Kezelési útmutató

TÁVSZABÁLYZÓ
KJR-120A/MBE és KJR-120A/MBTE típusokhoz

Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.
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15.4 Vezetékes távszabályzó KJR-120A/MBE és KJR-120A/MBTE
15.4.1 A távszabályzó gombjainak szerepe és kezelése

1

R

ON/OFF

TEMP SET

6

8

OK

TIMER SET

7

9

CANCEL

MODE

2

12

PAGEUP

ALARM CLEAR

3

13

PAGEDOWN

QUERY

4

11

ADDRESS / -

CLOCK

5

10

ADDRESS/+

18

TIMER SWITCH

16

ADDRESS SET

14

HYSTERESIS

TIMER QUERY

LOCK HYSTERESIS ADDRESS SET

17
LOCK

①

15

ON/OFF (Be/ki) kapcsoló:

Ha kikapcsolt állapotban megnyomja, a távszabályzó bekapcsol és az indítási műveletet hajtja végre
a LED világít. A kikapcsoláskor érvényes adatokkal indul újra, mint hőmérséklet érték, időzítés. Ha bekapcsolt

②állapotban
Operation
mode button:
nyomja meg ezt a gombot, akkor a távszabályzó kikapcsol és a LED kialszik.
In the power off status, press this button
② Mode (üzemmód) gomb:

to select the operation mode. This
Csak kikapcsolt
állapotban
válthat
function
is invalid
at power
onüzemmódot.
status. A távszabályzó bekapcsolt állapotában ez a gomb
érvénytelen!
Modes shifted sequence as follows:
Az üzemmódok az alábbiak szerint változnak:

1).
of KJR-120A/MBTE
cooled hűtő/ fűtő folyadékhűtők esetében:
1).Mode
A KJR-120A/MBTE
távszabályzóair
üzemmódjai
modular wire controller:
(Hűtés)

(Fűtés)

(Pumpa)

2)Cooling
only air cooled modular wire
2). Csak hűtő folyadékhűtők esetében:
controller:
(Hűtés)

(Pumpa)

③ ALARM CLEAR (riasztás törlés) gomb
Ennek a gombnak a segítségével törölheti azokat a riasztásokat, amelyek csak manuálisan törölhetők.
Ezek olyan hibák, melyek a működés során következtek be, de nem befolyásolják a folyadékhűtő
működésének biztonságát. Ha ismételten visszatérnek, hívja a beüzemelő céget.
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④ QUERY (lekérdezés) gomb
A kültéri egységek No. 0 tól No. 15-ig terjedő lekérdezését teszi lehetővé. Az alap beállítás a No. 0 egység.
Miután belépett a lekérdezés menübe, lekérdezheti az előző egységet vagy a következő egységet is az
“ADDRESS/+” és az “ADDRESS/ -”. gombokkal. Miután kiválasztott egy bizonyos egységet, annak információit
a “page up” és “page down” gombok segítségével tekintheti meg. Két információ lekérdezés sorozat
érhető el.
1).Hiba=> védelem=> előremenő víz hőmérséklet (Tou)=> visszatérő víz hőmérséklet (Tin)=> kültéri környezeti
hőmérséklet (T4)=> kültéri cső hőmérséklet (T3A)=> kültéri cső hőmérséklet (T3b)=> a kompresszor
áramfelvétele (IA)=> a kompresszor áramfelvétele (IB)=> fagyás gátlás hőmérséklet (T6)=> elektronikus expanziós
szelepnyitási szöge (FA)=> elektronikus expanziós szelep nyitási szöge (Fb)=> hiba......A távszabályzó csak az
utolsó hibakódot jegyzi meg, amikor a lekérdezést a védelmi információban végezzük.
2). Kültéri cső hőmérséklet (T3A)=> védelem=> hiba=> előremenő víz hőmérséklet (Tou)=> a kompresszor
áramfelvétele (IA)=> a kompresszor áramfelvétele (IB)=> beállított hőmérséklet (Ts) => kültéri környezeti hőm. (T4)
=> kültéri cső hőmérséklet (T3B)=> kültéri cső hőmérséklet (T3A)......A távszabályzó csak az utolsó
hibakódot jegyzi meg, amikor a lekérdezést a védelmi információban végezzük.
⑤

