STEROWNIK PRZEWODOWY
DTWS 3 IHXR Compact

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model DTWS 3 IHXR Compact

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU.
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO NALEŻY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZYSTANIA
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1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Środki bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania ze sterownika przewodowego DTWS 3 IHXR Compact należy
uważnie zapoznać się z opisanymi środkami bezpieczeństwa. Stosować się do opisanych zasad
bezpieczeństwa.
Przed przeczytaniem dalszej części instrukcji należy zapoznać się z opisem haseł
ostrzegawczych i symboli.

Hasła ostrzegawcze
Hasła ostrzegawcze

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

Symbole
Opis

Symbole

Opis

Ten symbol wskazuje ryzyko
śmierci lub odniesienia
poważnych obrażeń w wyniku
nieprawidłowego postępowania.

ZAKAZ. Niedozwolone działanie
lub procedura, których
wykonanie ma poważne skutki
dla ludzi lub mienia.

Ten symbol wskazuje ryzyko
odniesienia poważnych obrażeń
lub uszkodzenia mienia w wyniku
nieprawidłowego postępowania.

NAKAZ. Obowiązkowa
czynność lub procedura, której
niewykonanie ma poważne
skutki dla ludzi lub mienia.

• Ścisłe przestrzeganie zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć wypadków
i zapobiec odniesieniu obrażeń przez użytkownika, a także zapewni długą i bezproblemową
pracę urządzenia.
• Użytkownik nie może podejmować prób samodzielnego montażu lub naprawy
sterownika przewodowego.

MONTAŻ

PRZENOSZENIE I NAPRAWA
OSTROŻNIE

OBSŁUGA
OSTROŻNIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
• Celem zamontowania sterownika przewodowego skontaktować
się z dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Prace
montażowe

Zabrania się samodzielnego montażu sterownika przewodowego.
Nieprawidłowy montaż grozi porażeniem prądem elektrycznym
i wystąpieniem pożaru.
Spryskiwanie sterownika przewodowego łatwopalną cieczą grozi
wystąpieniem pożaru.

ZAKAZ

Nie obsługiwać sterownika mokrymi dłońmi.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie dopuścić do
przedostania się wody do sterownika przewodowego.
Celem zamontowania sterownika przewodowego w innym miejscu
należy zawsze skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.

ZAKAZ

Nie demontować samodzielnie sterownika przewodowego.
Celem zdemontowania sterownika przewodowego w innym miejscu
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Nieprawidłowy demontaż może prowadzić do nieprawidłowego
działania lub przegrzewania się sterownika, co grozi wystąpieniem
pożaru.
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2. DANE TECHNICZNE I GŁÓWNE FUNKCJE

Dane techniczne sterownika przewodowego
Napięcie wejściowe

5 V DC

Temperatura otoczenia

-15 do 43°C

Wilgotność otoczenia

40% do RH 90% wilgotności względnej

Główne funkcje sterownika przewodowego
Główne funkcje sterownika przewodowego:

•

Wymiana sygnałów z jednostką wewnętrzną poprzez pięć portów A, B, C, D, E.

•

Ustawianie trybu pracy za pomocą przycisków sterujących.

•

Wyświetlanie wartości na ekranie LCD.

•

Wyświetlanie zegara (bieżąca godzina) oraz regulacja programatora czasowego.
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3. WYGLĄD STEROWNIKA PRZEWODOWEGO DTWS 3 IHXR Compact

3. Wygląd sterownika przewodowego DTWS 3 IHXR
Compact

Odbiornik
podczerwieni

Tryb pracy

Ikona blokady
Ikona transmisji danych

Ikona funkcji
Nastawa
temperatury

Zegar/programator
czasowy
Prędkość
wentylatora

Ikona działania

Ikona regulacji nawiewu

Przycisk
ON/OFF

Przycisk MODE

Przycisk strzałki w lewo

Przycisk strzałki w prawo

Przycisk
FAN SPEED

Przycisk
QUIET/OK

Przycisk TEMP. SETTING

Przycisk TIMER/CLOCK SETTING

OSTROŻNIE
Ten sterownik nie posiada funkcji
pracy w trybie Economy.
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4. INSTRUKCJE OBSŁUGI

