: 23,9 °C < 27 °C – 3 °C)

<Vezérlési körülmények legalább 3 °C-os hőmérséklet-különbség esetén>
(Az alábbi ábra azt mutatja be, ha a hőmérséklet-különbség legalább 3 °C)

Fő fűtési hőmérséklet-alapérték
(Pl.: 24 °C)

Hőmérséklet

Fő hűtési hőmérséklet-alapérték
(Pl.: 27 °C)

Idő

Fő helyiség-hőmérséklet

1

2

∗ A légkondicionálóra vonatkozó utasítások részletes leírását lásd a következő oldalon.

Fűtési üzemmód Hűtési üzemmód Fűtési üzemmód

Hőmérséklet-különbség

A fűtési üzemmódról hűtési 
üzemmódra való átkapcsolás 
hőmérséklet-alapértékének 
felfelé tolódása

A hűtési üzemmódról fűtési 
üzemmódra való átkapcsolás 
hőmérséklet-alapértékének 
lefelé tolódása

A fűtési üzemmódról hűtési 
üzemmódra való átkapcsolás 
hőmérséklet-alapértékének 
felfelé tolódása

Hőmérséklet-
különbség
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Az előző oldalon látható ábra vezérlési körülményeinek teljesülése esetén a vezérlési utasítás 
beérkezik az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységekhez. 
A ténylegesen elküldött vezérlési utasítások a vezérlési módtól (Fixed Air Conditioner Method 
(Rögzített légkondicionálós módszer) / Operating Air Conditioner Selection Method (Működő 
légkondicionáló kiválasztásának módszere) / Average Method (Átlagoló módszer)) és a teljesült 
körülményektől (hűtésről fűtésre való átkapcsolás stb.) függően változhat. Az egyes esetekre 
vonatkozó vezérlési utasításokat lásd alább.

<A vezérlés végrehajtásakor a beltéri egységeknek küldött vezérlési utasítások>
1. Fixed Air Conditioner Method Operating Air Conditioner Selection Method 

(Rögzített légkondicionálós módszer / Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere)
A vezérlési utasításokat a fő beltéri egység üzemmódja és fő hőmérséklet-alapértéke 
határozza meg. Az előző oldalon említett valamennyi vezérlési körülmény teljesülése 
esetén az alább látható, üzemmódra és a hőmérséklet-alapértékre vonatkozó vezérlési 
utasítás beérkezik az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált valamennyi 
beltéri egységhez.

Ennél a vezérlésnél, amennyiben a fő beltéri egység automatikus üzemmódban van, a 
vezérlési körülmények megítélésénél elbírálásra kerül, hogy automatikus hűtési vagy 
automatikus fűtési üzemmódról van-e szó. Az utasítások eldöntésekor az automatikus 
üzemmódban működő beltéri egységek hűtési vagy fűtési utasítást kapnak.
(Átkapcsolnak automatikus üzemmódról hűtési vagy fűtési üzemmódra.)

2. Average Method (Átlagoló módszer)
A Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálós módszer) / Operating Air Conditioner 
Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere) módszerekkel ellentétben a 
hőmérséklet-alapérték meghatározása minden egyes egység aktuális hőmérséklet-alapértékének 
figyelembevételével történik, a fő beltéri egység beállításain alapuló ugyanazon vezérlési utasítások 
minden egyes légkondicionálónak való elküldése nélkül. A vezérlés végrehajtása során az alábbi 
üzemmód- és hőmérsékletalapérték-utasítások lesznek végrehajtva.

Operation Mode (Üzemmód) Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)

Cooling (Hűtés) Főegység hőmérséklet-alapértéke + hőmérséklet-különbség

Cooling (Hűtés) Setting temperature (Hőmérséklet-alapérték) a főegységben

Operation Mode (Üzemmód) Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)

Heating (Fűtés) Főegység hőmérséklet-alapértéke – hőmérséklet-különbség

Heating (Fűtés) Setting temperature (Hőmérséklet-alapérték) a főegységben

Operation Mode (Üzemmód) Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)

Cooling (Hűtés) Aktuális hőmérséklet-alapérték + hőmérséklet-különbség

Nincs utasítás Nincs utasítás

A fentiektől eltérő esetben Cooling (Hűtés) Főegység hőmérséklet-alapértéke + hőmérséklet-különbség

Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)

Aktuális hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség

Nincs utasítás
A fentiektől eltérő esetben

Operation Mode (Üzemmód)

Heating (Fűtés)

Nincs utasítás
Cooling (Hűtés) Főegység hőmérséklet-alapértéke – hőmérséklet-különbség

Hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való 
átkapcsolás megfelelő körülményei esetén

Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek 
küldött utasítások

A fő beltéri 
egység 
üzemmódja

Fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való 
átkapcsolás megfelelő körülményei esetén

Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek 
küldött utasítások

A fő beltéri 
egység 
üzemmódja

Hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való 
átkapcsolás megfelelő körülményei esetén

A beltéri egység 
aktuális 
üzemmódja

Fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való 
átkapcsolás megfelelő körülményei esetén

Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek 
küldött utasítások

A beltéri egység 
aktuális 
üzemmódja

Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek 
küldött utasítások

Heating (Fűtés) / Automatic 
Heating (Automatikus fűtés)
Cooling (Hűtés) / Automatic 
Cooling (Automatikus hűtés)

Heating (Fűtés) / Automatic 
Heating (Automatikus fűtés)
Cooling (Hűtés) / Automatic 
Cooling (Automatikus hűtés)

Heating (Fűtés) / Automatic 
Heating (Automatikus fűtés)
Cooling (Hűtés) / Automatic 
Cooling (Automatikus hűtés)

Heating (Fűtés) / Automatic 
Heating (Automatikus fűtés)
Cooling (Hűtés) / Automatic 
Cooling (Automatikus hűtés)
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<Óvintézkedések a vezérlés használata esetén>
1. Ne használja a hőmérsékletalapérték-korlátozás funkciót vezérelt beltéri egységeknél.

Ellenkező esetben az üzemmód átkapcsol, és a hőmérséklet-alapérték folyton módosulni 
fog, ami a légkondicionálók meghibásodásához vezethet.

(A hőmérsékletalapérték-korlátozás funkció beállításával kapcsolatosan lásd 44. oldal.)

2. Kommunikációs hiba (a képernyőn megjelenő ikon kék színű) esetén a vezérlés alatt álló 
légkondicionálókkal a következő fog történni.

2-1. Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálós módszer)
A főegység kommunikációs hibája esetén az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoport 
vezérlése nem lesz végrehajtva.

2-2. Operating Air Conditioner Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának 
módszere)
Törölje a kommunikációs hibát generáló légkondicionáló főegységként való kiválasztását, 
és válasszon egy olyan légkondicionálót, melynek normális a kommunikációja.

2-3. Average Method (Átlagoló módszer)
Törölje a kommunikációs hibát generáló légkondicionálót az átlagszámításban résztvevő 
egységek közül, és csak olyan légkondicionálókat használjon az átlagoláshoz, melyeknek 
normális a kommunikációja.

3. Vezérlés a főegység üzemmódjának illesztésére
(Vezérlés arra az esetre, amennyiben a főegység üzemmódja nem felel meg az automatikus 
hűtési/fűtési kapcsolócsoporténak.)
Amennyiben az e funkciót használó vezérlés a csoport főegysége alapján történik (Fixed Air 
Conditioner Method (Rögzített légkondicionálós módszer) vagy Operating Air Conditioner 
Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere) vezérlési mód 
esetén), megoldható az is, hogy a főegységnek csak az üzemmódja módosuljon. Az alábbi 
vezérlés arra szolgál, hogy amennyiben a csoport főegységén kívüli egységek üzemmódja 
ütközik a vezérlés céljával, és az e funkciót használó vezérlés körülményei nem teljesülnek, 
ne kapcsolja át automatikusan az üzemmódot.

[Példa] Fűtési üzemmódra illesztett vezérlés
Amennyiben a főegység már eleve fűtési üzemmódban működik, az átkapcsolás, függetlenül 
a hűtési üzemmódról a fűtési üzemmódra való átkapcsolás körülményeinek teljesülésétől 
(fő helyiség-hőmérséklet < fő hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség), a főegység 
állapotától (környezetétől) függ. (Amennyiben a főegység fűtési üzemmódban van, 
előfordulhat, hogy a főegységen kívüli, hűtési üzemmódban lévő beltéri egységek miatt a 
helyiség hőmérséklete nem nő, és ezért a fenti vezérlési körülmények nem teljesülnek.)
Ezért az alábbi vezérlésnek a főegység üzemelésétől függő végrehajtása csak akkor valósul 
meg, ha a vezérlés a csoport főegysége alapján történik.

Vigyázat

Hűtési üzemmódra illesztett vezérlés

Operation Mode (Üzemmód) Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)

Operation Mode (Üzemmód) Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)

Temperature (Hőmérséklet)

Fűtési üzemmódra illesztett vezérlés

Operation Mode (Üzemmód) Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)

Operation Mode (Üzemmód) Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)
Temperature (Hőmérséklet)

Főegység állapota (vezérlési körülmények)

Heating (Fűtés) Fő hőmérséklet-alapérték

Főegység állapota (vezérlési körülmények)

Cooling (Hűtés) Fő hőmérséklet-alapérték

Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált 
beltéri egységeknek küldött utasítások

Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált 
beltéri egységeknek küldött utasítások

Fő helyiség-hőmérséklet < Fő 
hőmérséklet-alapérték

Fő helyiség-hőmérséklet < Fő 
hőmérséklet-alapérték
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4. Mivel ez a vezérlés automatikusan átkapcsolja az üzemmódot (kivéve ha a légkondicionálónak nincs 
hűtési vagy fűtési üzemmódja), a hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására nem jogosult beltéri egységek 
vezérlésére mindig olyan beltéri egységeket regisztráljon, melyek egyazon automatikus hűtési/fűtési 
kapcsolócsoportba tartozó egységek számára rendelkezik jogosultsággal a hűtési/fűtési üzemmód 
átkapcsolására.

Amennyiben az alábbi helytelen beállításokat alkalmazza az automatikus 
hűtési/fűtési kapcsolócsoportra, váratlan események történhetnek.

Amennyiben a rendszerben hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására nem jogosult beltéri egységek 
(cím: 1-02) nem csak egy automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba van regisztrálva, az 1-02 cím 
az alábbi módon fog viselkedni:

[Az üzemmóddal kapcsolatos műveletek]
Amennyiben az 1. csoport helyiség-hőmérséklete megnő, az 1. csoport a vezérlésnek megfelelően 
hűtésre kapcsol, és a hőmérséklet-alapérték 25 °C lesz (ha a hőmérséklet-különbség 5 °C).
Ebben az esetben az 1-02 címen regisztrált beltéri egység tovább fog működni 23 °C-os hőmérséklet-
alapértékkel, csak az üzemmódja vált hűtésre, azaz az egység üzemmódja a 2. csoport egyéb beltéri 
egységeinek üzemmódjától el fog térni.
→Az üzemmódot a 1. csoport fogja meghatározni.

[Hőmérséklet-alapértékkel kapcsolatos műveletek]
Amennyiben a 2. csoport helyiség-hőmérséklete megnő, a 2. csoport a vezérlésnek megfelelően 
hűtésre kapcsol, és a hőmérséklet-alapérték 28 °C lesz (ha a hőmérséklet-különbség 5 °C).
Ebben az esetben az 1-02 címen regisztrált beltéri egység tovább fog működni fűtési üzemmódban, 
és csak a hőmérséklet-alapérték vált 28 °C-ra, azaz az egység üzemmódja a 2. csoport egyéb beltéri 
egységeinek üzemmódjától el fog térni.
→A hőmérséklet-alapértéket a 2. csoport fogja meghatározni.

1-00 1-01 1-02

1-03 1-04 1-05

Operation Mode (Üzemmód): Heating (Fűtés); 
Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték): 20 °C

Operation Mode (Üzemmód): Heating (Fűtés); 
Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték): 23 °C
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Kültéri 
egység

Kültéri 
egység

1. automatikus hűtési/
fűtési kapcsolócsoport

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal rendelkezik

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal nem rendelkezik

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal nem 
rendelkezik

2. automatikus hűtési/
fűtési kapcsolócsoport

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal nem rendelkezik

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal rendelkezik

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal nem rendelkezik
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Működés
(Leírás)

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Leírás

Temperature 
Limit Settings 
(Hőmérsékletkorlát-
beállítások)

Ez a funkció a légkondicionálók automatikus elindításával és leállításával megakadályozza az üres 
helyiségek hőmérsékletének túlzott felmelegedését, illetve túlzott lehűlését. Ennek például az alábbi 
előnyei vannak:

 • Megakadályozza, hogy az üres helyiségek szabályozott hőmérsékletet igénylő berendezései ne 
melegedjenek túl, illetve ne csapódjon le pára a felületükön.

 • Azzal, hogy a vezérlés megakadályozza az üres helyiségek hőmérsékletének szélsőséges alakulását, 
egyúttal segíthet abban is, hogy az épületek – nem csupán az egyes helyiségek – megtartsák a hőt.

<A funkció áttekintése>
Ez az automatikus szabályozást végrehajtó funkció a beállított felső korlát, alsó korlát és a helyiség 
hőmérséklete közti kapcsolat figyelésével megakadályozza, hogy a helyiség hőmérséklete a korlátokon 
kívül kerüljön. A funkció elindítja és leállítja a légkondicionálókat, és módosítja az üzemmódjukat.

 • Hűtésvezérlés (és leállításvezérlés)
Amennyiben a helyiség hőmérséklete a beállított felső hőmérsékletkorlát fölé emelkedik, a hűtés 
automatikusan elindul.
A légkondicionáló akkor áll le, ha az e vezérlés által kapcsolt hűtés során a helyiség hőmérséklete 
elegendő mértékben a felső hőmérsékletkorlát alá esik (felső hőmérsékletkorlát – 4 °C vagy több).
 • Fűtésvezérlés (és leállításvezérlés)
Amennyiben a helyiség hőmérséklete a beállított alsó hőmérsékletkorlát alá csökken, a fűtés 
automatikusan elindul.
A légkondicionáló akkor áll le, ha az e vezérlés által kapcsolt fűtés során a helyiség hőmérséklete elegendő 
mértékben az alsó hőmérsékletkorlát fölé emelkedik (alsó hőmérsékletkorlát + 4 °C vagy több).

  1  : Szabályozott légkondicionálók
• A vezérlés minden egyes hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportnál a beállított hőmérsékletek 

alapján szabályozza az automatikus indítást, illetve automatikus leállítást.
• Ez a vezérlés nem alkalmazható olyan légkondicionálóknál, melyek már működnek, még akkor 

sem, ha egyébként regisztrálva van hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportban. (Csak leállított 
légkondicionálóknál alkalmazható.)

• Egy hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportba akár 128 beltéri csoport is regisztrálható.
• Ugyanazon beltéri egység nem regisztrálható több hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportba.
• Ebbe az egységbe akár 8 hőmérsékletkorlát-vezérelt csoport is regisztrálható.
• Ezek a vezérlések minden egyes hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportra engedélyezhetők, 

illetve letilthatók.
 (Ezek a vezérlések csak az engedélyezett csoportoknál működnek.)
• A beltéri egység automatikus vezérlésének jele megjelenik a képernyőn.

  2  : Felső helyiséghőmérséklet-korlát
• Felső és alsó helyiséghőmérséklet-korlát

Az automatikus szabályozáshoz szükséges felső és alsó helyiséghőmérséklet-korlátok. 
A felső és alsó korlátok beállítási tartománya az alábbi:

Upper Limit (Felső korlát): 34 °C...50 °C, 1°C-os lépésközzel. (Az alapértelmezett érték 36 °C.)
Lower Limit (Alsó korlát): 2 °C...14 °C, 1°C-os lépésközzel. (Az alapértelmezett érték 14 °C.)

A felső, illetve alsó korlát, valamint a helyiség hőmérséklete között ennél a funkciónál használt 
különbség a légkondicionáló hűtési (fűtési)üzemmódjában, az instabilitás elkerülése végett 4 °C.
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Működés
(Leírás)

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Leírás

Temperature 
Limit Settings 
(Hőmérsékletkorlát-
beállítások)

  3  : Vezérlési körülmények
A helyiség hőmérséklete az alsó/felső korlát, valamint az üzemmód közti kapcsolat az alábbi 
ábrán látható.
A vezérlés a bekapcsolást követő 5 perc letelte után a vezérlési körülmények teljesülése esetén 
kapcsol be.

Ez a funkció a helyiség hőmérsékletének túlzott megemelkedésének vagy lecsökkenésének 
megakadályozására a hűtési/fűtési üzemmód leállításvezérlését és egyéb műveletvezérlését 
hajtja végre. A vezérlés a hőmérsékletkorlát-vezérelt csoport alapértékeit, valamint egyéb 
tényezőket használ a felső/alsó korlát értékeinek meghatározására.
A vezérlés azoknál a légkondicionálóknál, melyekre a vezérlés érvénytelen, nem lesz végrehajtva. 
A légkondicionálók hőmérséklet-alapértékeit a vezérlés nem módosítja.

  1  A hűtés elindításának feltétele:
A hűtés akkor indul, ha a helyiség hőmérséklete a felső korlát fölé megy és 
az egység leáll.

  2  A fűtés elindításának feltétele:
A fűtés akkor indul, ha a helyiség hőmérséklete az alsó korlát alá megy és 
az egység leáll.

