
  

كنترل دماي جامع  دستگاهيك ، فن كوئليمدل ، ديجيتال همه كارهترموستات 
فن براي و مجهز به يك دماسنج داخلي با دقت يك دهم درجه سانتيگراد ، محيط

كه با انجام محاسبات الزم جهت گرمايشي است /يشيسيستمهاي سرما كوئل هاي
كاهش سرعت، قطع يا كنترل دما، فرامين شروع يا توقف چرخش، افزايش و يا 

  اعمال مي كند. هاو .... را روي خروجي هاوصل پمپ

ست كه با استفاده و يك صفحه نمايش رنگي كليد لمسي ششاين دستگاه شامل  
تواند وضعيت فعلي و عملكرد دستگاه، حاالت مختلف و نيز از رنگها و عالئم، مي

   تنظيمات گوناگون را مديريت كند.

حالت كاري دستي، خودكار  ٣اين ترموستات شامل دو وضعيت خاموش و روشن، 
. به عالوه استاي و همچنين قابليت كنترل شيرهاي برقي و كمپرسور و دوره
هاي جانبي نظير قفل كودك، تايمر خاموش كننده و نيز انجام تنظيمات قابليت

رهاي جانبي از امكانات ها، حاالت كاري و ابزاها، وضعيتبراي هر يك از قابليت
  اين ترموستات است.

 &       Up()، كليدهاي جهت      Power(شامل كليد پاور ي دستگاهكليدها

Down    (كليد منو ،)Menu    (تايمر ،)Timer      ( هاي تو حال
  ست. )        Modes(كاري

روشن، به  هاي خاموش وبا نگه داشتن كليد پاور، در صفحه اصلي و در وضعيت
  شود. ترتيب دستگاه روشن و خاموش شده و صفحه اصلي دستگاه، نمايش داده مي

) و ظاهر Force Closeدر منوها، باعث خروج سريع(پاور فشردن كليد 
  شدن صفحه اصلي دستگاه در آن وضعيت مي شود.

هاي كاري، دستگاه به ترتيب وارد منوهاي با نگه داشتن كليدهاي تايمر و حالت
  شود.ميكاري  هايانتخاب زمان خاموش شدن و يا انتخاب حالت

 بازشدن/قفل شدن باعث، ثانيه  ٣به مدت  ي اصليدر صفحهنگه داشتن كليد منو 
همچنين فشردن، ي كليدها از كار مي افتند. كليهقفل شود. در حالت دستگاه مي
در صفحه  Settingخاموش شدن عالمت روشن و  -ثانيه ٣(كمتر از نگه داشتن

  و رها كردن اين كليد، دستگاه را به منوي تنظيمات مي برد. اصلي)

  شروع كار با دستگاه

(مطابق نقشه سيم كشي) و برقراري جريان الكتريكي، صفحه بندي دستگاهبا سيم
 OFF(كلمه شودخاموش مي )صفحهوضعيت(دستگاه وارد شده و نمايش روشن 

اصلي دستگاه است با اين  يصفحهمانند  ،صفحه خاموش .شود)نمايش داده مي
ها كامال قطع بوده در اين حالت خروجي ست.ها در آن خاكستريتفاوت كه رنگ

  آيد. صفحه به نمايش در ميدر قسمت باال و سمت چپ و دماي فعلي محيط، 

  
  حالت خاموش -١شكل 

  هاي كاريحالت

حالت كاري  ٣داراي ، فن كوئليترموستات ديجيتال همه كاره هوشمند 
Fan)دستي( ،Auto(اتوماتيك)  وPeriodical)ست و امكان استفاده از ا )ايدوره

لوله و نيز  ٤لوله،  ٢سرعت را داراست. همچنين امكان استفاده از  ٥و  ٣، ٢، ١
  در آن فراهم شده است. شير برقيامكان استفاده بدون 

كليدهاي استفاده از ، سرعت چرخش موتور، به صورت دستي و با دستيحالت  در
هاي قابل انتخاب با توجه به قابل تغيير است. تعداد سرعتدر صفحه اصلي، جهت 

