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Szerzői jogok
A központi vezérlőegység használati utasításának tartalma nemzetközi szerzői jogvédelem és a
számítógépes programok védelméről szóló törvény védelme alatt áll. A Használati utasítás
tartalmát és az abban említett programokat csak az LG Electronics lincesze alatt lehet használni,
szigorúan betartva a felhasználói szerződés rendelkezéseit.
Az LG Electronics előzetes jóváhagyása nélkül a Használati utasítás másolatai vagy annak
bármely része nem reprodukálható vagy terjeszthető semmilyen formában.

Bejegyzett védjegyek
A központi vezérlőegység a LG Electronics bejegyzett védjegye. Minden más termék és
cégnév azok tulajdonosainak védjegye és kizárólag illusztráció céljára használtuk őket.

MAGYAR

Copyright © 2014 LG Electronics. Minden jog fenntartva.
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Hogyan használja a Használati utasítást?
A központi vezérlőegység használata előtt, kérjük, olvassa át ezt a Használati utasítást az elejétől
a végéig. Tartsa a kézikönyvet olyan helyen, amely könnyen hozzáférhető.

A Használati utasításban alkalmazott jelölések
• A rendszerben szereplő vezérlő gombokat félkövér betűtípussal jelöltük szögletes
zárójelben ([ ]).
Például: [OK], [Save]
• A programban megjelenő opció-elnevezéseket félkövér betűtípussal jelöltük.

MAGYAR

Például: Start, Programs
• A rendszer által használt billentyűzet-leütéseket félkövér betűtípussal jelöltük csúcsos
zárójelben (< >).
Például: <Esc>
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BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A termék telepítését csak az LG márkaszervíz telepítési szakembere végezheti.
• A nem szakember által elvégzett telepítés következményeként fellépő bármilyen
problémáért a felhasználó felelős és a garancia ezekre nem vonatkozik.
• Az alábbi biztonsági óvintézkedések célja az előre nem látott veszélyek vagy
megrongálódások megelőzése.
• A termék üzleti vagy családi otthonokon kívüli felhasználására készült és sikeresen
teljesítette az elektromágneses interferencia tesztet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést, akár halált is okozhat.

VIGYÁZAT
Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést vagy a termék megrongálódását is okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS
Telepítés
• A termék újra-telepítéséhez, kérjük, forduljon a termék értékesítőjéhez, akitől azt
beszerezte, vagy újratelepítésre szakosodott szervízközponthoz.
- A termék illetéktelen személy általi telepítése tüzet, áramütést, robbanást, sérülést vagy
a termék hibás működését okozhatja.
• Ne csavarja meg vagy ne rongálja meg a tápkábelt.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• A villamossági munkák elvégzéséhez forduljon a termék értékesítőjéhez, vagy szervízközponthoz.
- A termék illetéktelen személy általi szétszerelése vagy javítása tüzet vagy áramütést
okozhat.
• A terméket esőtől védett helyre telepítse.
- Ha a terméket víz éri az annak hibás működését okozhatja.
• A terméket ne telepítse nyirkos, párás helyre.
- Ha a terméket nedvesség, nyirkosság éri az annak hibás működését okozhatja.
• A termék telepítéséhez, kérjük, forduljon a termék értékesítőjéhez, akitől azt beszerezte,
vagy egy szervízközponthoz.
- A termék illetéktelen személy általi telepítése tüzet, áramütést, robbanást, sérülést vagy a
termék hibás működését okozhatja.

MAGYAR

FIGYELMEZTETÉS
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• A telepítési kézikönyv és a megadott kapcsolási rajz szerinti elvégzendő villamossági
munkákat bízza villanyszerelőre.
- A nem megfelelő kábelek használata vagy a szakszerűtlenül elvégzett villanyszerelési
munkák tüzet vagy áramütést okozhatnak.
• A terméket ne helyezze tűzforrás közelébe,
- mivel könnyen lángra kaphat.
• Ha a termék kórházban vagy kommunikációs bázisállomáson kerül telepítésre,
biztosítson elegendő berendezést az elektromos zajvédelemhez!
- Ezek hiányában a termék hibásan működhet vagy más termékek rendellenessen működhetnek.
• Rögzítse a terméket telepítéskor.
- A termék leeshet vagy hibásan működhet, ha telepítéskor nincs rögzítve.

MAGYAR

• A termék helyes telepítéséhez, alaposan olvassa át a kézikönyvet.
- Ellenkező esetben, a helytelen telepítés tüzet vagy áramütést okozhat.
• A termék huzalozásához ne használjon nem szabványos kábelt és ne feszítse
meg a kábeleket.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• A tápkábelt és a kommunikációs kábelt biztonságosan csatlakoztassa.
- Ezek nem biztonságos csatlakoztatása tüzet vagy áramütést okozhat.
• A tápkábelt ne csatlakoztassa a kommunikációs csatlakozó-kimenethez.
- Ez tüzet, áramütést vagy a termék hibás működését okozhatja.
• A terméket ne telepítse tűzveszélyes gázok közelébe.
- Ez tüzet, áramütést, robbanást, sérülést vagy a termék hibás működését okozhatja.

Használat
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne cserélje le vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt tetszés szerint!
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Használja a termékkel együtt leszállított kábelt.
- A nem szabványos kábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.
• A tápkábel közelében ne használjon melegítő készüléket.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Gondoskodjon arról, hogy a terméket soha ne érje víz.
- Ez áramütést vagy a termék hibás működését okozhatja.
• A termékre ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt.
- Ez a termék hibás működését okozhatja.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
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• A terméket ne érintse meg nedves kézzel.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Használjon szabványos komponenseket.
- A jogosulatlan termék használata tüzet, áramütést, robbanást, sérülést vagy a termék hibás
működését okozhatja.
• Ha a termék vízbe került/esett, azonnal forduljon a szervízközponthoz.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• A terméket ne rázza és ütögesse.
- Ez a termék hibás működését okozhatja.
• A termék közelében ne tároljon vagy használjon tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagot.
- Ez tüzet vagy a termék hibás működését okozhatja.

• Gyerekek és idősek csak felügyelet mellett használhatják a terméket.
- A gondatlanság balesetet vagy a termék hibás működését okozhat.
• A felügyelet célja, hogy megóvja a gyerekeket attól, hogy a termékhez hozzáférjenek.
- A termék megrongálódhat vagy leeshet, s ez megsebesítheti a gyerekeket.
• Ne feledkezzen meg a kézikönyvben megadott üzemelési hőmérsékletről!
Ha a kézikönyv nem adja meg az üzemelési hőmérséklet-tartományt, a terméket
használja a 0 és 40 °C (32 és 104 °F) hőmérséklet közötti tartományban.
- Ha a terméket ezen a tartományon kívül használja, az annak komoly károsodását okozhatja.
• Ne nyomja meg a kapcsolót vagy a gombot éles tárggyal.
- Ez áramütést vagy a termék hibás működését okozhatja.
• A termék huzalozásakor kapcsolja ki a készüléket, mivel a bekapcsolt termék mellett végzett huzalozás
- tüzet vagy áramütést okozhat
• Ha furcsa hangot hall vagy szagot érez a termék közelében, azonnal kapcsolja ki.
- Tűz és áramütés veszélye állhat fenn.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a termékre.
- Ez a termék hibás működését okozhatja.
• A termékre ne permetezzen vizet vagy ne tisztítsa azt nedves ruhával.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne használja a terméket állatok és növények, értéktárgyak, műtárgyak őrzésére vagy egyéb
különleges célokra.
- Ez a vagyontárgyak megrongálódását okozhatja.
• Gondoskodjon a csomagolóanyag biztonságos lerakásáról.
- A csomagolóanyag személyi sérülést okozhat.

MAGYAR

• A terméket ne szerelje szét, javítsa vagy renoválja önkényesen, tetszés szerint.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
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VIGYÁZAT!
Telepítés
• A terméket olyan helyen szerelje fel, ahol biztosított a termék súlyának biztonságos megtartása.
- Ellenkező esetben a termék leeshet és tönkremehet.
• A terméket ne használja olaj, pára vagy kéngáz közelében.
- Ezek hatással lehetnek a termék teljesítményére vagy megrongálhatják azt.
• Ellenőrizze a névleges áramkapacitást.
- A nem megfelelő kapacitás tüzet vagy a termék hibás működését okozhatja.

MAGYAR

• Használja a termékkel leszállított adaptert vagy 2 24 V~ transzformátort, a modelltől
függően.
- A nem szabványos adapter használata a termék hibás működését okozhatja. Az Egyesült
Államokban értékesített AC Smart csomgban nincs adapter.
• Vigyázzon arra, hogy a termék mozgatáskor ne essen le vagy ne rongálódjon meg.
- Ez a termék hibás működését vagy személyi sérülést okozhat.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábelt megfelelően csatlakoztatta, annak érdekében
hogy megakadályozza nedvesség, víz vagy rovarok behatolását a termék belsejébe.
- A termék belsejébe került idegen tárgy áramütést vagy a termék hibás működését
okozhatja.

Használat
• A termék tisztításához használjon tiszta ruhát és ne használjon oldószer-alapú mosószert.
- Az oldószer-alapú mosószer használata tüzet vagy termékdeformációt okozhat.
• A panelt ne érintse meg (ne koppintson rá) hegyes vagy éles tárggyal.
- Ez áramütést vagy a termék hibás működését okozhatja.
• A termék fémanyaggal nem érintkezhet.
- Ez a termék hibás működését okozhatja.
• Kapcsolja ki a terméket ha csírátlanítást vagy fertőtlenítést végez.
- Ellenkező esetben, a termék szabálytalanul működhet.
• A termék belsejét ne érintse meg.
- Ez a termék hibás működését okozhatja.
• Ellenőrizze a termék állapotát, ha a terméket huzamosabb időn át használta.
- Ha a terméket hosszabb ideig használta folyamatosan, annak állapota romolhat s ez
személyi sérülést okozhat.
• Ne hagyja a terméket virágváza, vizespalack vagy egyéb folyadék közelében.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
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• Transzformátor kiválasztása:
- Olyan szigetelő terméket válasszon ki, amely megfelel a IEC61558-2-6 és a NEC 2. osztály szabványoknak.
- Emellett, a transzofmátor kiválasztásánál vegye figyelembe a modulok, tartozékok és telepített
berendezések kombinált áramfogyasztását.
Főmodul-áram: 24 V~, 850 mA
- Ha 12 V egyenáramot használ, akkor a termékkel leszállított adaptert használja. Az adaptert
az Egyesült Államokban értékesített AC Smart csomag nem tartalmazza.
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A osztályú eszköz

Megjegyzés:
A felszerelés tesztelése bizonyította, hogy az eleget tesz az A osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeknek a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) szabályainak
15. részével összhangban.
A határértékek megállapítása a berendezés kereskedelmi környezetben történő működéséből
származó káros interferenciák elleni elfogadható szintű védelem biztosításának megfelelően történt.

