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BRC315D7

Telecomandă

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI CUMPĂRAT
ACEASTĂ
TELECOMANDĂ.
CITIŢI
MANUALUL CU ATENŢIE ÎNAINTE DE
A UTILIZA INSTALAŢIA. DUPĂ CITIREA
MANUALULUI, PĂSTRAŢI-L ÎNTR-UN LOC
SIGUR PENTRU O UTILIZARE VIITOARE.
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Înainte de începerea exploatării, luaţi
legătura cu distribuitorul pentru a obţine
toate detaliile privind instalaţia dvs. de aer
condiţionat.
Instrucţiunile originale sunt în limba engleză. Textele
în celelalte limbi reprezintă traduceri ale instrucţiunilor
originale.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane, inclusiv copii, cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse, sau lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, exceptând cazul în care sunt supravegheate
sau instruite în privinţa utilizării aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.

Avertizare
- Nu lăsaţi niciodată telecomanda să se ude, aceasta
putând cauza electrocutare sau incendiu.
- Nu apăsaţi niciodată cu obiecte dure, ascuţite
butoanele telecomenzii. Telecomanda se poate
deteriora.
- Nu inspectaţi şi reparaţi niciodată telecomanda de
unul singur, solicitaţi pentru aceasta o persoană
calificată pentru deservire.

BRC315D7
Telecomandă
4PW64949-1 – 10.2010

5. Programarea temporizatorului
de PORNIRE/OPRIRE. ....................................... 5
6. Întreţinerea .......................................................... 7
7. Depanarea........................................................... 7

1. Dotări şi funcţii
BRC315D7 este o telecomandă ce permite transmiterea
de comenzi instalaţiei dvs.
1
TELECOMANDA DE BAZĂ
Funcţiile telecomenzii de bază sunt:
•
PORNIRE/OPRIRE,
•
comutarea modului de funcţionare,
•
reglarea temperaturii,
•
reglarea volumului de aer,
•
reglarea direcţiei fluxului de aer.
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2. Denumirea şi funcţia comutatoarelor
şi pictogramelor (A se vedea figura 1)
1

BUTONUL PORNIRE/OPRIRE
(cuplat/decuplat)
Apăsaţi butonul PORNIRE/OPRIRE (cuplat/decuplat)
pentru a porni sau a opri sistemul.
2
BECUL INDICATOR AL FUNCŢIONĂRII
Becul indicator al funcţiunii se luminează în timpul
exploatării sau clipeşte dacă survine o defecţiune.
3

PICTOGRAMA MODULUI DE
FUNCŢIONARE
Aceste pictograme indică modul de funcţionare curent
(VENTILARE, AUTOMAT, RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE)

9

PICTOGRAMA DIRECŢIEI FLUXULUI
DE AER
Această pictograma indică direcţia fluxului de aer
(numai pentru instalaţiile cu clapete de aer motorizate).
10

NEDISPONIBIL
este afişată ori de câte ori este abordată
o opţiune neinstalată sau o funcţie nu este disponibilă.
Dacă se conectează mai multe aparate de interior la
aceeaşi telecomandă, "
" va apărea numai
dacă nici unul dintre aparatele conectate nu au
această funcţie.
11

PICTOGRAMA VITEZEI
VENTILATORULUI

Această pictogramă indică viteza ventilatorului.
4
PICTOGRAMA CONTROLULUI EXTERN
Această pictogramă indică faptul că o altă telecomandă
cu prioritate superioară controlează sau decuplează
instalaţia dvs.
PICTOGRAMA TEMPORIZATORULUI DE
PORNIRE/OPRIRE
,
Această pictogramă indică faptul că temporizatorul de
PORNIRE/OPRIRE este activat.

12

PICTOGRAMA TIMPULUI DE CURĂŢARE
A FILTRULUI DE AER
Această pictogramă indică faptul că filtrul de aer
trebuie curăţat. Consultaţi manualul unităţii interioare.