   سرعت باشد. ٥تا  ١د بين توانمينوع دستگاه 

به اختالف دماي محيط و دماي در حالت اتوماتيك، سرعت چرخش موتور با توجه 
و نيز مقدار تعيين  مرجع(قابل نمايش در وسط صفحه اصلي در وضعيت روشن)

شود. در تعيين ميدر منوي تنظيمات  )Fan Speed(شده در بخش سرعت فن
، دماي مرجع را تغيير در صفحه اصلي اين حالت، استفاده از كليدهاي جهت

  دهد. مي

تعيين شده و  پيش زماني ازبازه  ٢اي، سرعت چرخش موتور، در در حالت دوره
  .استفاده از كليدهاي جهت در صفحه اصلي، تاثيري در مقدار سرعت چرخش ندارد

انجام مي  Modesبا استفاده از فشردن و نگه داشتن كليد  حالت كاريتعيين 
توان حالت كاري را در آن تغيير با استفاده از كليدهاي جهت مي شود. در اين منو

)، Time Outا خروج اتوماتيك بعد از مدت كوتاهي(با فشردن كليد منو و ي داد.
  تغييرات ايجاد شده اعمال مي گردد.

    
  هاي كارحالت -٢شكل 

  تنظيمات

اي تنظيمات حالت دوره فن در حالت اتوماتيك، تنظيماتوي تنظيمات شامل من
 -ثانيه ٣(كمتر از فشردن، نگه داشتناست.  و تنظيمات فصل(سرمايشي/گرمايشي)

و رها كردن كليد منو  در صفحه اصلي) Settingروشن و خاموش شدن عالمت 
  در صفحه اصلي، دستگاه را به منوي تنظيمات مي برد. 

ي توان تنظيمات با استفاده از كليدهاي جهت و كليد منو(به عنوان كليد تاييد)، م
دهاي اعمال نمود. فشردن كليد پاور يا فشردن چند باره كلي مختلف را انتخاب و

  جهت، در منوي تنظيمات، باعث خروج و بازگشت به صفحه اصلي مي گردد.

تنظيمات فن در حالت اتوماتيك شامل سرعت فن و فعال سازي يا غيرفعال  گزينه
  است.  )Always Fan On("هميشه روشن بودن فن"سازي امكان 

سرعت فن تعيين كننده سرعت، در وضعيت روشن بودن فن در حالت اتوماتيك 
  .انتخاب گردد Autoتواند بين تمامي سرعت هاي موجود و گزينه كه مي است

، متوقف شدن چرخش فن در حالت "هميشه روشن بودن فن"همچنين امكان 
  .كنداتوماتيك را فعال يا غيرفعال مي 

    
  تنظيمات سرعت فن در حالت اتوماتيك -٣ شكل

(با توجه به عملكرد خروجي هااي، مي توان با انتخاب منوي تنظيمات حالت دوره
  بازه زماني تنظيم نمود.  ٢را در  هاي مجاز)تعداد سرعت



    
  ايانتخاب تنظيمات حالت دوره -٤شكل 

توان عملكرد سرمايشي منوي تنظيمات، ميدر  گزينه ي تنظيم فصل با استفاده از
صفحه يا گرمايشي بودن دستگاه را انتخاب نمود. در حالت سرمايشي، رنگ قالب 

  ست. نارنجي اصلي آبي و در حالت گرمايشي،

    
  امكان تغيير فصل -٥شكل 

  تايمر خاموش كننده

شود كه با استفاده از اي ظاهر ميصفحه ،Timerبا فشردن و نگه داشتن كليد 
با فشردن  خاموش شدن دستگاه را تعيين نمود. توان زمانجهت ميكليدهاي 

)، تغييرات ايجاد Time Outكليد منو و يا خروج اتوماتيك بعد از مدت كوتاهي(
  شده اعمال مي گردد.

    
  تنظيم تايمر خاموش كننده -٦شكل 

  كليدهاي ميانبر
 قفل دستگاه -

باعث قفل شدن صفحه دستگاه ثانيه،  ٣نگه داشتن كليد منو به اندازه 
ي كليدها از كار مي افتند. با نگه داشتن شود. در اين حالت كليهمي

ثانيه در حالت قفل، دستگاه به حالت عادي  ٣اين كليد به مدت 
  بازگشته و قفل دستگاه باز مي شود. 

 )Advanced(منوي پيشرفته - 

حالت هاي تايمر و كليد همزمان در حالت خاموش، با نگه داشتن
  . دستگاه وارد منوي پيشرفته مي شودثانيه،  ٢مدت به  كاري

    
  منوهاي بخش تنظيمات پيشرفته -٨شكل 

دارد. ممكن است  ردر منوي پيشرفته تنظيماتي كه كمتر مورد نياز كاربر است قرا
 كه با انتخاب آنها صداي خطاي برخي از اين تنظيمات غيرفعال باشند

سرعته و يا  ٥در حالته همچنين شنيده مي شود.  )Double Beep(انتخاب
)، No Valveحالت هاي ديگري كه گزينه بدون شير برقي انتخاب مي شود(

حذف  Frost Protectionو  Fan Off Delay ،Fan On Delayگزينه هاي 
  .شده اند

-Power-On State  براي انتخاب حالت فعاليت دستگاه بعد از قطع و وصل
  برق بين دو گزينه خاموش بودن يا آخرين حالت استفاده مي شود.

-Auto Lock  صفحه دستگاه را تعيين خودكار زمان الزم براي قفل شدن
  مي كند.

-Sound .شدت صداي دستگاه را مشخص مي كند  
- Display و زمان خاموش شدن صفحه ، زمان كم نور شدن شدت نور صفحه

  را مشخص مي كند.
- Fan Off Delay  زمان روشن بودن فن دستگاه بعد از اجراي فرمان

  خاموش را مشخص مي كند.
-  Fan On Delay فن دستگاه بعد از اجراي  شدنروشن تاخير در زمان

  را مشخص مي كند. سرمايش يا گرمايشفرمان 
-Frost Protection  زماني كه فن دستگاه عمل در حالت سرمايشي و

دقيقه، فرمان  ٨نمي كند، اين قابليت براي جلوگيري از يخ زدن لوله ها، هر 
  دقيقه اجرا مي نمايد. ٢سرمايش را به مدت 

 كشيسيم

خروجي  ٥به  ،هر يك از دستگاه هاي تهويه مطبوع به صورت ذكر شده در جدول
 شوند.متصل مي )BackPanel(بخش پشتي دستگاه

OUT 5 OUT 4 OUT 3 OUT 2 OUT 1   

  سرعته ٥  (تند)٥دور   ٤دور   ٣دور   ٢دور   (كند)١دور 

  سرعته ٣  (تند)٣دور   ٢دور   (كند)١دور   فرمان سرمايش  فرمان گرمايش

  سرعته ٢  (تند)٢دور   (كند)١دور   -  فرمان سرمايش  فرمان گرمايش

  سرعته ١  ١دور   -  -  فرمان سرمايش  فرمان گرمايش

  

  ضمانت نامه و برگه خدمات پس از فروش

  .سال خدمات پس از فروش از تاريخ نصب ٥سال ضمانت و  ١شامل 
  موارد زير نمي گردد:اين ضمانت نامه شامل 

 آسيب فيزيكي، شكستگي، آب خوردگي -١
 نصب غيراستاندارد، خارج از شرايط نصب ذكر شده،  -٢
 ،تعمير توسط افراد غيرمجاز -٣
 ،نوسانات برق و ولتاژ تغذيه غيرمجاز -٤
 ،خارج از مشخصات فني ذكر شده ،استفاده از محصول -٥
 ،سريال دستگاهتاريخ يا مخدوش بودن مهر ضمانت نامه يا  -٦

 
 شود.نامه شامل هزينه هاي ارسال و نصب مجدد نميتوجه : اين ضمانت
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