CLOCK (óra) gomb

Nyomja meg egyszer a “ CLOCK” gombot 【első megnyomás】, és lépjen a hét beállításba, 【nyomja meg
másodszor】, és lépjen az óra beállításba,【nyomja meg harmadszor】,és lépjen a perc beállításba.
A hét, az óra és a perc numerikus értékét az “ADDRESS/+” és az “ADDRESS/-” gombokkal állíthatja be.
A beállítás után nyomja meg az OK gombot. Ezzel érvényesíti a beállítást.
⑥ TEMP SET (hőmérséklet beállítás) gomb
Ezzel az előremenő víz hőmérsékletét álíthatja és és fűtés üzemmódban.
A hőmérséklet numerikus értéke az “ADDRESS/+” and “ADDRESS/-” gombokkal állítható.
⑦TIMER SET (időzítés beállítás) gomb
Ezzel léphet be az időzítés beállításba. A hét numerikus értéke, a start periódus, a befejezés periódus
az üzemmód és a hőmérséklet beállítás az “ADDRESS/+” és az “ADDRESS/-” gombokkal
végezhető el.
⑧ OK gomb
Ezzel véglegesítheti a beállításokat és küldheti el a kültéri egységnek.
⑨ CANCEL (törlés) gomb
Ennek a gombnak a megnyomásával térhet vissza az előző el nem mentett beállításhoz, amikor az
időzítő be van kapcsolva.
Nyomja ezt a gombot folyamatosan 3 másodpercig, minden beállított információ törlődik.
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ADDRESS/+ gomb.
Check menüben nyomja meg ezt a gombot, ezzel a következő modult ellenőrizheti,
a következő modul beállításai jelennek meg a kijelzőn.
Cím hozzáadás módban eggyel magasabb számú címet adhat meg ennek a gombnak a segítségével.
Hőmérséklet beállítás módban egy magasabb hőmérsékletet adhat meg ennek a gombnak a segítségével.
Idő beállítás módban eggyel magasabb időpontot adhat meg meg ennek a gombnak a segítségével.
11 ADDRESS/- gomb
Check menüben nyomja meg ezt a gombot, ezzel az előző modult ellenőrizheti,
Ha a jelenlegi modul 0#, akkor az előző 15# lesz.
Cím hozzáadás módban eggyel alacsonyabb számú címet adhat meg ennek a gombnak a segítségével.
Ha a jelenlegi modul 0#, akkor az előző 15# lesz.
Hőmérséklet beállítás módban eggyel alacsonyabb hőmérsékletet adhat meg ennek a gombnak a segítségével.
Idő beállítás módban eggyel alacsonyabb időpontot adhat meg meg ennek a gombnak a segítségével.
12

13 PAGEUP/DOWN (lap fel/le) gomb A fő menüben az üzemi paraméterek között navigál.

14 HYSTERESIS gomb (rejtett)
Egy tompa 1mm átmérőjű pálcával nyomja meg, ezzel a visszetérő paramétert állíthatja be δ ＝
(2,3,4,5 ). A hiszterézis numerikus adatát az ADDRESS/+” és az “ ADDRESS/-” , gombokkal állíthatja be.
A beállítás végeztével az OK gomb segítségével hagyja jóvá a beprogramozott értéket.
A gyári beállítás: δ ＝2 .
15 LOCK (zárolás) gomb (rejtett)
Egy tompa 1mm átmérőjű pálcával nyomja meg, ezzel zárolhatja a billentyűket. A feloldáshoz ismét nyomja meg.
16 ADDRESS SET (cím beállítás) gomb (rejtett)
Egy tompa 1mm átmérőjű pálcával nyomja meg, ezzel beléphet a cím beállításba. A címet 0-15, -ig állíthatja,
így legfeljebb 16 db kapcsolható párhuzamosan.
Ha csak egy vezetékes távszabályzó van a rendszerben, akkor is el kell végezni ezt a beállítást, a távszabályzó
címét ilyenkor '0'-ra kell állítani (fő távszabályzó).
17 TIMER QUERY (időzítés lekérdezés) gomb. (Csak KJR-120A/MBTE modellnél)
Ezzel a gombbal az időzítés lekérdezést végezheti el, úgy mint a hét, üzemmód, kezdő időpont,
befejezés időpontja, hőmérséklet stb.
18 TIMER SWITCH (időzítés) kapcsoló. (Csak KJR-120A/MBTE modellnél)
Ezzel a gombbal a heti időzítés funkciót nyithatja meg, vagy zárhatja be.
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15.4.2. A távszabályzó kezelése
Üzemmód választás
1. A készülék KIKAPCSOLT ÁLLAPOTÁBAN nyomja meg a MODE gombot, válassza ki a kívánt
üzemmódot. Az üzemmód választás bekapcsolt állapotban nem lehetséges!
2. Az üzemmódok elérhetősége a kültéri egységtől függ. Csak hűtő modellnél fűtés nem érhető el.
Víz hőmérséklet beállítás
1. Amikor a háttérvilágítás aktív, nyomja meg a [TEMP SET] gombot.
2. Nyomja meg az [ADDRESS/+] vagy [ADDRESS/- ] gombot, így kiválaszthatja a megfelelő víz hőmérsékletet.
A kiválasztható hőmérséklet tartomány az üzemmódtól függ.
3. A hőmérséklet tartomány a kültéri egységtől is függ.
ON/OFF (Be/ ki kapcsolás)
Nyomja meg az [ON/OFF] gombot, a távszabályzón a bekapcsolást jelző LED világít, az egység bekapcsol,
a kezdő képernyő jelenik meg a kijelzőn. Az On/ Off gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja.
Rendszer információ lekérdezése
1. Nyomja meg a [QUERY] gombot, ezzel belép a lekérdezés módba.
2. Az [ADDRESS/+] vagy [ADDRESS/-] gombbal kiválaszthatja a kívánt egységet.
3. A [PAGEUP] vagy [PAGEDOWN] gombokkal válassza ki a kívánt információt, pl: E-, P-, Tou, Tin,
T4,T3A, T3b ,IA, Ib, T6, FA, Fb vagy T3A, P-, E-,Tout, Ib, IA, Ts, T4, T3B.
Távoli be/ ki kapcsolás
Ha a fő egység távoli be/ ki állapotban van, a Net-ON villog, és a kommunikáció a központi vezérlővel
érvénytelen.
HYSTERESIS (hiszterézis) hőmérséklet beállítása (δ )
1.A hiszterézis hőmérséklet helyes beállításával optimalizálhatjuk a terhelést.
2.A beállítási logika hűtés üzemmódban :
(A paraméter 1,δ2, Tj1 és Tj2 a kültéri egységben dől el)