5

6
SE SOLICITĂ VERIFICARE
Această pictogramă indică faptul că este necesară
o verificare. Consultaţi instalatorul.
7
AFIŞARE TEMPERATURĂ FIXATĂ
Aceasta indică temperatură fixată pentru aparat.
8
REGLAJ
Nu este folosit, numai în scopuri de deservire.
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13

BUTON DE INSPECŢIE/PROBĂ DE
FUNCŢIONARE
Nu este folosit, numai în scopuri de deservire.
14

BUTONUL TEMPORIZATORULUI DE
PORNIRE/OPRIRE

Acest buton activează sau dezactivează temporizatorul
de PORNIRE/OPRIRE.
15

BUTON AJUSTARE INTERVAL DE TIMP

Aceste butoane servesc la ajustarea temporizatorului,
în mod programare, pentru selectarea intervalului de
timp pentru acţiunea programată. Ambele butoane
dispun de funcţie de repetare automată.
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BUTOANE AJUSTARE TEMPERATURĂ

3. Descrierea modurilor de funcţionare

Aceste butoane servesc la ajustarea temperaturii
(16~32°C) (în intervale de 1°C).

1
ACTIVARE EXCLUSIV VENTILATOR
În acest mod de funcţionare, aerul circulă fără a fi
încălzit sau răcit.

16

17

BUTON DE MODIFICARE A MODULUI
DE OPERARE
Acest buton poate fi utilizat pentru selectarea modului
de operare al aparatului (VENTILARE, AUTOMAT,
RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE).
În configuraţia standard, această funcţie nu este
disponibilă. Această funcţie este activată prin
întreruperea firului de legătură (J8). Consultaţi
manualul de instalare pentru instrucţiuni privind
întreruperea firului de legătură (J8).
18
BUTON VITEZĂ VENTILATOR
Cu ajutorul acestui buton, puteţi selecta L (redusă),
H (mare), HH (foarte mare),
(automat).
19

BUTON DE AJUSTARE A DIRECŢIEI
FLUXULUI DE AER
Acest buton permite ajustarea direcţiei fluxului de aer.
20

BUTON PROGRAMARE

2
FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ
În acest mod, telecomanda va comuta automat între
încălzire şi răcire după cum cer temperatura de
referinţă sau cea limită.
3

FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE RĂCIRE

În acest mod, răcirea va fi activată după cum cer
temperatura de referinţă sau cea limită.
Numai pentru aparate de interior cu 2 conducte: dacă
temperatura apei este în afara intervalului de răcire,
pictograma va fi afişată intermitent.
4
FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE ÎNCĂLZIRE
În acest mod, încălzirea va fi activată după cum cer
temperatura de referinţă sau cea limită.
Numai pentru aparate de interior cu 2 conducte: dacă
temperatura apei este în afara intervalului de
încălzire, pictograma va fi afişată intermitent.

TEMPORIZATOR
Acest buton confirmă sau anulează setarea pentru
temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE.
21

BUTONUL DE RESETARE A PICTOGRAMEI
TIMPULUI DE CURĂŢARE A FILTRULUI
DE AER
Acest buton este utilizat pentru a reseta pictograma
timpului de curăţare a filtrului de aer.
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4. Exploatarea
Exploatarea manuală
În exploatarea manuală, utilizatorul decide asupra
reglajelor instalaţiei. Ultimul reglaj rămâne activ până
când utilizatorul îl schimbă.
Întrucât telecomanda poate fi aplicată pentru o largă
varietate de instalaţii şi dotări, se poate întâmpla să
selectaţi o funcţie care nu este disponibilă la instalaţia
dvs; într-un astfel de caz va apare mesajul
.
Dacă întrerupeţi firul de legătură J8, utilizaţi butonul
pentru a selecta modul de funcţionare dorit.
Activare exclusiv ventilator
Funcţionare automată

Încălzire
1
ACTIVARE EXCLUSIV VENTILATOR
Parametri configurabili:
•
viteza ventilatorului; utilizaţi butonul
•
ajustarea direcţiei fluxului de aer; utilizaţi
butonul
.