MAGYAR

Ez a berendezés rádiófrekvenciás erőteret állít elő, használ és sugározhat, és ha nem a kézikönyv
útmutatásainak megfelelően került beszerelésre és használatra, akkor káros interferenciákat
okozhat a rádiós kommunikációban. A berendezés lakóövezetben történő működtetése valószínűleg
káros interferenciát okoz, amelynek megszüntetését a felhasználónak kell elvégeznie saját költségén.

Vigyázat!
A megfelelőségért felelős gyártó kifejezett jóváhagyása nélkül elvégzett módosítások és
változtatások semmissé tehetik a felhasználó jogát a berendezés használatára.

A régi készülék kiselejtezése
1. Ha a termékhez ez az áthúzott szemetes kannás jel van csatolva,
akkor az azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EC sz. európai
irányelv hatálya alá esik.
2. Minden villamos és elektronikus terméket a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell kiselejtezni a hatóságok vagy a helyi hatóságok által
az erre a célra kijelölt begyűtőkbe.
3. Régi készülékének megfelelő módon történő kiselejtezése révén
elkerülhetőek az esetleges környezeti és közegészségügyi negatív
következmények.
4. Részletes információkért a régi készüléke kiselejtezése tekintetében
forduljon az illetékes városi hatóságokhoz, a hulladékszállító
szolgálathoz vagy az értékesítőhöz, akinél a terméket megvásárolta.

INDÍTÁS
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INDÍTÁS
Ebben a részben magyarázatot kap a környezetbeállításhoz szükséges rendszer-csatlakoztatásról
és regisztrálásról (a központi vezérlőegység használata előtt).

Be- és kijelentkezés
Az alábbiakban elmagyarázzuk, hogyan kell be- és kijelentkezni a központi vezérlőegységbe.

A kézikönyv a központi vezérlőegység szabványos felszerelésének használatára vonatkozik.

Megjegyzés:
• A webes vezérléshez telepíteni kell az Adobe Flash Player-t.
(Ajánlott specifikáció: Adobe Flash Player 11)
• A speciális (^), (‘) és (,) karakterek nem állnak rendelkezésre.

MAGYAR

A központi vezérlőegység nem csak a berendezésről, hanem az internetről is vezérelhető. Ha
megadja a központi vezérlőegység IP címét az internetes címsorban, más program telepítése
nélkül, a központi vezérlőprogram vezérlőegysége a web-szerveren át automatikusan elvégzi
a különböző műveleteket.
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Bejelentkezés
A bejelentkezés a következőképpen történik:

1.
2.

Kapcsolja be a központi vezérlőegységet.
A bejelentkezési ablakban adja meg az azonosítóját és a jelszavát, majd kattintson (koppintson)
a [Confirm] (megerősítés) gombra.
• Ezzel a bejelentkezés megtörtént.

MAGYAR

Kijelentkezés
A kijelentkezés a következőképpen történik:

1.

Kattintson (koppintson) a [Logout] (kijelentkés) gombra a vezérlőegység nyitóoldalának
jobb felső részén.
• Ezzel a kijelentkezés megtörtént.
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A kezdőképernyő felépítése és funkciói
Az alábbiakban a kezdőképernyő felépítését és jellemzőit adjuk meg.

①

②

④

⑤

⑥

⑦

Sorszám

Tétel

①

Futási állapot
(Egység)

②

Idő

③

Mai ütemezés

④

Főmenü

⑤

Kezdő

⑥

Menü nézet

⑦

Jelenlegi menü

Leírás
Eszközműködés, -leállás vagy -hiba ellenőrzése.
Jelenlegi dátum és idő ellenőrzése.
(Az időjárási adatok ellenőrzéséhez internet-csatlakozás szükséges.)

• A regisztrált ütemezés időrendi sorrendben történő ellenőrzése.
• Kattintson (koppintson) a [+] gombra az ütemezési
menüben történő mozgásra.
A központi vezérlőegység főmenüjének használata.
Visszatérés a kezdőlapra.
Aktív menü megjelenítése.
Aktív menü elnevezésének megjelenítése.

MAGYAR
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A PROGRAM HASZNÁLATA
Az alábbiakban magyarázatot kap arra, hogyan használja központi vezérlőegység funkcióit.

Vezérlés/felügyelet
Az alábbiakban elmagyarázzuk a vezérlés/felügyelet menü opcióit.

A vezérlés/felügyelet képernyő felépítése és jellemzői
Az alábbiakban elmagyarázzuk a vezérlés/felügyelet képernyő felépítését és jellemzőit.

⑤
Sorszám
①
②

Tétel
Select/Deselect All (Minden kijelölése/
kijelölés megszüntetése)

[Filter] gomb

④

View Type Select
(Nézet típus kijelölése)

⑥

⑥

③

④

⑦
Leírás

Minden csoporton belüli eszköz kijelölése/kijelölés megszüntetése.

[Drawing] (alaprajz)gomb Egy csoport alaprajzainak megtekintése.

③

⑤

②

A vezérlésre és megfigyelésre kijelölendő
eszköz-típusok kijelölése.
Nézet típusának kijelölése a megfigyelés-képernyőhöz
(Icon/Simple/Detail) (Ikonnézet/Egyszerű/Részletek)
(A nézet-típussal kapcsolatos részleteket lásd a 12. oldalon!)

Group List (Csoportlista) Eszközcsoport-lista ellenőrzése.
Felügyelet-képernyő

Eszköz állapotának ellenőrzése.

MAGYAR

①
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Sorszám

⑦

Tétel

Leírás

Eszközvezérlő mező

• Az eszköz vezérlés-menüjének megjelenítése.
• Az eszközvezérlő mező menü több menüt
jelenít meg, az eszköztől függően.
(A vezérlés menüvel kapcsolatos részleteket
lásd a 17. oldalon)

Nézet-típus
A vezérlés/megfigyelés menüben három nézet választható (ikonnézet, egyszerű és részletek).
A továbbiakban bemutatjuk a képernyő nézettípusonkénti szerkezetét és jellemzőit.

MAGYAR

Ikonnézet
A vezérlési állapotok megjelenítése ikonokkal történik. Az eszköz ikonjainak a felépítése és
jellemzői a következők:

①
②

④

③

⑤
⑥

Sorszám
①

Tétel
Működési mód és
eszközállapot ikon

Leírás
Az ikondoboz felső részének színe mutatja a
pillanatnyi üzemmódot és az eszköz állapotát ikon
jeleníti meg.
A vezérelni kívánt eszköz megjelenítése ikonként történik.

②
③
④
⑤
⑥

Eszköz-ikon

Az ábrázolt eszköz lehet, hogy nem a valódi eszköz
kinézetét tükrözi.

Pillanatnyi hőmérséklet Pillanatnyi hőmérséklet megjelenítése.
Működési üzemmód
Kívánt hőmérséklet
Eszköz elnevezése

Az eszköz üzemmódjának a megjelenítése.
A kívánt hőmérséklet megjelenítése.
Az eszköz elnevezésének a megjelenítése.

A PROGRAM HASZNÁLATA
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Egyszerű nézet
Csak a vezérlőeszközt és az üzemmódot jeleníti meg.

①
②

Sorszám

Tétel

①

Üzemmód

②

Eszköz-ikon

Leírás
A szövegmező színe mutatja a pillanatnyi üzemmódot.
A vezérelni kívánt eszköz megjelenítése ikonként történik.

A vezérlőeszköz minden tulajdonságának részletes és táblázatos megjelenítése.

MAGYAR

Részletek

14
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A felügyelet képernyő színei és ikonjai

Szövegmező-színek és üzemmód ikononként
Szín

Ikon

Működési üzemmód
Hűtés
Szellőzés, általános

(Kék)

Fűtés

MAGYAR

Szellőzés, villamos hőfejlesztés

(Narancssárga)

Páramentesítés
(Sötétkék)

Ventilátor
(Égszínkék)

Energiatakarékosság
(Zöld)
Auto
Szellőzés, auto

(Lila)

-

BEKAPCSOLVA és rövid

-

KIKAPCSOLVA és nyitott

(Sárga)

(Szürke)

-

Hiba

A PROGRAM HASZNÁLATA
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Eszközállapot-ikon
Ikon

Eszközállapot
Szűrőcsere

Teljes zár be

Csúcsérték/szükséglet-szabályzás

Vezérlőeszköz-ikon
Ikon

Eszköz típusa
Beltéri eszköz

ERV (Hővisszanyerős szellőztető ventilátor)

Légkezelő

AWHP

Hűtőberendezés

DI

DO

DOKIT

MAGYAR

Ütemezés

16
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Eszközök vezérlése
Az eszközök vezérlése az alábbiak szerint történik.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Control/Monitor] menüikonra.
A csoportlistán kattintson (koppintson) a vezérelni kívánt eszközcsoportra.
• Megjelenik az eszközfelügyelet-képernyő.

3.

A csoportlistán kattintson (koppintson) arra az eszközre, amelyet szabályozni kíván.
• Az összes eszköz kijelöléséhez kattintson a felső részen lévő

gombra.

• Az eszközvezérlés a képernyő alján jelenik meg.

4.

Az eszközvezérlő mezőben állítsa be az eszköz vezérlési állapotát.

MAGYAR

• Az eszközvezérlő mező, eszköztől függően más-más menüt jelenít meg. Az
eszközönkénti vezérlési felületekre vonatkozó tájékoztatást a 17. oldalon találja
meg, az Eszközönkénti vezérlési menük részben.

5.

A beállítások befejezése után kattintson az [Apply] (alkalmaz) gombra.

A PROGRAM HASZNÁLATA
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Eszközönkénti vezérlési menük
A vezérlő mezőben a menü eszközönként különbözik. Az alábbiakban eszközönként mutatjuk be
a vezérlő menü változatait.

Beltéri eszköz
A beltéri eszközvezérlés menü és annak tulajdonságai:

Működés
GoTo (Ugrás)

Leírás
• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
[Schedule▶] (Ütemezés) gomb: Ugrás az Ütemezés menüre.

Room (Szoba)

Pillanatnyi hőmérséklet megjelenítése.

Set Temperature
(Hőmérséklet
beállítása)

Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a hőmérséklet beállításához.
(A beállítható minimum/maximum hőmérsékletek modellenként
változhatnak).

Mode (Üzemmód)

Fan Speed
(Ventilátor
sebessége)

• [COOL] gomb: Hűtés üzemmód.
• [HEAT] gomb: Fűtés üzemmód.
• [AUTO] gomb: Felméri a működési környezet feltételeit és automatikusan
beállítja az optimális üzemmódot.
• [DRY] gomb: Páramentesítés az esős időszakban, ill. magas páratartalom
esetén. Ebben az üzemmódban a hőmérséklet-beállítás nem lehetséges.
• [FAN] gomb: A ventilátor légtisztítást végez hőmérséklet-szabályzás
nélkül. Ebben az üzemmódban a hőmérséklet-beállítás nem lehetséges.
•
•
•
•

[LOW] gomb: A ventilátor sebessége alacsony.
[MED] gomb: A ventilátor sebessége közepes.
[HIGH] gomb: A ventilátor sebessége gyors.
[AUTO] gomb: A ventilátor sebességének automatikus beállítása
(lassú, közepes és gyors).

Swing (Légterelés)

• [Set] (beállítás) gomb: A terelőlapátok automatikus oszcillációjának bekapcsolása.
• [Clear] (töröl) gomb: A terelőlapátok automatikus oszcillációjának kikapcsolása.

[Detail. ▶] gomb

Részletek szabályzása.

MAGYAR

Tétel
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• Beltéri egység finomszabályzása.

MAGYAR
Tétel
Működés
Beállítás

Leírás
• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a hőmérséklet beállításához.

Üzemmód

• [COOL] gomb: Hűtés üzemmód.
• [HEAT] gomb: Fűtés üzemmód.
• [AUTO] gomb: Felméri a működési környezet feltételeit és automatikusan
beállítja az optimális üzemmódot.
• [DRY] gomb: Páramentesítés az esős időszakban, ill. magas páratartalom
esetén. Ebben az üzemmódban a hőmérséklet-beállítás nem lehetséges.
• [FAN] gomb: A ventilátor légtisztítást végez hőmérséklet-szabályzás
nélkül. Ebben az üzemmódban a hőmérséklet-beállítás nem lehetséges.

Ventilátor
sebessége

•
•
•
•

Swing (Légterelés)
Filter Alarm
(Szűrő-riasztás)

[LOW] gomb: A ventilátor sebessége lassú.
[MED] gomb: A ventilátor sebessége közepes.
[HIGH] gomb: A ventilátor sebessége gyors.
[AUTO] gomb: Ciklikus váltás lassúról közepes, majd gyors ventilátor-sebességre.

• [Set] gomb: A terelőlapátok automatikus oszcillációjának bekapcsolása.
• [Clear] gomb: A terelőlapátok automatikus oszcillációjának kikapcsolása.
Kattintson (koppintson) a Letiltás (Disable) gombra a szűrőcsere-riasztó
kikapcsolásához. (Egyéb modelleknél ez nem biztos, hogy helyesen működik.)

A PROGRAM HASZNÁLATA

Tétel

Partial Lock
(Részleges
zárolás)

Leírás
•
•
•
•
•
•
•
•

[HardLock] gomb: Minden funkció távszabályzásának letiltása.
[Clear] gomb: Minden funkció zárolásának feloldása.
[ModeLock] gomb: Helyi üzemmód beállítás távszabályzásának letiltása.
[Clear] gomb: Üzemmód zárolása feloldva.
[FanLock] gomb: Helyi ventilátor sebesség- beállítás távszabályzásának letiltása.
[Clear] gomb: Ventilátor-sebesség zárolásának feloldása.
[TempLock] gomb: Helyi hőmérséklet-beállítás távszabályzásának letiltása.
[Clear] gomb: Hőmérséklet-beállítás zárolásának feloldása.

Set Temp Range

Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a hőmérséklet-határérték beállításához.

[2Setpoint]
Nyomógomb

Váltás hűtés és fűtés között a kijelölt hőmérséklet-tartományban.

(Hőmérséklet-tartomány beállítása)

MAGYAR

• Beltéri 2Setpoint (Automatikus üzemmód)

Tétel

Leírás

Az automatikus átváltás funkció lehetővé teszi az üzemmódok közötti
Auto Change Over automatikus átkapcsolást a megfelelő szobahőmérséklet biztosításának érdekében.
(automatikus
• [ON] gomb: Lehetővé teszi az automatikus átváltást.
átváltás)
• [OFF] gomb: Kikapcsolja az automatikus átváltást.
Lower
(Alacsonyabb)
Upper (Magasabb)

19

Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] a legalacsonyabb hőmérsékleti
határértékek (18°C~30°C / 64°F~86°F) beállításához.
Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] a legmagasabb hőmérsékleti határértékek
(18°C~30°C / 64°F~86°F) beállításához.

20
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Tétel

Leírás

Állítsa be a setback (programozható hőmérsékletcsökkenés) funkciót, hogy
szabályozza a megfelelő szobahőmérsékletet, amikor a beltéri egység ki van
Setback
kapcsolva. (A programozható hőmérsékletcsökkentés funkció jól funkcionál a
(Programozható hővisszanyerős modellnél. (Egyéb modelleknél ez nem biztos, hogy helyesen működik.)
hőm. csökkenés) • [ON] gomb: Lehetővé teszi a hőmérsékleti határértékek beállítását.
• [OFF] gomb: Zárolja a hőmérsékleti határértékek beállítását.

Cooling Start

Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a fűtési kezdő hőmérséklet
beállításához (21°C~40°C / 70°F~104°F).

Heating Start

Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a fűtési kezdő hőmérséklet
beállítására (1°C~20°C / 34°F~68°F).

(Hűtés kezdő hőm.)
(Fűtés kezdő hőm.)

MAGYAR

ERV (Hővisszanyerős szellőztető ventilátor)
A hővisszanyerős szellőztető ventilátor vezérlés mezője és funkciói:

Tétel
Működés

Leírás
• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.

GoTo (Ugrás)

[Schedule▶] (Ütemezés) gomb: Ugrás az Ütemezés menüre.

Room (Szoba)

Pillanatnyi hőmérséklet megjelenítése.

Set Temperature
(Hőmérséklet bállítása) Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] a kívánt hőmérséklet beállításához (a hővissz. ventilátor nincs bekapcsolva).

Mode (Üzemmód)

Fan Speed
(Ventilátor
sebessége)
[Detail. ▶] gomb

• [AUTO] gomb: Felméri az üzemelési környezet feltételeit és
automatikusan beállítja az optimális üzemmódot.
• [HEX]gomb: A levegőellátás és a kibocsátás a hőcserélőn át történik.
• [NORM] gomb: Kibocsátás kifúvása anélkül, hogy az a hőcserélőn
áthaladjon.
•
•
•
•

[LOW] gomb: A ventilátor sebessége lassú.
[HIGH] gomb: A ventilátor sebessége gyors.
[SUPER] gomb: Maximális ventilátor-sebesség.
[AUTO] gomb: Ciklikus váltás a lassútól a maximális ventilátor-sebességig.

Részletek szabályzása.

A PROGRAM HASZNÁLATA
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• A hővisszanyerős szellőztető ventilátor (ERV) finomszabályzása

MAGYAR

Tétel
Operation
(Működés)
Set (Beállítás)

Mode (Üzemmód)

Fan Speed
(Ventilátor
sebessége)
Partial Lock
(Részleges zárolás)

Leírás
• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] a kívánt hőmérséklet beállításához (a hővissz. ventilátor nincs bekapcsolva).

• [AUTO] gomb: Felméri az üzemelési környezet feltételeit és
automatikusan beállítja az optimális üzemmódot.
• [HEX] gomb: A levegőellátás és a kibocsátás a hőcserélőn át történik.
• [NORMAL] gomb: Kibocsátás kifúvása anélkül, hogy az a hőcserélőn
áthaladjon.
•
•
•
•

[LOW] gomb: A ventilátor sebessége lassú.
[HIGH] gomb: A ventilátor sebessége gyors.
[SUPER] gomb: Maximális ventilátor-sebesség.
[AUTO] gomb: Ciklikus váltás a lassútól a maximális ventilátor-sebességig.

• [Set] gomb: Minden funkció távszabályzásának letiltása.
• [Clear] gomb: Zárolás letiltása.
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Tétel

További funkciók

Leírás
• [Drift] gomb: Energiafogyasztás csökkentése a lehető leghatékonyabb módszerrel.
• [Quick] gomb: Üzemelés maximális teljesítmény mellett annak megelőzésére,
hogy a szoba szennyezett vagy nyirkos levegője átjusson a többi helyiségbe.
• [Clear] gomb: Energiatakarékosság/gyors üzemmód letiltása.
• [Heater On] gomb: Lehetővé teszi, hogy a fűtési funkció révén megtörténjen
a szoba felmelegítése.

• [Heater Off] gomb: A fűtési funkció letiltása.
Országtól függően, mint pl. USA, megtörténhet, hogy néhány plusz funkció
nem áll rendelkezésre.

ERV DX

MAGYAR

A hővisszanyerős szellőztető ventilátor ERV DX vezérlés mezője és funkciói:

Tétel
Operation
(Működés)

Leírás
• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.

GoTo (Ugrás)

[Schedule▶] (Ütemezés) gomb: Ugrás az Ütemezés menüre.

Room (Szoba)

Pillanatnyi hőmérséklet megjelenítése.

Set Temperature
(Hőmérséklet beállítása)

Mode (Üzemmód)

Fan Speed
(Ventilátor
sebessége)
[Detail. ▶] gomb

Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a hőmérséklet beállításához.
• [AUTO] gomb: Felméri az üzemelési környezet feltételeit és
automatikusan beállítja az optimális üzemmódot.
• [HEX] gomb: A levegőellátás és a kibocsátás a hőcserélőn át történik.
• [NORM] gomb: Kibocsátás kifúvása anélkül, hogy az a hőcserélőn
áthaladjon.
•
•
•
•

[LOW] gomb: A ventilátor sebessége lassú.
[HIGH] gomb: A ventilátor sebessége gyors.
[SUPER] gomb: Maximális ventilátor-sebesség.
[AUTO] gomb: Ciklikus váltás a lassútól a maximális ventilátor-sebességig.

Részletek szabályzása.

A PROGRAM HASZNÁLATA
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• A hővisszanyerős szellőztető ventilátor DX (ERV DX) finomszabályzása

MAGYAR

Tétel
Operation
(Működés)
Set (Beállítás)

Mode (Üzemmód)

Fan Speed
(Ventilátor
sebessége)
Partial Lock
(Részleges zárolás)

Leírás
• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a hőmérséklet beállításához.
• [AUTO] gomb: Felméri az üzemelési környezet feltételeit és
automatikusan beállítja az optimális üzemmódot.
• [HEX] gomb: A levegőellátás és a kibocsátás a hőcserélőn át történik.
• [NORMAL] gomb: Kibocsátás kifúvása anélkül, hogy az a hőcserélőn
áthaladjon.
•
•
•
•

[LOW] gomb: A ventilátor sebessége lassú.
[HIGH] gomb: A ventilátor sebessége gyors.
[SUPER] gomb: Maximális ventilátor-sebesség.
[AUTO] gomb: Ciklikus váltás a lassútól a maximális ventilátor-sebességig.

• [Set] gomb: Minden funkció távszabályzásának letiltása.
• [Clear] gomb: Zárolás letiltása.
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Tétel

További funkciók

MAGYAR

Másod-légkondicionáló

Leírás
• [Drift] gomb: Energiafogyasztás csökkentése a lehető leghatékonyabb
módszerrel.
• [Quick] gomb: Üzemelés maximális teljesítmény mellett annak megelőzésére,
hogy a szoba szennyezett vagy nyirkos levegője átjusson a többi helyiségbe.
• [Clear] gomb: Energiatakarékosság/gyors üzemmód letiltása.
• [Heater On] gomb: Lehetővé teszi, hogy a fűtési funkció révén megtörténjen a szoba felmelegítése.
• [Heater Off] gomb: A fűtési funkció letiltása.
• [Humid On] gomb: Párásító funkció aktiválása a szoba páratartalmának szabályzására.
• [Humid Off] gomb: A párásító funkció letiltása (nincs aktiválva).
Országtól függően, mint pl. USA, megtörténhet, hogy néhány plusz funkció
nem áll rendelkezésre.
•
•
•
•

[COOL] gomb: Hűtés üzemmód.
[HEAT] gomb: Fűtés üzemmód.
[AUTO] gomb: Automatikus üzemmódban működik.
[STOP] gomb: Leállítja a légkondícionáló működését.

A PROGRAM HASZNÁLATA
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Légkezelő
A légkezelő szabályzás-mezője és funkciói:

Tétel
Operation
(Működés)
Room (Szoba)
Set Temperature
(Hőmérséklet beállítása)

Mode (Üzemmód)

[Schedule▶] (Ütemezés) gomb: Ugrás az Ütemezés menüre.
Pillanatnyi hőmérséklet megjelenítése.
Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a hőmérséklet beállításához.
•
•
•
•

[COOL] gomb: Hűtés üzemmód.
[HEAT] gomb: Fűtés üzemmód.
[FAN] gomb: Tisztítja a levegőt.
[DRY] gomb: Páramentesítés az esős időszakban, ill. magas páratartalom
esetén.
• [Drift] gomb: Energiafogyasztás csökkentése a lehető leghatékonyabb
módszerrel.

AutoVent
(Automat.
szellőzés)

• [Set] gomb: Ha a CO2 koncentrációjának szintje növekszik a hűtés vagy
a fűtés alatt, növeli a kültéri levegő mennyiségét, a CO2
koncentráció-szintjének csökkentése érdekében.
• [Clear] gomb: AutoVent letiltása.

Humidify
(Párásítás)

• [Set] gomb: A párásító funkció bekapcsolása.
• [Clear] gomb: A párásító funkció kikapcsolása.

[Detail. ▶] gomb

Részletek szabályzása.

MAGYAR

GoTo (Ugrás)

Leírás
• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
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• A légkezelő finomszabályzása

MAGYAR
Tétel
Operation
(Működés)
Set (Beállítás)

Mode (Üzemmód)

AutoVent
(Automat.
szellőzés)
CO2(ppm)
Humidify
(Párásítás)
Humidity(%)
(Páratartalom)

Partial Lock
(Részleges zárolás)
OA Damper
(KL huzamszabályzó)
EA Damper
(TL huzamszabályzó)

Leírás
• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a hőmérséklet beállításához.
•
•
•
•

[COOL] gomb: Hűtés üzemmód.
[HEAT] gomb: Fűtés üzemmód.
[FAN] gomb: Tisztítja a levegőt.
[DRY] gomb: Páramentesítés az esős időszakban, ill. magas páratartalom
esetén.
• [Drift] gomb: Energiafogyasztás csökkentése a lehető leghatékonyabb
módszerrel.
• [Set] gomb: Ha a CO2 koncentrációjának szintje növekszik a hűtés
vagy a fűtés alatt, növeli a kültéri levegő mennyiségét, a CO2
koncentráció-szintjének csökkentése érdekében.
• [Clear] gomb: AutoVent letiltása.

Használja a [▲]/[▼] gombokat a kívánt széndioxidemisszió-szint beállítására
500 ppm és 1,500 ppm között, 100 ppm intervallumokban (Egyes modelleknél
a CO2 nem állítható be).

• [Set] gomb: A párásító funkció bekapcsolása.
• [Clear] gomb: A párásító funkció kikapcsolása.
Használja a [▲]/[▼] gombokat a páratartalom beállításához 40% és 60% között 1%-os intervallumonként.

• [Set] gomb: Minden funkció távszabályzásának letiltása.
• [Clear] gomb: Zárolás letiltása.
Használja a [▲]/[▼] gombokat a KL (kültéri levegő) huzamszabályzó beállításához 0° és 90° között,
1°-os intervallumonként.
Használja a [▲]/[▼] gombokat a TL (távozó levegő) huzamszabályozó beállításához 0° és 90°
között, 1°-os intervallumonként.
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Leírás

Tétel

MIX Damper
Használja a [▲]/[▼] gombokat a kombinált huzamszabályozó beállításához 0° és 90° között,
(komb. huzamszabályzó) 1°-os intervallumonként.

DOKIT
A DOKIT vezérlés mező és funkciói:

Működés
GoTo (Ugrás)

• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
[Schedule▶] (Ütemezés) gomb: Ugrás az Ütemezés menüre.

AWHP
A AWHP szabályzás-mezője és funkciói:

Leírás

Tétel
Működés

• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.

GoTo (Ugrás)

[Schedule▶] (Ütemezés) gomb: Ugrás az Ütemezés menüre.

Mode (Üzemmód)

• [AUTO] gomb: Felméri az üzemelési környezet feltételeit és
automatikusan beállítja az optimális üzemmódot.
• [COOL] gomb: Hűtés üzemmód.
• [HEAT] gomb: Fűtés üzemmód.

Air/Water Temp.
(Levegő/víz hőm.)
HotWater Temp.
(Meleg víz hőm.)

(A terméktől függően, a levegő vagy a víz hőmérsékletét mutatja:)
Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a levegő/víz hőmérsékletének beállításához.
Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a vízfűtő hőmérsékletének beállítására.

[Detail. ▶] gomb Részletek szabályzása.

MAGYAR

Leírás

Tétel
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• AWHP finomszabályzás

MAGYAR
Tétel

Leírás

Működés

• [ON] gomb: Az eszköz működésének indítása.
• [OFF] gomb: Az eszköz működésének leállítása.

Hotwater
(Meleg víz)

• [ON] gomb: Meleg víz funkció bekapcsolása.
• [OFF] gomb: Meleg víz funkció kikapcsolása.

Partial Lock
(Részleges zárolás)

• [Set] gomb: Minden funkció távszabályzásának letiltása.
• [Clear] gomb: Zárolás letiltása.

Mode (Üzemmód)

• [AUTO] gomb: Felméri az üzemelési környezet feltételeit és
automatikusan beállítja az optimális üzemmódot.
• [COOL] gomb: Hűtés üzemmód.
• [HEAT] gomb: Fűtés üzemmód.

Air/Water Temp. (A terméktől függően, a levegő vagy a víz hőmérsékletét mutatja:)
(Levegő/víz hőm.) Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a levegő/víz hőmérsékletének beállításához.
Hot Water Temp.
(Meleg víz hőm.)

Kattintson (koppintson) a [▲]/[▼] gombokra a vízfűtő hőmérsékletének beállítására.
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DO
A DO vezérlés mező és funkciói:

Tétel
Működés

• [SHORT] gomb: Rövid üzemmód kimenőjele.
• [OPEN] gomb: Megnyitás.
[Schedule▶] (Ütemezés) gomb: Ugrás az Ütemezés menüre.

MAGYAR

GoTo (Ugrás)

Leírás
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Alaprajz regisztrálása
A vezérlés/felügyelet menüben alaprajzok is regisztrálhatók az eszközök és eszköz-csoportok
azonosítására és meghatározására. Az alaprajzon bejegyezhetőek a térre vonatkozó információk,
valamint a felszerelt eszköz pontos helye.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Control/Monitor] menüikonra.
A csoportlistán jelölje ki azt az eszközcsoportot, amelyet megfigyelni kiván.
• Megjelenik az eszközfelügyelet-képernyő.
Kattintson (koppintson) a [Drawing] gombra.

4.

Kattintson (koppintson) a [Edit] gombra.

MAGYAR

3.
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5.
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[Add Drawing] /alaprajz hozzáadása/ gomb.
• Megjelenik az Open Floor Plan (Alaprajz megnyitása) képernyő.

MAGYAR

6.

Jelölje ki a kívánt alaprajzot az Open Floor Plan képernyőben, majd kattintson (koppintson) a
[Confirm] /megerősítés/ gombra.
• Megjelenik az alaprajz.

Megjegyzés:
Az alaprajz megnyitása nem lehetséges, ha a fájl elnevezése más nyelven van. Használjon angol
nyelvű fájlneveket.
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7.

Az eszközök jegyzékében jelölje ki azt az eszközt, amelyet az alaprajzon meg szeretne
jelentetni és kattintson (koppintson) az eszköz elhelyezkedésére az alaprajzon.
• Ahhoz, hogy egy eszközt töröljön az alaprajzról, kétszer kattintson (koppintson) erre az ikonra.

MAGYAR
8.

Az alaprajz regisztrálásának befejezéséhez, kattintson (koppintson) a [Apply] /alkalmaz/ gombra.

Megjegyzés:
• Az alaprajz hozzáadásához, másolja be a kép-fájlt az USB gyökérkönyvtárba vagy az
/mnt/flash/map könyvtárba.
• Az alaprajz hozzáadásához használhat jpg, gif vagy png fájlformátumot.
• Az alaprajz hozzáadásához ajánlatos a 2MB vagy kisebb kép-méret.
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Alaprajz ellenőrzése
A Control/Monitoring menüben ellenőrizheti az alaprajzokat. Az alaprajzon bejegyezhetőek a térre
vonatkozó információk, valamint a felszerelt eszköz pontos helye.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Control/Monitor] menüikonra.
A csoportlistán jelölje ki azt az eszköz-csoportot, amelyet megfigyelni kiván.
• Megjelenik az eszközfelügyelet-képernyő.

3.

Kattintson (koppintson) a [Drawing] gombra.
• Megjelenik a regisztrált alaprajz.

MAGYAR
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Alaprajz szerkesztése
A regisztrált alaprajz szerkeszthető.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Control/Monitor] menüikonra.
A csoportlistán jelölje ki azt az eszköz-csoportot, amelyet megfigyelni kiván.
• Megjelenik az eszközfelügyelet-képernyő.
Kattintson (koppintson) a [Drawing] gombra.

4.

Kattintson (koppintson) a [Edit] gombra.

MAGYAR

3.

5.

Az alaprajz módosításához kattintson (koppintson) a [Change] /módosítás/ gombra.
• Megjelenik az Open Floor Plan (Alaprajz megnyitása) képernyő.

6.

Jelölje ki a kívánt alaprajzot az Open Floor Plan képernyőben, majd kattintson (koppintson) a
[Confirm] /megerősítés/ gombra.
• Megjelenik az alaprajz.

A PROGRAM HASZNÁLATA
Az eszköz helyének módosításához kattintson (koppintson) az eszköz ikonjára, majd kattintson
(koppintson) arra a helyre, ahová át szeretné helyezni az eszközt.

8.

Az alaprajz módosításának befejezéséhez, kattintson (koppintson) a [Apply] /alkalmaz/ gombra.

MAGYAR

7.
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Megjegyzés:
• Az alaprajz hozzáadásához, másolja be a kép-fájlt az USB gyökérkönyvtárba vagy az
/mnt/flash/map könyvtárba.
• Az alaprajz hozzáadásához használhat jpg, gif vagy png fájlformátumot.
• Az alaprajz hozzáadásához ajánlatos a 2MB vagy kisebb kép-méret.
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Alaprajz törlése
A regisztrált alaprajz törölhető.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Control/Monitor] menüikonra.
A csoportlistán jelölje ki azt az eszköz-csoportot, amelyet megfigyelni kiván.
• Megjelenik az eszközfelügyelet-képernyő.

3.

Kattintson (koppintson) a [Drawing] gombra.
• Megjelenik a regisztrált alaprajz.

4.
5.

Kattintson (koppintson) a [Edit] gombra.

6.

Amikor megjelenik a törlés jóváhagyását kérő képernyő, kattintson (koppintson) a [Confirm]
/megerősít/ gombra.

Az alaprajz törléséhez kattintson (koppintson) a [Delete] /törlés/ gombra.

MAGYAR

A PROGRAM HASZNÁLATA

37

Eszközfelügyelet
A regisztrált eszközök szabályzási állapota felügyelhető.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Control/Monitor] menüikonra.
A csoportlistán jelölje ki azt az eszköz-csoportot, amelyet megfigyelni kiván.
• Megjelenik az eszközfelügyelet-képernyő.

3.
4.

Kattintson (koppintson) arra az eszközre, amelyet felügyelni kíván.
Ellenőrizze az eszközre vonatkozó információkat a (monitoring) felügyelet-képernyőn.
• A felügyelet-képernyőn megjelenő információ a nézet típustól függően eltérő. A
nézet-típusokra vonatkozó részleteket lásd a 12. oldalon a Nézet típusok c. alatt.

MAGYAR

5.

Az eszköz állapotának ellenőrzéséhez kattintson (koppintson) a [Detail. ] gombra.
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Schedule (Ütemezés)
A Schedule (ütemezés) funkció segítségével programozhatóak az eszközök. Ha egy eszköznél
bizonyos ütemezést kell követni, akkor be tudja azt programozni úgy, hogy az eszköz csak az
ütemezett időszakokban működjön. Az ütemezett működésű eszközök a programozott időpontig
nem kapcsolnak be és kezelésük központilag történik. Ezzel jelentősen csökkenthető az
energiafogyasztás.

Az ütemezés képernyő felépítése és funkciói
Az alábbiakban az ütemezés képernyő felépítését és funkcióit adjuk meg.

①

②

③

④

MAGYAR
⑤
Sorszám
①
②
③
④
⑤

⑥

Tétel
[Today] (ma) gomb
Dátumok
Nézet-típus

⑦

Leírás
A mai napot, az aktuális hetet vagy hónapot mutatja.
• A kijelölt dátumot mutatja.
• A [◄]/[►] gombok segítségével módosíthatja a dátumot
előre vagy hátra.

• [W] gomb: Átváltás heti-nézetre.
• [M] gomb: Átváltás havi-nézetre.

[Total] (összesen) gomb A teljes ütemezési lista áttekintése.
Naptár

• A kijelölt dátumok ütemezését mutatja.
• A mai napot világos kék szín jelöli.
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Sorszám

Tétel

⑥

Schedule List
(Ütemezési lista)

⑦

[Add a Schedule]
(Ütemezés
hozzáadása) gomb
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Leírás
A regisztrált ütemezést mutatja elnevezéseik szerint.
Új ütemezés regisztrálása.

Ütemezés készítése
Egy-egy eszköz ütemezését konfigurálhatja és bővítheti.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Schedule] (ütemezés) menüikonra.
Kattintson (koppintson) a [Add a Schedule] (Ütemezés hozzáadása) gombra.
• Megnyílik az Add Schedule (Ütemezés hozzáadása) képernyő.
A csoportlistában kattintson (koppintson) arra az eszközre, amelyre az ütemezés vonatkozik.
• A kijelölt eszköz megjelenik a szabályozás parancs-konfigurációjának alkalmazott
eszközök részében.

MAGYAR

3.
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4.

Állítsa be az eszközt szabályzó ütemezési információkat.

MAGYAR
Tétel
Schedule Name
(Ütemezés elnevezése)

Idő

Leírás
Kattintson (koppintson) a szövegbeviteli mezőre. Adja meg az ütemezés elnevezését.

• Kattintson (koppintson) az idő-mezőre majd a [+]/[-] gombok
segítségével állítsa be a kívánt időpontot.

• Kattintson (koppintson) az [AM]/[PM] gombra és jelölje ki a délelőtti (AM)
vagy délutáni (PM) időpontot.

Period (Időszak)

Repeat Pattern
(Séma ismétlése)

Select day
(Nap kijelölése)

Kattintson (koppintson) az időszak-mezőre majd a [+]/[-] gombok
segítségével állítsa be a kívánt időszakot.
Kattintson (koppintson) a Repetition Pattern (Séma ismétlése) mezőre
és jelölje ki a kívánt sémát.
• Select Day (Nap kijelölése) A séma végrehajtása a kijelölt napokon történik.
• Once (Egyszer): Az ütemezés egyszer lesz végrehajtva a kijelölt dátumon.
• Everyday (Minden nap): Egyazon ütemezés végrehajtása minden nap.
• Mon - Fri (Hétfő-péntek): Az ütemezés ismételt végrehajtása hétfőtől péntekig.
• Mon - Sat (Hétfő-szombat): Az ütemezés ismételt végrehajtása hétfőtől szombating.
Kattintson (koppintson) arra a napra, amikor az ütemezést alkalmazni kívánja.
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5.
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Kattintson (koppintson) az alkalmazott eszköz ikonjára.
• Megjelenik az eszköz vezérlésbeállítás képernyője. Az eszköz vezérlésbeállítás képernyője
eszközönként különböző.

Állítsa be az eszköz vezérlési állapotait, majd kattintson (koppintson) a [Confirm]
(megerősítés) gombra.
• Megjelenik a Command Summary (Utasítások összefoglalása) mezőben beállított
vezérlési lista.

7.

Az ütemezés beállításainak befejezéséhez kattintson (koppintson) a [Confirm] (megerősít)
gombra.

MAGYAR

6.
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Ütemezések ellenőrzése
A regisztrált ütemezéseket ellenőrizheti.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Schedule] (ütemezés) menüikonra.
A Date (dátum) mezőben kattintson (koppintson) a [◄]/[►] gombra és jelölje ki az ütemezés-keresési időszakot.
• Megjelennek a kijelölt időszakra vonatkozó ütemezések.

MAGYAR
3.

Az ütemezések részleteinek ellenőrzéséhez az ütemezéslistán kattintson (koppintson) arra az
ütemezésre, amelyet ellenőrizni szeretne.
• Megjelennek az ütemezés részletei.
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Ütemezések szerkesztése
A regisztrált ütemezések tartalmát a következőképpen tudja módosítani.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Schedule] (ütemezés) menüikonra.
Kattintson (koppintson) az ütemezéslistában arra az ütemezésre, amelyet módosítani szeretne.
• Megjelennek az ütemezés részletei.

3.

Kattintson (koppintson) a [Edit] (szerkesztés) gombra.
• Megjelenik az ütemezés-beállítás képernyő.

MAGYAR

4.

Módosítsa az ütemezésre vonatkozó információkat és az eszköz-vezérlési konfigurációt,
majd kattintson (koppintson) a [Confirm] (megerősítés) gombra.
• Ezzel elmentette a módosított adatokat.
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Ütemezések törlése
A regisztrált ütemezés a következőképpen tudja törölni.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Schedule] (ütemezés) menüikonra.
Kattintson (koppintson) az ütemezéslistában arra az ütemezésre, amelyet törölni szeretne.
• Megjelennek az ütemezés részletei.
Kattintson (koppintson) a [Delete] (törlés) gombra.

4.

Amikor megjelenik a törlés jóváhagyását kérő képernyő, kattintson (koppintson) a [Confirm]
/megerősít/ gombra.

MAGYAR

3.

• Megtörtént a kijelölt ütemezés törlése.
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Auto Logic
Az Auto Logic funkció lehetővé teszi a rendszer számára a külső eszközök áramfogyasztásának
automatikus szabályzását. A beltéri hőmérséklet is beállítható úgy, hogy a kültéri feltételekhez
automatikusan hozzáigazodjon vagy, hogy bizonyos időszakokra aktiváljon egyes eszközöket.

Megjegyzés:
Ha az eszközvezérlési értéket az Auto Logic állapot nézetben állítja be, az eszköz ezen érték
alapján is tud működni.

A csúcsérték-vezérlés az energia csúcsfogyasztását korlátozza. A üzemeltetés célértéke beállítható
úgy, hogy az össz energiafogyasztás nem haladja meg a beállított határértéket. Ahhoz, hogy
megakadályozza az energiafogyasztási határérték átlépését, a rendszer automatikusan átvált
hűtési üzemmódról ventilátor üzemmódra és visszavonja a fűtési üzemmódot.

Megjegyzés:
A telepítési hely feltételeitől függően jelölhető ki vagy a csúcsérték-vezérlés, vagy a
szükséglet-szabályzás funkció. Menjen a Environment (környezet) > Advance Setting
(speciális beáll.) > Peak/Demand Set (Csúcsé./szükség. beáll.) és jelölje ki a kívánt vezérlés
típusát.

MAGYAR

Csúcsérték-vezérlés
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Csoportok szerkesztése
Az Auto Logic a regisztrált eszközöket csoportként jelöli meg és csoportként vezérli őket. A
csoportok kialakítását és a kialakított csoportok módosítását, szerkesztését az alábbiakban
mutatjuk be.

Csoportok hozzáadása
A következőképpen alakíthat ki csoportokat.

1.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > Peak Control] (AutoLogic-Csúcsé.
vezérl.) menüikonra.

2.

Kattintson (koppintson) a [Edit Group] (csoport szerkesztése) gombra.
• A képernyő átvált a csoport-szerkesztés képernyőre.

MAGYAR

3.

Kattintson (koppintson) a [Add Group] (csoport hozzáadása) gombra.

Megjegyzés:
Ha rákattint (koppint) a [Apply default group], gombra (alapértelmezett csoport alkalmazása),
a csoport és a beltéri egység a Device Management (Eszközök kezelése) menüben beállított
konfigurációja alapján, automatikusan létrehozhat egy csoportot.

4.

Ha megjelenik az a képernyő, amelyen a csoport elnevezését kell megadni, írja be a csoport
elnevezését és kattintson (koppintson) a [Confirm] (megerősít) gombra.
• Ezzel megtörtént a csoport hozzáadása a csoportlistához.

5.

A csoportlistában kattintson (koppintson) a 4. lépésben hozzáadott csoportra.
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6.
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A nem regisztrált eszközök (Unregistered Unit) mezőben kattintson (koppintson) arra az
eszközre, melyet az új csoporthoz szeretne adni és kattintson (koppintson) a [Add]
(hozzáadás) gombra.
• A kijelölt eszköz átkerül a regisztrált eszközök (Registered Unit) mezőbe.

MAGYAR

Megjegyzés:
A csúcsérték-vezérlés csak a beltéri egységekre korlátozódik, ezért itt csak az ERV, a légkezelő
vagy az AWHP regisztrálható.

7.

A csoport létrehozásának befejezéséhez kattintson (koppintson) az [Apply] (alkalmaz) gombra.
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Csoport elnevezésének módosítása
Egy regisztrált csoport elnevezését az alábbiak szerint módosíthatja.

1.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > Peak Control] (AutoLogic-Csúcsé.
vezérl.) menüikonra.

2.

Kattintson (koppintson) a [Edit Group] (csoport szerkesztése) gombra.
• A képernyő átvált a csoport-szerkesztés képernyőre.

3.

A csoportlistában kattintson (koppintson) arra a csoportra, amelynek a nevét változtatni
szeretné, majd kattintson (koppintson) a [Rename] (átnevezés) gombra.

MAGYAR
4.

Írja be a csoport új elnevezését, majd kattintson (koppintson) a [Confirm] (megerősítés) gombra.
• Ezzel megtörtént a csoport elnevezésének a módosítása.

5.

A csoport átnevezésének befejezéséhez kattintson (koppintson) az [Apply] (alkalmaz) gombra.
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Csoportok törlése
Egy-egy regisztrált csoport törölhető.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > Peak Control] (AutoLogic-Csúcsé.
vezérl.) menüikonra.
Kattintson (koppintson) a [Edit Group] (csoport szerkesztése) gombra.
• A képernyő átvált a csoport-szerkesztés képernyőre.
A csoportlistán kattintson (koppintson) arra a csoportra, melyet törölni szeretne, majd
kattintson (koppintson) a [Del Group] (csoport törlése) gombra.

4.

Amikor megjelenik a törlés jóváhagyását kérő képernyő, kattintson (koppintson) a [Confirm]
/megerősít/ gombra.

MAGYAR

3.

• Ezzel megtörtént a kijelölt csoport törlése és a füllap eltávolítása.

Megjegyzés:
• A csúcsérték-vezérlésben konfigurált csoport a szükséglet-szabályzásban is alkalmazásra kerül.
• Ha a csoport konfigurációját az eszközkezelési menüben módosítja, a csúcsérték-vezérlésben
konfigurált csoport lesz inicializálva.
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Csúcsérték-vezérlés beállítása
Az alábbiak szerint tudja beállítani a csúcsérték vezérlést.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > Peak Control] (AutoLogic-Csúcsé.
vezérl.) menüikonra.
A vezérlésbeállítás mezőben jelölje ki a vezérlési állapotot.

①

②

MAGYAR
③
Sorszám
①

④
Tétel
Csoportlista

⑤

Leírás
Az eszközcsoport-listát és a prioritási csoportot jeleníti meg.
A csúcsérték-vezérlési konfiguráció és részletek beállítása.
• Operation Status (Műveleti állapot)

②

Vezérlésbeállítás
mező

- A [Environment > Advance Setting]-ben
(környezet-további beállítások) állítható be.
- Priority Control (Prioritás-vezérlés): Csoport-prioritás
alapján történő vezérlés
- Outdoor Unit Control (Kültéri egység vezérlése): A
kültéri egység teljesítmény-korlátjain alapuló vezérlés.
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Sorszám

Tétel
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Leírás
(Műveleti állapot - Prioritás-vezérlés kijelölve)
• Működés
- [Run] gomb: Üzemelteti az eszközt.
- [Stop] gomb: Az eszköz működésének leállítása.

②

Vezérlésbeállítás
mező

• Shift Time(Min.) (Időbeáll.): Kattintson (koppintson) a
[▲]/[▼] gombokra és állítsa be az órát és a perceket,
amikor az üzemmódnak át kell váltania.
• Target ratio(%) (célérték): A célérték beállításához kattintson
(koppintson) a [▲]/[▼] gombokra vagy húzza el a mutatót a skálán.
• Current Running(%) (jelenlegi érték): A pillanatnyi értéket mutatja.
(Műveleti állapot - Kültéri egység teljesítményszabályzása van kijelölve)
- [Run] gomb: Üzemelteti az eszközt.
- [Stop] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
• Target ratio(%) (célérték): A célérték beállításához kattintson
(koppintson) a [▲]/[▼] gombokra vagy húzza el a mutatót a skálán.

③
④
⑤

3.

[Edit Group]

(Csoport szerkesztése) gomb

Vezérelt csoport szerkesztése.

Vezérlésbeállítás visszavonása.
[Cancel] (visszavonás)
gomb
[Apply] (alkalmaz)
gomb

Vezérlésbeállítás alkalmazása.

A beállítások befejezéséhez kattintson (koppintson) az [Apply] (alkalmaz) gombra.

MAGYAR

• Működés
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Prioritások beállítása

1.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > Peak Control] (AutoLogic-Csúcsé.
vezérl.) menüikonra.

2.

A csoportlistában kattintson (koppintson)az adott csoport prioritás ikonjára (
ki a kívánt prioritást.

), majd jelölje

MAGYAR
Megjegyzés:
Lényegében, az újonnan hozzáadott csoport lesz a legnagyobb priortást élvező csoport. Ha egy új
csoportot add hozzá a meglévőkhöz, újra kell elvégezni a prioritások beállítását minden csoportra.
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A csúcsérték-vezérlés állapot ellenőrzése
A csúcsérték-vezérlés konfigurációs állapotát a következőképpen ellenőrizheti.

1.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > Peak Control] (AutoLogic-Csúcsé.
vezérl.) menüikonra.

2.

Itt ellenőrizheti a csúcsérték-vezérlés állapotának beállításait.

MAGYAR
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Tétel

Leírás
Csúcsérték-vezérlés beállítása
• Operation Status (Műveleti állapot)
- A [Environment > Advance Setting]-ben (környezet-további
.
beállítások) állítható be.
- Priority (Prioritás): Csoport-prioritás alapján történő vezérlés
- Outdoor unit capacity control (Kültéri egység teljesítményszabályzása:
A kültéri egység teljesítmény-korlátjain alapuló vezérlés.
(Műveleti állapot - Prioritás-vezérlés kijelölve)

Vezérlésbeállítás
mező

• Működés
- [Run] gomb: Üzemelteti az eszközt.

MAGYAR

- [Stop] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
• ShiftTime(Min.) (Átváltási idő-perc): A ciklus, amely
alapján a művelet átvált.
• Target ratio(%) (célérték): A működési célértéket mutatja.
• Current Running(%) (jelenlegi érték): A pillanatnyi értéket mutatja.
(Műveleti állapot - Kültéri egység teljesítményszabályzása van kijelölve)
• Működés
- [Run] gomb: Üzemelteti az eszközt.
- [Stop] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
• Target ratio(%) (célérték): A működési célértéket mutatja.
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Szükséglet-szabályzás
Az energiafogyasztásban végbemenő változások megfigyelése után, ez a funkció megakadályozhatja,
hogy az energiafogyasztás meghaladja a beállított határértéket. Ha beállítja a szükséglet-szabályzást
és a program előrejelzései szerint az energiafogyasztás meghaladhatja ezt a határértéket, az
energiamegtakarítás érdekében, a program megkezdi a kevésbé fontos eszközök lekapcsolását.

Megjegyzés:

• A Demand Control (szükséglet-szabályzás) menüben csak a szükséglet-szabályzási állapotot
ellenőrizheti. Ne állíthatja be a működést, a működési átváltási ciklust, a kívánt értéket, a
pillanatnyi értéket stb.

MAGYAR

• A szükséglet esetében, a telepítési hely feltételeitől függően jelölhető ki vagy a
csúcsérték-vezérlés, vagy a szükséglet-szabályzás funkció. Menjen a Environment (környezet)
> Advance Setting (speciális beáll.) > Peak/Demand Set (Csúcsé./szükség. beáll.) és jelölje ki
a kívánt vezérlés típusát.
• A kültéri egység teljesítményszabályozásának esetében, a telepítési hely feltételeitől függően
jelölhető ki vagy a csúcsérték-vezérlés, vagy a szükséglet-szabályzás funkció.
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Szükségletszabályzás-állapot ellenőrzése
A csúcsérték-vezérlés konfigurációs állapotát a következőképpen ellenőrizheti.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > Demand Control] (AutoLogic-Szükségl.
szab.) menüikonra.
Ellenőrizze a szükséglet-szabályzás állapotának beállításait.

MAGYAR
①

Sorszám
①

②

Tétel

②

Leírás

Comm. Status with
Demand Controller Megjeleníti a kommunikációs állapotot a
szükséglet-szabályzó és a központi vezérlő között.
(Kommunik. állapot
szükséglet-szabályzóval)

Vezérlésbeállítás
mező

Ellenőrzi a szükséglet-konfiguráció részleteit.
• Operation Status (Műveleti állapot):
- A [Environment > Advance Setting]-ben
(környezet-további beállítások) állítható be.
- Priority Control (Prioritás-vezérlés): Csoport-prioritás
alapján történő vezérlés
- Outdoor Unit Control (Kültéri egység vezérlése): A kültéri
egység teljesítmény-korlátjain alapuló vezérlés.
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Sorszám

Tétel
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Leírás
(Műveleti állapot - Prioritás-vezérlés kijelölve)
• Működés
- [Operate] (működtet) gomb: Üzemelteti az eszközt.
- [Stop] gomb: Az eszköz működésének leállítása.

②

Vezérlésbeállítás
mező

• Shift Time(Min.) (Időbeáll.): A ciklus, amely alapján
a művelet átvált.
• Target ratio(%) (célérték): A működési célértéket mutatja.
• Current Running(%)(jelenlegi érték): A pillanatnyi értéket mutatja.
(Műveleti állapot - Kültéri egység teljesítményszabályzása
van kijelölve)
• Működés

• Target ratio(%) (célérték): A működési célértéket mutatja.

MAGYAR

- [Run] gomb: Üzemelteti az eszközt.
- [Stop] gomb: Az eszköz működésének leállítása.
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Időkorlátozás művelet
Az időkorlátozás művelet korlátozza az eszközök (beltéri egység, ERV, DOKITs, AWHP, és
légkezelő) egyéni futamidejét. Azzal, hogy előre beállítja az eszköz üzemelésének idejét,
szabályozhatja az eszköz működési idejének hosszát és annak automatikus leállítását.

Csoportok szerkesztése
Az Auto Logic a regisztrált eszközöket csoportként jelöli meg és csoportként vezérli őket. A csoportok
kialakítását és a kialakított csoportok módosítását, szerkesztését az alábbiakban mutatjuk be.

Csoportok hozzáadása

MAGYAR

A következőképpen alakíthat ki csoportokat.

1.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > TimeLimitControl] (AutoLogic-Időkorlátozás
vezérlése) menüikonra.

2.

Kattintson (koppintson) a [Edit Group] (csoport szerkesztése) gombra.
• A képernyő átvált a csoport-szerkesztés képernyőre.

3.

Kattintson (koppintson) a [Add Group] (csoport hozzáadása) gombra.

Megjegyzés:
Ha rákattint (koppint) a [Apply default group], gombra (alapértelmezett csoport alkalmazása), a
csoport és a beltéri egység a Device Management (Eszközök kezelése) menüben beállított
konfigurációja alapján, automatikusan létrehozhat egy csoportot.

4.

Ha megjelenik az a képernyő, amelyen a csoport elnevezését kell megadni, írja be a csoport
elnevezését és kattintson (koppintson) a [Confirm] (megerősít) gombra.
• Ezzel megtörtént a csoport hozzáadása a csoportlistához.
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5.
6.
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A csoportlistában kattintson (koppintson) a 4. lépésben hozzáadott csoportra.
A nem regisztrált eszközök (Unregistered Unit) mezőben kattintson (koppintson) arra az eszközre,
melyet az új csoporthoz szeretne adni és kattintson (koppintson) a [Add] (hozzáadás) gombra.
• A kijelölt eszköz átkerül a regisztrált eszközök (Registered Unit) mezőbe.

MAGYAR

Megjegyzés:
DI/DO nem regisztrálható időkorlátozott üzemmódra.

7.

A csoport létrehozásának befejezéséhez kattintson (koppintson) az [Apply] (alkalmaz) gombra.
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Csoport elnevezésének módosítása
Egy regisztrált csoport elnevezését az alábbiak szerint módosíthatja.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > TimeLimitControl]
(AutoLogic-Időkorlátozás vezérlése) menüikonra.
Kattintson (koppintson) a [Edit Group] (csoport szerkesztése) gombra.
• A képernyő átvált a csoport-szerkesztés képernyőre.

3.

A csoportlistában kattintson (koppintson) arra a csoportra, amelynek a nevét változtatni
szeretné, majd kattintson (koppintson) a [Rename] (átnevezés) gombra.

MAGYAR
4.

Írja be a csoport új elnevezését, majd kattintson (koppintson) a [Confirm] (megerősítés) gombra.
• Ezzel megtörtént a csoport elnevezésének a módosítása.

5.

A csoport átnevezésének befejezéséhez kattintson (koppintson) az [Apply] (alkalmaz) gombra.
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Csoportok törlése
Egy-egy regisztrált csoport törölhető.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > TimeLimitControl] (AutoLogic-Időkorlátozás
vezérlése) menüikonra.
Kattintson (koppintson) a [Edit Group] (csoport szerkesztése) gombra.
• A képernyő átvált a csoport-szerkesztés képernyőre.
A csoportlistán kattintson (koppintson) arra a csoportra, melyet törölni szeretne, majd kattintson
(koppintson) a [Del Group] (csoport törlése) gombra.

4.

Amikor megjelenik a törlés jóváhagyását kérő képernyő, kattintson (koppintson) a [Confirm]
/megerősít/ gombra.
• Ezzel megtörtént a kijelölt csoport törlése és a füllap eltávolítása.

5.

A csoport átnevezésének befejezéséhez kattintson (koppintson) az [Apply] (alkalmaz) gombra.

MAGYAR

3.
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Az időkorlátozott üzemmód beállítása
A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > TimeLimitControl] (AutoLogic-Időkorlátozás
vezérlése) menüikonra.

2.

A csoport-konfiguráció állapot mezőben kattintson (koppintson) arra a csoportra, amelyet
vezérelni kíván.
• Megjelenik az eszközlista, az állapotra vonatkozó információ és a csoport állapotának részletei.

3.

A feltétel-beállítás mezőben jelölje ki a vezérlési állapotot.

MAGYAR

1.

Tétel

Leírás
Választhat, hogy futattja-e az időkorlátozott üzemmódot.

Oper (Üzemmód)

Hours to Off(Hour)
(Órák kikapcsolásig)
Days (Napok)

• [Run] gomb: Az időkorlátozott üzemmód futattása.
• [Stop] gomb: Az időkorlátozott üzemmód futattása.
• Jelölje ki a csoport működésének időkorlátozását.
• A csoporthoz adott eszközök a kijeölt időtartamig
üzemelnek, majd automatikusan leállnak.
Jelölje ki azt a napot, amikor az időkorlátozott üzemmódot kívánja futattni.
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4.
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Az időkorlátozott üzemmód futattásához egy-egy csoportban, kattintson (koppintson) a [disable]
(letiltás) gombra az adott csoport konfigurációs üzemállapot mezőjében.
• A gomb átvált [enable]-re (engedélyez).

MAGYAR

5.

A beállítások befejezéséhez kattintson (koppintson) az [Apply] (alkalmaz) gombra.

Megjegyzés:
Ha módosítja az üzemelés-leállítás készenléti idejét, akkor ennek alkalmazása kb. 15
másodpercet vesz igénybe.
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InterLocking
A rendszert integráljhatja külső eszközökkel, mint pl. távleállítás, ahhoz, hogy leállítson minden beltéri
egységet és a hővisszanyerős szellőztető ventilátort (ERV). Az InterLocking funkcióhoz mintát kell
készítenie az eszközökhöz és a vezérlési konfiguráció alkalmazásához. A továbbiakban
magyarázatot kap arra, hogyan hozza létre és kezelje a mintát és hogyan végezze az integrált
eszközvezérlést.

Minta kezelése
A továbbiakban magyarázatot kap arra, hogyan regisztrálja mintaként az integrált eszközöket
és hogyan módosítsa vagy törölje a regisztrált mintákat.

MAGYAR

Minta hozzáadása
A minta hozzáadása a következőképpen történik.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > InterLockingl] (AutoLogic-InterLocking.)
menüikonra.
Kattintson (koppintson) a [Add] (hozzáadás) gombra.
• Megjelenik a minta-létrehozó képernyő.

3.

Adja meg az új minta elnevezését a minta elnevezésének beírása ablakban (Name).

4.

Kattintson (koppintson) a [Input Device] (eszköz beírása) fülre.

A PROGRAM HASZNÁLATA
A nem regisztrált eszközök (Unregistered Unit) mezőben kattintson (koppintson) arra az
eszközre, melyet regisztrálni szeretne és kattintson (koppintson) a [Add] (hozzáadás) gombra.

6.
7.
8.
9.

Az Input Device (bemeneti eszközök) listában kattintson (koppintson) arra az eszközre, melyet vezérelni kíván.

MAGYAR

5.
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A vezérlésbeállítás mezőben jelölje ki a vezérlési állapotot.
Kattintson (koppintson) a [Output Device] (kimeneti eszköz) fülre.
A nem regisztrált eszközök (Unregistered Unit) mezőben kattintson (koppintson) arra az
eszközre, melyet regisztrálni szeretne és kattintson (koppintson) a [Add] (hozzáadás) gombra.

10. Az Output Device (kimeneti eszközök) listában kattintson (koppintson) arra az eszközre,
melyet vezérelni kíván.
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11. A vezérlésbeállítás mezőben jelölje ki a vezérlési állapotot.
12. A minta hozzáadásának befejezéséhez kattintson (koppintson) az [Apply] (alkalmaz) gombra.
Minta szerkesztése
A minta szerkesztése a következőképpen történik.

1.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > InterLockingl] (AutoLogic-InterLocking.)
menüikonra.

2.

Jelöljön ki egy mintát és kattintson (koppintson) az [Edit] (szerkesztés) gombra.
• Megnyílik a minta-szerkesztő képernyő.

3.

Módosítsa a minta beállításaira vonatkozó információkat és kattintson (koppintson) az
[Apply] (alkalmaz) gombra.

MAGYAR

Minta törlése
A minta törlése a következőképpen történik.

1.
2.
3.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > InterLocking] menüikonra.
Jelölje ki a törölni kívánt mintát és kattintson (koppintson) a [Delete] (törlés) gombra.
Amikor megjelenik a törlés jóváhagyását kérő képernyő, kattintson (koppintson) a
[Confirm] /megerősít/ gombra.
• A kijelölt minta törlése megtörtént.
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Az InterLocking ellenőrzése

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [AutoLogic > InterLocking] menüikonra.
Kattintson (koppintson) arra a mintára, amelynél ellenőrizni szeretné az eszközintegrációt.
• Megjelenik az adott mintára vonatkozó eszközintegrációs állapot.

MAGYAR
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Statistics (Statisztika)
A továbbiakban magyarázatot kap arra, hogyan használja a statisztikai adatokat és grafikonokat,
az eszköz energiafogyasztásának és működési idejének ellenőrzésére.

A statisztika képernyő felépítése és funkciói
Az alábbiakban a statisztika képernyő felépítését és funkcióit mutatjuk be.

①

②

③

④

⑤

MAGYAR
⑥
Sorszám
①

⑦
Tétel
Csoportlista

②

Statisztikai elemek

③

Lekérdezés
egysége

⑧

⑨

Leírás
Az eszközcsoport-listát jeleníti meg.
• [Power] (energiafogy.) gomb: Ellenőrizheti egy-egy
csoport energiafogyasztását és az össz
energiafogyasztást.
• [RunTime] (működési idő) gomb: Ellenőrizheti az
egy-egy csoporton belüli beltéri egységek
működési idejét és azok össz működési idejét.
• [Monthly] (havi) gomb: A havi fogyasztásra
vonatkozó lekérdezések az elmúlt négy hónapra.
• [Daily] (napi) gomb: A napi fogyasztásra
vonatkozó lekérdezések a lekérdezett időszakra.
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Sorszám

Tétel

Leírás

④

Lekérdezési
időszak
kijelölése mező

• Időszak kijelölése amelyre a napi statisztikai
részleteket kívánja lekérdezni.
• A kezdő nap nem lehet 31 napnál korábbi mint
az utolsó nap.

⑤

Statisztikai
információkat
mutat
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• Statisztikai adatok időszakonként: Megjeleníti a
lekérdezési egységenkénti áramfogyasztást vagy az
üzemelési időre vonatkozó statisztikát és grafikákat.
• Áramfogyasztás Megjeleníti az áramfogyasztás és a
használati időt.
Statisztikai adatok nézet átváltása

[Table]/[Graph]
(táblázat/grafikon)
gomb

⑦

[Initial Date]
(-tól) gomb

⑧

⑨

[Email] gomb

[Save to PC] vagy
[Save to USB]
(mentés számítóg.
vagy USB-re) gomb

• Table (Táblázat): A lekérdezett statisztikai adatok
táblázat formátumú kimutatása.
• Graph (grafikon): A lekérdezett statisztikai adatok
grafikon formátumú kimutatása.
• Statisztikai referencia-nap kijelölése.
• Menjen a Settings > General Settings > Statistics
Reference Date (Beállítások- ált. beállítások- statiszt.
referenica-nap) funkcióba.
• ACP, ACP Lonworks, AC Smart Premium: A
lekérdezett statisztikai adatok a Preference (Prefernciák)
menüben regisztrált email címre történő küldése.
• ACP BACnet: Nem támogatott.
• ACP, ACP Lonworks: A statisztikai adatok
számítógépre történő mentése.
• AC Smart Premium (Web): A statisztikai adatok
számítógépre történő mentése.
• AC Smart Premium (Vezérlő): A statisztikai adatok
USB tárolóra történő mentése.
• ACP BACnet: Nem támogatott.

Statisztikai adatok lekérdezése
Egy-egy eszköz áramfogyasztására vagy működési idejére vonatkozó statisztikai adatokat a
következőképpen tudja lekérdezni.

1.
2.
3.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Statistics] (statisztika) menüikonra.
A csoportlistán kattintással (koppintással) jelölje ki a kivánt eszközöcsoportot.
Kattintson (koppintson) a kivánt statisztikai elem gombjára.
• [Power] (energiafogy.) gomb: Ellenőrizheti egy-egy csoport energiafogyasztását és az össz
energiafogyasztást.
• [RunTime] (működési idő) gomb: Ellenőrizheti az egy-egy csoporton belüli beltéri egységek
működési idejét és azok össz működési idejét.

MAGYAR

⑥
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4.

A lekérdezési időszak kijelölése mezőben kattintson (koppintson) a dátum gombra (Date) és a
[+]/[-] gombok segítségével jelölje ki a kívánt időszakot.
• A napi statisztika lekérdezéséhez, a kezdő nap nem lehet 31 napnál korábbi mint az utolsó
nap. A havi statisztika lekérdezéséhez a lekérdezési időszak automatikusan az utolsó négy
hónapra vonatkozik.

5.

A statisztikai adatok részleteit a statisztikai információk megjelenítése mezőben ellenőrizheti.
• A statisztikai adatok nézetének módosításához kattintson (koppintson) a [Table] vagy
[Graphic] (táblázat vagy grafikon) gombokra.

MAGYAR
6.

A statisztikai adatok emailre történő küldéséhez kattintson (koppintson) az [Email] gombra. Az
adatok számítógépre vagy USB-re történő elmentéséhez kattintson (koppintson) a [Save to PC]
vagy [Save to USB] gombokra.

Megjegyzés:
A statisztikai adatok tárolási időtartama 6 hónap.

Megjegyzés:
• Eszközök, amelyeknél lekérdezhető a futamidő (Run Time): Beltéri egységek
• Eszközök, amelyeknél lekérdezhető az áramfogyasztás: PDI-vel használható eszközök
(A PDI-vel használható eszközről bővebben lásd a PDI kézikönyvet.)
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Report (Jelentés)
A továbbiakban magyarázatot kap arra, hogyan történik az eszközvezérlésre vagy hibára
vonatkozó információk lekérdezése.

A jelentés képernyő felépítése és funkciói
Az alábbiakban a jelentés képernyő felépítését és funkcióit adjuk meg.

①

②

③

MAGYAR

④
Sorszám

⑤
Tétel

⑥

Leírás
Jelentés-lekérdezési elemek kijelölése.

①

Jelentés eleme

②

Lekérdezési időszak
kijelölése mező

③

Jelentés részleteit
megjelenító mező

④

[Delete Report]
(jelentés törlése) gomb

• [Total] (összesen) gomb Minden vezérléssel és
hibával kapcsolatos jelentés lekérdezése.
• [Control] (vezérlés) gomb: Csak vezérléssel
kapcsolatos jelentések lekérdezése.
• [Error] (hiba) gomb: Csak hibával kapcsolatos jelentések lekérdezése.
• Időszak kijelölése amelyre a jelentés részleteit
kívánja lekérdezni.
• A kezdő nap nem lehet korábbi az utolsó naptól
számított három hónapnál.
A vezérléssel és hibával kapcsolatos jelentéseket
mutatja.
Törli a kijelölt jelentést.
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Sorszám
⑤

⑥

Tétel

Leírás

[Send Email]
(email küldése) gomb

• ACP, ACP Lonworks, AC Smart Premium: A
lekérdezett jelentések a Preference (Preferenciák)
menüben regisztrált email címre történő küldése.
• ACP BACnet: Nem támogatott.

[Save to PC] vagy
[Save to USB]
(mentés számítóg.
vagy USB-re) gomb

• ACP, ACP Lonworks: A jelentéseket számítógépre menti.
• AC Smart Premium (Veb): A jelentéseket
számítógépre menti.
• AC Smart Premium (Vezérlő): A jelentéseket
USB-re menti.
• ACP BACnet: Nem támogatott.

MAGYAR

A PROGRAM HASZNÁLATA

73

Lekérdezési jelentés
Az eszközvezérlésre vagy hibára vonatkozó jelentést az alábbiak szerint tudja lekérdezni.

1.
2.

A főmenüben kattintson (koppintson) a [Report] (jelentés) menüikonra.
A jelentés-elemnél kattintson (koppintson) arra az elemre, amelyről jelentést kíván lekérni.
• [Total] (összesen) gomb Minden vezérléssel és hibával kapcsolatos jelentés lekérdezése.
• [Control] (vezérlés) gomb: Csak vezérléssel kapcsolatos jelentések lekérdezése.
• [Error] (hiba) gomb: Csak hibával kapcsolatos jelentések lekérdezése.

3.

A lekérdezési időszak kijelölése mezőben kattintson (koppintson) a dátum gombra (Date)
és a [+]/[-] gombok segítségével jelölje ki a kívánt időszakot.
• A kezdő nap nem lehet korábbi az utolsó naptól számított három hónapnál.
A jelentés részleteit a jelentés-részleteket megjelenítő mezőben ellenőrizheti.

5.

A jelentés részleteinek emailre történő küldéséhez kattintson (koppintson) a [Send Email] (email
küldése) gombra. Az adatok számítógépre vagy USB-re történő elmentéséhez kattintson
(koppintson) a [Save to PC] vagy [Save to USB] gombokra.

MAGYAR

4.

Vigyázat!
Legtöbb 200 jelentést tud lekérdezni és legtöbb 300 jelentést tud emailre küldeni vagy USB-re
menteni. Legtöbb 5000 jelentés tárolása lehetséges.
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Telepítés
Eszközt adhat a rendszerhez vagy módosíthatja a regisztrált eszköz beállításait.

Eszköz regisztrálása
A központi vezérlő telepítése után jelentkezzen be a központi vezérlőbe és regisztrálja az
eszközt, melyet csatlakoztatni kíván.
A központi vezérlő két módszert alkalmaz egy-egy eszköz regisztráláshoz.
• Eszköz automatikus regisztrálása
• Eszköz kézi regisztrálása

MAGYAR

Megjegyzés:
Ahhoz, hogy egy eszközt regisztráljon a központi vezérlőben a rendszergazda jogosultsággal
kell bejelentkeznie. Ha már felhasználóként bejelentkezett, ezt a folyamatot nem tudja folytatni.