Az egység indítási hőmérséklete
Felterhelési terület
Stabil terület
Visszaterhelési terület
Hirtelen stop terület
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15.4.3 A beállítás logikája fűtés üzemmódban: (A 1,δ2,Tj1 és T
kültéri egységben dőlnek el)

Az egység indítási hőmérséklete
Felterhelési terület
Stabil terület
Visszaterhelési terület
Hirtelen stop terület

T ≤ Ts-δ2
T <Ts+1-δ
Ts-1+δ >T ≥ Ts+1-δ
Ts-1+δ ≤T ＜Tj 2
T ≥ Tj 2

(TAL: total előremenő víz hőmérséklet)

g A hibák kezelése
1: Ha az egység meghibásodik, vagy nincs kommunikáció a kültéri egységgel, a kijelző villog.
1.
Ha megszűnnek a hibák, a távszabályzó elsötétül és a kijelző villogása megszűnik.
A hiba kijelzése és az üzemállapot ugyanazon az LCD-n jelenik meg.

AfNéhány hibakód törlődik ha megszűnt a hiba, de másoknál meg kell nyomni az “ALARM CLEAR"
2.
gombot a hibajelzés törléséhez. Részleteket a hibakód táblázatban talál.
Ha ezek
a hibakódok
ismételten
megjelennek,
stops
blinking.
The fault
indicator
and hívja a beüzemelő céget.
A távszabályzó műszaki adatai
Alapvető üzemi feltételek:
1. Hálózati feszültség: 220V±10%, váltófeszültség, amit a távszabályzó
hálózati adapterére kell kapcsolni.
2. Üzemi hőmérséklet: -15oC - +43oC .
3. Üzemi páratartalom: RH40%-RH90%.
15.4.4 Funkciók
A távszabályzón az alábbi funkciók érhetők el:
1. A távszabályzót a kültéri egység P, Q és E pontjaihoz kell csatlakoztatni. A központi vezérlőhöz
az X, Y és E pontokon csatlakozik. A többi távszabályzóhoz a P, Q és E pontokat használja.
2. Üzemmód beállítás a távszabályzón keresztül.
3. LCD kijelző.
4. Indítási és leállítási időzítés.
5. Valós idejű óra (belső 3V-os elemmel)
Ha a távszabályzó be van kapcsolva, akkor az LCD az aktuális időt mutatja. Ha kikapcsolja, az idő nem
látható.
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15.4.5 A távszabályzó ikonjainak ismertetése

Üzemállapot adatok

Üzemmód adatok

Lekérdezett adatok

Idő adatok

15.4.6 Telepítés

Kültéri egység

#00

Kültéri egység

#01

Kültéri egység

#02

Kültéri egység

#15

Vezetékes távszabáyzó
#00

A kültéri egységhez a PQE pontokon keresztül csatlakoztassa.

