Klimatizačný systém

Usmernenie/Odporúčané nastavenia
Odporúčané nastavenia:

Stlčením tlačidla settings
sa dostanete do hlavného

Ochrany proti zamrznutiu
• ochrana proti mrazu: ON
• teplota ochrany proti mrazu: 5°C

menu zariadenia.

V menu si podľa požiadavky
prispôsobujete nastavenia.

Absolútna odchýlka vlhkosti vzduchu
• rozdiel: 0,5 g/m³
Minimálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu
• 40 %

Tlačidlá left/right
slúžia na presun cez menu.
Na prepínanie medzi viacerými
parametrami
taktiež
použite
left/right.

Ventilátor s rekuperáciou tepla
- čas prevádzky : 10 min
- čas prestávky : 10 min
Ventilátor bez rekuperácie tepla
- čas prevádzky : 10 min
- čas prestávky : 10 - 20 min

Parametre si prispôsobujete
tlačidlami up/down.

Z hlavného menu vyberáte jednotlivé
položky menu.
Nastavenia potvrdíte
tlačidlom OK.
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Klimatizačný systém
settings
date/time
set (OK)
settings
factory settings
reset (OK)

settings

Základné menu nastavení

Pre nastavenie
parametrov stlačte settings.
Prvý krok je nastavenie času a dátumu
"time and date".
Zmeny potvrďte tlačidlom OK.

date/time
06.10.2016
15:16
confirm (OK)

tlačidlom reset.
Týmto spôsobom reštartujete zariadenie.

<-abort

reset-> Pre zrušenie nastevenia predvolených hodnôt
settings

Jazyk nastavíte stlačením tlačidla OK.

Sprache/language
set (OK)

settings

Prednadstavené hodnoty nastavíte pravým

settings

Prednadstavené hodnoty od výrobcu nastavíte
tlačidlom OK.

Sprache/language
english
Prevádzkový režim nastavíte stlačením tlačidla
OK.

settings

operating mode
set (OK)

Tlačidlá up/down slúžia na nastavenie času
a dátumu.
Nastavenia potvrdíte tlačidlom OK.

operating mode
humidity control

stačte ľavé tlačidlo abort.
.
Tlačidlami hore/dolu - up/down si zvolíte
jazyk. Výber potvrdíte stlačením OK.
Nastavenia od výrobcu: Deutsch/German
(Nemecká verzia/Anglická verzia)
Tlačidlá up/down slúžia aj na výber
prevádzkového systému: regulácia vlhkosti
"humidity control", alebo regulácia teploty
"temperature control".
Nastavenia potvrdíte tlačidlom OK.
Nastavenie od výrobcu: regulácia vlhkosti
vzduchu (humidity control)
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settings

Pre nastavenie času vypnutia displeja "display-offtime", stlačte tlačidlo OK.

display-off-time
set (OK)

settings
test run
set (OK)

settings
forced ventilation
set (OK)

settings
display-offtime off: 60 s

ventilation active
exit (OK)

Skúšku „test-run“ spustíte tlačidlom OK. Ak je
elektrický kábel pripojený správne, ventilácia sa
spustí. V opačnom prípade bude potrebné
znovu zapojiť ventilátory.
Skúšku zastavíte opätovným stlačením OK.

settings
forced ventilation
timeframe 1
set (OK)

Pri vynútenom vetraní "forced ventilation"
môžete vyberať z troch časových rámcov.
Tlačidlami up/down nastavíte požadovaný
čas. Nastavenia potvrdíte tlačidlom OK.
Nastavenia od výrobcu: off (vypnuté)

settings

Funkciu spustenia skúšky "test run", zahájite
stlačením tlačidla OK.

Stlačením tlačidla OK nastavíte
vynútené/rýchle vetranie "forced ventilation".

timeframe 1
beginning 14:00
run-time: 15 min
confirm (OK)
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Čas vypnutia displeja "display-off-time"
volíte tlačidlami up/down: nikdy, 30s alebo
60s.
Nastavenia potvrdíte tlačidlom OK.
Nastavenie od výrobcu: 60 sekúnd

Čas vynútenej ventilácie volíte s použitím
up/down.
Tlačidlami left/right sa prepínate medzi
parametrami: spustenie "beginning" a čas
trvania "run-time". Up/down slúži aj na
nastavenie času trvania ventilácie.
Nastavenia potvrdíte tlačidlom OK.
Rozsah nastavení:
Spustenie "beginning" : 00:00 do 23:30
Čas trvania "run-time" : 0 do 120 min

Prevádzkový režim: Regulácia vlhkosti
absolute humidity
inside: 9,4 g/m³
outside: 15,5 g/m³
fan: stopped

temperature
inside: 21,8 °C
outside: 14,3 °C
fan: stopped

relative humidity
inside: 30,6 %
outside:
50,7 %

fan: stopped

parameter



frost
protection
state: ON

Temp. min.: 5°C




parameter
 
 relative humidity
minimum value: 10 %

Ukazovateľ celkovej vlhkosti "absolute
humidity" monitoruje aktuálnu celkovú
resp. absolútnu vlhkosť vzduchu vnútri
"inside" a vonku "outside" v g/m³ vzduchu.

parameter
absolute humidity
differen.: 0,7g/m³

Ukazovateľ teploty "temperature"
monitoruje aktuálnu nameranú teplotu
vzduchu vnútri "inside" a vonku "outside" v
°C.

parameter
run/pause time
run time: 10 min
pause time: 10 min

Ukazovateľ relatívnej vlhkosti "relative
humidity" monitoruje aktuálnu nameranú
relatívnu vlhkosť vzduchu vnútri "inside" a
vonku "outside" v percentách (%).

parameter
ventilation active

from: 00:00
to: 00:00

Ochrana proti mrazu "frost protection".
Tlačidlá up/down pre zapnutie a vypnutie
ON/OFF. Pravým tlačidlom right
nastavujete teplotu. Tlačidlami up/down
zvolíte min. teplotu ochrany proti mrazu.
rozsah "temp. min." : 0°C do 15°C
Nastavenia od výrobcu:
Stav ochrany proti mrazu "Frost Protection
State": ON (zapnutý)
Min. teplota "Temp. Min.": 5°C


date/time
06.10.2016
15:16

Nastavenia relatívnej vlhkosti "relative
humidity".
Min .relatívnu vlhkosť regulujete tlačidlami
up/down v %. Ventilátor beží kým sa
nedosiahne min. relatívna vlhkosť.
Rozsah nastavenia: 0 - 100 %
Nastavenia od výrobcu: 10 %
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Nastavenia absolútnej vlhkosti "absolute humidity".
Pre úpravy a nastavenia rozdielu použite
tlačidlá up/down. Keď je zaznamenaný nastavený
alebo väčší rozdiel absolútnej vlhkosti ventilátor
sa spustí.
Rozsah nastavenia: 0 - 3,0 g/m³.
Nastavenia od výrobcu: 0,7 g/m³
Čas prevádzky "run time"/ a čas prestávky
"pause time". Up/down pre nastavenie/úpravy
intervalov prevádzky a prestávky (v min.).
Stlačte pravé tlačidlo right a vyberajte
nastavenia času prestávky.
Rozsah nastavenie: 0 - 60 min.
Nastavenia od výrobcu: 10 min
Čas aktívnej ventilácie "ventilation active" .
Čas začatia ventilácie nastavíte tlačidlami
up/down. Vypnutie systému v určitý deň a čas
nastavíte pravým right tlačidlom.
Rozsah nastavenia: 00:00 - 23:30
Nastavenia od výrobcu: 00:00 - 00:00


Zobrazuje aktuálny dátum a čas "date/time".

Prevádzkový systém: Regulácia teploty
temperature
inside: 21,8 °C
outside: 14,3 °C
fan: active
relativ humidity
inside: 30,6 %
outside: 50,7 %

parameter
temperature
min.: 10 °C
max.: 20 °C

parameter
ventilation active
from: 00:00
to: 00:00

date/time

Ukazovateľ teploty "temperature" zobrazuje aktuálne nameranú
teplotu vo vnútri "inside" a vonku "outside" v °C.

Ukazovateľ relatívnej vlhkosti "relative humidity" zobrazuje
aktuálne nameranú relatívnu vlhkosť vo vnútri "inside"
a vonku "outside" v percentách (%).

Nastavenia teploty "temperature".
Tlačidlami up/down nastavíte minimálnu teplotu "min."
Pravým tlačidlom right zvolíte maximálnu teplotu "max."
Rozsah nastavenia: "min.": 5 - 20°C , "max.": 15 - 40°C
Nastavenia od výrobcu: "min.": 10°C , "max.": 20°

Čas aktívneho prevetrávania "ventilation active" .
Tlačidlami up/down nastavíte čas dňa, kedy sa ventilácia spustí.
Pravým tlačidlom right zvolíte čas dňa pre vypnutie systému.
Rozsah nastavenia: 00:00 - 23:30
Nastavenia od výrobcu: 00:00 - 00:00

Zobrazuje aktuálny dátum a čas "date/time".

06.10.2016
15:16
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