  3  Leállítási feltétel:
Az e funkció által vezérelt hűtő vagy fűtő légkondicionálók akkor állnak le, ha az alábbi 
feltételek bármelyike teljesül:

 • Hűtéskor
Amennyiben a helyiség hőmérséklete < felső korlát – 4 °C; vagy a helyiség hőmérséklete < 
hűtés hőmérséklet-alapértéke
 • Fűtéskor
Amennyiben a helyiség hőmérséklete > alsó korlát + 4 °C; vagy a helyiség hőmérséklete > 
fűtés hőmérséklet-alapértéke”

Helyiség hőmérséklete

Idő

Alsó korlát

Felső korlát

Alsó korlát + 4 °C

Felső korlát – 4 °C

Fűtésvezérlés

A helyiség
hőmérsékletének

vezérlési
tartománya

Hűtésvezérlés 

Fűtés
A légkondicionáló leáll

Hűtés

A légkondicionáló leáll
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Működés
(Leírás)

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Leírás

Temperature 
Limit Settings 
(Hőmérsékletkorlát-
beállítások)

  4  : <Óvintézkedések a vezérlés használata esetén>
A vezérlés automatikusan átkapcsolja az üzemmódokat. Ezért amennyiben a légkondicionálók 
nem hűtési vagy fűtési üzemmóddal nem rendelkező egységek, és amennyiben hűtési/fűtési 
üzemmód átkapcsolására nem jogosult beltéri egységet kell vezérelni, ugyanazon légkondicionáló 
rendszerbe mindenképpen regisztráljon egy hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására jogosult beltéri 
egységet ugyanabba a felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportba.

Amennyiben a vezérlés a hőmérsékletkorlát-vezérelt csoport az alábbi ábrán 
látható módon, rossz beállítás alapján lesz végrehajtva, az alábbi váratlan 
szabályozási események történnek.

A fenti ábrán látható, hogy ha egy hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására nem jogosult beltéri egységet 
(cím:1-02) nem regisztrál egy olyan felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportba, melyben 
ugyanabban a légkondicionáló rendszerben van egy hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására jogosult 
beltéri egység, az 1-02 cím az alábbi módon fog viselkedni.

[Az üzemmóddal kapcsolatos műveletek]
Amennyiben az 1. csoport helyiség-hőmérséklete megnő, a csoportot ez a vezérlés hűtési üzemmódra 
kapcsolja, és az automatikus működés folytatódik.
Ekkor csak az 1-02 címre regisztrált beltéri egység üzemmódja vált hűtési üzemmódra, azaz az egység 
üzemmódja a csoport egyéb beltéri egységeinek üzemmódjától el fog térni.
→Az üzemmódot a 1. csoport fogja meghatározni.

1-00 1-01 1-02

1-03 1-04 1-05

Operation Mode (Üzemmód): Heating, 
set temperature 20°C

Operation Mode (Üzemmód): Heating, 
set temperature 23°C

Kültéri 
egység

Kültéri 
egység

1. automatikus hűtési/
fűtési kapcsolócsoport

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal rendelkezik

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal rendelkezik

2. automatikus hűtési/
fűtési kapcsolócsoport

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal nem rendelkezik

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal nem rendelkezik

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal nem rendelkezik

Hűtési, illetve fűtési 
üzemmódválasztási 
jogosultsággal nem 
rendelkezik
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Működés
(Leírás)

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Leírás

Heating Optimization 
Setting 
(Fűtésoptimalizálási 
beállítások)

A Daikin által gyártott légkondicionálóknál (Buil-Mul vagy Building multi indoor 
unit (Épületi többfunkciós beltéri egység) esetén), ha a hőmérséklet-kapcsoló 
fűtéskor kikapcsol (azaz a kompresszor nem megy), a ventilátor nem áll le. 
(Tovább működik minimum sebességen, vagy a fűtési üzemmódban beállított 
sebességen.)
Mivel ezidő alatt egy kis mennyiségű hűtőközeg még tovább kering, a helyiség 
hőmérséklete a ventilátor fent leírt működése miatt enyhén megnőhet.
Ennélfogva ez a funkció fűtéskor, a hőmérséklet megemelkedésének 
megakadályozása érdekében, a helyiség hőmérsékletétől (bemenő levegő 
hőmérséklete) és a hőmérséklet-alapértéktől függően elindítja vagy leállítja 
a légkondicionálót.

<A funkció áttekintése>

 • Leállásvezérlés
Ha fűtéskor a légkondicionálónál: helyiség hőmérséklete > hőmérséklet-alapérték + 1 °C, a 
légkondicionáló leáll. Azonban, mivel a leállításvezérlés (leállásvezérlés) ennél a funkciónál 
a hőmérséklet-kapcsoló fűtés közbeni leállításához a legoptimálisabb vezérlés, a rendszer 
ezt az állapotot működésként kezeli, és az egység kijelzőképernyője az In-operation (Működik) 
állapotot mutatja.
* Miután az egységet ez a funkció leállította, a megadott körülmények teljesülése esetén újraindul. 
Ezért a végleges leállításra a felhasználó kifejezett leállítás parancsa szolgál.

 • Működésújraindítás-vezérlés
Ha az ezzel a funkcióval leállításvezérlelt (fűtésleállás-vezérelt) légkondicionálónál: 
helyiség hőmérséklete < hőmérséklet-alapérték – 1 °C, a légkondicionáló újraindul.

 1  : Szabályozott légkondicionálók

• Ez a vezérlés minden egyes légkondicionálónál végrehajtásra kerül. Ennek a funkciónak 
a lehetséges beállításai minden egyes légkondicionálónál Enabled (Engedélyezve) vagy 
Disabled (Letiltva).

• A vezérlés csak azokat a légkondicionálókat érinti, amelyeknél ennek a funkciónak a beállítása 
Enabled (Engedélyezve).

• Az e vezérlés alá eső beltéri egységeknél a felügyeleti képernyőn az automatikus vezérlés 
jelzése látható.
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 2  : A vezérlés végrehajtási feltételei
A helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-alapérték és a működő, illetve leállított állapot közti 
kapcsolatot az alábbi ábra szemlélteti.
A vezérlés a rendszer áram alá helyezését követően minden ötödik percben mintát vesz, és a 
vezérlés akkor lesz végrehajtva, ha a vezérlési feltételek minden egyes mintavételi időpontban 
teljesülnek.

Ez a funkció indítás-/leállításvezérlést hajt végre a fűtési üzemmódban működő légkondicionáló 
hőmérséklet-alapértéke és a helyiség hőmérséklete (bemenő levegő hőmérséklete) közti 
kapcsolat alapján. A vezérlési feltételek leírását lásd alább.

Leállásvezérlés fűtési üzemmódban (leállításvezérlés)
Ha fűtéskor a légkondicionálónál: helyiség hőmérséklete > hőmérséklet-alapérték + 1 °C, a 
légkondicionáló leáll. Az e vezérlés által végrehajtott leállítás (leállás) az egység felügyeleti 
képernyőjén úgy jelenik meg, mintha a légkondicionáló működne.

Működésújraindítás-vezérlés fűtési üzemmódban (indításvezérlés)
Ha az ezzel a funkcióval leállított légkondicionálónál: helyiség hőmérséklete < hőmérséklet-
alapérték – 1 °C, a légkondicionáló újraindul.

Engedélyezésről letiltásra való átkapcsoláson alapuló vezérlés (indításvezérlés)
Ha ennek a funkciónak a légkondicionálóra vonatkozó beállítása a leállásvezérlés során az 
Enabled (Engedélyezve) opcióról Disabled (Letiltva) opcióra módosul, a működés újraindul.

Üzemmódátkapcsolás-vezérlés (indításvezérlés)
Ha a leállított légkondicionáló üzemmódját ez a funkció módosítja, a légkondicionáló újraindul.

 3  : <Óvintézkedések a vezérlés használata esetén>

1. Az e vezérlés által végrehajtott leállítás (leállás) az egység felügyeleti képernyőjén úgy jelenik 
meg, mintha a légkondicionáló működne. Ennek eredményeként ez az állapot a távirányítón 
úgy jelenik meg, mint leállás, az egység felügyeleti képernyőjén viszont úgy, mintha a 
légkondicionáló működne.

2. Ahogy azt fent már említettük (1. pont), mivel a távirányító kijelzőjén a leállásvezérlés úgy 
jelenik meg, mintha a légkondicionáló le lenne állítva, a felhasználó nem hajthatja végre 
a leállítást még a rendszerleállítás ütemezett idején sem, ami a leállítás elfelejtésének 
kockázatát hordozza magában. Ezért javasoljuk, hogy a leállítás elfelejtése ellen az egység 
ütemezett vezérlése vagy más tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket.

Hőmérséklet

Idő

Hőmérséklet-alapérték – 1 °C

Fűtési hőmérséklet-alapérték

Hőmérséklet-alapérték + 1 °C
Helyiség hőmérséklete

Ventilátor leáll

Működés újraindul

Leállásvezérlés

Beltéri egység helyiség-hőmérséklete/hőmérséklet-alapértéke és 
fűtésleállás-vezérlése 

Működés
(Leírás)

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Leírás

Heating Optimization 
Setting 
(Fűtésoptimalizálási 
beállítások)
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A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

77 78
Lásd

–

E-mail Setting 
(E-mail beállítás)
* Az e-mail funkció 

külön kapható 
opció része, 
mely a webes 
funkcióval össze 
van kapcsolva.

Elem
Az e-mail funkció Validity (Érvényesség) / 
Invalidity (Érvénytelenség) beállítása

SMTP Server
(SMTP kiszolgáló)

Sending Conditions
(Küldési feltételek)

E-mail (E-mail)

Leírás
Az Invalidity (Érvénytelenség) beállítása esetén 
e-mailek küldése nem lehetséges.
Az SMTP kiszolgáló URL-jének (IP címének) 
a megadására szolgál.
Az SMTP kiszolgáló portszámának a megadására 
szolgál.
Azt határozza meg, hogy a POP szervert 
az e-mail küldés előtt nézze-e meg.
A POP kiszolgáló URL-jének (IP címének) 
a megadására szolgál.
A POP kiszolgáló portszámának a megadására 
szolgál.
A POP azonosításra használt felhasználói azonosító
A POP azonosításra használt jelszó
Azoknak a csoportoknak a megadására szolgál, 
melyeknek meghibásodás esetén e-mailt kell 
küldeni.
Az e-mail újraküldési időköz megadására szolgál, 
melynek leteltekor, amennyiben a meghibásodás 
nem lett elhárítva, a vezérlő úrjaküldi az e-mailt. 
(beállítási tartomány. 1–72 óra, lépésköz: 1 óra)
Annak a karaktersorozatnak a megadására szolgál, 
amely az e-mail fogadójánál az üzenet Tárgy sorában 
meg fog jelenni.
Bizonyos e-mail címek kihagyására szolgál, 
azaz Omissible (Mellőz) lehetőségre állítja őket

SMTP Server Address (SMTP kiszolgáló címe)

SMTP Server Port Number (SMTP kiszolgáló portszáma)

[POP before SMTP] (POP az SMTP előtt) opció Validity 
(Érvényesség) / Invalidity (Érvénytelenség) beállítása
Beállítási lehetőségek, 
ha a [POP before SMTP] 
(POP az SMTP előtt) 
opció a Validity 
(Érvényesség) 
lehetőségre van állítva

Sent-to Groups (Küldési csoportok)

Sending Interval (Küldési időköz)

ITC Identification Name (ITC azonosító név)

Mail Address 1, 2, 3 (1., 2., 3. e-mail cím)

POP Server Address 
(POP kiszolgáló címe)

POP Server Port Number 
(POP kiszolgáló portszáma)

POP User ID (POP felhasználói azonosító)

POP Password (POP jelszó)

Működés
(Leírás)Leírás

Ha ez az opció be van állítva, minden esetben, amikor az intelligens érintőképernyős vezérlő 
meghibásodást észlel a légkondicionáló egységben (*1), a vezérlő maximum három különböző címre, 
egy a dátumot, a hibakódot stb. tartalmazó e-mail üzenetet küld a korábban regisztrált 
rendszergazdáknak. 
*1 : Ahol a meghibásodás a légkondicionáló egységben vagy más létesítményekben bekövetkező 

meghibásodást jelent.
Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlő és a légkondicionáló egység vagy más létesítmények 

között kommunikációs hiba lépne föl, a vezérlő nem fog e-mail-t küldeni.
Amennyiben a légkondicionáló egység teszt üzemmódban kapott figyelmeztetése meghibásodásként 

van beállítva, ilyen esetben a figyelmeztetésről a vezérlő e-mailt fog küldeni.

Az e-mail funkció használatához az alábbi berendezések szükségesek: 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – egyszerű levélátviteli protokoll) kiszolgáló
Egy olyan kiszolgáló, mely alkalmas az RFC821 szabvány szerinti e-mail üzenetek átvitelére 
E-mail fogadó terminál 
Egy olyan terminál, mely alkalmas az RFC822 szabvány szerinti e-mail üzenetek fogadására

A rendszerkonfigurációt az alábbi ábra szemlélteti:

Internet 

Ez a beállítási folyamat az alábbi elemeket állítja be.

SMTP kiszolgáló

Intelligens érintőképernyős
vezérlő

Ethernet 
(10BASE-T)

Meghibásodás 
esetén e-mailt küld

E-mail fogadó 
terminál 



Timing of E-mail Sending (E-mail küldés időzítése) 
Az alábbi ábrán az e-mail küldés időzítésének szemléltető ábrája látható. 
[Küldés normál módban történő meghibásodás esetén] 

Amennyiben az e-mail küldésnél meghatározott célcsoportban meghibásodás történne, az e-mail küldés 
előtt várjon három percet ( 1  az alábbi ábrán). 
* Az e-mail az első meghibásodás esetén nem lesz azonnal elküldve. 
A várakozási idő három perce közben, amennyiben más csoportokban ( 2  vagy  3  az alábbi ábrán) 
meghibásodás történne, a több meghibásodásról egy e-mail lesz elküldve. 

[Első elküldés utáni újraküldés] 
Ahogy az a B csoport esetében látható, amennyiben a meghibásodás az első e-mail küldés óta eltelt 
e-mail küldési időköz leteltekor is fennáll, a vezérlés még egy e-mailt fog küldeni. 
Amennyiben a meghibásodásban érintett csoport az e-mail elküldése után helyreáll, majd ismét 
meghibásodik ( 5  az alábbi ábrában), az e-mail küldési időköz letelte után a legutolsó meghibásodás 
lesz elküldve. 
Amennyiben új meghibásodás történik az e-mail küldési időköz során ( 4  az alábbi ábrában), az e-mail 
küldési időköz leteltekor a vezérlés e-mailt fog küldeni. 
Amennyiben a csoportokban a vezérlés nem talál meghibásodást az e-mail küldési időköz leteltekor, a 
rendszer az újraküldési módról normál módra vált.

* : A                jel azt jelenti, hogy meghibásodás történt, a                   jel pedig azt jelenti, hogy a 
meghibásodás el lett hárítva.
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Működés
(Leírás)Leírás
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B csoport

D csoport

Újraküldési mód

i  
 

Ábra: Timing of E-mail Sending (E-mail küldés időzítése) 

A csoport

1

2

5

C csoport

43

Normál 
mód 

Normál 
mód 

E-mail küldési 
időköz 

E-mail küldési 
időköz 

A meghibásodás 
jelentkezésétől 
számítva 3 perc 
(várakozás küldés előtt) 

Az A, B, C csoportnál történt 
meghibásodások elküldése 

A B, C, D csoportnál történt 
meghibásodások elküldése
B csoport: A meghibásodás 

továbbra is fennáll. 
C csoport: A meghibásodás 

ismét jelentkezett. 
D csoport: Egy másik meghibásodás 

jelentkezett. 

Amennyiben a vezérlés 
nem talál meghibásodást, 
nem fog küldeni e-mailt, 
és a légkondicionáló 
egység felügyeletének 
elkezdése érdekében 
visszatér normál módba. 
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 • Az e-mail tartalma 
Az elküldendő e-mail tartalmának leírását lásd alább. 
Amennyiben egymás után három vagy annál több meghibásodási eset történik, 
a legutóbbi két esemény növekvő sorrendben jelenik meg, a többi eseményre pedig 
csak az ezen események összesítő száma utal.

 • Működés az e-mail küldés sikertelensége esetén 
Az e-mail küldés sikertelensége esetén a vezérlő két perces időközönként háromszor próbálkozik 
az e-mail újraküldésével. 
Az e-mail újraküldése az alábbi esetekben azonban nem lesz végrehajtva: 
• A POP kiszolgáló a felhasználó azonosítását hibásnak találta. 
• Az SMTP kiszolgáló állandó hibát talált. 
• Az e-mail teszt üzemmódban lett elküldve. 

 • Kimenő naplózási e-mailüzenetek 
Az e-mailben küldött naplófájl maximum 300 sikert/hibát tartalmazhat. 
* Részletes információkért lapozzon a 76. oldalon található naplómegjelenítésre.

Működés
(Leírás)Leírás

Feladó: user012@daikin.co.jp

Címzett: user012@daikin.co.jp

Tárgy: Hiba történt (DAIKIN központi iroda)

04/02 14:11 Iroda A9

04/02 14:10 Konferenciaterem E0

További e-mailek: 1

A küldő e-mail címe 

A feladó e-mail címe 

Rögzített karaktersor és a vezérlő neve 

A meghibásodás időpontja (hónap, nap, 
óra, perc) növekvő sorrendben, a legutolsó 
meghibásodással, csoportnévvel, hibakóddal 
kezdődően

Három vagy több meghibásodás esetén 
a fennmaradó meghibásodások száma, 
a fenti kettőt nem számítva 
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Ez a menü lehetővé teszi az összekapcsolás-vezérlés funkció zóna-, illetve csoportszintű beállításainak 
elvégzését. 

Az egyszerű összekapcsolás-vezérlés egy olyan funkció, mely az üzemmódjukban megváltozott csoportok 
vagy zónák automatikus vezérlésére szolgál.  

Az egyszerű összekapcsolás-vezérlés beállításait lásd alább. 
• Az egyszerű összekapcsolás maximum 128 program regisztrálására képes. Valamennyi program 

esetén az alábbi beállításokat lehet végrehajtani:

• Összekapcsolás bemeneti pontja
Az összekapcsolás bemeneti pontjaiként felügyelni kívánt célcsoportok (pl. légkondicionáló egység, 
Di egység*, Dio egység*, HRV) regisztrálva vannak.
* : A felügyelet a csatlakozási pontokon a bemenetek üzemmódjának megfelelően  történik.