4. Instrukcje obsługi
a. Odbiór sygnału ze sterownika bezprzewodowego
Sterownik przewodowy może służyć, jako odbiornik sygnału ze sterownika
bezprzewodowego; wówczas po włączeniu systemu możliwe jest sterowanie
klimatyzatorem za pomocą sterownika bezprzewodowego.
OSTROŻNIE

Sterownik przewodowy nie odbiera zdalnych sygnałów regulacji kierunku przepływu
powietrza.
Kierunek nawiewu można zmienić za pomocą przycisku regulacji kierunku przepływu
powietrza na sterowniku przewodowym lub z poziomu wyświetlacza jednostki
wewnętrznej przy użyciu sterownika bezprzewodowego jeśli jednostka wewnętrzna
posiada funkcję zmiany kierunku nawiewu.

b. Włączanie i wyłączanie klimatyzatora
Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć jednostkę wewnętrzną.
Jeśli urządzenie jest wyłączone, naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje
włączenie urządzenia i wyświetlenie ikony

.

Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje
wyłączenie urządzenia i wyłączenie ikony

.

c. Wybór trybu pracy
Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać tryb pracy. Każde naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę trybu w następującej kolejności:
AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→AUTO.
Jeśli sterownik został skonfigurowany do pracy tylko w trybie chłodzenia, tryb HEAT
nie jest dostępny.
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INSTRUKCJE OBSŁUGI
d. Ustawianie prędkości wentylatora
W trybach COOL, HEAT i FAN nacisnąć przycisk FAN SPEED, aby ustawić żądaną
prędkość wentylatora.
Po każdym naciśnięciu przycisku FAN SPEED prędkość wentylatora jest zmieniana
w następującej kolejności:
AUTO→LOW→MID→HIGH→AUTO.
W trybach AUTO i DRY prędkość wentylatora nie podlega regulacji; domyślnie
prędkość wentylatora w tych trybach jest ustawiona na AUTO.

e. Ustawianie temperatury
W trybach AUTO, COOL, DRY, HEAT nacisnąć przyciski ustawiania temperatury
i
, aby ustawić żądaną temperaturę. Zakres regulacji wynosi 17°C ~
30°C (62°F ~ 88°F).
W trybie FAN zmiana temperatury nie jest możliwa.

f. Ustawianie zegara
Przytrzymać przycisk TIMER/CLOCK SETTING przez 3 s, aby przejść do trybu
ustawiania zegara.
Godzina na zegarze zacznie migać. Zmienić wartość godziny za pomocą przycisków
i
.
Po ustawieniu godziny nacisnąć przycisk strzałki w lewo

lub w prawo

, aby

ustawić minuty.
Minuty na zegarze zaczną migać. Zmienić wartość minut za pomocą przycisków
i
.
Po ustawieniu zegara nacisnąć przycisk
wprowadzoną wartość i wyjść z trybu ustawień.
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lub zaczekać 5 s, aby potwierdzić

INSTRUKCJE OBSŁUGI
g. Ustawianie programatora czasowego
Nacisnąć przycisk TIMER/CLOCK SETTING, a następnie przejść do trybu
ustawiania czasu włączenia klimatyzatora. Na ekranie wyświetlone zostaną ikony
i

.

Ustawić programator za pomocą przycisków

i

.

Jeśli czas włączenia nie przekracza 10 godzin, każde naciśnięcie przycisku
lub

zwiększa lub zmniejsza czas włączenia o 0,5 godziny.