Megj:
A mellékelt rövidzárakat csatlakoztassa a hozzárendelt COM(I) vagy COM(O) kommunikációs porthoz
az utolsó egység vezérlő panelén (tárcsázó kód). Direktben kösse az utolsó párhuzamos egységre, ha
csak egy egység van a rendszerben.
A vezetékezési ábra a következő oldalon látható:
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Black

Yellow
Gray

Kültéri egység sorkapocs

3 eres árnyékolt
kábelt használjon!
Központi
vezérlőhöz
Ha egy központi vezérlő
vezérli, akkor ez ,
látható
más esetben nincs kijelzés

X YE QP
Vezetékes
távszabályzó

5 pontos
sorkapocs
15.4.7
Az óra beállítása
CLOCK

ADDRESS/+

or

ADDRESS/-

hét beállítása

or

ADDRESS/-

óra beállítása

or

ADDRESS/-

perc beállítása

OK

ADDRESS/+

OK

ADDRESS/+

OK
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HETI IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA
TIMER SET

Set Timer Period 2
ADDRESS/+

or

ADDRESS/-

Hét kiválasztása
ADDRESS/+

or

ADDRESS/-

2. időzítés start óra

or

ADDRESS/-

2. időzítés start perc

or

ADDRESS/-

2. időzítés vége óra

or

ADDRESS/-

2. időzítés vége perc

or

ADDRESS/-

2. időzítés üzemmód

or

ADDRESS/-

2. időzítés hõmérséklet

or

ADDRESS/-

Hét kiválasztása

OK

OK

Y

or

ADDRESS/+

ADDRESS/-

1.. időzítés start óra

Y
ADDRESS/+

OK
Y

OK

or

ADDRESS/+

ADDRESS/-

1. időzítés start perc

Y

ADDRESS/+
OK
Y

or

ADDRESS/+

ADDRESS/-

1. időzítés vége óra

OK
Y

ADDRESS/+
OK
Y

or

ADDRESS/+

OK
ADDRESS/-

1. időzítés vége perc

Y

ADDRESS/+

OK
Y

or

ADDRESS/+

ADDRESS/-

1. időzítés üzemmód

OK
Y

ADDRESS/+

OK
Y

or

ADDRESS/+

ADDRESS/-

1. időzítés hőmérséklet

OK
Y

ADDRESS/+

OK
Y

Set Timer Period 2

OK

MEGJ:
A "CANCEL",gomb megnyomásával visszatérhet az előző művelethez.
HETI IDŐZÍTÉS LEKÉRDEZÉSE
TIMER QUERY

ADDRESS/+

or

ADDRESS/-

Lekérdezendő hét kiválasztása

or

ADDRESS/-

1. vagy 2. periódus
kiválasztása

or

ADDRESS/-

OK
Y

ADDRESS/+
OK
Y

ADDRESS/+

OK

Y

Lekérdezés a start időpont
vagy vége időpont kiválasztása

To normal display
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MEGJ:
Működés közben nyomja meg a "CANCEL", gombot, ha vissza akar térni az előző lépéshez.
1.Hálózati feszültség kimaradáskor az egység megjegyzi a kimaradás előtti üzemi állapotot és ha
a hálózat helyreállt, a kimaradás előtti értékekkel indul újra. Ez nem vonatkozik az időzítésekre!
Amikor a hálózati feszültség helyreállt, a távszabályzó elküldi a memorizált értékeket a kültéri
egységnek, így az az eredeti beállítások alapján folytatja a műveletet.

2. Alaphelyzetben a háttér világítás ki van kapcsolva. Egy gomb megnyomásakor bekapcsol.
3. A készülék védelme érdekében ne változtassa gyakran és hirtelen az üzemmódot.
A bekapcsolást követően 3 perc múlva indul el a kültéri egység.
4. A vezetékes távszabályzó hálózati adapterét a kültéri egységgel azonos kismegszakítóra
kösse, hogy egyszerre lehessen áramtalanítani őket.
5. Amikor több távszabályzó van egy rendszerre kapcsolva, akkor az időzítés információk nem
jutnak át egyikről a másikra. Az időzítések egymástól függetlenül működnek, ezért azt javasoljuk, hogy
csak egy távszabályzón állítson be időzítést.

6. Az elem cseréje esetén ügyeljen a “+”,“-” polaritásra. Feltétlenül helyesen tegye be az elemet,
ellenkező esetben meghibásodhat a berendezés.

Fordította: Sárvári János Planning & Trading Kft.
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