Egy programba maximum 128 csoport regisztrálható.

• Összekapcsolási kimenet
Itt az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltételek kiválasztása, a vezérlés célpontjainak 
regisztrálása, és a vezérlés részleteinek beállítása hajtható végre. 

• Az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltétel kiválasztása
Az összekapcsolás-vezérlés funkció akkor indul el, ha az összekapcsolás bemeneti pontjaiként 

meghatározott csoportok az alábbi üzemmódokban vannak. A feltétel megadásához válasszon az 
(1)–(5) pontok közül. (A vezérlési funkció akkor indult, amikor a bemenet üzemmódja már megváltozott.) 

(1) Nincs észlelés: A bemenetek észlelése nem lesz végrehajtva. (A vezérlési funkció nem hatékony.) 
(2) Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van:
Amennyiben a bemeneti pontokként regisztrált bármelyik vagy több csoport is bekapcsol, 

a vezérlő funkció bekapcsol. 
(3) Mindegyik ON (Be) módban van: 
Amennyiben a bemeneti pontokként regisztrált valamennyi csoport bekapcsol, 

a vezérlő funkció bekapcsol. 
(4) Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van:
Amennyiben a bemeneti pontokként regisztrált bármelyik vagy több csoport is kikapcsol, 

hogy leálljon, a vezérlő funkció bekapcsol. 
(5) Mindegyik OFF (Ki) módban van:
Amennyiben a bemeneti pontokként regisztrált valamennyi csoport kikapcsol, hogy leálljon, 

a vezérlő funkció bekapcsol. 

*1 Bármelyik vagy több csoport ON (Be) / OFF (Ki) módra állítása esetén, ha az összekapcsolás 
bemeneti pontjai már ON (Be) / OFF (Ki) módban vannak, a vezérlés nem indítja el újból az 
összekapcsolás-vezérlés funkciót, még akkor sem, ha egy másik összekapcsolás bemeneti 
pontja kapcsol ON (Be) / OFF (Ki) módba. (Amennyiben a kiválasztott feltétel érvénytelenné 
válik, a funkció akkor indítható el, ha a kiválasztott feltétel megint teljesül.) 

*2 Ha kommunikációs hiba történik az összekapcsolás bármelyik bemeneti pontján, a vezérlő 
csak a normál kommunikációjú egységek feltételeit fogja megvizsgálni.

• A vezérlés célpontjainak regisztrálása
Az összekapcsolási feltétel teljesülésekor vezérelni kívánt valamennyi csoportot vagy zónát 

regisztrálni kell.
* Ha az összekapcsolási feltétel úgy teljesül, hogy a vezérlés bármely célpontjánál 

kommunikációs hiba van, az összekapcsolás-vezérlés nem indul el, még akkor sem, 
ha a kommunikációs hiba már nem áll fenn. 

• A vezérlés részleteinek beállítása
Az összekapcsolási feltétel teljesülése esetén induló vezérlési műveletnek a céleszközre vonatkozó 

részleteit meg kell határozni. A rendelkezésre álló vezérlési műveleteket lásd alább. Egyszerre több 
művelet is beállítható. (Pl.: indítás parancs és hőmérséklet-beállítás módosítása) 

• Indítás/leállítás parancsok 
• Üzemmód átkapcsolása 
• Hőmérséklet-beállítás módosítása
• A kézi távirányító számára engedélyezett műveletek beállítása (Start (Elindítva) / Stop (Leállítva), 

Temperature Setting (Hőmérséklet-beállítás), Operation Mode (Üzemmód) átkapcsolása) 
• Szellőzési mód átkapcsolása (*)
• Szellőzési erősség átkapcsolása (*)
* HRV (hővisszanyerő szellőzés) esetén 

Egy összekapcsolási programhoz maximum két összekapcsolási kimenet adható meg. 

Működés
(Leírás)Leírás
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Simple Interlock 
Setting (Egyszerű 
összekapcsolási 
beállítások)
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Vezérlési műveletek, ha az összekapcsolás bemeneti pontjaival 
kommunikációs hiba történik
1. példa: Ha kommunikációs hiba történik az összekapcsolás bármelyik bemeneti pontján, 

a vezérlő csak a normál kommunikációjú egységek feltételeit fogja megvizsgálni. 

Vezérlési műveletek, ha a vezérlés célberendezéseivel kommunikációs 
hiba történik

Működés
(Leírás)Leírás

1-00 1-01 1-02 1-03

1-00 1-01 1-02 1-03

1-00 1-01 1-02 1-03

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1-00 1-01 1-02 1-03 1-10
Összekapcsolás bemeneti pontja 

Ha az All ON (Minden be) opció van kiválasztva, 
a bal oldali ábrán látható üzemmódváltozás 
elindíthatja az összekapcsolás-vezérlés funkciót.

2. példa: Amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontjának kommunikációs hibája megszűnt, és 
így megfelel a megadott feltételnek, az összekapcsolás-vezérlés akkor sem indulhat el.

Ha a Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) 
módban van opció van kiválasztva, a bal oldali 
ábrán látható üzemmódváltozás nem indíthatja 
el az összekapcsolás-vezérlés funkciót.

3. példa: Amennyiben az összekapcsolás bármely bemeneti pontján kommunikációs hiba történik, 
de a megadott feltétel teljesül, az összekapcsolás-vezérlés nem indulhat el.

Ha az All OFF (Minden ki) opció van kiválasztva, 
a bal oldali ábrán látható üzemmódváltozás akkor 
sem indíthatja el az összekapcsolás-vezérlés 
funkciót.

Az összekapcsolás bemeneti pontjaira 
vonatkozó feltétel nem teljesül.

Bár az összekapcsolás bemeneti 
pontjainak feltétele teljesül, a vezérlés 
célpontjának kommunikációs hibája nem 
teszi lehetővé az összekapcsolás-vezérlés 
funkció elindulását.

Ha a vezérlés célpontjának 
kommunikációs hibája megszűnik, 
az összekapcsolás-vezérlés akkor 
sem indul el.

Ebben az esetben, amennyiben az 
összekapcsolás bemeneti pontjának 
feltétele érvénytelenné válik, a funkció 
akkor indítható el, ha a feltétel megint 
teljesül.

Az összekapcsolás bemeneti 
pontjaira vonatkozó feltétel:
All ON (Minden be) ki van választva.

Vezérlés 
célberendezése
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Az alábbi rész az egyszerű összekapcsolás-vezérlés használatát írja le néhány példával együtt. 
Az alábbi ábrán az egyszerű összekapcsolás-vezérlés programjának beállítási példái láthatók. 

[Az összekapcsolás-vezérlés 1. példája] 
Amennyiben a második emelet bármelyik egysége (1-00, 1-01) működni kezd, a HRV 
(hővisszanyerő szellőzés) (1-02) elindul. Amennyiben a második emelet mindegyik 
egysége (1-00, 1-01) leáll, a HRV (hővisszanyerő szellőzés) (1-02) is leáll. 

[Az összekapcsolás-vezérlés 2. példája] 
Amennyiben az első emelet gyerekzára (2-03)* zárva van, a légkondicionáló egységek 
(2-00 to 2-02) leállnak, és a kézi távirányító indítás/leállítás műveletei letiltásra kerülnek. 

* : Az alábbi ábrán látható        jelzés gyerekzárat jelent. Ebben a példában a gyerekzár 
   Di egységekre való bekapcsolása lehetővé teszi egy bezáró (ON (Be)) csatlakozópont 
   csatlakoztatását. 

 • Az összekapcsolás-vezérlés elindulása előtt

 • Az összekapcsolás-vezérlés elindulásakor

Működés
(Leírás)Leírás

52

      

2-03
(nyitva)

Zone Name (Zónanév): Zone 1F (1. em. zóna)

Zone Name (Zónanév): Zone 1F (1. em. zóna)

2-03
(zárva)

(HRV)
1-00 1-01 1-02

(HRV)
1-00 1-01 1-02

2-00 2-01 2-02

2-00 2-01 2-02

Az alább részletezett vezérlési műveletek végrehajtásának beállításai

A légkondicionáló egység (1-00) működik
A Di egység (2-03) gyerekzáron 

Összekapcsolás 
bemeneti pontja

1-00

1-01

2-03

Bemeneti feltétel

Bármelyik vagy 
több csoport is ON 
(Be) módban van

All ON 
(Minden be)

Vezérlési elem

Elindítási művelet

• Leállítás

• Kézi távirányító

• Indítás/leállítás letiltása

1. összekapcsolási kimenet

Vezérlés célpontja

1-02

Zone 1F 
(1. em. zóna)

Bemeneti feltétel 

All OFF (Minden ki)

Nincs észlelés

Vezérlési elem

Leállítás

– 

2. összekapcsolási kimenet

Vezérlés célpontja

1-02

– 

Összekapcsol
ási program 
száma
1. program (két 
összekapcsolási 
művelet)

2. program (egy 
összekapcsolási 
művelet)
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• Az egyszerű összekapcsolás funkció korlátjai 
Az egyszerű összekapcsolás funkcióban a nem konzekvens bemeneti/kimeneti feltételek beállítása 
lehetséges, ahogy az alább is látható. 
* Az összekapcsolási programok prioritását a helyzetük határozza meg: a legalsó program prioritása 
a legmagasabb, és a 2. kimenet prioritása magasabb az 1. kimeneténél.

1. példa: Amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontja és a vezérlés célpontja ugyanaz 

Eredmény: 1-00 nem indítható. (Amennyiben el lett indítva, az összekapcsolás-vezérlés funkciónak 
akkor is ki kell kapcsolnia azt.)

2. példa: Amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontja és a vezérlés célpontja ugyanaz, de a 
vezérlési elemek ellenkező működést határoznak meg

Eredmény: A magasabb prioritású 2. összekapcsolási kimenet lesz végrehajtva. (Az 1-01 leáll.)

A bemeneti/kimeneti feltételek beállítása – ahogy az az alábbi 3. példában le van 
írva – a légkondicionáló egység meghibásodását fogja okozni; ezért sohase 
használja ezeket a beállításokat. 
3. példa: Amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontja és a vezérlés kimenete hurkot alkot 

Működés
(Leírás)Leírás

Bemeneti feltétel

Bármelyik vagy több 
csoport is ON (Be) 

módban van

Vezérlési elem

Leállítás

1. összekapcsolási kimenet
Vezérlés célpontja

1-00

Bemeneti feltétel 

Nincs észlelés

Vezérlési elem

– 

2. összekapcsolási kimenet
Vezérlés célpontja

– 

Bemeneti feltétel

Bármelyik vagy több 
csoport is ON (Be) 

módban van

Vezérlési elem

Elindítási művelet

1. összekapcsolási kimenet
Vezérlés célpontja

1-01

Bemeneti feltétel 

Bármelyik vagy több 
csoport is OFF (Ki) 

módban van

Vezérlési elem

Leállítás

2. összekapcsolási kimenet
Vezérlés célpontja

1-01

Bemeneti feltétel

Bármelyik vagy több 
csoport is ON (Be) 

módban van

Bármelyik vagy több 
csoport is ON (Be) 

módban van

Vezérlési elem

Elindítási művelet

Leállítás

1. összekapcsolási kimenet
Vezérlés célpontja

1-01

1-00

Bemeneti feltétel 

Bármelyik vagy több 
csoport is OFF (Ki) 

módban van

Bármelyik vagy több 
csoport is OFF (Ki) 

módban van

Vezérlési elem

Leállítás

Elindítási művelet

2. összekapcsolási kimenet
Vezérlés célpontja

1-01

1-00

1-00
Start

(Elindítva)

1-01
Start

(Elindítva)

1-00
Leállítás

1-01
Leállítás

<1-01 működésvezérlés> 

1. program
1. összekapcsolási kimenet 

<1-01 leállításvezérlés> 

1. program
2. összekapcsolási kimenet 

Eredmény: Az összekapcsolási program vég nélkül ismétlődik. A fenti példában 
az 1-00 és 1-01 címen regisztrált légkondicionáló egységek vég nélkül 
ismétlik az indítás/leállítás műveletet.

Összekapcsolási 
program száma

1. program

Összekapcsolás 
bemeneti pontja

1-00

Összekapcsolási 
program száma

1. program

Összekapcsolás 
bemeneti pontja

1-00

Összekapcsolási 
program száma

1. program

2. program

Összekapcsolás 
bemeneti pontja

1-00

1-01

2. program
2. összekapcsolási 
kimenet 

2. program
2. összekapcsolási 
kimenet 

<1-00 
működésvezérlés> 

<1-00 
leállításvezérlés> 



A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

[Az egyszerű összekapcsolási program átnevezése] 
Az egyszerű összekapcsolási program neve érthetőbbre módosítható. 

[Az egyszerű összekapcsolási beállítások érvényességének/érvénytelenségének 
meghatározása] 
Végül beállítható, hogy az egyszerű összekapcsolási beállítások érvényesek vagy 
érvénytelenek. 
Az érvénytelenre állított programok nem futhatnak. 

Működés
(Leírás)Leírás

54

81
Lásd

81
Lásd

Simple Interlock 
Change Name 
(Egyszerű 
összekapcsolás 
átnevezése) 
Simple Interlock 
Validity / Invalidity 
Setting (Egyszerű 
összekapcsolás 
érvényességi/
érvénytelenségi 
beállításai) 



Működés
(Leírás)

A System Setup
(Rendszerbeállítás)
menü menüeleme

Leírás

History Display 
(Naplómegjelenítés)

Ez a menü az intelligens érintőképernyős vezérlő memóriájában elmentett 
képernyőn jelenik meg, és az adatok memóriakártyán (vevő által hozott) való 
tárolására szolgál.

Touch Panel 
Calibration 
(Érintőképernyős 
kezelőpanel 
kalibrálása)

Ez a menü az intelligens érintőképernyős vezérlő képernyőjeként használt 
érintőképernyős kezelőpanel gombjai helyzetének módosítására szolgál.

Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlővel többször is előfordul, hogy 
nem ismeri fel a képernyőn látható gombok megnyomását, az érintőképernyős 
kezelőpanel kalibrálásához használja ezt a menüt.

Version Information 
(Verzióinformációk)

Ez a menü karbantartási információkkal szolgál. Ez a menü megmutatja az 
intelligens érintőképernyős vezérlő jelenleg használt szoftverének a verziószámát.

Lásd

76

77

82

Lásd

Lásd
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1. Nyomja meg az 1. képernyő – Monitoring 
(Felügyelet) – [S]  1  gombját.

2. A 2. képernyő – System Setup (Rendszerbeállítás) 
menü – megjelenik.

Amennyiben jelszavas védelem van beállítva, 
a képernyő csak azt követően jelenik meg, 
hogy a jelszót megadta.

3. Válasszon ki egy elemet a System Setup 
(Rendszerbeállítás) menüben.

A beállításhoz kattintson a   3   elemre, és nyomja 
meg az [Execute] (Végrehajtás)   4   gombot.

A bal oldali példában a jelszó beállítására 
szolgáló képernyő kinézete látható. 

Az alábbi oldalak a System Setup (Rendszerbeállítás) 
működését írják le a menüben megjelenő sorrendben.

3-2.

A kiválasztott beállítás képernyője megjelenik.3-3.

Válasszon ki egy elemet a   2   legördülő menüből.
 • System (Rendszer)
 • Atm Control (Atm vezérlés)

3-1.

Amennyiben elvégezte a beállításokat a beállítási 
képernyőn, nyomja meg az [Exit] (Kilépés) / [OK] 
vagy [Cancel] (Mégse) gombot.

A működés részleteit az alábbi elemek 
írják le.

3-4.

A 2. képernyő – System Setup (Rendszerbeállítás) 
menü – újra megjelenik. A kiválasztott beállítás 
elmentése megtörtént.

3-5.

Amennyiben másik elemet is be kíván 
állítani, ismételje meg a 3-1...3-5 lépéseket.
Amennyiben nincs több beállítandó elem, 
nyomja meg a [Close] (Bezárás)  5  gombot.
Az 1. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – 
újra megjelenik.

3-6.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése
A System Setup (Rendszerbeállítás) 
menü megjelenítése

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

2. képernyő: System Setup (Rendszerbeállítás) menü

1

2
3

5
4

56



1. képernyő: Password Setup (Jelszóbeállítás)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a 
Password Setup (Jelszóbeállítás) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Password 
Setup (Jelszóbeállítás) – megjelenik.

3. Az  1  jelszóvédelem számára válassza az Enable 
(Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) opciót.
Amennyiben a Disable (Letiltás) opciót választja, 
nyomja meg a [Close] (Bezárás)  2  gombot. 
A beállítás elmentése megtörtént.
Amennyiben az Enable (Engedélyezés) opciót 
választja, a 2. képernyő – Enter Password 
(Jelszómegadás) – megjelenik.
Hajtsa végre az alábbi, 4...7 lépéseket.

4. Használja a panel billentyűzetét a jelszó 
begépeléséhez.
Megjegyzés: A jelszó kis- és nagybetűérzékeny 

(lásd  4 ). Gondosan gépelje be a 
teljes jelszót.
Egy jelszó maximum 32 karakter 
hosszú lehet.
Ha véletlenül elgépeli a jelszót, 
a helytelen karakter törlésére 
használja a [Back Space]  5  gombot.

5.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

2. képernyő: Enter Password (Jelszómegadás)

6. A jóváhagyáshoz gépelje be újra.
Az 1. képernyő – Password Setup (Jelszóbeállítás) – 
megjelenik. Gépelje be a jelszót a 4 pontban leírt 
módon. A 3. képernyő megjelenik. 