Jeśli czas włączenia przekracza 10 godzin, każde naciśnięcie przycisku

lub

zwiększa lub zmniejsza czas włączenia o 1 godzinę.
Maksymalny czas włączenia wynosi 24 godziny.
Po ustawieniu czasu włączenia nacisnąć przycisk

lub zaczekać 5 s, aby

potwierdzić wprowadzoną wartość i wyjść z trybu ustawień czasu włączenia.
Z poziomu trybu ustawień nacisnąć przycisk TIMER/CLOCK SETTING, a następnie
przejść do trybu ustawiania czasu wyłączenia klimatyzatora. Na ekranie wyświetlone
zostaną ikony

i

.

Czas wyłączenia ustawia się tak samo jak czas włączenia.
Ustawienie czasu włączenia i wyłączenia na 0.0 godz. powoduje dezaktywację
programatora czasowego.
OSTROŻNIE
Jeśli programator czasowy został włączony z poziomu sterownika
przewodowego, naciśnięcie przycisku ON/OFF w celu włączenia/wyłączenia
klimatyzatora spowoduje automatyczne wyłączenie programatora.
h. Praca w trybie cichym
Naciśnięcie przycisku
w trybie COOL, HEAT lub FAN spowoduje przejście
klimatyzatora do pracy w trybie cichym.
Tryb ten służy do zmniejszania hałasu generowanego przez klimatyzator poprzez
wymuszenie niskiej prędkości pracy wentylatora.
W trybach AUTO i DRY wentylator pracuje z prędkością automatyczną, z tego
powodu przycisk

nie działa w tych trybach.
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INSTRUKCJE OBSŁUGI
i. Blokowanie sterownika przewodowego
Nacisnąć jednocześnie przyciski TEMP. SETTING

i

: sterownik

przewodowy zostanie zablokowany, a na ekranie wyświetli się ikona

.

Po zablokowaniu sterownik przewodowy nie reaguje na przyciski ani na sygnały
wysyłane ze sterownika bezprzewodowego.
Ponownie jednocześnie nacisnąć przyciski TEMP. SETTING

i

, aby

odblokować sterownik.

j. Przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra
Sterownik przewodowy zlicza łączny czas pracy jednostki wewnętrznej. Kiedy łączna
liczba godzin pracy osiągnie zaprogramowaną wartość, włączy się ikona
przypominająca o konieczności wyczyszczenia filtra jednostki wewnętrznej.
Przytrzymać przycisk

przez 3 s, aby skasować ikonę przypomnienia.

Sterownik przewodowy przeliczy łączny czas pracy jednostki wewnętrznej.
OSTROŻNIE

Domyślnie ustawienie przypomnienia o konieczności wyczyszczenia filtra
wynosi 2500 godzin; dopuszczalne są również wartości 1250, 5000
i 10 000 godzin. Sposób ustawiania tej wartości opisano w instrukcji montażu.
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INSTRUKCJE OBSŁUGI
k. Regulacja kierunku przepływu powietrza
Jeśli jednostka wewnętrzna posiada funkcję regulacji kierunku przepływu powietrza,
nacisnąć przycisk

, aby zmienić kierunek nawiewu jednostki wewnętrznej.

Przytrzymać przycisk przez 3 s, aby włączyć lub wyłączyć funkcję regulacji kierunku
nawiewu. Po włączeniu tej funkcji zaświeci się ikona

.

l. Funkcja FOLLOW ME
Jeśli system pracuje w trybie AUTO, COOL lub HEAT, naciśnięcie przycisku
spowoduje włączenie funkcji Follow Me. Nacisnąć przycisk ponownie, aby
wyłączyć tę funkcję. Funkcja ta jest wyłączana również po zmianie trybu pracy
klimatyzatora.
W trakcie działania funkcji Follow Me włączona jest ikona

, a na sterowniku

przewodowym wyświetlana jest wartość temperatury w pomieszczeniu zmierzona
przez czujnik lokalny. Wartość temperatury przesyłana jest do jednostki wewnętrznej
co 3 minuty.