•
•

viteza ventilatorului; utilizaţi butonul
ajustarea direcţiei fluxului de aer; utilizaţi
butonul

,

Acţiunile programate pentru temporizatorul de
PORNIRE/OPRIRE vor fi executate automat.
Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE va executa
întotdeauna ultima comandă; aceasta înseamnă că
utilizatorul poate anula temporar ultima acţiune
programată
executată.
Consultaţi
secţiunea
"Exploatarea manuală" la pagina 4. La următoarea
acţiune programată (în cadrul temporizatorului de
PORNIRE/OPRIRE) , temporizatorul de PORNIRE/
OPRIRE va prelua din nou controlul.
Utilizaţi butonul
pentru a activa sau
dezactiva temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE.

şi
,

.
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4
ÎNCĂLZIRE
Parametri configurabili:
•
temperatura; utilizaţi butoanele
şi
,
•
viteza ventilatorului; utilizaţi butonul
,
•
ajustarea direcţiei fluxului de aer; utilizaţi
butonul
.

Utilizarea temporizatorului
de PORNIRE/OPRIRE

Răcire

2
FUNCŢIONARE AUTOMATĂ
Parametri configurabili:
•
temperatura; utilizaţi butoanele
,

3
RĂCIRE
Parametri configurabili:
•
temperatura; utilizaţi butoanele
şi
,
•
viteza ventilatorului; utilizaţi butonul
,
•
ajustarea direcţiei fluxului de aer; utilizaţi
butonul
.
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NOTĂ

•
Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE
anulează funcţia butonului
; utilizaţi
numai butonul
pentru a activa
sau
dezactiva
temporizatorul
de
PORNIRE/OPRIRE. Temporizatorul de
PORNIRE/OPRIRE este activat dacă
apare pictograma
. Butonul
anulează temporizatorul de PORNIRE/
OPRIRE numai până la următoare
acţiune programată.

Pentru a configura temporizatorul, consultaţi
secţiunea
"5. Programarea
temporizatorului
de PORNIRE/OPRIRE." la pagina 5.

Ce poate face temporizatorul
de PORNIRE/OPRIRE?
Principiul temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE este
simplu, dar eficient.
Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE controlează
două acţiuni:
1 decuplarea instalaţiei (încetarea controlului)
2 pornirea instalaţiei la momentul programat

Ce va face temporizatorul de PORNIRE/
OPRIRE?
Dacă este activat, temporizatorul de PORNIRE/
OPRIRE va executa acţiunile programate.
Acesta va comanda instalaţiei:
•

să decupleze instalaţia (temporizatorul de
PORNIRE rămâne activ şi va porni instalaţia
conform programării); lampa de control pentru
funcţionare se va stinge,

să pornească instalaţia (temporizatorul de
OPRIRE rămâne activ şi va decupla instalaţia
conform programării); lampa de control pentru
funcţionare se va aprinde.

Ce NU va face temporizatorul
de PORNIRE/OPRIRE?
Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE:
•
nu controlează turaţia ventilatorului,
•
nu controlează direcţia fluxului de aer,
•
nu schimbă modul de funcţionare,
•
nu modifică valorile setate.
Parametrii enumeraţi mai sus pot fi fixaţi manual, fără
a interfera cu temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE.
Sunt disponibile telecomenzi mai sofisticate. Consultaţi
distribuitorul pentru informaţii suplimentare.

5. Programarea temporizatorului
de PORNIRE/OPRIRE.
Cum se programează temporizatorul
de PORNIRE/OPRIRE?
1

Selectaţi temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE
pentru programare
Apăsaţi butonul temporizator de PORNIRE/
OPRIRE pentru a selecta temporizatorul de
PORNIRE sau de OPRIRE.
Fără
pictogramă

Pictograma va apărea intermitent până la
finalizarea programării.

SAU
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2

Selectaţi intervalul orar pentru temporizator.
Pentru a selecta intervalul orar, apăsaţi butonul
pentru ajustare a intervalului de timp.
La fiecare apăsare,
de timp cu 1 oră.

va mări intervalul

La fiecare apăsare,
va reduce intervalul
de timp cu 1 oră.
Puteţi selecta maximum 72 de ore.
3

Confirmaţi setarea pentru temporizatorul de
PORNIRE sau OPRIRE.
Apăsaţi
butonul
de
programare
a temporizatorului
pentru a încheia
configurarea. Pictograma
sau
nu va mai apărea intermitent şi va fi afişată
normal. Timpul rămas până la acţiunea
programată va fi indicat în ore.

4

Anularea temporizatorului
Apăsaţi
butonul
de
a temporizatorului
temporizatorul programat.

programare

Cum se programează temporizatorul
de OPRIRE şi de PORNIRE simultan?
Exemplu:
Dorim ca instalaţia să se decupleze după 3 ore, iar
apoi să se cupleze din nou după 1 oră.
Modul de programare:
Programarea temporizatorului de OPRIRE după 3 ore
şi a temporizatorului de PORNIRE după 4 ore.
1

Apăsaţi butonul temporizatorului de PORNIRE/
OPRIRE până când pictograma temporizatorului
de OPRIRE apare intermitent.

2

Apăsaţi butonul de ajustare a intervalului de
timp şi selectaţi 3 ore.

3

Apăsaţi
butonul
de
programare
a temporizatorului. Temporizatorul de OPRIRE
este programat să acţioneze după 3 ore.

4

Apăsaţi butonul temporizatorului de PORNIRE/
OPRIRE până când pictograma temporizatorului
de PORNIRE apare intermitent.

5

Apăsaţi butonul de ajustare a intervalului de
timp şi selectaţi 4 ore.

pentru a anula

Apăsaţi
butonul
de
programare
a temporizatorului. Temporizatorul de PORNIRE
este programat să acţioneze după 4 ore.
Configurarea s-a încheiat.
6

NOTĂ

Temporizatorul de OPRIRE are prioritate
faţă de temporizatorul de PORNIRE în
cazul în care ambele sunt programate la
aceeaşi oră.
Când acţiunea s-a încheiat, aceasta
trebuie reprogramată dacă se doreşte
utilizarea ei din nou.
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După încheierea configurării, timpul rămas este
indicat în ore.

Temporizator OPRIRE =
3 ore
Temporizator PORNIRE =
4 ore

7. Depanarea
Indicaţiile mai jos pot ajuta la rezolvarea problemei.
Dacă nu puteţi remedia problema, consultaţi
instalatorul.
Pe ecranul telecomenzii nu apare nimic
(ecran gol)
Verificaţi dacă instalaţia este alimentată de la reţea.
Pe ecran apare numai
Acest lucru indică faptul că instalaţia tocmai a fost
pusă sub tensiune; aşteptaţi până ce dispare
.

Funcţionarea se întrerupe
după 3 ore
Mai rămâne 1 oră până
la reluarea funcţionării

Nu pot activa temporizatorul de PORNIRE/
OPRIRE (apare pictograma
)
Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE nu poate fi
activat când este conectat un sistem de control
centralizat.

Toate acţiunile programate
s-au încheiat

6. Întreţinerea
Telecomanda nu necesită întreţinere.
Curăţaţi cu o cârpă moale şi umedă.
NOTĂ

Pentru umezirea cârpei, utilizaţi numai
apă curată şi călduţă.

BRC315D7
Telecomandă
4PW64949-1 – 10.2010

Manual de exploatare

7

NOTES

NOTES

Copyright 2010 Daikin
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 10.2010