7. A [Close] (Bezárás)  6  gomb megnyomásával a 
beállítások mentésre kerülnek.

(Emlékeztető): A jelszó módosításához nyomja meg a 
[Modify Password] (Jelszó módosítása) 
 7  gombot, és ismételje meg a  4 ... 7 
pontokban fent leírt lépéseket.

∗ A jelszó beállítása mind a rendszergazdáknál, mind 
a gyerekzár kikapcsolásánál ugyanúgy lehetséges.

3. képernyő

Password Setup (Jelszóbeállítás)

1

3

1

2

4

5

7

6

A [Cancel] (Mégse) gomb megnyomása a 
jelszóvédelem Disable (Letiltás) opcióra 
állításának felel meg.
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Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg az 
[OK]  3  gombot.



1. képernyő: Time setup (Időbeállítás)

2. képernyő 

3. képernyő: Confirmation (Jóváhagyás)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza 
ki a Time Setup (Időbeállítás) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Time Setup 
(Időbeállítás) – megjelenik.
Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  1  gombot.
A 2. képernyő időbeállítási párbeszédablaka 
megjelenik.

3. A számbillentyűk nyomogatásával állítsa 
be az évet, hónapot, napot, órát, percet és 
másodpercet.

4.

5.

Time setup (Időbeállítás)

3

1

2

4

Lásd a 25. oldalon található megjegyzést. 
Amennyiben az időbeállítás módosítása nem 
okoz problémát, nyomja meg az [OK]  4  gombot. 
Az időbeállítás elmentésre kerül.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

58

Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg az 
[OK]  3  gombot.
A 3. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – 
megjelenik.



A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése
1. képernyő: Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása)

4

1

3 3

1

2

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a 
Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Backlight 
Setup (Háttérvilágítás beállítása) – megjelenik. 

3. A Backlight Auto Off (Háttérvilágítás automatikus 
kikapcsolása)   1   elemnél nyomja meg az Enable 
(Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) opciót.
Amennyiben a Disabled (Letiltva) opciót választja, 
a 6. lépéstől folytassa.

4. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  2  gombot.
A bemeneti képernyő megjelenik.
Állítsa be az automatikus kikapcsolás idejét.

5. Az Enable (Engedélyezés), illetve Disable 
(Letiltás)  3  opciók segítségével állítsa be, hogy 
a háttérvilágítás automatikusan bekapcsoljon-e, 
amennyiben egy légkondicionálóval hiba történne.

6.

Backlight Setup 
(Háttérvilágítás beállítása)

Nyomja meg az [OK]  4  gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A háttérvilágítás hosszabb élettartama érdekében válassza 
az Enable (Engedélyezés) opciót azon esetekben, amikor 
a háttérvilágításnak nem muszáj folyamatosan világítania. 
A kikapcsolt háttérvilágítás a panel megérintésekor vagy – 
amennyiben az 5. pontban az Enable (Engedélyezés) 
opciót választotta – a légkondicionálóval történő hiba 
esetén automatikusan újra bekapcsol. Auto On Detect Err 
(Automatikus hibaészlelés be).

Vigyázat

59
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1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a 
Group Setup (Csoportbeállítás) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Group Setup 
(Csoportbeállítás) – megjelenik.

Group Setup (Csoportbeállítás)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése
1. képernyő: Group Setup (Csoportbeállítás)

2. képernyő: Group Setup (Csoportbeállítás)

3. képernyő: Enter Group Name (Csoportnév megadása)

4. képernyő: Temp Limit (Hőmérsékletkorlát)

1

3

10

14

11

12

1

17

18

2

16

4

5

13

15

7

6
9 8

3. Az  1  listából válassza ki a beállítandó csoportot.
Nyomja meg a [Setup] (Beállítás)  2  gombot.
A 2. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – 
megjelenik.

4. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  3  gombot.
A 2. képernyő – Group Name (Csoportnév) – 
megjelenik.
Használja a panel billentyűzetét a névnek a  4  
területen látható módon való begépeléséhez.
Amennyiben nem látható a területen, csökkentse 
a karakterek számát, és gépelje be újból.

 6  : A kisbetű és nagybetű közti választás gombja.
 7  : A rosszul megadott adatok helyesbítő gombja.
Minden egyes megnyomásával a kurzortól balra 

eső egy karakter törlődik.
 8  : Kurzormozgató gomb.
 9  : Itt a bemeneti lehetőségek láthatók.
A Name (Név) bemeneteinek feltételezett szavak 

már itt vannak.

[A billentyűzet használata]

Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg az [OK] 
 5  gombot.
A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a 
[Cancel] (Mégse) gombot.
A 2. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – 
újra megjelenik.

5. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  10  gombot, 
és a fenti 4. pont szerint gépelje be a nevet.

6. A kívánt ikon kiválasztásához nyomja meg az 
[▲] vagy [▼]  11  gombot.

Az ikonválasztás nem befolyásolja a csoport 
működését.

7. Nyomja meg a [Temp Limit] (Hőmérsékletkorlát) 
12  gombot. A 4. képernyő – Temp Limit 
(Hőmérsékletkorlát) – megjelenik.  Az aktuálisan 
kiválasztott csoport korlátainak a beállításához 
válassza ki az Enabled (Engedélyezve) vagy 
Disabled (Letiltva)  13  opciót.
Amennyiben az Enabled (Engedélyezve) opciót 
választja, az [OK]  15  gomb megnyomásával 
állítsa be a korlátokat. Nyomja meg a [Modify] 
(Módosítás)  14  gombot, és állítsa be a korlátozott 
tartományt.
A 2. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – 
újra megjelenik.

8. A zónában aktuálisan kijelölt csoportok 
megmutatásához léptessen a [Down] (Le), 
illetve [Up] (Fel)  17  gombokkal.

9. Nyomja meg az [OK]  18  gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.



1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza 
ki a Zone Setup (Zónabeállítás) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Zone Setup 
(Zónabeállítás) – megjelenik.

Zóna hozzáadásához nyomja meg az [Add] 
(Hozzáadás) gombot  1 .
A hozzáadandó zóna neve Z-000 lesz.
A zóna átnevezéséhez a  2  listán válassza 
ki az átnevezni kívánt zónát.
Nyomja meg a [Setup] (Beállítás) gombot. 
A 2. képernyő – Zone Setup (Zónabeállítás) – 
megjelenik.

3.

Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  4  gombot.
A 3. képernyő – Group Name (Csoportnév) – 
megjelenik.
Használja a panel billentyűzetét a névnek a  5  
területen látható módon való begépeléséhez.

Amennyiben nem látható a területen, csökkentse 
a karakterek számát, és gépelje be újból.

5.Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  11  gombot, 
és a fenti 4. pont szerint gépelje be a nevet.

6. A kívánt ikon kiválasztásához nyomja meg az 
[▲] vagy [▼]  12  gombot.
Az ikonválasztás nem befolyásolja a csoport 
működését.

7.A zónaszintű működtetéshez, amennyiben nem 
egyenként, hanem inkább egyszerre akarja 
a zóna csoportjait elindítani, az Interval Start 
(Sorrendben való elindítás) érdekében nyomja 
meg az Enable (Engedélyezés)  13  gombot. 
A csoportok egyenkénti indításához nyomja 
meg a Disable (Letiltás) opciót.
Amennyiben az Enable (Engedélyezés) opciót 
választja, nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  14  
gombot, és állítsa be a csoport sorrendindításának 
az indítási időközét.

(Megjegyzés) A Collective (Együttes) zónánál 
az Interval Start (Sorrendben való 
elindítás) gyári beállítása Enable 
(Engedélyezés), és az Interval 
(Időköz) 2 (másodperc).

Zone Setup (Zónabeállítás)

[A billentyűzet használata]
 7  : A kisbetű és nagybetű közti választás gombja.
 8  : A rosszul megadott adatok helyesbítő gombja.
Minden egyes megnyomásával a kurzortól balra 

eső egy karakter törlődik.
 9  : Kurzormozgató gomb.
10  : Itt a bemeneti lehetőségek láthatók.
A Name (Név) bemeneteinek feltételezett szavak 

már itt vannak.

Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg az [OK] 
 6  gombot.
A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a 
[Cancel] (Mégse) gombot.
A 2. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – 
újra megjelenik.

1. képernyő: Zone Setup (Zónabeállítás)

2

3

13

5

6

15

8

910
7

1

16

4

11

12

14

2. képernyő: Zone Setup (Zónabeállítás) – 
Enter Group Name (Csoportnév megadása)

3. képernyő: Enter Group Name (Csoportnév megadása)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése
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8. Állítsa be az aktuálisan kiválasztott zónába 
regisztrálni kívánt csoportokat. 

A kívánt csoport zónához való hozzáadásához 
válassza ki a  17  listából a kívánt csoportot, 
majd nyomja meg a [<<]  18  gombot.

Zónába regisztrált csoport törléséhez válassza 
ki a törölni kívánt csoportot a  19  listából, és 
nyomja meg a [>>]  20  gombot.

A [Up] (Fel), illetve [Down] (Le)  21  gombbal 
megváltoztathatja a felügyeleti képernyőn 
aktuálisan kiválasztott zóna csoportjainak 
kijelzési sorrendjét.

A legfelső sorban megjelenő csoport a zóna 
reprezentatív csoportja.

A bal oldalon látható 3. képernyőn – 
Registered Groups Edit (Regisztrált 
csoportok szerkesztése) – az 1F Lobby 
(1. em. előcsarnok) a Zone 1F (1. em. zóna) 
reprezentatív egysége.

Amennyiben minden szerkesztéssel készen 
van, nyomja meg az [OK]  22  gombot.

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

2. zónabeállítás3. képernyő: Registered Groups Edit (Regisztrált csoportok szerkesztése)

19 17

21

18

22

20

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a Locale Setting (Helyi beállítások) 
opciót.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Locale 
Setting (Helyi beállítások) – megjelenik-e 
a bal oldali oszlopban. 

3. Az 1. képernyő – Locale Setting (Helyi beállítások) – 
[<<] vagy [>>]  1  gombjának megnyomásával 
válassza ki a kívánt nyelvet.
(A beállítások részletei változatlanok maradnak.)

4. A Language setting (Nyelvválasztás) megfelelő 
 2  rádiógombjával válasszon ki egy nyelvet.

5. Végül nyomja meg az [OK]  3  gombot. 
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

Locale Setting (Helyi beállítások)1. képernyő: Locale Setting (Helyi beállítások)

3

1 1

2
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1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a Network Setting (Hálózati beállítások) 
opciót.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Network 
Setting (Hálózati beállítások) – megjelenik-e 
a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.

Network Setting (Hálózati beállítások)1. képernyő: Network Setting (Hálózati beállítások)

7

1

2

3

4

5

6

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

63

3. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  1  gombot, 
és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a 
gazdagép nevét.

4. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  2  gombot, 
és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az 
IP-címet.

5. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  3  gombot, 
és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az 
alhálózati maszkot.

6. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  4  gombot, 
és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az 
alapértelmezett átjárót.

7. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  5  gombot, 
és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az 
elsődleges DNS-t.

8. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  6  gombot, 
és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a 
másodlagos DNS-t.

9. A beállítások elvégeztével nyomja meg az [OK] 
 7  gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja 
meg a [Cancel] (Mégse) gombot.



1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a Setting of icon color (Ikonszínek 
beállítása) opciót.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Setting of 
icon color (Ikonszínek beállítása) – megjelenik-e 
a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.

Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása)1. képernyő: Setting of icon color (Ikonszínek beállítása)

2

1

1
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3. Az  1  rádiógombbal válassza ki a felügyeleti 
képernyő Start/Stop (Indítás/leállítás) 
ikonszínének kívánt színre való módosításához. 
Vegye figyelembe, hogy a gyári beállítások 
szerint a Stop (Leállítva) ikon színe világoszöld, 
a Start (Elindítva) ikon színe pedig piros.

4. Nyomja meg az [OK]  2  gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.



1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a License key input (Regisztrációs 
kód megadása) opciót.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – License key 
input (Regisztrációs kód megadása) – megjelenik-e 
a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint. 

Input License Key
(Regisztrációs kód megadása)1. képernyő: License key input (Regisztrációs kód megadása)

2. képernyő: Beviteli képernyő

2

1

4

5

6
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  [A billentyűzet használata]
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3. Nyomja meg az [Add] (Hozzáadás)  1  gombot, 
és a megjelenő billentyűs párbeszédablakban 
gépelje be a szoftver regisztrációs kódját. 

Ebben az esetben ügyeljen a begépelésre, 
mert a regisztrációs kód mindaddig nem kerül 
regisztrálásra, amíg az helytelen nagy- vagy 
kisbetűs elemeket tartalmaz.

 4  : Elgépelt karakter törlésére szolgáló billentyű
Amennyiben az egy vagy több nem megfelelő 
karakter közvetlenül a kurzor előtt található, 
ennek a gombnak a szükséges számú 
megnyomásával törölni lehet őket.

 5  : Kurzormozgató gomb
A szükséges beállítások elvégeztével nyomja 
meg az [OK]  6  gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot, 
mire visszatér az 1. képernyőre – License 
key input (Regisztrációs kód megadása).

 3  : Kis- és nagybetűváltás gomb

4. Az opció hozzáadását követően a regisztrációs 
kód megadásához nyomja meg az [OK] 
 2  gombot. Ezt követően az intelligens 
érintőképernyős vezérlő újraindításához, 
az újraindítás jóváhagyása képernyőn nyomja 
meg az [OK] gombot.



1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a Schedule Setting (Ütemezett 
beállítások) opciót.

A naptárbeállítás előtt olvassa el a 35. oldalt, hogy 
el tudja dönteni, milyen ütemezést kíván az alábbi 
lépésekben beállítani.

Az alábbi példa a 35. oldali beállítás 2. zónájára 
mutat példát.

Ez a példa azt a beállítást mutatja, mely meghatározza, 
hogy az év mely napjai minősülnek különlegesnek 
(pl. nyári szünidők), azaz mely napok kívánnak az 
általános heti ütemezéstől eltérő légkondicionáló-
vezérlést.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule 
Setting (Ütemezett beállítások) – megjelenik-e 
a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.

3. A naptár beállításához vagy módosításához 
válasszon ki egy ütemezést az  1  listáról.

Az ütemezés és naptár beállítása1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

2. képernyő: Calendar Setup (Beállítási naptár)
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5. A szükséges beállítások elvégeztével nyomja 
meg az [OK]  6  gombot, és térjen vissza az 
1. képernyőre – Schedule Setup (Ütemezett 
beállítás).

4. A 2. képernyő – Calendar Setup (Naptárbeállítás) – 
megjelenítéséhez nyomja meg a [Calendar Setup] 
(Naptárbeállítás)  2  gombot. Először a heti 
beállításokat lehet elvégezni.  Válassza 
ki a módosítandó hónapot a  3  gombbal, 
a módosítandó napot pedig a  4  elemmel. 
Ezt követően az  5  lehetőségek közül válasszon 
egy mintát a kiválasztott napok számára.
* Amennyiben mindegyik mintához rádiógombot 
kíván megjeleníteni, jelölje ki a Set (Beállítás) 
jelölőnégyzetet.

Ez a beállítás 13 hónapra előre elvégezhető.



1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a Schedule Setup (Ütemezett beállítás) 
opciót.

Az események beállítása előtt olvassa el a 36. oldalt, 
hogy el tudja dönteni, milyen eseményt kíván az alábbi 
lépésekben beállítani. 
Az alábbi példa a 36. oldali beállításra mutat példát.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule Setup 
(Ütemezett beállítás) – megjelenik-e a bal oldali 
oszlopban bemutatottak szerint.

3. Az esemény(ek) beállításához vagy módosításához 
válasszon ki egy ütemezést az   1   listáról.

4. A 2. képernyő – Event List (Eseménylista) – 
megjelenítéséhez nyomja meg az [Event setting] 
(Eseménybeállítás)   2   gombot.
Itt a tényleges ütemezési műveletek kerülnek 
beállításra mind a 17 fajta napra (szombat...vasárnap, 
Ex1...Ex10).  Először a 17 féle napbeállítás közül 
az esemény beállítására vonatkozó napbeállítás 
kiválasztáshoz használja a   3   legördülő menüt. 
A 2. képernyő – Event List (Eseménylista) – 
azt mutatja, hogy Mon (Hétfő) lett kiválasztva.

5. Az alábbi leírás a  4  ...  8  gombok funkcióinak 
sorrendjében látható.
 4  Add (Hozzáadás) 

Használja ezt a gombot új esemény 
hozzáadásához. Ennek a gombnak a 
megnyomására a következő oldalon látható 
3. képernyő – Event Setup (Eseménybeállítás) – 
megjelenik.  

Az eseménybeállítási műveletek részleteivel 
kapcsolatosan olvassa el a következő oldalon 
található leírást.

 5  Copy (Másolás): 
Használja ezt a gombot a korábban már beállított 
esemény beállításaival azonos beállítások 
megadásához.  Válassza ki a korábban megadott 
eseményt a   9   listából. Az esemény másolásához 
nyomja meg a [Copy] (Másolás)   5   gombot.

A másolt esemény módosításához nyomja meg 
a [Modify] (Módosítás)   6   gombot (lásd alább).

 6  Modify (Módosítás): 
Használja ezt a gombot a korábban regisztrált 
esemény módosításához. Válassza ki a 
módosítani kívánt eseményt a   9   listáról, és 
nyomja meg a [Modify] (Módosítás)   6   gombot.

 7  Delete (Törlés): 
Használja ezt a gombot a korábban regisztrált 
esemény törléséhez. Válassza ki a törölni 
kívánt eseményt a   9   listáról, és nyomja 
meg a [Delete] (Törlés)   6   gombot.

 8  Edit Schedules (Ütemezések szerkesztése): 
Ez a gomb hasonló funkciókat kínál, mint a fenti 
[Copy] (Másolás) gomb. Ez a gomb a bizonyos 
napokra beállított események (Vasárnap...Szombat 
és Ex1...Ex10) másik napokra való átmásolására 
használható (Vasárnap...Szombat és Ex1...Ex10).  
(Az Edit Schedules (Ütemezések szerkesztése) 
opcióval kapcsolatosan olvassa el a 71. oldal 
Convenient Functions (Kényelmi funkciók) 
című részét.)