- 10 -

5. MONTAŻ
Montaż
OSTRZEŻENIE
• W celu zamontowania sterownika należy zawsze skontaktować się
z dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Zabrania się samodzielnego montażu sterownika przewodowego.
Nieprawidłowe wykonanie połączeń grozi porażeniem prądem elektrycznym
i wystąpieniem pożaru.
• W celu przeprowadzenia prac serwisowych lub konserwacji specjalnej
sterownika przewodowego skontaktować się z dystrybutorem lub
autoryzowanym centrum serwisowym.
Zabrania się podejmowania samodzielnej naprawy lub konserwacji specjalnej
sterownika przewodowego. Niewłaściwa naprawa lub konserwacja grożą
porażeniem prądem elektrycznym, odniesieniem obrażeń lub wystąpieniem
pożaru.

Należy upewnić się, że montaż został przeprowadzony zgodnie z poniższymi
zaleceniami. Nieprawidłowe zamontowanie sterownika może spowodować nieprawidłowe
działanie i przegrzewanie się klimatyzatora, co grozi wystąpieniem pożaru.

OSTROŻNIE
• Nie montować sterownika przewodowego w miejscach narażonych na
wyciek łatwopalnych gazów. Nagromadzenie się łatwopalnych gazów
w pobliżu sterownika przewodowego może prowadzić do wystąpienia pożaru.
• Nie obsługiwać sterownika mokrymi dłońmi ani nie dopuścić do
przedostania się wody do sterownika przewodowego. W przeciwnym razie
może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Okablowanie dobrać odpowiednio do parametrów zasilania sterownika
przewodowego. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub przegrzania
się sterownika, co grozi wystąpieniem pożaru.
• Do wykonania połączeń użyć odpowiednio dobranych przewodów. Nie
wywierać obciążeń na zaciski. W przeciwnym razie może dojść do zerwania
się przewodu lub przegrzania się sterownika, co grozi wystąpieniem pożaru.
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MONTAŻ
Wybór miejsca montażu
Sterownika przewodowego nie należy montować w miejscach narażonych na występowanie
par, ciężkich olejów i gazów siarkowych, co pozwoli uniknąć wyboczeń prowadzących do
problemów z działaniem sterownika.
Przygotowania do montażu
1. Upewnić się, że w zestawie znajdują się wszystkie elementy:
Nr

Nazwa

Liczba

1

Sterownik przewodowy

1

2

Śruba z łbem krzyżowym M4x25

2

3

Śruba z tworzywa

2

4

Instrukcja obsługi i montażu

1

5

Przewody do podłączenia
odbiornika sygnałów

1

Uwaga
Elementy używane do montażu
sterownika przewodowego
w skrzynce elektrycznej.
Do wykonania połączeń między
odbiornikiem sygnałów
a ekranowanym przewodem 5żyłowym.

2. Na miejscu montażu zapewnić następujące elementy:
Nr

Nazwa

Liczba

Uwaga

1

Skrzynka elektryczna

1

Uniwersalna skrzynka
elektryczna wpuszczona
w ścianę.

2

Ekranowany przewód 5-żyłowy

1

Przewód RVVP 0,5 mm2 x5
wpuszczony w ścianę.

3

Korytko przewodowe
(izolowana osłona)

1

Wpuszczone w ścianę, maks.
długość 15 m.

4

Śrubokręt krzyżakowy Phillips

1

Do wkręcenia śrub z łbem
krzyżowym.

5

Śrubokręt płaski

1

Do odkręcenia tylnej pokrywy
sterownika przewodowego.