Ütemezés és esemény beállítása1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

2. képernyő: Event List (Eseménylista)
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6. Az előző oldali képernyőn nyomja meg az 
[Add] (Hozzáadás) vagy [Modify] (Módosítás) 
gombot, mire a 3. képernyő – Event Setup 
(Eseménybeállítás) – megjelenik.  Az aktuális 
eseménybeállítások megjelennek a  12 ... 17  
gombok bal oldalán.
Az alábbi leírás a lehetséges eseménybeállítások 
sorrendjében látható.
  • Event time (Esemény ideje): 

Az esemény beállítási idejére vonatkozik. 
Az idő regisztrálására szolgáló billentyűzet 
megjelenítéséhez nyomja meg a [Modify] 
(Módosítás)  12  gombot, és gépelje be az időt.

  • Target (Cél): 
A vezérlés alá tartozó légkondicionáló 
zónájára vagy csoportjára vonatkozik. 
Az ütemezett működés alá bevonni kívánt 
zóna vagy csoport kiválasztásához nyomja 
meg a [Modify] (Módosítás)  13  gombot.

  • On/Off (Be/ki): 
Itt az alábbi opciók választhatók: Start 
(Elindítva), Stop (Leállítva) vagy No change 
(Nincs változtatás). A kiválasztáshoz 
használja a  14  legördülő menüt.

  • Advanced setting (Speciális beállítások): 
A 4. képernyő – Advanced Setting (Speciális 
beállítások) – megjelenítéséhez nyomja meg 
a  18  gombot. 

A speciális beállítások leírását lásd a 
következő oldalon.

A működés beállítását és a következő oldali 
speciális beállítások elvégzését követően 
nyomja meg az [OK]  19  gombot. A beállítás 
mentése nélkül való kilépéshez, egyúttal a 
2. képernyőre – Event List (Eseménylista) – 
való visszatéréshez nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse)  20  gombot. Amennyiben további 
beállításokat kíván végezni, ismételje meg 
az 5. és 6. lépéseket. A szükséges beállítások 
elvégeztével nyomja meg a 2. képernyő – 
Event List (Eseménylista) – [OK] gombját.

3. képernyő: Event Setup (Eseménybeállítás)

18 19 20
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17

Hogyan lehet a kézi távirányító beállításait 
elvégezni[ ]
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Az egyes gombok teljes leírását lásd fenn.
Az alábbi rész a tényleges beállítások elvégzéséről szól.
Az új működés meghatározásához nyomja meg az 
[Add] (Hozzáadás)  4  gombot. A korábban beállított 
működés módosításához nyomja meg a [Modify] 
(Módosítás)  6  gombot.

Start/Stop (Indítás/leállítás): 
Válasszon a  15  legördülő menü alábbi 
opciói közül: Permitted (Engedélyezve), 
Stop Only (Csak leállítás), Prohibited 
(Letiltva) vagy No change (Nincs változtatás). 

Operation Mode (Üzemmód): 
Válasszon a  16  legördülő menü alábbi 
opciói közül: Permitted (Engedélyezve), 
Prohibited (Letiltva) vagy No change 
(Nincs változtatás).

Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték: 
Válasszon a  17  legördülő menü alábbi 
opciói közül: Permitted (Engedélyezve), 
Prohibited (Letiltva) vagy No change 
(Nincs változtatás).



7. A 4. képernyő – Advanced Setting (Speciális 
beállítások) – megjelenítéséhez nyomja meg a 
3. képernyő – Event Setup (Eseménybeállítás) – 
 18  gombját.  Az aktuális eseménybeállítások 
megjelennek a  21 ... 24  gombok bal oldalán.
  • Operation Mode (Üzemmód): 

A zóna vagy csoport üzemmódjára 
vonatkozik. A választható opciók: 
Cool (Hűtés), Heat (Fűtés), Auto (Auto), 
Fan (Szellőztetés), Set Point (Alapérték) 
vagy No change (Nincs változtatás). 
Vegye figyelembe, hogy amennyiben egy 
célzónánál vagy célcsoportnál – melynek 
üzemmódját meg kívánja adni – nem lehet 
kiválasztani a fűtési vagy hűtési üzemmódot, 
akkor csupán három üzemmód (Set Point 
(Alapérték), Fan (Szellőztetés) és No change 
(Nincs változtatás)) áll rendelkezésre. Ebben 
az esetben válasszon ki egyet  21  legördülő 
menü üzemmódjai közül.

Temperature adjustment (Hőmérséklet-módosítás): 
Hűtési vagy fűtési üzemmódra vonatkozik. 
Amennyiben egy légkondicionáló hűtési vagy 
fűtési üzemmódra van állítva – feltéve, hogy mind 
a fűtési mind a hűtési üzemmód kiválasztható –, 
a légkondicionáló a kiválasztott hűtési vagy fűtési 
üzemmódnak megfelelően fog működni.

  • Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték:
A zónák vagy csoportok hőmérséklet-
beállítására szolgál. A célnak megfelelően 
nyomja meg a [Modify] (Módosítás) 
vagy [Disabled] (Letiltva)  22  gombot. 
A hőmérséklet bevitelére szolgáló billentyűzet 
megjelenése esetén gépelje be a kívánt 
hőmérsékletet, majd nyomja meg a [Modify] 
(Módosítás) gombot. A [Disabled] (Letiltva) 
gomb csak akkor jelenik meg, ha megnyomta 
a [Modify] (Módosítás) gombot, és beállította 
a kívánt hőmérsékletet. A [Modify] (Módosítás) 
gombbal előhívott ablakba beírt hőmérséklet-
beállítás visszavonásához nyomja meg a 
[Disabled] (Letiltva) gombot.

A szellőzés ütemezése esetén az alábbi beállításokat 
lehet végrehajtani.
Bár ez a beállítás menü a szellőzéstől függetlenül 
mindig megjelenik, a szellőzésvezérlési funkciók csak 
akkor működnek, ha az ütemezés engedélyezve van.
  • Ventilation Mode (Szellőzési mód):

A szellőzési mód beállítására szolgál. 
Válasszon a  23  legördülő menü alábbi 
opciói közül: Auto (Auto), Normal (Normál), 
All heat exchange (Mind hőcserélő) vagy 
No change (Nincs változtatás). 

  • Ventilation amount (Szellőzési erősség):
A szellőzés erősségének beállítására szolgál. 
A  24  legördülő menüben az alábbi opciók 
választhatók: Auto (Normal) (Auto (Normál)), 
Weak (Normal) (Gyenge (Normál)), Strong 
(Normal) (Erős (Normál)), Auto (Freshen up) 
(Auto (Frissítő)), Weak (Freshen up) 
(Gyenge (Frissítő)), Strong (Freshen up) 
(Erős (Frissítő)) vagy No change 
(Nincs változtatás). 

A speciális beállítások elvégzését követően, 
az előző oldali 3. képernyőre – Event Setup 
(Eseménybeállítás) – való visszatéréshez 
nyomja meg a [OK]  25  gombot.

4. képernyő: Advanced Setting (Speciális beállítások)
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1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a Schedule Setup (Ütemezett beállítás) 
opciót.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule 
Setup (Ütemezett beállítás) – megjelenik-e 
a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.

3. Az átnevezéshez válasszon ki egy ütemezést 
az  1  listából.

4. A beviteli billentyűzet megjelenítéséhez nyomja 
meg a [Modify Name] (Átnevezés)  2  gombot, 
és a billentyűzet segítségével gépelje be az 
ütemezés kívánt nevét.

Az ütemezések neve maximum 16 karakter 
hosszú lehet.

1. Az átnevezéshez válasszon ki egy különleges 
napot az  1. képernyő – Event List (Eseménylista) – 
2 legördülő menüjéből.

2. Ellenőrizze, hogy a [Modify Name] (Átnevezés) 
 2  gomb megjelenik-e a kiválasztott különleges 
napnál.

3. A beviteli billentyűzet megjelenítéséhez nyomja 
meg a [Modify Name] (Átnevezés)  2  gombot, 
és gépelje be a különleges nap kívánt nevét.  

A különleges napok neve maximum 8 karakter 
hosszú lehet.

1. Végül engedélyezze vagy tiltsa le a kívánt 
ütemezést. Hajtsa végre az alábbi műveleteket 
a 3. képernyőn – Schedule Setup (Ütemezett 
beállítás). Válasszon ki egy ütemezést az 
 1  listából, és a  2  gombbal engedélyezze vagy 
tiltsa le. A jóváhagyási képernyőn nyomja meg 
a [Yes] (Igen) gombot az engedélyezéshez, vagy 
a [No] (Nem) gombot a letiltáshoz. Ezt követően 
az  1  lista jobb oszlopában ellenőrizze, hogy az 
ütemezés neve mellett Enabled (Engedélyezve) 
vagy Disabled (Letiltva) található-e, azaz 
az ütemezés engedélyezése, illetve letiltása 
sikeresen megtörtént-e. 

Függetlenül attól, hogy be van-e állítva naptár 
vagy esemény, az ütemezés funkciók csak akkor 
működnek, ha az ütemezés engedélyezve van.

1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

2. képernyő: Event List (Eseménylista)

3. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

2

1

1

1

2

2

Change Schedule Name 
(Ütemezésnév módosítása)

Change Special Day Name 
(Különleges dátum átnevezése)

Enable or Disable Schedule 
(Ütemezés engedélyezése vagy letiltása)
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1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a Schedule Setup (Ütemezett 
beállítás) opciót.

∗ Amennyiben újra kívánja használni a hét egy napjára 
beállított eseményt, ezzel a funkcióval a kívánt 
eseményt a hét egy másik napjára átmásolja.

Példa: Amennyiben hétfőtől péntekig ugyanazt 
az ütemezést használja, állítsa be az eseményt 
hétfőre, majd a napok egyenkénti beállításához 
szükséges energia csökkentése érdekében 
másolja át keddtől péntekig.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule 
Setup (Ütemezett beállítás) – megjelenik-e 
a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.

3. A kívánt esemény másolásához válasszon ki 
egy ütemezést az  1  listáról.

4. A 2. képernyő – Event List (Eseménylista) – 
megjelenítéséhez nyomja meg az [Event setting] 
(Eseménybeállítás)  2  gombot.

5. A 3. képernyő – Event Manipulation 
(Eseménykezelés) – megjelenítéséhez 
nyomja meg az [Event Schedules] 
(Eseményütemezés)  3  gombot.

Az alábbi leírás a  4 ... 10  gombok funkciójának 
sorrendjében látható.
Válassza ki a hét egy másolni kívánt 
 4  forrásnapját, és azt az  5  célnapot, ahová 
a beállításokat másolni kívánja. A bal oldali 
oszlopban látható példában a másolás 
forrásnapjának a Mon (Hétfő) lett kiválasztva, 
a másolás célnapjának pedig a Tue (Kedd).
Ezt követően válassza ki a másolni kívánt 
eseményt a  6  listáról, és az 01. esemény 
hétfőről keddre másolásához nyomja meg 
a [>]  8  gombot.
Az összes esemény hétfőről keddre 
másolásához nyomja meg a [>>]  9  gombot.
A helytelenül átmásolt események  7  listából 
való törléséhez nyomja meg egyszer a [<]  10  
gombot. Több helytelenül átmásolt esemény 
törléséhez annyiszor nyomja meg a [<]  10  
gombot, amennyiszer szükséges. A szükséges 
beállítások elvégeztével , a 2. képernyőre – 
Event List (Eseménylista) – való visszatéréshez 
nyomja meg az [OK]  11  gombot.

1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

2. képernyő: Event List (Eseménylista)

3. képernyő: Event Manipulation (Eseménykezelés)
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1. kényelmi funkció
Események másolása
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1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően 
válassza ki a Schedule Setup (Ütemezett 
beállítás) opciót.

∗ Amennyiben újra kívánja használni az 1. ütemezésre 
beállított naptárbeállításokat, ezzel a funkcióval a 
kívánt naptárbeállítást egy másik ütemezés(ek)re 
átmásolja.

Példa: 
Amennyiben ugyanazt a naptárbeállítást (pl. nyári 
szünidő) használja a másik ütemezésnél is, állítsa 
be a naptárbeállításokat az 1. ütemezésre, majd 
az ütemezések egyenként való beállításához 
szükséges energia csökkentése érdekében 
másolja át annak adatait a másik ütemezésre. 

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule 
Setup (Ütemezett beállítás) – megjelenik-e 
a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.

3. A 2. képernyő – Data Manipulation (Adatkezelés) – 
megjelenítéséhez nyomja meg az [Edit Schedules] 
(Ütemezések szerkesztése)   2   gombot.
(Beállítási elem másolása)
Válassza ki a másolni kívánt   3   forrásütemezést, 
és azt a   4   célütemezést, ahová a beállításokat 
másolni kívánja. A bal oldali oszlopban látható 
példában a másolni kívánt forrásütemezés a 
Schedule 1 (1. ütemezés), a célütemezés pedig, 
ahová a beállításokat másolni kívánja, a Schedule 2 
(2. ütemezés). Ezt követően az   5   legördülő 
menüből válassza ki a Schedule 1 (1. ütemezés) 
másolandó beállítási elemét. Az alábbi beállítási 
elemek állnak rendelkezésre.
  • Overwriting all setup items 

(Valamennyi beállítási elem felülírása)
  • Overwriting only the calendar setup item 

(Csak a naptárbeállítási elem felülírása)
Miután kiválasztotta az egyik fenti elemet, nyomja 
meg az [Apply] (Alkalmazás)   6   gombot. Végül 
a másolási műveletek lezárásához nyomja meg 
az [OK]   7   gombot. A beállítás mentése nélkül 
való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) 
  8   gombot, mire visszatér az 1. képernyőre – 
Schedule Setup (Ütemezett beállítás).
(Beállítási elem törlése)
Válassza ki a   4   listából törölni kívánt ütemezést. 
Ezt követően válassza ki a törlési beállítás 
megfelelő elemét az   5   legördülő menüből. 
Az alábbi beállítási elemek állnak rendelkezésre.
  • Delete all the setup items 

(Összes beállítási elem törlése)
  • Delete only the calendar setup item 

(Csak a naptárbeállítási elem törlése)
Miután kiválasztotta az egyik fenti beállítási elemet, 
nyomja meg az [Apply] (Alkalmazás)   6   gombot. 
Végül nyomja meg az [OK]   7   gombot. A beállítás 
mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a 
[Cancel] (Mégse)   8   gombot, mire visszatér az 
1. képernyőre – Schedule Setup (Ütemezett beállítás).

1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

2. képernyő: Data Manipulation (Adatkezelés)
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2. kényelmi funkció
Ütemezések másolása vagy törlése
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1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a 
Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Change Over Settings 
(Átkapcsolási beállítások) – megjelenik.

Ezen a képernyőn az egyes automatikus hűtési/fűtési 
kapcsolócsoportok aktuális módja (Enabled (Engedélyezve) 
vagy Disabled (Letiltva)), a vezérlési mód, a hőmérséklet-
különbség alapértéke, valamint a regisztrált beltéri egységek 
száma látható.

3. Nyomja meg a beállítani vagy módosítani kívánt automatikus 
hűtési/fűtési kapcsolócsoportot az  1  oszlopban, majd nyomja meg 
a [Modify] (Módosítás)  2  gombot. 

4. A bal oldalon látható 2. képernyő – Cooling/Heating Automatic 
Change Over Group Settings (Automatikus hűtési/fűtési 
kapcsolócsoport beállításai) – megjelenik. Először válasszon ki egy 
vezérlési módot a  3  területen. Az alábbi három vezérlési mód áll 
rendelkezésre.

5. A  4  [Modify] (Módosítás) gomb segítségével állítson be egy 
hőmérsékletkülönbség-értéket az automatikus hűtési/fűtési 
kapcsolócsoport számára.
(Beállítási tartomány: 1 °C...7 °C)

6. Az  5  listáról válasszon ki egy, a már kiválasztott automatikus 
hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz hozzáadni kívánt beltéri egységet, 
majd a hozzáadáshoz nyomja meg a  6  gombot.
Beltéri egységnek az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportból 
való törléséhez válassza ki a kívánt egységet a  7  listából, majd 
nyomja meg a  8  gombot.

7. A regisztrált beltériegység-csoportok  9  listában való sorrendjének 
módosításához  válassza ki a  7  listában a módosítani kívánt beltéri 
egységet, majd a Fel vagy Le  10  gombbal mozgassa a kívánt helyre.
Emlékeztető: Amennyiben a Fixed (Rögzített) vezérlési módot 
választja, a  9  lista tetején látható beltéri egység válik a 
reprezentatív egységgé.
Amennyiben az Operating (Működő) vezérlési módot választja, 
a reprezentatív egység keresése a lista tetejéről indul.

9. Az 1. képernyőn – Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) – 
válassza ki az engedélyezni kívánt automatikus hűtési/fűtési 
kapcsolócsoportot az  1  oszlopban, majd az engedélyezéshez 
nyomja meg a  15  gombot. (Ellenőrizze a csoport  16  oszlopban 
látható módját (Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)).)
Csak az engedélyezettre állított automatikus hűtési/fűtési 
kapcsolócsoportok lesznek automatikusan vezérelve.

10. Végül, amennyiben a beállítások minden módosítása helyes, 
nyomja meg az [OK]  17  gombot. A mentés nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a [Cancel] (Mégse)  18  gombot) Amennyiben 
az [OK]  17  gombot nyomja meg, a 3. képernyő – Confirmation 
(Jóváhagyás) – megjelenik. Amennyiben nincs probléma a 
módosításokkal, nyomja meg a [Yes] (Igen)  13  gombot. A menü 
bezárul, és a System Setup (Rendszerbeállítás) menü megjelenik.
(Amennyiben a [No] (Nem)  14  gombot nyomja meg, a 1. képernyő – 
Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) – megjelenik.)

8. Ha ennél az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportnál minden 
beállítást (vezérlési mód, hőmérséklet-különbség, beltéri egységek 
regisztrációja) elvégzett, nyomja meg az [OK]  11  gombot.  
(A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) 
 12  gombot)
A 3. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. 
Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja 
meg a [Yes] (Igen)  13  gombot.
Az oldal tetején látható 1. képernyő – Change Over Settings 
(Átkapcsolási beállítások) – megjelenik.
(A fent említett automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportok 
beállításainak hozzáadása vagy módosítása esetén nyomja 
meg a [No] (Nem)  14  gombot. A 2. képernyő – Cooling/Heating 
Automatic Change Over Group Settings (Automatikus hűtési/
fűtési kapcsolócsoport beállításai) – megjelenik.)

Az egyes vezérlési módok részleteit lásd a 37. oldalon.

A Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) végrehajtása előtt 
olvassa el alaposan a Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) 
funkcióról szóló, 37. oldalon található részt, majd csak ezt követően 
hajtsa végre az alábbi lépéseket.

A Change Over Settings 
(Átkapcsolási beállítások) működése1. képernyő: Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)

2. képernyő: Cooling/Heating Automatic Change Over Group Settings 
(Automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoport beállításai)

3. képernyő: Confirmation (Jóváhagyás)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

• Fixed (Rögzített)   • Operating (Működő)   • Average (Átlagoló)
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1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a 
Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) 
opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Temperature Limit 
Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) – megjelenik.

A képernyő a felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt 
csoport aktuális módját (Enabled (Engedélyezve) vagy 
Disabled (Letiltva)), az alsó hőmérsékletkorlát vagy felső 
hőmérsékletkorlát beállítási módját, és a regisztrált 
beltériegység-csoportok számát mutatja.

3. Nyomja meg a beállítani vagy módosítani kívánt felső/alsó 
hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportot az  1  oszlopban, 
majd nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  2  gombot.

4. A bal oldalon látható 2. képernyő – Room Temperature 
Upper / Lower Limit Control Group Settings (Felső/alsó 
hőmérsékletkorlát által vezérelt csoport beállításai) – 
megjelenik. Először a  3  listáról válasszon ki egy, a már 
kiválasztott felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt 
csoporthoz hozzáadni kívánt beltéri egységet, majd a 
hozzáadáshoz nyomja meg a  4  gombot. Beltéri egységnek 
a csoportból való törléséhez válassza ki a kívánt egységet 
az  5  listából, majd nyomja meg a  6  gombot.

5. A [Modify] (Módosítás)   7   gombbal állítsa be a helyiség 
hőmérsékletének az alsó korlátját, majd a [Modify] (Módosítás) 
 8   gombbal állítsa be a helyiség hőmérsékletének felső korlátját.

Alsó korlát beállítási tartománya: 2 °C...14 °C, 
felső korlát beállítási tartománya: 34 °C...50 °C

6. Ha ennél a felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt 
csoportnál minden beállítást (beltéri egységek regisztrációja, 
felső korlát és alsó korlát beállítása) elvégzett, nyomja meg 
az [OK]  9  gombot.
A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse)  10  gombot)
A 3. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. 
Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja 
meg a [Yes] (Igen)  11  gombot.
Az oldal tetején látható 1. képernyő – Temperature Limit 
Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) – megjelenik.

A fent említett felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt 
csoportok beállításainak hozzáadása vagy módosítása 
esetén nyomja meg a [No] (Nem)  12  gombot. 
A 2. képernyő – Room Temperature Upper/Lower Limit 
Control Group Settings (Felső/alsó hőmérsékletkorlát 
által vezérelt csoport beállításai) – megjelenik.

A Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) 
végrehajtása előtt olvassa el alaposan a Temperature Limit Settings 
(Hőmérsékletkorlát-beállítások) funkcióról szóló, 42. oldalon található 
részt, majd csak ezt követően hajtsa végre az alábbi lépéseket.

A Temperature Limit Settings 
(Hőmérsékletkorlát-beállítások) működése1. képernyő: Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások)

2. képernyő: Room Temperature Upper/Lower Limit Control Group Settings 
(Felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoport beállításai)

3. képernyő: Confirmation (Jóváhagyás)
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7. Az 1. képernyőn – Temperature Limit Settings 
(Hőmérsékletkorlát-beállítások) – válassza ki az 
engedélyezni kívánt felső/alsó hőmérsékletkorlát 
által vezérelt csoportot az  1  oszlopban, majd az 
engedélyezéshez nyomja meg a  13  gombot.

(Ellenőrizze a csoport  14  oszlopban látható módját 
(Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)).

Csak az engedélyezettre állított felső/alsó hőmérsékletkorlát 
által vezérelt csoportok lesznek automatikusan vezérelve.

8. Végül, amennyiben a beállítások minden módosítása helyes, 
nyomja meg az [OK]  15  gombot. A mentés nélkül való 
kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse)  16  gombot)
Amennyiben az [OK]  16  gombot nyomja meg, a 3. képernyő – 
Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. Amennyiben nincs 
probléma a módosításokkal, nyomja meg a [Yes] (Igen) 
 11  gombot. A menü bezárul, és a System Setup 
(Rendszerbeállítás) menü megjelenik. (Amennyiben 
a [No] (Nem)  12  gombot nyomja meg, a 1. képernyő – 
Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) – 
megjelenik.)



A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a Heating 
Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Heating Optimization 
Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) – megjelenik.

Ez a képernyő a Heating Optimization Settings 
(Fűtésoptimalizálási beállítások) aktuális regisztrálási 
állapotát mutatja.

4. Végül, ha minden beltéri egységet regisztrált, nyomja 
meg az [OK]  5  gombot.
A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] 
(Mégse)  6  gombot)
A 2. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. 
Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja 
meg a [Yes] (Igen)  7  gombot. A menü bezárul, és a 
System Setup (Rendszerbeállítás) menü megjelenik.

A módosítás folytatásához nyomja meg a [No] (Nem) 
 8  gombot. Az 1. képernyő – Heating Optimization 
Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) – megjelenik.

A Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) 
végrehajtása előtt olvassa el alaposan a Heating Optimization 
Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) funkcióról szóló, 
45. oldalon található részt, majd csak ezt követően hajtsa végre 
az alábbi lépéseket.

A Heating Optimization Settings 
(Fűtésoptimalizálási beállítások) működése1. képernyő: Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások)

2. képernyő: Confirmation (Jóváhagyás)
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3. Az  1  listáról válasszon ki egy hozzáadni kívánt beltéri 
egységet, majd a hozzáadáshoz nyomja meg a  2  gombot.
Ennek a vezérlésnek a kikapcsolásához válasszon 
ki egy beltéri egységet a  3  listából, majd nyomja 
meg a  4  gombot



1. képernyő: History (Napló)

2. képernyő: Operation History (Működési napló)

3. képernyő: Automatic control history 
(Automatikus vezérlés naplója)

1. Az 56. oldalon leírt működési mód használatával 
válassza ki a History (Napló) opciót.

2. Az 1. képernyő – History (Napló) – a bal oldali 
oszlopban látható módon megjelenik.

3.

4. Az 1. képernyőre – History (Napló) – való 
visszatéréshez nyomja meg a [Close] (Bezárás) 
 5  gombot.

5. Az automatikus vezérlés naplójának megtekintéséhez 
és a 3. képernyő – Automatic control history 
(Automatikus vezérlés naplója) – megjelenítéséhez 
nyomja meg az [Auto-control history] (Auto vezérlés 
naplója)  2  gombot.

6. Használja a  6  legördülő menüt a vonatkozó 
képernyők alábbi elemeinek a megjelenítéséhez:
 • Schedule History (Ütemezési napló)
Használja ezt az elemet az ütemezés végrehajtásáról 
szóló naplóbejegyzések megjelenítéséhez.
 • Heating opt. Cntl. History (Fűtésoptim. vez. naplója)
Használja ezt az elemet a fűtésközbeni optimális 
leállításvezérlésről szóló naplóbejegyzések 
megjelenítéséhez.
 • Temp. limit func. History (Hőm. korl. funkc. naplója)
Használja ezt az elemet a helyiség hőmérsékletére 
vonatkozó felsőkorlát-/alsókorlát-vezérlésről szóló 
naplóbejegyzések megjelenítéséhez.
 • Simple linkage history (Egyszerű összekapcsolási napló)
* Opcionális szoftver vásárlása esetén az alábbi 

elemek a fent bemutatottakkal együtt jelennek 
meg a  6  legördülő menüben.

 • Power prop. division History (Teljesítményelosztás-napló)
 • E-mail History (E-mail napló)
* A fent bemutatott 4 elem – a Power prop. division 

History (Teljesítményelosztás-napló) kivételével – 
a vezérlő áramellátásának a kikapcsolásakor eltűnik.

7. Az 1. képernyőre – History (Napló) – való 
visszatéréshez nyomja meg a [Close] (Bezárás) 
 7  gombot.

9. A naplóbejegyzés megtekintését követően nyomja 
meg a [Close] (Bezárás)  4  gombot.

8. A tárolt naplóbejegyzések memóriakártyára való 
mentésekor helyezzen be egy kereskedelmi forgalomban 
kapható PCMCIA flash memóriakártyát a vezérlő bal 
oldalán található megfelelő bővítőhelybe, majd nyomja 
meg az [Output in file] (Exportálás fájlba)  3  gombot.
* Ügyeljen a memóriakártya helyes behelyezésére. 

A memóriakártyát csak úgy szabad behelyezni, 
hogy a hátoldala (a gyártó márkajelzésével és 
a típusnévvel nem ellátott oldal) fölfele nézzen.
Amennyiben a memóriakártyát rossz irányban 
beerőlteti, a vezérlő meghibásodhat.

Ezt követően, a naplóbejegyzések memóriakártyára 
mentéséhez nyomja meg az [OK] gombot.

A napló megtekintése

1

6

2

3

5

4

7

A rendszerbeállítási műveletek naplójának 
megtekintéséhez és a 2. képernyő – Operation 
History (Működési napló) – megjelenítéséhez 
nyomja meg az [Operation History] (Működési 
napló)  1  gombot. A vezérlésben rögzített 
rendszerbeállítási műveletek a végrehajtásuk 
sorrendjében jelennek meg.
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1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza 
ki a Setting of E-mail (E-mail beállítás) opciót.

∗ Az e-mail funkció külön kapható opció része, mely a webes funkcióval 
össze van kapcsolva.

2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Setting of E-mail 
(E-mail beállítás) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban 
bemutatottak szerint.

3. Az   1   e-mail funkció számára válassza az Enable (Engedélyezés) 
vagy Disabled (Letiltva) opciót. A Disabled (Letiltva) opció 
választása esetén az e-mail funkcióval kapcsolatosan nincs további 
beállítási művelet. A beállítási művelet folytatásához mindenképpen 
az [OK]   27   gombot nyomja meg.

4. Az aktuális beállításokat a kijelző   2   területén felügyelheti.

5. A 2. képernyőnek – Setting of E-mail server (E-mail 
kiszolgáló beállítása) – a bal oldali oszlopban bemutatottak 
szerinti megjelenítéséhez nyomja meg a [Server Setting] 
(Kiszolgálóbeállítások)   3   gombot.

6. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)   4   gombot, és a megjelenő 
beviteli képernyőn gépelje be az SMTP kiszolgáló címét.

7. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)   5   gombot, és a megjelenő 
beviteli képernyőn gépelje be az SMTP kiszolgáló portszámát.

8. A   6   POP kiszolgáló számára válassza az Enabled 
(Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva) opciót.

9. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)   7   gombot, és a megjelenő 
beviteli képernyőn gépelje be a POP kiszolgáló címét.

10. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)   8   gombot, és a megjelenő 
beviteli képernyőn gépelje be a POP kiszolgáló portszámát.

11. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)   9   gombot, és a megjelenő 
beviteli képernyőn gépelje be a POP kiszolgáló felhasználói 
azonosítóját.

12. Nyomja meg a [Modify Password] (Jelszómódosítás)   10   gombot, 
és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a POP kiszolgáló 
jelszavát.

13. Végül az 1. képernyőre – Setting of E-mail (E-mail beállítás) – 
való visszatéréshez nyomja meg az [OK]   11   gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a 
[Cancel] (Mégse) gombot.)

Setting of E-mail (E-mail beállítás)
1. képernyő: Setting of E-mail (E-mail beállítás)

2. képernyő: Setting of E-mail server (E-mail kiszolgáló beállítása)

527
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14. A következő oldalon látható 3. képernyő – Setting of E-mail 
transmission (E-mail adatátvitel beállítása) – megjelenítéséhez 
nyomja meg a [Transmn Set] (Adatátv beáll)   12   gombot. 

3 12 20

1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a 
Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel 
kalibrálása) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Touch Panel 
Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása) – 
megjelenik.

3. Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd 
nyomja meg az  1. célkeresztek metszetét, és tartsa 
nagyjából 1 másodpercre lenyomva. 

4. A célkeresztek elmozdulnak. Ismételje meg a 
3. lépésben leírt műveletet összesen öt ponton.
A kalibrálás végén a System Setup (Rendszerbeállítás) 
menü 30 másodpercen belül automatikusan megjelenik.

1. képernyő: Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása) Touch Panel Calibration 
(Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása)

1
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15.

17.

Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  13  gombot, és a 
megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az újraküldési 
időközt. 

Az újraküldés időköze egy olyan e-mail újraküldési 
időköz, mely akkor kapcsol be, ha a berendezéssel 
egymás után hiba történik. Az időköz (óra) 
értéktartománya 1...72. Kezdetben 2 órára van állítva.

Légkondicionálónak az e-mailes hibajóváhagyáshoz 
való hozzáadása esetén válassza ki a légkondicionálót 
a  15  listából, majd nyomja meg a [<<]  16  gombot.
Légkondicionálónak az e-mailes hibajóváhagyásból 
való törlése esetén válassza ki a légkondicionálót a 
 17  listából, majd nyomja meg a [>>]  18  gombot.
A szükséges szerkesztési műveleteket követően, az 
előző oldalon látható 1. képernyőre – Setting of E-mail 
(E-mail beállítás) – való visszatéréshez nyomja meg 
az [OK]  19  gombot.

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja 
meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

18. A 4. képernyő – Setting of E-mail address (E-mail cím 
beállítása) – megjelenítéséhez nyomja meg az előző 
oldalon lévő [Mail add. Set] (E-mail hozzáad beáll) 
 20  gombot.

20. Teszt e-mail küldése esetén válassza ki a címzett e-mail 
címét a  22  listából, majd nyomja meg a [Trial mail] 
(Próba e-mail)  25  gombot.

21. A szükséges beállítások elvégzését követően, az 
előző oldalon látható 1. képernyőre – Setting of E-mail 
(E-mail beállítás) – való visszatéréshez nyomja meg az 
[OK]  26  gombot. 

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja 
meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

19. E-mail címnek az e-mailes hibaértesítéshez való 
hozzáadásakor nyomja meg a [Add] (Hozzáadás) 
 21  gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje 
be az e-mail címet.  

Vegye figyelembem hogy maximum 3 e-mail cím 
regisztrálható.  

E-mail cím törlésekor válassza ki a törölni kívánt 
címet a  22  listáról, és nyomja meg a [Delete] (Törlés) 
 23  gombot.
Továbbá, a regisztrált e-mail cím módosításakor válassza 
ki a kívánt címet a  22  listáról, és nyomja meg a [Modify] 
(Módosítás)  24  gombot.

3. képernyő: Setting of E-mail transmission 
(E-mail adatátvitel beállítása)

4. képernyő: Setting of E-mail address (E-mail cím beállítása)

313 314
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22. A szükséges e-mail beállítások elvégeztével nyomja 
meg az [OK]  27  gombot.  

A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja 
meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

21 323 24
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16. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás)  14  gombot, 
és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az ITC 
azonosítót. Az itt megadott név jelenik meg majd a 
Tárgy mezőben e-mail küldéskor.
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2. képernyő: Program Setup (Programbeállítás)

3. képernyő: Event Setting (Eseménybeállítás)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Simple linkage Setup 
(Egyszerű összekapcsolás beállítása) opciót.2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Simple linkage Setup 
(Egyszerű összekapcsolás beállítása) – megjelenik-e a bal 
oldali oszlopban bemutatottak szerint. 

3. Az  1  listából válasszon ki egy olyan egyszerű összekapcsolási 
programot, melynek a beállításait módosítani kívánja.

4. Nyomja meg a [Program Setup] (Programbeállítás) gombot. 
(Lásd  2 ) Ellenőrizze, hogy a 2. képernyő – Program Setup 
(Programbeállítás) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban 
bemutatottak szerint.

5. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) gombot. (Lásd  3 ) 
Válasszon ki egy vagy több, az összekapcsolás funkció beviteli 
pontjaként regisztrálni kívánt csoportot. Maximum 128 csoport 
regisztrálható.

6.  A bal oldalon látható ábrán a  4  mező az 1. összekapcsolási 
kimenet által vezérelt elemeket mutatja, ahogy az  5  mező a 
2. összekapcsolási kimenet által vezérelteket mutatja. Ezen 
beállítások módosításához szükség szerint nyomja meg vagy 
a [Modify] (Módosítás) ( 6  és  7 ) gombot. 
Az 1. kimenetre a 3. képernyő: Event Setting (Eseménybeállítás) 
megjelenik.

7.  A  8 ... 13  elemek melletti mezőkben látható adatok az esemény 
aktuális beállításai. 
A beállítható elemek leírását lásd alább, az ábrán látható számok 
sorrendjében.
 • input condition (Bemeneti feltétel): Ebben a mezőben az 

összekapcsolás-vezérlés bekapcsolásához válasszon ki 
egy feltételt az összekapcsolás bemeneti pontja számára. 
A  8  legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztatni: 
Not detect (Nincs érzékelés), St. turned ON (Hőm alapé be) / 
All. turned ON (Minden be), St. turned OFF (Hőm alapé ki), 
All. turned OFF (Minden ki). 