Środki bezpieczeństwa podczas montażu sterownika przewodowego
1. W niniejszej instrukcji opisano sposób montażu sterownika przewodowego. Podczas
podłączania sterownika przewodowego do jednostki wewnętrznej należy kierować się
informacjami na schemacie połączeń elektrycznych (znajdującym się w dalszej części
instrukcji).
2. Sterownik przewodowy przeznaczony jest do montażu w obwodzie niskonapięciowym. Nie
zwierać styków ani nie podłączać przewodów wysokiego napięcia (200 V – 380 V) do
obwodu sterownika. Odległość pomiędzy korytkami przewodowymi musi wynosić min. 30 –
50 cm.
3. Przewód ekranowany sterownika przewodowego musi być odpowiednio uziemiony.
4. Po wykonaniu połączeń nie mierzyć rezystancji izolacji za pomocą próbnika izolacji.
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MONTAŻ
Sposób montażu
Przewód wpuszczony w ścianę
Żyły do podłączenia do odbiornika
sygnałów (wyposażenie dodatkowe)

Część A
Odbiornik sygnałów

Ekranowany przewód 5żyłowy wpuszczony w ścianę

Rys. 1

Ekranowany przewód 5żyłowy wpuszczony
w ścianę

Część B

Rys. 2
1.

Przeciąć żyły łączące odbiornik sygnałów (wyposażenie dodatkowe) w połowie
(w miejscu bez izolacji) i rozdzielić przewód na części A i B. Część A powinna
posiadać duże złącze 5-stykowe, zaś część B – małe złącze 5-stykowe.

2.

Podłączyć 5 żył przewodu złącza zewnętrznego odbiornika sygnałów do 5 żył
przewodu złącza wewnętrznego odbiornika sygnałów (rys. 1).

3.

Połączyć przewód sterownika przewodowego z 5-żyłowym przewodem
wpuszczonym w ścianę (rys. 2).
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MONTAŻ

Rys. 3
4

Zdjąć tylną pokrywę sterownika przewodowego. W tym celu wykręcić śruby z pokrywy za
pomocą śrubokręta płaskiego (rys. 3).

5.

Dostosować długość dwóch śrub z tworzywa do długości otworów w skrzynce elektrycznej
wpuszczonej w ścianę. Upewnić się, że obie śruby w skrzynce mają taką samą długość
i są dokręcone prostopadle do powierzchni ściany.

6.

Przeprowadzić część B przewodu odbiornika sygnałów przez otwór w tylnej pokrywie
sterownika przewodowego (rys. 4).

Część B

Rys. 4
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MONTAŻ
Umieścić małe złącze 5-stykowe części B przewodu odbiornika sygnałów w złączu 5stykowym płytki PCB sterownika przewodowego (rys. 5), a następnie zamontować tylną
pokrywę sterownika.
Zamocować tylną pokrywę sterownika w skrzynce elektrycznej za pomocą śrub płaskich.
Upewnić się, że tylna pokrywa sterownika przewodowego jest ustawiona równolegle do
powierzchni ściany.

7.

Część B

Rys. 5

OSTRZEŻENIE

•

Nie dokręcać śrub zbyt mocno, aby uniknąć odkształcenia tylnej pokrywy sterownika
i uszkodzenia wyświetlacza LCD.

•

Podczas montażu, śruby i sterownik utrzymywać na tym samym poziomie, aby
uniknąć odkształcenia sterownika.

•

Podczas montażu pozostawić odpowiedni fragment przewodu łączącego, co ułatwi
wyjęcie sterownika do celów konserwacji.
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6. SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Schemat połączeń elektrycznych między sterownikiem przewodowym
a klimatyzatorem

•

Poniższy schemat połączeń elektrycznych przedstawia połączenia między sterownikiem
przewodowym a jednostką wewnętrzną.

Skrzynka elektryczna jednostki
wewnętrznej
Wyświetlacz jednostki
wewnętrznej
Panel sterowania
jednostki
wewnętrznej

5-żyłowy przewód łączący
5-żyłowy przewód ekranowany

Tylna część
sterownika
przewodowego
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W związku z polityką ciągłego rozwoju technologicznego producent
zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie
i bez wcześniejszego powiadomienia.
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