 • Target (Cél): Ebben a mezőben válassza ki az összekapcsolás-
vezérlés célpontját. A zóna vagy csoport kiválasztásához 
nyomja meg a [Modify] (Módosítás) gombot. (Lásd  9 ) 

 • On/Off (Be/ki): Ebben a mezőben válassza ki az összekapcsolási 
feltétel teljesülése esetén végrehajtandó műveletet. 
A  10  legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: 
No change (Nincs változtatás), Start (Indítás), Stop (Leállítás).

A kézi távirányító működésével kapcsolatos beállítások 
Start/Stop (Indítás/leállítás): A  11  legördülő menüben az 

alábbi opciókat lehet kiválasztani: Permitted (Engedélyezve), 
Stop Only (Csak leállítás), Prohibited (Letiltva), No change 
(Nincs változtatás). 

Operation Mode (Üzemmód): A  12  legördülő menüben az 
alábbi opciókat lehet kiválasztani: Permitted (Engedélyezve), 
Prohibited (Letiltva), No change (Nincs változtatás). 

Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték: A  13  legördülő 
menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: Permitted 
(Engedélyezve), Prohibited (Letiltva), No change (Nincs 
változtatás). 

 • Advanced setting (Speciális beállítások): A  14  gomb 
megnyomása esetén a következő oldalon látható 4. képernyő – 
Advanced Setting (Speciális beállítások) – megjelenik. 
(Ennek a képernyőnek a leírását lásd a következő oldalon.) 

Amennyiben az ezen az oldalon található beállítások, valamint 
a következő oldalon leírt speciális beállítások elvégzése 
megtörtént, nyomja meg az [OK] gombot. Ellenkező esetben, 
a beállítások módosítása nélkül a 2. képernyőre – Program 
Setup (Programbeállítás) – való visszalépéshez nyomja meg a 
[Cancel] (Mégse) gombot. Az összes beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a 2. képernyő – Program Setup (Programbeállítás) – 
[OK] gombját.

1. képernyő: Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása) Simple linkage Setup 
(Egyszerű összekapcsolás beállítása)
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8. Az előző oldalon látható 3. képernyőben – Event Setting 

(Eseménybeállítás) – nyomja meg az [Advanced setting] 
(Speciális beállítások)  14  gombot, mire a 4. képernyő – 
Advanced Setting (Speciális beállítások) – megjelenik a 
bal oldalon látható módon.
A  17 ... 20  elemek melletti mezőkben látható adatok az 
esemény aktuális beállításai. 
 • Operation Mode (Üzemmód): Ebben a mezőben válassza 

ki a zónára vagy csoportra megadott üzemmódot. 
A  17  legördülő menüben az alábbi opciókat lehet 
kiválasztani: Cool (Hűtés), Heat (Fűtés), Auto 
(Auto), Fan (Szellőztetés), Set Point (Alapérték)*, 
No change (Nincs változtatás). 

* A Set Point (Alapérték) a VRV (változtatható hűtőközeg-
tömegáramú) rendszerekben hűtési vagy fűtési üzemmód 
választásra nem alkalmas beltéri egységek utasítására 
használható, hogy végezzék el a szellőzési művelettől eltérő 
hőmérséklet-vezérlési műveleteket. Az összekapcsolási 
feltétel teljesülése estén ez a beltéri egység ugyanolyan 
üzemmódban fog működni, mint a többi beltéri egység, 
melynél a hűtési vagy fűtési üzemmód kiválasztása 
lehetséges. Ugyanezen megfontolásból, ez a beltéri egység 
ugyanolyan üzemmódban fog működni, mint a többi beltéri 
egység, melynél a hűtési vagy fűtési üzemmód kiválasztása 
lehetséges, akkor is, ha a hűtési vagy fűtési üzemmód olyan 
beltéri egységnél lett beállítva, melynél a hűtési vagy fűtési 
üzemmód kiválasztása nem lehetséges. A hűtési vagy 
fűtési üzemmód kiválasztásának lehetőségével kapcsolatos 
információkért lapozza fel a légkondicionáló egység 
használati útmutatóját. 

 • Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték): Ebben a 
mezőben a zóna vagy a csoport hőmérsékletét 
állíthatja be. A [Modify] (Módosítás)  18  gomb 
megnyomásakor a kívánt hőmérséklet bevitelére 
szolgáló beviteli képernyő megjelenik. A [Disable] 
(Letiltás) gomb a [Modify] (Módosítás) gombnak a 
hőmérséklet beállítását követő megnyomása után 
jelenik meg. A [Disable] (Letiltás) gomb megnyomása 
visszavonja a fent leírt módosítási művelet során 
megadott hőmérsékletet.

Az összekapcsolási műveletek célpontjai között lévő 
HRV rendszerekre az alábbi beállítások hajthatók végre.
Bár ez a beállítás menü akkor is megjelenik, ha a HRV 
rendszerek nincsenek a célpontok között, ilyen esetben 
azonban bármilyen beállítás esetén, a menünek nincs hatása. 
 • Ventilation Mode (Szellőzési mód): Ez a mező a szellőzési 

mód beállítására szolgál. A  19  legördülő menüben 
az alábbi opciókat lehet kiválasztani: 
Auto (Auto), Normal (Normál), All heat exchange 
(Mind hőcserélő), No change (Nincs változtatás). 

 • Ventilation amount (Szellőzési erősség): Ez a mező 
a szellőzési erősség beállítására szolgál. 
A  20  legördülő menüben az alábbi opciókat lehet 
kiválasztani: Auto (Normal) (Auto (Normál)), 
Weak (Normal) (Gyenge (Normál)), Strong 
(Normal) (Erős (Normál)), Auto (Freshen up) 
(Auto (Frissítő)), Weak (Freshen up) (Gyenge 
(Frissítő)), Strong (Freshen up) (Erős (Frissítő)), 
No change (Nincs változtatás). 

Amennyiben elvégezte a különleges beállításokat, 
az előző oldalon látható 3. képernyőre – Event Setting 
(Eseménybeállítás) való visszatéréshez nyomja meg az 
[OK] gombot. Az előző oldalon látható 1. képernyőre – 
Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása) – 
való visszatéréshez nyomja folyamatosan a 3. képernyő – 
Event Setting (Eseménybeállítás) –, valamint a 2. képernyő – 
Program Setup (Programbeállítás) – [OK] gombját. 
A következő lépés a egyszerű összekapcsolás nevének, 
valamint érvényességi, illetve érvénytelenségi beállításának 
meghatározása. (Ezeknek a beállításoknak a leírását lásd a 
következő oldalon.)

4. képernyő: Advanced Setting (Speciális beállítások)

80

17

18

19

20



A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

6. képernyő: Simple Interlock Setting (Egyszerű összekapcsolási beállítások)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Simple 
Interlock Setting (Egyszerű összekapcsolási beállítások) 
opciót.

2. Ellenőrizze, hogy az 5. képernyő – Simple linkage 
Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása) – 
megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak 
szerint.

3. Az  1  listából válasszon ki egy olyan egyszerű 
összekapcsolási programot, melynek a nevét 
módosítani kívánja.

4. A [Modify Name] (Átnevezés)  2  gomb megnyomásakor 
az összekapcsolási funkció kívánt nevének bevitelére 
szolgáló beviteli képernyő megjelenik. (Az egyszerű 
összekapcsolás funkció neve maximum 16 karaktert 
tartalmazhat.)

Az utolsó lépés az egyszerű összekapcsolás funkció 
érvényességi, illetve érvénytelenségi beállításának 
meghatározása. 
A 6. képernyőn – Simple Interlock Setting (Egyszerű 
összekapcsolási beállítások) – kövesse az alábbi 
lépéseket:
Az  1  listából válasszon ki egy olyan egyszerű 
összekapcsolási programot, melynek az érvényességi 
beállítását (Enable (Engedélyezés) vagy 
Disable (Letiltás)) módosítani kívánja. 

Ezt követően a  2  gomb megnyomásával átkapcsolhat 
az Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) opcióra. 

A megjelenő jóváhagyási képernyőn a módosítás 
elfogadásához nyomja meg a [Yes] (Igen) gombot, 
illetve az elvetéséhez nyomja meg a [No] (Nem) gombot. 
Az elvégzett beállítások megfelelő végrehajtását 
az  1  lista jobb oldali oszlopán látható Enable 
(Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) állapotjelzés 
segítségével ellenőrizheti. 

[Megjegyzés] 
Függetlenül attól, hogy beállította az egyszerű 
összekapcsolási beállításokat, ha nem engedélyezi 
az egyszerű összekapcsolás funkciót ebben 
a menüben, a funkció nem fog működni. 

5. képernyő: Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása) Simple Interlock Change Name 
(Egyszerű összekapcsolás átnevezése)
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Simple Interlock Validity / Invalidity Setting 
(Egyszerű összekapcsolás érvényességi/
érvénytelenségi beállításai) 

1

1

2

2

1.
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1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, 
majd válassza ki a Version Information 
(Verzióinformációk) opciót.

2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Version 
Information (Verzióinformációk) – megjelenik.
A bal oldali ábra példaként szolgál. 
A látható verziószám eltérhet az aktuálistól.

3. Miután ellenőrizte a verziószámot, nyomja 
meg a [Close] (Bezárás)  1  gombot.

Ebben a menüben ellenőrizheti az intelligens 
érintőképernyős vezérlő jelenleg használt 
szoftverének a verziószámát. Általában nem 
szükséges ellenőrizni.

Version Information (Verzióinformációk)1. képernyő: Version Information (Verzióinformációk)

1

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése
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Óvintézkedések

Belső akkumulátor Enable (Engedélyezés) (ON (Be)) / Disable (Letiltás) (OFF (Ki)) kapcsolója

Az intelligens érintőképernyős vezérlő, az áramkimaradások alatt is folyamatos működés érdekében, valamint az 
opcionális Power Proportional Distribution (teljesítményarányos elosztás) funkció használatakor az áramkimaradások 
alatti adatmentés folyamatossága érdekében, belső akkumulátorokkal van ellátva. Az akkumulátorokok az alábbi 
ábrán látható kapcsolók segítségével engedélyezhetők és letilthatók.
Amennyiben ez a kapcsoló OFF (Ki) állásban van, áramkimaradás esetén az óra és a Power Proportional 
Distribution (teljesítményarányos elosztás) nem fog megfelelően működni.
Az egység beszerelése után a kapcsolók ON (Be) állásba vannak kapcsolva. Ne nyúljon hozzájuk, hacsak 
hosszú időre le nem lesz kapcsolva az áramellátás. (A hosszú időre szünetelő áramellátás esetén szükséges 
teendők részleteit lásd a következő oldalon.)

<A kapcsolók helye és beállításai>

Megjegyzés

OFF (Ki)

ON (Be)

a gomb helyzete. RESET

Ahogy az ábrán látható, egy kis méretű laposfejű csavarhúzó segítségével állítsa a vezérlő bal oldalán található 
akkumulátorkapcsolót OFF (Ki) – a kapcsológomb fent van – vagy ON (Be) – a kapcsológomb lent van – állásba.
(Ennek a kapcsolónak az OFF (Ki) állásba kapcsolása a csoport- vagy zónaütemezési beállításokat nem fogja törölni.)

 • Ne nyúljon más kapcsolókhoz.
 • Ne erőltesse a kapcsolót ON (Be) 

vagy OFF (Ki) helyzetbe, mert az a 
készülék részeinek megsérüléséhez 
és hibához vezethet.



Karbantartás

 • Amennyiben koszos az intelligens érintőképernyős vezérlő LCD-jének vagy  főegységének a felülete, törölje le 
semleges tisztítószeres vízzel átitatott, majd jól kicsavart ronggyal.

Megjegyzés

Az LCD karbantartása

Amennyiben a terméket hosszú ideig nem használja
Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlőt hosszú időre (legalább 6 hónapra) 
kikapcsolja, az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja a kapcsolót OFF (Ki) állásba.
 • Az intelligens érintőképernyős vezérlő az óra áramkimaradás ideje alatt való működtetéséhez beépített 

akkumulátorral rendelkezik.
A fent említett akkumulátor csak áramkimaradás esetén használatos, és amennyiben hosszú ideig nem kap áramot, 
teljesen lemerülhet.
(Áramellátás nélkül nagyjából 2 év alatt merül le teljesen.)

 • Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlőt ismét használni kívánja, kapcsolja a kapcsolót ON (Be) állásba.

Ahogy az ábrán látható, egy kis méretű laposfejű csavarhúzó segítségével állítsa a vezérlő bal oldalán található 
akkumulátorkapcsolót OFF (Ki) – a kapcsológomb fent van – vagy ON (Be) – a kapcsológomb lent van – állásba.
(Ennek a kapcsolónak az OFF (Ki) állásba kapcsolása a csoport- vagy zónaütemezési beállításokat nem fogja törölni.)

  [A kapcsoló beállítása]

Megjegyzés

Az intelligens érintőképernyős vezérlő elektromos alkatrészeinek sztatikus elektromossággal 
való feltöltődése hibához vezethet.
Mielőtt bármilyen műveletet kezdeményezne, mindenképpen vezesse le a testében felhalmozott 
sztatikus elektromosságot.
Az elektromosság levezetéséhez érintsen meg bármilyen földelt fémtárgyat (kezelőpanel stb.)

RESET

a gomb helyzete.

OFF (Ki)

ON (Be)

Vigyázat
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Ne használjon hígítót, szerves oldószert, erősen savas oldatot stb.
A nyomtatott felület megfakulhat, elkophat és elszíneződhet.
A durva felületű ronggyal való erős dörgölés megsértheti a folyadékkristályos kijelzőegységet.
Távolítsa el a foltokat, és mindig puha törlőrongyot használjon.
Amennyiben a folyadékkristályos kijelzőegységet vízcseppesen és foltosan tárolja, makacs 
foltok keletkezhetnek, és az egység borítása leválhat tisztításkor.

 • Ne nyúljon más kapcsolókhoz.
 • Ne erőltesse a kapcsolót ON (Be) 

vagy OFF (Ki) helyzetbe, mert az a 
készülék részeinek megsérüléséhez 
és hibához vezethet.



85

Hibaelhárítás

Teendők a termék szervizelése előtt
Elem Leírás és hibaelhárítási teendők

Ha az intelligens érintőképernyős vezérlő Backlight Setup (Háttérvilágítás 
beállítása) menüjében a Backlight Auto OFF (Háttérvilágítás auto ki) opció 
van kiválasztva, amennyiben a képernyőt egy bizonyos ideig nem érinti 
meg, a háttérvilágítás kikapcsol.
Érintse meg a képernyőt a mellékelt tollal. A kijelző visszajön.

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlő kijelzője elsötétült.

A Backlight Auto OFF (Háttérvilágítás auto ki) funkció a kijelző bizonyos idejű 
érintetlenül hagyása esetén automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást.
Amennyiben a kijelző Set (Beállítás) / Prop (Tulajdonságok), System Setup 
(Rendszerbeállítás) menüben stb. van, a háttérvilágítás nem fog 
automatikusan kikapcsolni.

Bár a Backlight Auto OFF 
(Háttérvilágítás auto ki) opció be van 
állítva, a háttérvilágítás nem kapcsol ki.

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlő nem működtethető, 
vagy a felügyelet nem áll 
rendelkezésre.

Tartsa 5 másodpercig lenyomva az intelligens érintőképernyős vezérlő bal 
oldali képernyőjén lévő [RESET] (Nullázás) gombot.
Ennek a kapcsolónak a megnyomása újraindítja az intelligens érintőképernyős 
vezérlőt.
Ennek a kapcsolónak megnyomása a csoport- vagy zónaütemezési 
beállításokat nem fogja törölni.

Intelligens érintőképernyős vezérlő

Megjegyzés

Az intelligens érintőképernyős vezérlő elektromos alkatrészeinek 
sztatikus elektromossággal való feltöltődése hibához vezethet.
Mielőtt bármilyen műveletet kezdeményezne, mindenképpen 
vezesse le a testében felhalmozott sztatikus elektromosságot.
Az elektromosság levezetéséhez érintsen meg bármilyen földelt 
fémtárgyat (kezelőpanel stb.)

RESET

RESET 
(NULLÁZÁS)

Vigyázat

Egy vékony, hegyes 
tárggyal nyomja 
meg a gomb alatt 

„RESET” felirattal 
ellátott [RESET] 
(Nullázás) gombot.

 • Ne nyúljon más 
kapcsolókhoz.

 • Ne erőltesse a 
kapcsolót ON (Be) 
vagy OFF (Ki) 
helyzetbe, mert 
az a készülék 
részeinek 
megsérüléséhez 
és hibához 
vezethet.
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Az intelligens érintőképernyős vezérlőt úgy tervezték, hogy a 
képernyő bármely részének megnyomását hangjelzés kíséri. 
Ez normális jelenség.

Elem Leírás és hibaelhárítási teendők

A felügyeleti képernyőn hangjelzés 
hallható, ha egy olyan területet nyom 
le, melyhez nincs gomb hozzárendelve.

A felügyeleti képernyő esetén a képernyő 3 másodpercenként 
frissíti magát, hogy a légkondicionálók legutolsó állapotát mutassa. 
A frissítéskor a képernyő remeghet. Ez normális jelenség.

A képernyő szabályos 
időközönként remegni kezd.

A képernyő frissítése a csatlakoztatott légkondicionálókkal való 
kommunikáció állapotától függően eltarthat egy ideig. A frissítés 
pár másodperc alatt megtörténik.

Az intelligens érintőképernyős vezérlő 
képernyőjének megérintésekor 
a vezérlő lassan vált képernyőt.

Az intelligens érintőképernyős vezérlő LCD kijelzőjének bizonyos 
részein előfordulhatnak olyan pontok, melyek sose lesznek 
világosak vagy mindig világosak. Ez normális jelenség.
Az LCD velejárója, hogy a hőmérséklet-változás egyenetlenségeket 
okozhat a kijelzőben. Ez normális jelenség.

LCD

A zónafelügyeleti képernyőn a megjelenő szűrő- vagy elemjelzés 
csak akkor tűnik el, ha a zóna összes szűrő- vagy elemjelzése 
nullázásra kerül.
Keressen olyan légkondicionálókat, melyek a zónában 
megtisztítottakon kívül tisztítás jelzést mutatnak.

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlő zónafelügyeleti képernyőjén 
egy bizonyos zónánál szűrő- 
vagy elemjelzés jelent meg.
A légkondicionálók szűrőjének 
vagy elemeinek megtisztítása 
és a tisztítási jelzés nullázása 
esetén nem tűnik el a szűrő- 
vagy elemjelzés.

Az érintőképernyős kezelőpanel gombjainak a helyzete idővel 
eltolódhat. Tekintse meg az 76. oldali leírást, majd válassza ki a 
Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása) 
opciót.

Az intelligens érintőképernyős vezérlő 
képernyőjén található bármely műveleti 
gomb megnyomását hangjelzés kíséri, 
de a műveletet a vezérlő nem fogadja el.

Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz egy 
csatlakoztatni kívánt légkondicionálót ad hozzá, mind az 
intelligens érintőképernyős vezérlőt, mind a légkondicionálót 
teszt üzemmódban ki kell próbálni.

Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlő teszt 
üzemmódban nem lett kipróbálva, forduljon képviselőnkhöz.

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlőhöz hozzá lett adva 
egy csatlakoztatni kívánt 
légkondicionáló, de az intelligens 
érintőképernyős vezérlő felügyeleti 
képernyőjén nem lehet felügyelni.

Amennyiben iPU, BAC hálózati átjáró csatlakoztatva van, a 
távvezérlés Permitted (Engedélyezve) / Prohibited (Letiltva) 
beállítása nem hajtható végre az intelligens érintőképernyős 
vezérlőn. Amennyiben két intelligens érintőképernyős vezérlő végzi 
a vezérlést, a kettő vezérlő egyikén a Permitted (Engedélyezve) / 
Prohibited (Letiltva) beállítás nem hajtható végre.

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlővel a távvezérlés Permitted 
(Engedélyezve) / Prohibited (Letiltva) 
beállítása nem hajtható végre.

Teendők a termék szervizelése előtt
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A felügyeleti képernyőn az alábbi ábrához hasonlóan látható a System 
Ctal Mng jelzés?

Ez a jelzés az alábbi esetekben jelenik meg.

Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz iPU, BAC hálózati 
átjáró van csatlakoztatva, az alacsony sorrendvezérlés megakadályozása 
beállítás rendelkezésre áll az iPU, BAC hálózati átjárón.
Az alacsonyabb sorrendvezérlés megakadályozása beállítás 
megakadályozza a légkondicionálók intelligens érintőképernyős központi 
vezérlőről és a be/ki vezérlőről való vezérlését, és csak az iPU, BAC 
hálózati átjáró számára teszi lehetővé. Ennek beállítása esetén a System 
Ctal Mng jelzés megjelenik az intelligens érintőképernyős vezérlőn.
Amennyiben kikapcsolja ezt a beállítást, a System Ctal Mng jelzés 
eltűnik, és az intelligens érintőképernyős vezérlővel való működtetés 
elérhetővé válnak.

Elem Leírás és hibaelhárítási teendők

Collective Operation (Együttes 
működés), Start (Elindítás) és Stop 
(Leállítás) gombok nem jelennek 
meg az intelligens érintőképernyős 
vezérlő felügyeleti képernyőjén, és 
a légkondicionálók működtetése le 
van tiltva.

Teendők a termék szervizelése előtt

System Ctal Mng jelzés
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A hibát az alábbiak okozhatják. Ellenőrizze a következőket.
1. A leállítási műveletet a légkondicionáló távvezérlésével hajtotta végre?
2. Amennyiben központi egység van csatlakoztatva ehhez az egységhez, 

a leállítási műveletet a központi egységgel hajtotta végre?
3. Megszakadt a légkondicionáló áramellátása?
4. A légkondicionáló leállításának ütemezése az egység ütemezés 

funkciójával lett regisztrálva?
5. Az egység Heating Optimization (Fűtésoptimalizálás) funkciója be 

van kapcsolva? (A fenti funkció a meleglevegő-befúvás elkerülése 
érdekében a fűtési üzemmódban leállítja a légkondicionálót, 
amennyiben a hőmérséklet-kapcsoló kikapcsol.) (Részletekért lásd 
45., 46. oldal.)

Elem Leírás és hibaelhárítási teendők

A légkondicionálónak 
működnie kéne, de áll.

A hibát az alábbiak okozhatják. Ellenőrizze a következőket.
1. Az indítási műveletet a légkondicionáló távvezérlésével hajtotta végre?
2. Amennyiben központi egység van csatlakoztatva ehhez az egységhez, 

az indítási műveletet a központi egységgel hajtotta végre?
3. A légkondicionáló indításának ütemezése az egység ütemezés 

funkciójával lett regisztrálva?
4. Az egység Temperature Limit (Hőmérsékletkorlát) funkciója be 

van kapcsolva? (A fenti funkció a helyiség-hőmérséklet túlzott 
felmelegedésének, illetve lehűlésének megakadályozása érdekében 
automatikusan bekapcsolja a légkondicionálót.) (Részletekért lásd 
42...44. oldal.)

A légkondicionálónak le 
kéne állnia, de működik.

A hibát az alábbiak okozhatják. Ellenőrizze a következőket.
1. A hőmérséklet-alapértéket vagy az üzemmódot a légkondicionáló 

távvezérlésével módosította?
2. Amennyiben központi egység van csatlakoztatva ehhez az egységhez, 

a hőmérséklet-alapértéket vagy az üzemmódot a központi egységgel 
módosította?

3. A hőmérséklet-alapérték vagy az üzemmód módosításának ütemezése 
az egység ütemezés funkciójával lett regisztrálva?

4. Az egység Change Over (Átkapcsolás) funkciója be van kapcsolva? 
(A fenti funkció az optimális helyiség-hőmérséklet érdekében 
automatikusan átkapcsolja a légkondicionáló üzemmódját és 
hőmérséklet-alapértékét.) (Részletekért lásd 37...41. oldal.)

A hőmérséklet-alapérték vagy 
az üzemmód módosítva lett.

Teendők a termék szervizelése előtt
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System Compulsory Stop 
(Rendszer-kényszerleállás) 
jelzés

A felügyeleti képernyőn az alábbi ábrához hasonlóan látható a 
System Compulsory Stop (Rendszer-kényszerleállás) jelzés?
Ez a jelzés az alábbi esetekben jelenik meg.

Amennyiben a központi kezelőeszközöknek (központi távirányító, 
be/ki vezérlő stb.) – ideértve az intelligens érintőképernyős vezérlőt is – 
meg van adva a kényszerleállás parancs, a jelzés megjelenik.
A kényszerleállás parancs leállítja a központi kezelőeszközhöz 
csatlakoztatott összes légkondicionálót. Mindaddig, amíg a bemeneti 
parancs meg van adva, a légkondicionálók nem működtethetők se a 
központi kezelőeszközökkel, se a távvezérléssel.
A kényszerleállás bemeneti parancs törlése esetén a System Compulsory 
Stop (Rendszer-kényszerleállás) jelzés eltűnik, ezáltal az intelligens 
érintőképernyős vezérlővel való vezérlés lehetővé válik.

Elem Leírás és hibaelhárítási teendők

Collective Operation (Együttes 
működés), Start (Elindítás) és Stop 
(Leállítás) gombok nem jelennek 
meg az intelligens érintőképernyős 
vezérlő felügyeleti képernyőjén, és 
a légkondicionálók működtetése le 
van tiltva.

Teendők a termék szervizelése előtt
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1-00 1-01

Intelligens 
érintőképernyős 
vezérlő Kültéri 

egység

Az 1-00 és 1-01 
beltéri egységek 
az ütemezésnek 
megfelelően 
elindultak. 

Az 1-00 egyszerű 
összekapcsolás 
funkcióval való 
elindítása az 1-01 
beltéri egységet le 
fogja állítani. 

Lehet, hogy a légkondicionáló egységet az egyszerű összekapcsolás-
vezérlés funkció állította le. 
Ellenőrizze az egyszerű összekapcsolás-vezérlés beállításait. 

Az alább leírt esetben az 1-01 légkondicionáló egység nem fog működni. 
(Ha mind az 1-00, mind az 1-01 egység el van indítva, akkor az 1-01 
egységet az egyszerű összekapcsolás-vezérlés funkció le fogja állítani.)

Elem Leírás és hibaelhárítási teendők

A légkondicionáló egység 
nem működik.

Teendők a termék szervizelése előtt

Ebben az esetben, bár az 1-01 egység indításra lett ütemezve, 
az egyszerű összekapcsolás-vezérlés funkció leállítja. 
      Úgy tűnik, az egység nem indult el.
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Ideiglenes intézkedésként, mielőtt szakembereink ki nem derítik 
a hiba okát, kapcsolja ki az intelligens érintőképernyős vezérlő 
tápforrás-megszakítóját. Ez a művelet a légkondicionálók 
távvezérlése számára nagyjából 5 percig elérhetővé tesz minden 
műveletet.
Amennyiben van másik központi kezelőeszköz, valamennyi 
eszköznél zárla le az áramellátást.

Elem Leírás és hibaelhárítási teendők

Az intelligens érintőképernyős 
vezérlő meghibásodik, 
miközben a távvezérlés 
le lett tiltva az intelligens 
érintőképernyős vezérlővel, 
és így a légkondicionálók 
elindítási/leállítási beállításai 
stb. nem hajthatók végre.
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A képernyő fényerőssége, kontrasztszintje, illetve a hangjelzés 
erőssége a szállítás előtt gyárilag beállításra kerülnek. Azonban 
amennyiben nem látja jól a képernyőt, vagy nem hallja jól a 
hangjelzést például a telepítés és használat tényleges kürülményei 
miatt, a képernyő fényerőssége, kontrasztszintje, illetve a 
hangjelzés erőssége az alábbi módon állítható be.

Elem Leírás és hibaelhárítási teendők

A képernyő fényerősségét, 
kontrasztszintjét, illetve a 
hangjelzés erősségét be 
kívánja állítani.

Az egyes szintek folyamatos ellenőrzése mellett az intelligens 
érintőképernyős vezérlő bal odalán, egy csillagfejű csavarhúzóval 
állítsa be a szabályozót (állítható ellenállást).
A hangjelzéserősség-szabályozó, a folyadékkristályos kijelző 
háttérvilágításának fényerősség-szabályozója, valamint a 
kontrasztszint-szabályozó egymás alatt vannak elhelyezve, 
az alábbi sorrendben.

  [A beállítás módja]

Az intelligens érintőképernyős vezérlő elektromos alkatrészeinek 
sztatikus elektromossággal való feltöltődése hibához vezethet.
Mielőtt bármilyen műveletet kezdeményezne, mindenképpen 
vezesse le a testében felhalmozott sztatikus elektromosságot.
Az elektromosság levezetéséhez érintsen meg bármilyen földelt 
fémtárgyat (kezelőpanel stb.)

Megjegyzés

RESET

hangos halk

világos sötét

halvány sötét

Vigyázat

Hangjelzéserősség-
szabályozó

A folyadékkristályos 
kijelző háttérvilágításának 
fényerősség-szabályozója

Kontrasztszint-
szabályozó

 • Mivel mindegyik erősségszabályozó precíziós alkatrész, ne csavarja 
el a kapcsolót túlzott erővel.
Vegye figyelembe, hogy a kapcsoló elromolhat.

 • Ne nyúljon más kapcsolókhoz.
(A hangjelzés erőssége és a folyadékkristályos kijelző 
háttérvilágításának fényerőssége a fent leírt erősségszabályozó 
segítségével állítható be; normál esetben azonban nem szükséges 
a gyári beállítást módosítani.)



Egyesítő adapter csatlakoztatása esetén egy csatlakozót normális és abnormális működési jelekhez, valamint 
együttes indításra/leállításra is használható. Részletekért forduljon a forgalmazóhoz, ahol a terméket vette.
DIII NET-Plus adapter csatlakoztatása esetén is lehetséges további 64 beltériegység-csoport működtetése 
és felügyelete (intelligens érintőképernyős vezérlő plusz DIII NET-Plus adapter: összesen 128 csoport).

A PC-ről való felügyelet a webes e-mail funkció segítségével lehetséges.
(Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz opcionális webes szoftver szükséges)

CN2 LAN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2 F1,F2 F1,F2

F1,F2 F1,F2

DIII NET-Plus adapter

RS-232C

Maximum 64 csoportig

Maximum 64 csoportig

Maximum 16 egységig

Maximum 16 egységig

Kényszerleállítás parancs

Mérőeszköz (max. 3 egység)

Mérőeszköz (max. 3 egység)

Tápforrás
100...240 V AC

50/60 Hz

L
N

L,N
(L1,L2)

KapcsolóBiztosíték (10 A)

Földelés
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Opciók

Központi felügyeleti panel
(Együttes indítás, leállítás és 
hibafelügyelet érintkezéssel)

Egyesítő adapter a 
számítógépes vezérléshez

(Amennyiben az opcionális Power Proportional 
Distribution (teljesítményarányos elosztás) 
kártyát használja) (Amennyiben az opcionális Power Proportional Distribution 

(teljesítményarányos elosztás) kártyát használja, a 
csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum 64.)

(Amennyiben az opcionális Power Proportional 
Distribution (teljesítményarányos elosztás) 
kártyát használja)

(Amennyiben az opcionális Power Proportional Distribution 
(teljesítményarányos elosztás) kártyát használja, a 
csatlakoztatható beltéri egységek száma maximum 64.)

Kültéri 
egység

Kültéri 
egység



Műszaki jellemzők

Méretek

Teljesítmény

Áramfogyasztás

Kényszerleállás-bemenet

Méret

Tömeg

AC 100...240 V   50/60 Hz

Max. 10 W

230 × 147 × 107 (Sz × M × H)

1,2 kg

Normál esetben bontott érintkező

Zárási áram: nagyjából 10 mA

A termék műszaki jellemzői és kinézete előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

14
7 90

230 50 57
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Műszaki jellemzők



Értékesítés utáni szolgáltatás
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Értékesítés utáni szolgáltatás

 • A termék javíttatása esetén készítse 
elő az alábbi adatokat.

 • Javítás a garanciális időszak 
letelte után
Forduljon a forgalmazóhoz. Amennyiben a 
funkciók javítással helyrehozhatók, a termék a 
kérésnek megfelelően javításra kerül, melynek 
költségét a vevő állja.
(Garanciaidő ... a beszereléstől számított egy év)

 • Típus neve
 • Beszerelés ideje
 • Körülmények – a lehető legrészletesebben
 • Cím, név, telefonszám

 • Kérdések
Értékesítés utáni szolgáltatásért forduljon a 
forgalmazóhoz, ahol a terméket vette, vagy 
a legközelebbi szervizállomáshoz.

 • Áthelyezés
Az áthelyezéshez professzionális módszerek 
szükségesek. Mindenképpen forduljon a 
forgalmazóhoz, ahol a terméket vette, vagy 
egy szervizállomáshoz.
Az áthelyezéssel kapcsolatban felmerült 
költségeket a vevő állja.



EM04A055A

Az ISO 14001 hatékony környezetközpontú irányítási
rendszert biztosít, amellyel az emberek egészségét és a
környezetet megvédi ipari tevékenységeink,termékeink és
szolgáltatásaink potenciális kihatásaitól, és hozzájárul a
környezet minőségének a megőrzéséhez és
feljavításához.

Az LRQA igazolványa szerint, a Daikin Europe N.V.
minőségbiztosítási rendszere megfelel az ISO 9001
szabvány előírásainak. Az ISO 9001-es szabvány a
dizájnra, a fejlesztésre, a gyártásra és a termék
szervizelésére vonatkozó minőségbiztosítási kérdésekkel
foglalkozik.

A Daikin cég termékei megfelelnek azoknak az európai
jogszabályoknak, amelyek szavatolják a termék
biztonságosságát.
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A jelen katalógus csak tájékoztatásul szolgál, és nem jelent a Daikin Europe
N.V. számára kötelező ajánlatot. A Daikin Europe N.V. a legjobb tudása
alapján állította össze a jelen katalógus tartalmát. Sem kifejezett, sem
hallgatólagos jótállást nem vállal a tartalom és a benne bemutatott termékek
és szolgáltatások teljességéért, megbízhatóságáért vagy adott célra való
alkalmasságáért. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít bármilyen
felelősséget a katalógus használata és/vagy értelmezése alapján felmerülő
vagy azzal kapcsolatos, legszélesebb értelemben vett közvetlen vagy
következményes kárért. Minden tartalom a Daikin Europe N.V.  

A Daikin légkondicionáló berendezések,
kompresszorok és htberendezések gyártójaként
elfoglalt egyedülálló pozíciója miatt közeli
kapcsolatba kerül a környezetvédelmi kérdésekkel. A
Daikinnak már évek óta az a szándéka, hogy vezet
szerepet töltsön be olyan termékek szállításában,
amelyek korlátozott hatással vannak a környezetre.
Ez a kihívás ökológiailag tudatos tervezést és a
termékek széles skálájának és egy energiakezel
rendszernek a kifejlesztését igényli, ami az energia
megrzéséhez és a hulladék csökkentéséhez vezet.

A Daikin Europe N.V. résztvesz az Eurovent
Légkondiciónálókat (AC), folyadékhűtőket (LCP) és
hűtőspirálegységeket (FC) tanúsító programjában, a
tanúsított modellek igazolt adatai az Eurovent
Directoryban vannak felsorolva.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende - Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende




