
Návod na obsluhu

Použite smart a uložiť smart

• Ďakujeme vám, že ste si kúpili intelligent Touch 
Controller.

• Tento návod obsahuje poznámky pre bezpečné 
používanie výrobku.

 Pred správnym používaním si nezabudnite 
dôkladne prečítať tento návod.

• Ak ste si prečítali tento návod, nezabudnite ho uložiť na 
miesto, kde sa obvykle väčšinu času zdržiava obsluha.

 V prípade výmeny pracovníkov nezabudnite návod 
odovzdať novej obsluhe.
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VAROVANIE

UPOZORNENIE

POZNÁMKA

Bezpečnostné preventívne opatrenia
Ak chcete získať úplné výhody z funkcií klimatizácie a vyhnúť sa 
poruchám v dôsledku nesprávnej obsluhy, odporúčame, aby ste si 
pred použitím dôkladne prečítali návod na obsluhu. Táto 
klimatizácia patrí pod "zariadenia, ktoré nie sú prístupné verejnosti".
Tu uvedené predbežné opatrenia sú VAROVANIE a 
UPOZORNENIE. Obidva obsahujú dôležité informácie týkajúce 
sa bezpečnosti. Zabezpečte, aby boli všetky bezpodmienečne 
dodržiavané.
 Ak nedodržíte tieto pokyny, môže to mať za 

následok zranenie osôb alebo usmrtenie.
 Ak nedodržíte tieto pokyny, môže to mať za 

následok vznik škôd na majetku alebo 
zranenie osôb, ktoré môžu byť vážne 
v závislosti od okolností.

 Označuje situácie, ktoré môžu mať za 
následok poškodenie zariadenia alebo vznik 
škôd na majetku.

Po prečítaní uschovajte tento návod na vhodnom mieste tak, 
aby ste si ho mohli v prípade potreby preštudovať. Ak sa 
zariadenie odovzdá inému používateľovi, nezabudnite 
odovzdať aj návod.

Nezabudnite, že dlhé priame pôsobenie studeného alebo 
teplého vzduchu z klimatizácie alebo vzduchu, ktorý je studený 
alebo príliš teplý môže poškodiť váš fyzický a zdravotný stav.
Ak má klimatizácia poruchu (vychádza z nej zápach po spálení 
atď.), vypnite elektrické napájanie jednotky a spojte sa 
s miestnym predajcom. 
Pokračovanie v prevádzke za takých okolností by malo za následok 
poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Inštalačné práce prejednajte s miestnym predajcom. 
Ak by ste práce vykonali sami, môže to spôsobiť únik vody, 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
V prípade zmeny, opravy a údržby klimatizácie alebo 
diaľkového ovládača sa poraďte s vašim miestnym predajcom.
Nesprávne uskutočnené práce na jednotke môžu spôsobiť únik 
vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Do vstupu alebo výstupu vzduchu nestrkajte žiadne predmety 
vrátane tyčí, prstov atď.
Kontakt s lopatkami vysokorýchlostného ventilátora klimatizácie by 
mohol mať za následok zranenie osôb.
V prípade úniku chladiva zabezpečte protipožiarnu ochranu. 
Ak klimatizácia nefunguje správne, t.j. nevytvára chladný alebo 
teplý vzduch, príčinou môže byť únik chladiva. Poraďte sa s vašim 
predajcom, aby vám pomohol. Chladivo v klimatizácii je bezpečné a 
v normálnom prípade neuniká. Napriek tomu v prípade netesnosti 
môže styk s voľne prístupným horákom, ohrievačom alebo 
sporákom spôsobiť vytváranie škodlivého plynu. Klimatizáciu ďalej 
nepoužívajte, kým kvalifikovaný servisný pracovník nepotvrdí, že 
netesnosť bola opravená.
Poraďte sa s vašim miestnym predajcom, čo máte robiť 
v prípade úniku chladiva.
Ak sa má klimatizácia nainštalovať v malej miestnosti, je nutné 
uskutočniť také opatrenia, aby ani v prípade úniku chladiva 
neprekročilo jeho množstvo povolenú hranicu. Inak by to mohlo 
viesť k vzniku nehody v dôsledku nedostatku kyslíka.
Požiadajte profesionálnych pracovníkov o poskytnutie 
príslušenstva a zaistite, aby sa používalo len príslušenstvo 
určené výrobcom.
V prípade, že vznikne porucha v dôsledku vášho postupu, môže to 
mať za následok únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo 
vznik požiaru.

V prípade zmeny miesta a opätovnej inštalácie klimatizácie 
alebo diaľkového ovládača sa poraďte s vašim miestnym 
predajcom. 
Nesprávne vykonané inštalačné práce môžu spôsobiť netesnosť, 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo vzniku 
požiaru.
Zaistite, aby sa používali poistky so správnou ampérovou 
hodnotou. 
Nepoužívajte nesprávne poistky alebo iné vedenia ako náhradu, 
keďže by to mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik 
požiaru, zranenie alebo poškodenie jednotky.
Zabezpečte inštaláciu prúdového chrániča. 
Zanedbanie nutnosti inštalovať prúdový chránič môže mať za 
následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Nezabudnite jednotku uzemniť. 
Jednotku neuzemňujte k potrubiu, bleskozvodu ani uzemneniu 
telefónneho vedenia. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Intenzívny nárazový prúd blesku alebo iného zdroja môže spôsobiť 
poškodenie klimatizačného zariadenia.
Ak bola klimatizácia zaliata v prípade prírodnej katastrofy, ako 
je povodeň alebo tajfún, poraďte sa s predajcom.
V takom prípade klimatizáciu neprevádzkujte, lebo inak môže dôjsť 
k vzniku poruchy, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo vzniku 
požiaru.
Klimatizáciu nespúšťajte ani nezastavujte zapnutím alebo 
vypnutím elektrického ističa.
Môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úniku vody. Okrem toho, ak je 
povolená kompenzácia poruchy elektrického napájania, ventilátor 
sa náhle spustí, čo môže spôsobiť zranenie osôb.
Výrobok nepoužívajte v atmosfére znečistenej olejovými 
parami, napr. parami oleja na varenie alebo strojového oleja.
Olejové pary môžu spôsobiť poškodenie, zasiahnutie elektrickým 
prúdom alebo požiar.
Výrobok nepoužívajte na miestach s veľkým množstvom dymu 
z oleja, napr. kuchyne alebo na miestach s horľavými plynmi, 
korozívnymi plynmi alebo kovovým prachom.
Použitie výrobku na takých miestach môže spôsobiť vznik požiaru 
alebo poruchu výrobku.
V blízkosti výrobku nepoužívajte horľavé materiály (napr. lak 
na vlasy alebo insekticídy).
Výrobok nečisťte organickými rozpúšťadlami, napr. riedidlom na 
farbu.
Použitie organických rozpúšťadiel môže spôsobiť poškodenie, 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Nezabudnite pre klimatizáciu použiť samostatné elektrické 
napájanie.
Použitie každého iného elektrického napájania môže spôsobiť 
tvorbu tepla, vznik požiaru alebo poruchu výrobku.
Varovanie CISPR 22 trieda A:
Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok 
spôsobiť rušenie rozhlasového vysielania. V tomto prípade musí 
užívateľ urobiť príslušné opatrenia.

Klimatizáciu nepoužívajte na iný účel, než je ten, na ktorý je 
určená. 
Klimatizáciu nepoužívajte na chladenie presných prístrojov, 
potravín, rastlín, zvierat alebo umeleckých diel, keďže by to mohlo 
mať vplyv na výkon, kvalitu a životnosť príslušných predmetov.

VAROVANIE

UPOZORNENIE
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Neodstraňujte ochranný kryt ventilátora vonkajšej jednotky. 
Ochranný kryt chráni pred vysokorýchlostným ventilátorom jednotky, 
ktorý môže spôsobiť zranenie.
Priamo pod vnútornú alebo vonkajšiu jednotku neumiestňujte 
predmety, ktoré sú náchylné na vlhkosť.
Za určitých podmienok môže kondenzácia na hlavnej jednotke 
alebo chladiacich potrubiach, znečistený vzduchový filter alebo 
upchatie vypúšťania spôsobiť kvapkanie, čo má za následok 
zničenie alebo poruchu príslušného predmetu.
Aby nedochádzalo k vyčerpaniu kyslíka, zabezpečte, 
aby miestnosť bola dostatočne vetraná, ak sa spolu 
s klimatizáciou používa zariadenie ako je napr. horák.
Po dlhšom používaní skontrolujte stojan jednotky a jeho 
inštaláciu, či nie sú poškodené.
Ak sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.
V blízkosti jednotky neumiestňujte horľavé spreje alebo neprevádzkujte 
striekacie nádoby, lebo by to malo za následok vznik požiaru.
Pred čistením jednotky ju vypnite. Vypnite istič a vytiahnite 
napájací kábel zo zásuvky.
Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, zariadenie 
neobsluhujte vlhkými rukami.
Zariadenia, ktoré vytvárajú plameň neumiestňujte na miestach 
vystavených prúdeniu vzduchu z jednotky, lebo by to malo 
vplyv na spaľovanie horáka.
Ohrievače neumiestňujte priamo pod jednotku, lebo vznikajúce 
teplo vy mohlo spôsobiť deformáciu. 
Vonkajšiu jednotku chráňte pred deťmi a zabráňte im ukladať 
na jednotku nejaké predmety.
Spadnutie alebo prevrátenie jednotky môže mať za následok vznik úrazu.
Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu.
Nedostatočný prúd vzduchu môže mať za následok nedostatočný 
výkon alebo problémy.
Zabezpečte, aby deti, rastliny alebo zvieratá neboli vystavené 
priamemu prúdeniu vzduchu z jednotky, lebo by to malo na 
nich nepriaznivý vplyv.
Klimatizáciu neumývajte vodou, lebo by to mohlo spôsobiť 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Nádoby s vodou (vázy s kvetmi atď.) neumiestňujte na jednotku, lebo by 
to mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Klimatizáciu neinštalujte na miesta, kde hrozí nebezpečenstvo 
úniku horľavých plynov.
V prípade úniku plynu môže mať vytváranie plynu v blízkosti 
klimatizácie za následok nebezpečne vzniku požiaru.
Do 1 m od vyfukovacej hubice neklaďte žiadne horľavé nádoby, 
napr. obaly zo sprejov.
Nádoby môžu vybuchovať, lebo na ne môže vplývať výstup teplého 
vzduchu z vnútornej alebo vonkajšej jednotky.
Odtok upravte tak, aby bolo zabezpečené dokonalé vypúšťanie.
Ak počas prevádzky klimatizácie nedochádza k správnemu odtoku 
z vonkajšieho odtokového potrubia, potrubie môže byť upchaté 
nečistotami alebo časticami, ktoré sa v potrubí vytvárajú.
To môže mať za následok únik vody z vnútornej jednotky. Za takých okolností 
zastavte prevádzku klimatizácie a potom to prekonzultujte s vašim predajcom.
Zariadenie nie je určené k používaniu malými deťmi alebo 
nemohúcimi osobami bez dozoru.
Môže to mať za následok narušenie telesných funkcií a poškodenie zdravia.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa 
nehrajú s jednotkou alebo jej diaľkovým ovládačom.
Náhodné ovládanie deťmi môže mať za následok narušenie 
telesných funkcií a poškodenie zdravia.

Nenechajte deti hrať sa s vonkajšou jednotkou alebo okolo nej.
Pokiaľ by sa neopatrne dotkli zariadenia, mohlo by to mať za 
následok vznik úrazu.
Ohľadom čistenia vo vnútri klimatizácie sa poraďte s vašim predajcom. 
Nesprávne čistenie môže spôsobiť porušenie plastových dielov, 
únik vody a iné poškodenie alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
Aby nedošlo ku zraneniu, nedotýkajte sa vstupu vzduchu 
alebo hliníkových rebier jednotky.
Predmety neumiestňujte do priamej blízkosti vonkajšej jednotky 
a zabráňte hromadeniu listov a iných predmetov okolo jednotky.
Listy predstavujú teplý úkryt pre malé živočíchy, ktoré sa môžu dostať 
do jednotky. Ak vniknú do jednotky a ak prídu do styku s elektrickými 
súčiastkami, môžu spôsobiť vznik porúch, dymu alebo požiaru.
Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí ovládača. 
Neodoberajte predný panel. Dotyk určitých vnútorných dielov môže 
spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom a poškodenie jednotky. 
Kontrolu a nastavenie vnútorných dielov prejednajte prosím s vašim 
predajcom.
Diaľkový ovládač nenechávajte bez dozoru, ak je riziko jeho navlhnutia.
Ak sa voda dostane do diaľkového ovládača, vzniká riziko prerazenia 
elektrického prúdu a poškodenia elektronických komponentov.
V čase čistenia alebo inšpekcie vzduchového filtra dávajte 
pozor na to, čo robíte.
Potrebná je veľmi opatrná činnosť, ktorej je nutné venovať 
najvyššiu pozornosť. Ak je lešenie nestabilné, môžete spadnúť a 
tým si spôsobiť zranenie.
Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti klimatizačné 
zariadenie nepoužívajte.
V prípade nedodržania vyššie uvedeného pokynu by jednotka mohla 
rozptýliť chemickú látku do miestnosti, čo by malo za následok 
ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látkam.
Obalové materiály bezpečne zlikvidujte.
Obalové materiály, ako sú klince a iné kovové alebo drevené diely, 
môžu spôsobiť bodné rany alebo iné zranenia.
Roztrhnite a odhoďte plastové obaly tak, aby sa s nimi nemohli hrať deti. 
Ak sa deti hrajú s plastovým vreckom, ktoré nebolo roztrhnuté, 
vystavujú sa riziku udusenia.
Diaľkový ovládač má byť nainštalovaný takým spôsobom, 
aby sa s ním deti nemohli hrať.
Použite kábel dodaný v tom istom balení.

Nikdy nestláčajte tlačidlo na diaľkovom ovládači pomocou 
tvrdého predmetu s ostrým koncom.
Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.
Elektrický kábel diaľkového ovládača nikdy neťahajte alebo 
neskrúcajte.
Môže to spôsobiť poškodenie jednotky.
Ovládač chráňte pred pôsobením priameho slnečného žiarenia.
LCD displej by mohol stratiť farbu a nebol by schopný zobrazovať 
údaje.
Obslužný panel ovládača neutierajte benzínom, riedidlom, 
handrou nasiaknutou chemickou látkou, atď.
Panel by sa mohol poškodiť odstránením farby alebo odlúpnutím 
povrchovej vrstvy náteru. Keď je silne znečistený, namočte handru 
do neutrálneho čistiaceho prostriedku riedeného vodou, dobre ju 
vypláchnite a panel vyčisťte. Utrite ho ďalšou suchou handrou.
Demontáž jednotky, likvidácia chladiva, oleja a ostatných častí 
zariadenia musí prebiehať v súlade s príslušnými miestnymi a 
národnými predpismi.
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Prehľad systému
Tento intelligent Touch Controller je schopný ovládania / monitorovania až 64  skupín vnútorných jednotiek  — 
tepelnej(tepelných) skupiny(skupín).

Hlavné funkcie intelligent Touch Controller:
1. Kolektívne spúšťanie / zastavenie prevádzky vnútorných jednotiek pripojených k intelligent Touch Controller.
2. Spustenie / zastavenie prevádzky, nastavenie teploty, prepínanie medzi režimami regulácie teploty a odblokovanie / zablokovanie 

prevádzky ručným diaľkovým ovládaním  zóny  alebo  skupiny .
3. Plánovanie  zóny  alebo  skupiny .
4. Monitorovanie stavu prevádzky  zóny  alebo  skupiny .
5. Zobrazenie histórie prevádzky klimatizácie.
6. Vstup kontaktu vynúteného ZASTAVENIA z centrálneho monitorovacieho panelu (bez napätia, normálne otvorený kontakt).
7. Rozvod energie klimatizácie. (S nadštandardným DCS002A51)

 *  Skupina vnútorných jednotiek  zahŕňa:

 *  Ovládanie  zóny  s intelligent Touch Controller
 *  Ovládanie  zóny , ktoré umožňuje kolektívne nastavenia viac ako jednej skupiny, je k dispozícii s intelligent Touch Controller, 

ktorý uľahčuje operácie nastavovania.

(1) Jedna vonkajšia jednotka bez diaľkového ovládania.

(3) Až 16 vnútorných jednotiek ovládaných s jedným alebo dvoma diaľkovými ovládačmi.

• Príkazy jedného nastavenia pre všetky jednotky v jednej zóne. 
• Jedným intelligent Touch Controller je možné nastaviť až 128 zón.
 (Maximálny počet skupín v jednej zóne je 64.)
• Skupiny je možné zónovať pomocou intelligent Touch Controller.
• Jednotky v jednej skupine je možné rozdeliť na viac než jednu zónu.

(2) Jedna vnútorná jednotka ovládaná jedným alebo dvoma diaľkovými ovládačmi.

intelligent Touch Controller

Zóna 1

Až 16 jednotiek Až 16 jednotiekDve diaľkové ovládaniaDiaľkové ovládanie

Bez diaľkového ovládania Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie
alebo

Vnútorná jednotka

Zóna 5

Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4
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Vlastnosti a funkcie

■ Ponuka obsluhy
Tento intelligent Touch Controller je schopný spustenia / zastavenia prevádzky skupiny 
alebo zóny. K dispozícii je tiež kolektívne spúšťanie / zastavenie.

■ Nastavenie detailu klimatizácie
Nastavenie teploty, prepínanie medzi režimami regulácie teploty, prepnutie rýchlosti a 
smeru prúdenia vzduchu a nastavenie režimu diaľkového ovládania sú k dispozícii po 
skupine, zóne alebo kolektívne.

■ Monitorovanie rôznych informácií na vnútorných jednotkách
Informácie o prevádzke, napr. režime prevádzky a nastavení teploty vnútorných jednotiek, 
informácií o údržbe vrátane znaku čistenia filtra alebo prvku a informácie o odstraňovaní 
poruchy, napr. kódy chyby je možné zobraziť po skupine alebo zóne.

■ Podrobné plánované ovládanie prevádzky
Tento intelligent Touch Controller umožňuje podrobnú plánovanú prevádzku po skupine, 
zóne alebo kolektívne. Je možné nastaviť až 8 volieb pre ročný plán. Každý plán môže 
zahrňovať štyri typy plánov: dni v týždni, sviatky, špeciálne dni 1 a špeciálne dni 2. Každý 
z plánov umožňuje nastavenie až 16 operácií.

■ Rôzne režimy prevádzky
Prevádzka môže byť ovládaná tak hlavnou jednotkou, ako aj diaľkovým ovládačom, 
čo umožní správnu rôznych operácií. Nastavenie hlavnej jednotky umožňuje nastavenia 
diaľkového ovládania po skupine, zóne alebo kolektívne:
1. Štart / Stop                      2. Režim prevádzky          3. Nastavenie teploty

: (Diaľkové ovládanie) Zrušené : (Diaľkové ovládanie) Zrušené : (Diaľkové ovládanie) Zrušené
: (Diaľkové ovládanie) Dovolené : (Diaľkové ovládanie) Dovolené : (Diaľkové ovládanie) Dovolené
: Priorita

■ Zjednodušenie ovládania zóny komplikované operáciami nastavenia
Jedným intelligent Touch Controller je možné ovládať až 64 skupín.
Viac ako jedna skupina môže byť konsolidovaná do registrovanej zóny so špecifickými 
nastaveniami, ktoré sa týkajú všetkých skupín v tejto zóne. To eliminuje potrebu tej istej 
operácie nastavenia pre každú skupinu. K dispozícii je tiež kolektívne nastavenie všetkých 
skupín. Dostupné nastavenia sú:

• Štart / Stop
• Nastavenie teploty
• Prepínanie medzi režimami prevádzky
• Nastavenie smeru a otáčok ventilátora
• Zablokovanie / odblokovanie diaľkového ovládania

Pozrite si strany
15 17až

Pozrite si strany

18 22až

Pozrite si strany

26 30až

Pozrite si strany 22

Pozrite si strany

15 30až

Pozrite si strany

35 36až

Pozrite si strany

37 53až

■ Ručné automatické ovládanie
Intelligent Touch Controller umožňuje nasledovné:

• Automatické prepínanie: automaticky prepína medzi klimatizáciou a vykurovaním podľa 
izbovej teploty.

• Hranica teploty: zabraňuje príliš vysokému zvýšeniu a zníženiu v miestnostiach bez ľudí.
• Optimalizácia režimu vykurovania: zastaví nevhodný výstup z vnútornej jednotky počas 

vykurovania Thermo-Off.
• Prepnutie FC: automaticky prepína medzi klimatizáciou, vykurovaním a ventilátorom a 

automaticky prepína prívod vonkajšieho vzduchu alebo nie, podľa izbovej teploty a 
vonkajšej teploty.
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Vždy musíte použiť poskytnuté dotykové 
pero, keďže akýkoľvek iný predmet môže 
poškodiť panel. 
Na ovládanie nezabudnite použiť 
dotykové pero.

Názvy dielov a funkcií

Farebný LCD s dotykovým panelom
Poskytuje zobrazenie monitorovania a 
prevádzky.
Zobrazenie monitorovania sa má ovládať 
dotykovým perom. 
Nezabudnite použiť dotykové pero dodané 
na ovládanie.

Slot karty PCMCIA
Používa sa ri použití nadštandardnej 
výbavy Power Proportional Distribution 
(DCS002C51) alebo aktualizácii 
softvéru intelligent Touch Controller na 
novšiu verziu a sťahovaní iných údajov.

Dotykové pero

5

Nezabudnite ovládať použitím dotykového 
pera a postarajte sa o to, aby sa nestratilo.
V prípade, ak sa stratí, obráťte sa na vášho 
predajcu.
Na ovládanie použite dotykové pero.

Pohľad z prednej a bočnej strany

Poznámka
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Prípojky na zadnej strane intelligent Touch Controller

Použitím adaptéra D III-NET Plus, 
ktorý sa predáva ako príslušenstvo, 
môžete zvýšiť počet ovládaných 
vnútorných jednotiek.

Konektor RS232-C pre 
adaptér D III-NET Plus

Pri použití služby AIRNET sa pripojte 
k telefónnej linke.

Konektor modemu pre AIRNET

Tento sa používa pri distribúcii elektrického napájania vnútorných jednotiek 
použitím nadštandardnej výbavy softvéru Power Proportional Distribution, 
ktorý sa predáva samostatne a pri zastavení vnútorných jednotiek vstupom 
kontaktu.
Veľkosť svorkovnice je M3.5.

Svorkovnica pre merač watthodín a vstup vynúteného zastavenia 
vonkajších jednotiek

Pri monitorovaní a prevádzke vnútorných 
jednotiek použitím nadštandardnej výbavy 
softvéru funkcie webu a e-mailu, ktorý sa 
predáva samostatne, pripojte k LAN 
káblom Ethernet.

Konektor Ethernet pre web

Bezpečne pripojte uzemňovací vodič.
Veľkosť svorky je M4.

Uzemňovacia svorkovnica

Pripojte elektrické napájanie AC100-240V.
Veľkosť svorky je M4.

Svorkovnica elektrického napájania

Veľkosť svorky svorkovnice pre komunikáciu 
s vnútornými jednotkami je M3.5.

Svorkovnica pre komunikáciu 
D III-NET

LINE

COM L0Dil Pi3 COM Pi2 Pi1 F2 F1 N L

PHONE
RS-232C

LAN

6
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Obsah aktuálne zobrazeného zoznamu

• Ak je zobrazený zoznam skupín
 Zóna: Názov zóny
• Ak je zobrazený zoznam zón
 Zoznam zón

Výber režimu zobrazenia

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo, 
displej sa prepína medzi Zóna a Skupina.

Zobrazená doména stavu systému

Tu sa zobrazí stav systému, napr. 
vynútené zastavenie a chyba systému a 
pod. V normálnom režime sa nezobrazí nič.

Názov zóny / skupiny

Nastavte názvy v registrácii skupiny alebo 
v registrácii zóny v režime nastavení 
systému.

Značka filtra / prvku

Zobrazí sa, ak v zóne alebo skupine nie je 
žiadna klimatizácia zobrazujúca značku 
filtra alebo prvku.

Cieľ automatického ovládania

Zobrazí sa, ak v zóne alebo skupine nie je 
žiadna klimatizácia, ktorá má registrovaný 
plán.

Legenda obrazovky monitorovania

Stlačením tlačidla "?" sa zobrazí 
podrobnejšia legenda. Tlačidlo na prepínanie do režimu nastavení systému

Toto tlačidlo použite pre nastavenia, vrátane času, 
skupiny, zóny a plánu.

7

Názvy dielov na obrazovke monitorovania a funkcií

Zoznam

Aktuálne zobrazená zóna / skupina

Názov aktuálne zvolenej zóny / skupiny 
svieti modrou farbou.
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8

Zoznam
Zobrazenie kolektívneho monitorovania klimatizácií 
pripojených k intelligent Touch Controller

Ak je prevádzka normálna a akákoľvek klimatizácia 
je v prevádzke:

Červená / Normálna
Ak je prevádzka normálna a všetky klimatizácie sú 
zastavené:

Zelená / Normálna 
Ak je niektorá klimatizácia vytvára chybu:

Žltá / Nenormálna
Ak je niektorá klimatizácia vytvára chybu 
komunikácie:

Modrá / Nenormálna
Zmena farby Štart/Stop je možná nastaveniami farby 
ikony v nastaveniach systému.

Tlačidlo Spustiť všetko

Tlačidlo kolektívneho spustenia všetkých 
klimatizácií pripojených k intelligentTouch 
Controller.

Tlačidlo Zastaviť všetko

Tlačidlo kolektívneho zastavenia všetkých 
klimatizácií pripojených k intelligent Touch 
Controller.

Výber režimu zobrazenia

Vyberie režim medzi ikonou / zoznamom / 
podrobnou ikonou.
Pozri zobrazenia ikon na stranách 9-10. 
Pozri podrobné zobrazenia ikon na 
stranách 11-12.

Tlačidlo Spustiť skupinu / zónu

Tlačidlo na spustenie prevádzky zvolenej 
skupiny / zóny.

Tlačidlo Zastaviť skupinu / zónu

Tlačidlo na zastavenie prevádzky zvolenej 
skupiny / zóny.

Tlačidlo Konfigurovať skupinu / zónu

Vykoná nastavenia (nastavenie teploty, 
režim regulácie teploty atď.) a zvolí 
zobrazenie skupiny / zóny.

Zobrazenie aktuálneho času

Zobrazí aktuálny dátum a čas.

Tlačidlo Podrobnosti skupiny / zóny

Podrobné zobrazenie zvolenej skupiny / 
zóny

Tlačidlo Nastavenie zaistenia / Zrušenie

Zobrazí, či je monitor zaistený alebo 
k dispozícii pre použitie. Pozrite podrobné 
informácie na strane 31.

Tlačidlá listovania

Tlačidlo Hore / Dole sa používa, 
ak sa monitoruje zóna / skupina, 
ktoré nie sú aktuálne zobrazené.
Tlačidlo Doľava / Doprava pre 
umiestnenie oblasti monitorovania, 
ktoré nie sú viditeľné na obrazovke. 
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Obsah aktuálne zobrazeného zoznamu

• Tu sa zobrazí príslušná monitorovaná 
zóna. 

 Zóna: Názov zóny
• Ak je zobrazený zoznam zón
 Zobrazenie zoznamu zón

Výber režimu zobrazenia

Výber medzi zónou a skupinou.

Aktuálne zobrazené informácie o zóne / skupine
Vo všeobecnosti sú zobrazené nastavenie 
teploty a režim prevádzky. V prípade chyby 
v klimatizácii sa zobrazí kód chyby.

Zobrazený nenormálny stav klimatizácie alebo komunikácie
Modrý alebo žltý trojuholník označujú nenormálny 
stav klimatizácie.

Aktuálne zobrazená zóna / skupina

Názov aktuálne zvolenej zóny / skupiny svieti 
modrou farbou.

Názov zóny / skupiny

Nastavte názvy v registrácii skupiny alebo 
v registrácii zóny v režime nastavení 
systému.

Značka filtra / prvku

Zobrazí sa, ak v zóne alebo skupine nie je 
žiadna klimatizácia zobrazujúca značku 
filtra alebo prvku.

Cieľ automatického ovládania

Zobrazí sa, ak v zóne alebo skupine nie je 
žiadna klimatizácia, ktorá má registrovaný 
plán.

Legenda obrazovky monitorovania

Stlačením tlačidla "?" sa zobrazí 
podrobnejšia legenda.

Tlačidlo na prepínanie do režimu nastavení systému
Toto tlačidlo použite pre nastavenia, vrátane času, 
skupiny, zóny a plánu.

Popis zóny / skupiny

Nastavte názvy v registrácii skupiny alebo 
v registrácii zóny v režime nastavení 
systému.

9

Ikona

Zobrazená doména stavu systému

Tu sa zobrazí stav systému, napr. 
vynútené zastavenie a chyba systému a 
pod. V normálnom režime sa nezobrazí nič.
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Ikona
Zobrazenie kolektívneho monitorovania klimatizácií 
pripojených k intelligent Touch Controller

Ak je prevádzka normálna a akákoľvek 
klimatizácia je v prevádzke:

Červená / Normálna
Ak je prevádzka normálna a všetky 
klimatizácie sú zastavené:

Zelená / Normálna 
Ak je niektorá klimatizácia vytvára chybu:

Žltá / Nenormálna
Ak je niektorá klimatizácia vytvára chybu 
komunikácie:

Modrá / Nenormálna
Zmena farby Štart/Stop je možná 
nastaveniami farby ikony v nastaveniach 
systému.

Tlačidlo Spustiť všetko

Tlačidlo kolektívneho spustenia všetkých 
klimatizácií pripojených k intelligent Touch 
Controller.

Tlačidlo Zastaviť všetko

Tlačidlo kolektívneho zastavenia všetkých 
klimatizácií pripojených k intelligent Touch 
Controller.

Výber režimu zobrazenia

Vyberie režim medzi ikonou / zoznamom / 
podrobnou ikonou.

Pozri zobrazenia zoznamu na stranách 
7-8. Pozri podrobné zobrazenia ikon na 
stranách 11-12.

Tlačidlo Spustiť skupinu / zónu

Tlačidlo na spustenie prevádzky zvolenej 
skupiny / zóny.

Tlačidlo Zastaviť skupinu / zónu

Tlačidlo na zastavenie prevádzky zvolenej 
skupiny / zóny.

Tlačidlo Konfigurovať skupinu / zónu

Vykoná nastavenia (nastavenie teploty, 
režim regulácie teploty atď.) a zvolí 
zobrazenie skupiny / zóny.

Zobrazenie aktuálneho času

Zobrazí aktuálny dátum a čas.

Tlačidlo Podrobnosti skupiny / zóny

Podrobné zobrazenie zvolenej skupiny / 
zóny

Tlačidlo Nastavenie zaistenia / Zrušenie

Zobrazí, či je monitor zaistený alebo 
k dispozícii pre použitie. Pozrite podrobné 
informácie na strane 31.

Tlačidlá listovania

Tlačidlo Hore / Dole sa používa, ak sa 
monitoruje zóna / skupina, ktoré nie sú 
aktuálne zobrazené.
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Ikona

Obsah aktuálne zobrazeného zoznamu

• Tu sa zobrazí príslušná monitorovaná 
zóna.

 Zóna: Názov zóny
• Ak je zobrazený zoznam zón
 Zobrazenie zoznamu zón

Výber režimu zobrazenia

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo, displej sa 
prepína medzi Zóna a Skupina.

Zobrazený nenormálny stav klimatizácie alebo komunikácie
Modrá trojuholníková značka zobrazuje 
nenormálny stav komunikácie v klimatizácii.
Žltá trojuholníková značka zobrazuje 
nenormálny stav v klimatizácii.

Aktuálne zobrazená zóna / skupina

Názov aktuálne zvolenej zóny / skupiny 
svieti modrou farbou.

Názov zóny / skupiny

Nastavte názvy v registrácii skupiny alebo 
v registrácii zóny v režime nastavení 
systému.

Značka filtra / prvku

Zobrazí sa, ak v zóne alebo skupine nie je 
žiadna klimatizácia zobrazujúca značku 
filtra alebo prvku.

Cieľ automatického ovládania

Zobrazí sa, ak v zóne alebo skupine nie je 
žiadna klimatizácia, ktorá má registrovaný 
plán.

Legenda obrazovky monitorovania

Stlačením tlačidla "?" sa zobrazí 
podrobnejšia legenda. Tlačidlo na prepínanie do režimu nastavení systému

Toto tlačidlo použite pre nastavenia, 
vrátane času, skupiny, zóny a plánu.

Zobrazená doména stavu systému

Tu sa zobrazí stav systému, napr. 
vynútené zastavenie a chyba systému a 
pod. V normálnom režime sa nezobrazí nič.
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sa 

Zobrazenie kolektívneho monitorovania klimatizácií 
pripojených k intelligent Touch Controller

Ak je prevádzka normálna a akákoľvek 
klimatizácia je v prevádzke:

Červená / Normálna
Ak je prevádzka normálna a všetky 
klimatizácie sú zastavené:

Zelená / Normálna 
Ak je niektorá klimatizácia vytvára chybu:

Žltá / Nenormálna
Ak je niektorá klimatizácia vytvára chybu 
komunikácie:

Modrá / Nenormálna
Zmena farby Štart/Stop je možná 
nastaveniami farby ikony v nastaveniach 
systému.

Tlačidlo Spustiť všetko

Tlačidlo kolektívneho spustenia všetkých 
klimatizácií pripojených k intelligent Touch 
Controller.

Tlačidlo Zastaviť všetko

Tlačidlo kolektívneho zastavenia všetkých 
klimatizácií pripojených k intelligent Touch 
Controller.

Výber režimu zobrazenia

Vyberie režim medzi ikonou / zoznamom / 
podrobnou ikonou.

Pozri zobrazenia zoznamu na stranách 
7-8. Pozri zobrazenia ikon na stranách 
9-10.

Tlačidlo Spustiť skupinu / zónu

Tlačidlo na spustenie prevádzky zvolenej 
skupiny / zóny.

Tlačidlo Zastaviť skupinu / zónu

Tlačidlo na zastavenie prevádzky zvolenej 
skupiny / zóny.

Tlačidlo Konfigurovať skupinu / zónu

Vykoná nastavenia (nastavenie teploty, 
režim regulácie teploty atď.) a zvolí 
zobrazenie skupiny / zóny.

Zobrazenie aktuálneho času

Zobrazí aktuálny dátum a čas.

Tlačidlo Podrobnosti skupiny / zóny

Podrobné zobrazenie zvolenej skupiny / 
zóny

Tlačidlo Nastavenie zaistenia / Zrušenie

Zobrazí, či je monitor zaistený alebo 
k dispozícii pre použitie. Pozrite podrobné 
informácie na strane 31.

Tlačidlá listovania

Tlačidlo Hore / Dole sa používa, ak sa 
monitoruje zóna / skupina, ktoré nie sú 
aktuálne zobrazené.

Ikona
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Referenčná príručka

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27

28 29

30

31

Prevádzka klimatizácie

■ Kolektívne spúšťanie / zastavenie prevádzky všetkých zariadení pripojených 
k intelligent Touch Controller

■ Spúšťanie / zastavenie prevádzky zariadení zóny

■ Spúšťanie / zastavenie prevádzky zariadení skupiny

■ Zmena režimu prevádzky

■ Zmena nastavenia teploty

■ Zmena smeru a otáčok ventilátora

■ Zmena rozsahu prevádzky povoleného diaľkovým ovládaním

■ Zmena režimu vetrania

■ Zmena objemu vetrania

■ Povolenie / zakázanie diaľkového ovládania rukou pre vetranie

Monitorovanie prevádzky klimatizácie

■ Monitorovanie zóny alebo skupiny

■ Monitorovanie podrobných informácií

■ Monitorovanie stavu prevádzky informácie podrobného monitorovania 

■ Nastavenie / uvoľnenie zaistenia prevádzky obrazovky

■ Resetovanie ukazovateľa filtra alebo prvku

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany až

Pozrite si strany až

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany
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33

33

35 36

37 41

42 44

45 46

47 53

62

62

34

34

34

34

105

54

57 61

56Pozrite si strany až

Menu systémových nastavení

■ Zmena názvu skupiny

■ Zmena nastavení zóny

■ Zmena plánu

■ Kalibrácia dotykového panelu

■ Nastavenie kontrastu obrazovky

■ Nastavenie e-mailu

■ Zobrazenie histórie chýb

■ Lokálne nastavenie

■ Nastavenie farby ikony

■ Nastavenie siete

■ Nastavenie aktivačného kľúča

■ Zmena automatickej zmeny

■ Zmena hranice teploty

■ Zmena nastavení optimalizácie vykurovania

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany až

Pozrite si strany až

Pozrite si strany až

Pozrite si strany až

■ Zmena nastavení zmeny FC Pozrite si strany až

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

Pozrite si strany

■ Nastavenie jednoduchej synchronizácie až
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Prevádzka klimatizácie

Kolektívne spustenie / zastavenie prevádzky
1 2

3

Obrazovka 1 Monitorovanie

Obrazovka 2 Potvrdiť

Spúšťanie / zastavenie prevádzky 
všetkých pripojených zariadení

1.

2. Zobrazí sa obrazovka 2 pre potvrdenie. Stlačte 
tlačidlo [Yes] (3).
Ukončenie bez aktivácie kolektívneho spustenia 
alebo zastavenia, stlačte tlačidlo [No].

Kolektívne spúšťanie alebo zastavenie prevádzky 
pripojených zariadení.

Na obrazovke Monitorovanie je povolená operácia buď 
zóny alebo skupiny ako režim zobrazenia a s ikonou 
alebo zoznamom ako typom zobrazenia. Na príklade 
vľavo je režim zobrazenia Skupina v kolektívnom 
režime a typ zobrazenia je Ikona.

  [Postup]

Na obrazovke 1 Monitorovanie stlačte tlačidlo 
[Start All] (1) alebo tlačidlo [Stop All] (2) .
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Obrazovka 1 Monitorovanie Spúšťanie / zastavenie prevádzky 
zariadení skupiny

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte tlačidlom 
(1) zónu .

Spúšťanie alebo zastavenie prevádzky klimatizácií 
skupiny.

Príklad vľavo zobrazuje obrazovku pre spúšťanie / 
zastavenie prevádzky podľa názvu skupiny: 1F North 
registrované pre názov zóny: Canteen.

2. Zvoľte zónu, ktorá obsahuje skupinu, ktorej 
prevádzka sa spúšťa alebo zastavuje (2).

3.

4. Zvoľte skupinu, ktorá sa má spustiť alebo zastaviť 
ako v (3) a stlačte tlačidlo [Start] (4) alebo tlačidlo 
[Stop] (5) .

Spustenie / zastavenie prevádzky skupiny

Obrazovka 2 Monitorovanie (Skupina)

1

2

3
4

5

Tlačidlom (1) vyberte skupinu.
Zobrazí sa obrazovka 2 Monitorovanie (Skupina).

Názov zóny
Jedáleň 1F North

1F West

1F South

1F East

2F North

2F West

2F South

2F East

3F North

  [Postup]

Skupina klimatizácie, 
ktorá sa má spustiť 
alebo zastaviť

P
re
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ka
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Kolektívna zóna
Názov zóny

Office

Canteen

1F

2F

3F

Obrazovka 1 Monitorovanie Spúšťanie / zastavenie prevádzky 
zariadení skupiny

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte tlačidlom 
(1) zónu .

2.

Spustenie / zastavenie prevádzky zóny

1

3

4

2

Vyberie zónu, ktorej prevádzka sa má spustiť / 
zastaviť tak, ako je zobrazené na (2).

3. Stlačte tlačidlo [Start] (3) alebo tlačidlo [Stop] (4) .

Spúšťanie alebo zastavenie prevádzky klimatizácií 
podľa zóny nastavených v zónach.

Príklad vľavo zobrazuje obrazovku pre spúšťanie alebo 
zastavenie prevádzky klimatizácii v jedálni.

  [Postup]

Skupina klimatizácie, 
ktorá sa má spustiť 
alebo zastaviť
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Obrazovka 1 Monitorovanie

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte tlačidlom 
(1) zónu alebo skupinu.

Prepnite do režimu prevádzky klimatizácie.

Na obrazovke Monitorovanie je povolená operácia buď 
s ikonou alebo zoznamom ako typom zobrazenia.

Prevádzkový režim môže byť prepnutý na zónu alebo 
skupinu.

Výber zóny a prepnutie režimu prevádzky prepne režim 
všetkých klimatizácií v zóne.
Výber skupiny a prepnutie režimu prevádzky prepne 
režim klimatizácií v zvolenej skupine.

Napr.: Pre nastavenie nasledovnej zóny sú 
k dispozícii režimy prevádzky Ventilátor, 
Klimatizácia, Vykurovanie a Automatika.
Ak nie je k dispozícii nadštandardná výbava 
Prepínanie pre akúkoľvek klimatizáciu v zóne, 
režimy prevádzky, ktoré sú k dispozícii, 
sú Ventilátor a Závislý.

2. Pomocou (2) prepnite zónu alebo skupinu, ktorej 
režime prevádzky sa má zapnúť.

3. Stlačte tlačidlo [Configure] (3).
Zobrazí sa obrazovka 2 Prevádzka.

4. Vyberte režim prevádzky, ktorý sa má nastaviť, 
z roletového menu (4).

5.

Prepnutie režimu prevádzky

Obrazovka 2 Prevádzka

3

2

5

1

4

Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
Zrušiť.

V menu sú zobrazené prístupné režimy 
prevádzky pre klimatizácie v zóne, ak sa má 
prepnutie vykonať v zóne. Pozri príklad 
uvedený nižšie.

Stlačte tlačidlo [OK] (5).

Názov zóny Názov skupiny Prístupné režimy prevádzky

Canteen 1F North  Klimatizácia    Ventilátor
 Klimatizácia    Vykurovanie
 Automatika     Ventilátor

1F West

  [Postup]

P
re
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Obrazovka 1 Monitorovanie

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte tlačidlom 
(1) zónu alebo skupinu.

Zmena nastavenia teploty klimatizácií.
Na obrazovke Monitorovanie je povolená operácia 
buď s ikonou alebo zoznamom ako typom zobrazenia.
Nastavenie teploty môže byť prepnuté na zónu alebo 
skupinu.
Výber zóny a prepnutie nastavenia teploty prepne 
nastavenie skupín klimatizácie v každej zvolenej 
operácii v zóne.
Výber skupiny a prepnutie nastavenia teploty prepne 
nastavenie teploty klimatizácii v zvolenej skupine.
Ak sú všetky zvolené klimatizácie v skupine v režime 
prevádzky Ventilátor, nastavenie teploty nie je možné 
zmeniť.

2. Vyberte zónu alebo skupinu, ktorej nastavenie 
teploty sa má zmeniť (2).

3. Stlačte tlačidlo [Configure] (3).
Zobrazí sa obrazovka 2 Prevádzka.

4. Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlo [Modify] (4).
Zobrazí sa dialóg menovitej hodnoty a vstupná 
teplota pre nastavenie.

Napr.: Pre nastavenie nasledovnej zóny sú k dispozícii 
nastavenia teploty medzi 20°C a 30°C vrátane.

Ak je nastavenie teploty 30°C, aktuálne 
nastavenia teploty klimatizácií sú zobrazené 
nižšie:

Poznámka: Rozsah prístupných nastavení teploty 
je v špecifikovanom rozsahu podľa 
nasledovného postupu.
• Rozsah nastavenia teploty normálny pre 

hlavnú jednotku klimatizácie.
• Rozsah teploty ako výsledok obmedzenia 

hranice nastavenia teploty.

5.

Zmena nastavenia teploty

Obrazovka 2 Prevádzka

1

3

2

4

5

Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

V menu sú zobrazené prístupné nastavenia 
teploty pre klimatizácie v zóne, ak sa má 
nastavenie vykonať v zóne. Pozri príklad 
uvedený nižšie.

Stlačte tlačidlo [OK] (5).

Názov zóny Názov skupiny Rozsah prístupných 
nastavení teploty 
(pozri poznámku)

Názov skupiny Nastavenie teploty

Canteen 1F North 25 až 30°C

20 až 25°C1F West

1F North 30°C
25°C1F West

  [Postup]

Pozrite si strany 67
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Obrazovka 1 Monitorovanie

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte tlačidlom 
(1) zónu alebo skupinu.

Po vyčistení akejkoľvek klimatizácie zobrazujúcej 
značku filtra alebo prvku značku filtra alebo prvku 
resetujte.

Na obrazovke Monitorovanie je povolená operácia buď 
s ikonou alebo zoznamom ako typom zobrazenia.

Značka filtra alebo prvku sa môže resetovať v zóne 
alebo skupine.

2. Vyberte zónu alebo skupinu, ktorej značka filtra 
alebo prvku sa má resetovať (2).

3. Stlačte tlačidlo [Configure] (3).
Zobrazí sa obrazovka 2 Prevádzka.

4. Stlačte tlačidlo [Advanced Settings] (4).
Zobrazí sa obrazovka 3 Pokročilé nastavenia.

5. Ak chcete vykonať reset značky filtra / prvku, 
v roletovom menu (5) vyberte Filter Sign Reset 
(Reset značky filtra).
Potom stlačte tlačidlo [OK] (6).
Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].
Znova sa zobrazí obrazovka 2 Prevádzka.

Reset značky filtra / prvku

Obrazovka 2 Prevádzka

6.

1

2

3

4

5

7

6

Obrazovka 3 Pokročilé nastavenia

Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

Potom stlačte tlačidlo [OK] (7) na obrazovke 2 
Prevádzka.

  [Postup]

P
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Obrazovka 1 Monitorovanie

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte tlačidlom 
(1) zónu alebo skupinu.

Zmena smeru alebo objemu vzduchu klimatizácií.
Na obrazovke Monitorovanie je povolená operácia buď 
s ikonou alebo zoznamom ako typom zobrazenia.
Smer alebo objem vzduchu sa môže zmeniť v zóne 
alebo skupine.

2. Vyberte zónu alebo skupinu, ktorej smer alebo 
objem vzduchu sa má resetovať (2).

3.
4. Stlačte tlačidlo [Advanced Settings] (4).

Zobrazí sa obrazovka 3 Pokročilé nastavenia.

Vyberte otáčky ventilátora z roletového menu (5).

Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].
Znova sa zobrazí obrazovka 2 Prevádzka.

5.

Zmena smeru / otáčok ventilátora

Obrazovka 2 Prevádzka

6.
Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

1

2

3

4

5

6

8

7

Obrazovka 3 Pokročilé nastavenia

Čím je väčšia hodnota pre nastavenie smeru 
prúdenia vzduchu (0 - 6), tým bližšie 
k zvislému smeru. Hodnota 7 označuje 
automatickú zmenu.
(Poznámka: Pozri obrázok uvedený nižšie.)
Vyššie uvedený popis nemusí byť presný 
v závislosti od modelu. Po ukončení 
prevádzky skontrolujte na diaľkovom ovládači 
značku smeru prúdenia vzduchu.

Nastavte smer z roletového menu (6).

Potom stlačte tlačidlo [OK] (7).

Potom stlačte tlačidlo [OK] (8) na obrazovke 2 
Prevádzka.

Poznámka: Smerné hodnoty smeru prúdenia vzduchu 
a aktuálny smer

0

4
5 6 7: Automatická zmena smeru 

prúdenia vzduchu

Vnútorná jednotka

  [Postup]

Stlačte tlačidlo [Configure] (3).
Zobrazí sa obrazovka 2 Prevádzka.
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Obrazovka 1 Monitorovanie

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte tlačidlom 
(1) zónu alebo skupinu.

Zmeňte nastavenie prevádzky diaľkovým ovládaním 
klimatizácií medzi Povolený a Zakázaný.
Na obrazovke Monitorovanie je povolená operácia buď 
s ikonou alebo zoznamom ako typom zobrazenia.
Nastavenie medzi Povolený a Zakázaný sa môže 
zmeniť v zóne alebo skupine.

2. Pomocou (2) vyberte zónu alebo skupinu, ktorej 
nastavenie rozsahu prevádzky umoženené 
diaľkovým ovládaním sa má resetovať.

3.
4. Stlačte tlačidlo [Advanced Settings] (4).

Zobrazí sa obrazovka 3 Pokročilé nastavenia. 

5. Potom vykonajte nastavenia z roletového menu 
(5) - (7).
Existujú tri nastavenia tak, ako sú zobrazené 
nižšie:

(5) Štart / Stop
Zakázaný
Len zastavenie
Povolený
Bez zmeny

(6) Režim prevádzky
Povolený alebo Zakázaný
Bez zmeny

(7) Menovitá hodnota
Povolený alebo Zakázaný
Bez zmeny

Zmena rozsahu prevádzky povoleného diaľkovým ovládaním

Obrazovka 2 Prevádzka

6.

1

3

2

4

9

8

Obrazovka 3 Pokročilé nastavenia

5

6

7

Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].
Znova sa zobrazí obrazovka 2 Prevádzka.

Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

Stlačte tlačidlo [OK] (8) po nastavení (5) - (7).

Potom stlačte tlačidlo [OK] (9) na obrazovke 
2 Prevádzka.

Položka Nastavenie Význam

Štart / Stop

Zakázaný Diaľkové ovládanie nedokáže 
spustiť alebo zastaviť prevádzku.

Diaľkové ovládanie môže spustiť 
alebo zastaviť prevádzku.
Diaľkové ovládanie môže prepnúť 
režim prevádzky.
Diaľkové ovládanie nemôže 
prepnúť režim prevádzky.
Diaľkové ovládanie môže prepnúť 
nastavenie teploty.
Diaľkové ovládanie nemôže 
prepnúť nastavenie teploty.

Diaľkové ovládanie môže zastaviť 
prevádzku klimatizácií v prevádzke, 
ale nemôže spustiť klimatizácie, 
ktoré nie sú prevádzke.

Len zastavenie

Povolený

Povolený

Zakázaný

Povolený

Zakázaný

Režim prevádzky

Menovitá hodnota

  [Postup]

  [Podrobnosti nastavenia]

Stlačte tlačidlo [Configure] (3).
Zobrazí sa obrazovka 2 Prevádzka. 
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Obrazovka 1 Monitorovanie (Ikona)

Obrazovka 2 Prevádzka

1

4

5

3
2

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte tlačidlom 
(1) zónu alebo skupinu.

Ak chcete prepnúť režim vetrania, vykonajte 
nasledovný postup:
Na obrazovke monitorovania môžete zvoliť niektorý 
z nasledovných typov zobrazenia:
Ikona, Podrobná ikona alebo Zoznam.
Pri prepnutí režimov vetrania všetkých skupín vetrania 
zóny vyberte zónu a prepnite režim vetrania.
Pri prepnutí režimu vetrania skupiny vyberte skupinu a 
prepnite režim vetrania.

* Nie všetky modely umožňujú vyššie uvedené 
nastavenia.

2. Ak chcete vybrať zónu alebo skupinu, u ktorej 
sa má prepnúť režim vetrania, stlačte ikonu (2).

3.
4. Vyberte požadovaný režim vetrania z roletového 

menu (4).

5. Nakoniec stlačte tlačidlo [OK] (5).
Ak chcete zrušiť vyššie uvedené nastavenia, 
stlačte tlačidlo [Cancel].

  [Postup]

Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Prevádzka, 
stlačte tlačidlo [Configure] (3).

Nastavte režim vetrania
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Obrazovka 1 Monitorovanie

Obrazovka 2 Prevádzka

Nastavte objem vetrania

1

4

5

3
2

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte stlačením 
tlačidla (1) zónu alebo skupinu.

* Nie všetky modely umožňujú vyššie uvedené 
nastavenia.

2. Ak chcete vybrať zónu alebo skupinu, u ktorej 
sa má prepnúť objem vetrania, stlačte ikonu (2).

3.
4. Vyberte požadovaný objem vetrania z roletového 

menu (4).

5. Nakoniec stlačte tlačidlo [OK] (5).
Ak chcete zrušiť vyššie uvedené nastavenia, 
stlačte tlačidlo [Cancel].

  [Postup]

Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Prevádzka, 
stlačte tlačidlo [Configure] (3).

Ak chcete prepnúť objem vetrania, vykonajte 
nasledovný postup:
Na obrazovke monitorovania môžete zvoliť niektorý 
z nasledovných typov zobrazenia:
Ikona, Podrobná ikona alebo Zoznam.
Pri prepnutí objemov vetrania všetkých skupín vetrania 
zóny vyberte zónu a prepnite objem vetrania.
Pri prepnutí objemu vetrania skupiny vyberte skupinu a 
prepnite objem vetrania.

P
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Obrazovka 1 Monitorovanie

Obrazovka 2 Prevádzka

Obrazovka 3 Pokročilé nastavenia

Povolenie / Zakázanie nastavenia operácií diaľkového ovládania vetrania

1

4

7

5

6

3
2

1. Na obrazovke 1 Monitorovanie zvoľte stlačením 
tlačidla (1) zónu alebo skupinu.

Ak chcete odblokovať alebo zablokovať operácie 
diaľkového ovládania vetrania, vykonajte nasledovný 
postup:
Na obrazovke monitorovania môžete zvoliť niektorý 
z nasledovných typov zobrazenia:
Ikona, Podrobná ikona alebo Zoznam.
Operácie diaľkového ovládania v jednotkách zón alebo 
skupín môžete odblokovať alebo zablokovať.

* Nie všetky modely umožňujú vyššie uvedené 
nastavenia.

2. Ak chcete vybrať zónu alebo skupinu, u ktorej sa 
má prepnúť objem vetrania, stlačte ikonu (2).

3.
4. Ak chcete zobraziť obrazovku 3 Pokročilé 

nastavenia, stlačte tlačidlo [Advanced Settings] 
(4).

5. Vykonajte požadované nastavenie z roletového 
menu (5).
Môžete odblokovať alebo zablokovať nasledovné 
položky nastavenia diaľkového ovládania:

Zakázaný
Len zastavenie
Povolený
Bez zmeny

Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Prevádzka po 
vykonaní nastavenia, stlačte tlačidlo [OK] (6).
Ak chcete zrušiť vyššie uvedené nastavenia, 
stlačte tlačidlo [Cancel].

  [Postup]

Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Nastavenie, 
stlačte tlačidlo [Configure] (3).

6. Nakoniec na obrazovke Prevádzka stlačte tlačidlo 
[OK] (7).
Ak chcete zrušiť vyššie uvedené nastavenia, 
stlačte tlačidlo [Cancel].

Položka Nastavenie Význam

Štart / Stop

Zakázaný Diaľkové ovládanie nedokáže 
spustiť alebo zastaviť prevádzku.

Diaľkové ovládanie môže spustiť 
alebo zastaviť prevádzku.

Diaľkové ovládanie môže zastaviť 
prevádzku klimatizácií v prevádzke, 
ale nemôže spustiť klimatizácie, 
ktoré nie sú prevádzke.

Len zastavenie

Povolený

  [Podrobnosti nastavenia]
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Obrazovka 1 Monitorovanie (Zobrazenie Ikona)

Obrazovka 2 Monitorovanie (Zobrazenie Podrobná Ikona)

Obrazovka 3 Monitorovanie (Zobrazenie Zoznam)

Monitorovanie stavu prevádzky zóny alebo skupiny
12

12
3

3

4

3

6

8

9

4

56 8

8

9

7
5

12

56

Operácia monitorovania klimatizácie

Na obrazovke monitorovania môžete zvoliť niektorý 
z nasledovných typov zobrazenia:
Ikona, Podrobná ikona alebo Zoznam.
Ak chcete vybrať typ zobrazenia, stlačte tlačidlo (2).
Výber typu zobrazenia sa uskutočňuje opakovane 
v poradí ikona, podrobná ikona a zoznam.

Na (3) sa zobrazí informácia týkajúca sa zóny alebo 
skupiny, vrátane aktívneho alebo neaktívneho stavu 
prevádzky a prítomnosť / neprítomnosť chýb, 
nastavenia automatického ovládania, značky filtrov a 
prvkov a pod.
Ak chcete zmeniť rozsah zobrazenia, stlačte tlačidlo (4).
Ak je počet registrovaných zón alebo skupín malý a 
všetky zóny alebo skupiny sa môžu zobraziť na jednej 
obrazovke, toto tlačidlo sa nezobrazí. Pozri obrazovku 3.
Zobrazenie (5) indikuje legendu.
V prípade potreby podrobnejšej legendy stlačením 
tlačidla [?] (6) zobrazte obrazovku Popis legendy 4 na 
nasledujúcej strane.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, 
stlačte tlačidlo Close (Uzavrieť).
(8) zobrazuje sa aktuálnu zónu alebo skupinu.
Stlačením na obrazovke môžete zvoliť inú zónu alebo 
skupinu.
Na obrazovke 1 (7) sa zobrazia nastavenia zóny alebo 
skupiny zvolené na (8). (Len zobrazenie Ikona)
Zobrazenie sa uskutočňuje v nasledovnom poradí:
• Horný: Podrobný názov zóny alebo skupiny
• Spodný ľavý: Nastavenie teploty
Pre zónu to tiež zobrazuje teplotu nastavenú pre 
príslušný stroj (Poznámka).
• Spodný pravý: Režim prevádzky 
Pre zónu to tiež zobrazuje režim prevádzky pre 
príslušný stroj (Poznámka).
Ak dôjde k chybe, v spodnej časti sa zobrazí príslušný 
kód chyby.

Môžete monitorovať stav prevádzky v jednotkách zón 
alebo skupín.
Príklady typov zobrazenia sú zobrazené na obrázkoch 
vľavo.

Obrazovka 1 Typ zobrazenia : Ikona
 Jednotka monitorovania : Skupina
Obrazovka 2 Typ zobrazenia : Podrobná ikona
 Jednotka monitorovania : Skupina
Obrazovka 3 Typ zobrazenia : Zoznam
 Jednotka monitorovania : Zóna

  [Popisy položiek zobrazenia na obrazovke]

Monitorovanie stavu prevádzky zóny 
alebo skupiny

9
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Obrazovka 4 Popis legendy

Monitorovanie stavu prevádzky zóny alebo skupiny
10

11

12

Na (9) môžete monitorovať naraz stav prevádzky 
všetkých klimatizácií pripojených k intelligent Touch 
Controller.
Ak sa nenašiel žiadny problém a v prevádzke je jedna 
alebo viac klimatizácií: Zobrazenie v červenom
Ak sa nenašiel žiadny problém a klimatizácie nie sú 
v prevádzke: Zobrazenie v zelenom
Ak sa našla jedna alebo viac chybných klimatizácií: 
Zobrazenie v žltom
Ak sa našla jedna alebo viac klimatizácií 
s komunikačnými chybami: Zobrazenie v modrom
Môžete meniť farby zobrazujúce aktívny alebo 
neaktívny stav prevádzky použitím nastavenia farby 
ikony v menu systémových nastavení.
Pozrite si stranu 34 pre nastavenie farby ikony.
POZNÁMKA: Príslušná zóna
Ak sa monitorovanie uskutočňuje v jednotkách skupín 
na obrazovke monitorovania. Nasledovné skupiny 
predstavujú zónu príslušných strojov.
• Ak je typ zobrazenia ikona: Skupina úplne vľavo na 

hornom riadku
• Ak je typ zobrazenia podrobná ikona alebo zoznam: 

Skupiny na hornom riadku. 

(10) zobrazuje stav prevádzky klimatizácie.
Pri zobrazovaní zoznamu zón sa zobrazenie 
uskutočňuje tak, ako je zobrazené nižšie.
• Ak sa nenašiel žiadny problém a v prevádzke je jedna 

alebo viac klimatizácií: Zobrazenie v červenom
• Ak sa nenašiel žiadny problém a v prevádzke nie je 

žiadna klimatizácia: Zobrazenie v zelenom
• Ak sa našla jedna alebo viac chybných klimatizácií: 

Zobrazenie v žltom
• Ak sa našla jedna alebo viac klimatizácií s 

komunikačnými chybami: Zobrazenie v modrom
Môžete zmeniť farby zobrazujúce
aktívny alebo neaktívny stav prevádzky použitím 
nastavenia farby ikony v menu systémových nastavení.
Pozrite si stranu 34 pre nastavenie farby ikony.
(11) poskytuje zobrazenie ikony alebo podrobnej ikony.
(12) poskytuje zobrazenie zoznamu.
Stroje, ktoré sú automaticky ovládané,
sú zobrazené iba, ak sú vykonané nastavenia plánu.
Nemôžu byť zobrazené, ak bola nastavená 
Optimalizácia režimu vykurovania alebo Hranica teploty.
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Obrazovka 1 Monitorovanie (Zobrazenie Ikona)

Obrazovka 2 Prevádzka

Obrazovka 3 Pokročilé nastavenia

Monitorovanie podrobných informácií

1

2

3

4

10

11

12

15

5

13

14

16

6

7

8 9

Podrobné monitorovanie stavu prevádzky zóny alebo skupiny
Pri podrobnom monitorovaní stavu prevádzky môžete 
zvoliť akýkoľvek z troch typov zobrazenia, ikona, 
podrobná ikona a zoznam.

Môžete monitorovať podrobnosti stavu prevádzky 
v jednotkách zón alebo skupín.

1. Stlačením tlačidla (1) vyberte buď zónu alebo 
skupinu.
Všimnite si, že v ľavom stĺpci sú príklady výberu 
skupiny.

2. Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Prevádzka, 
stlačte tlačidlo [Configure] (2).
Ak je zvolená zóna vo vyššie uvedenej operácii, 
oba (4) až (6) na obrazovke 2 a (10) až (14) na 
obrazovke 3 zobrazujú stav prevádzky 
príslušného stroja v tejto zóne. (15) zobrazí ON 
dovtedy, ak minimálne jedna zo značiek filtra 
alebo prvku je zapnutá v zóne alebo skupine.
Nasledovný text popisuje v poradí obsah 
zobrazených údajov na obrazovke 2.
Sivé znaky v (4) až (6) zobrazujú aktuálny stav 
zvolenej zóny alebo skupiny.
Významy údajov obrazovky v ľavom stĺpci sú 
zobrazené nižšie.
Stav spustenia / zastavenia prevádzky : Spustenie
Stav nastavenia režimu prevádzky : Klimatizácia
Stav nastavenia menovitej hodnoty : 24.0°C

3. Ak chcete zobraziť obrazovku 3 Pokročilé 
nastavenia, stlačte tlačidlo [Advanced Settings] (7).
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku 1 Monitorovanie, 
stlačte tlačidlo [Cancel] (9). 

4. Skontrolujte nastavenia a stlačte tlačidlo [Cancel] 
(16).

(10) zobrazuje nastavenia vykonané pre spustenie 
a zastavenie operácií diaľkového ovládania.

 Zobrazí sa Zakázaný, Len zastavenie alebo 
Povolený.

(11) zobrazuje nastavenia vykonané pre operácie 
diaľkového ovládania na zmenu režimu 
prevádzky.

 Zobrazí sa buď Povolený alebo Zakázaný.
(12) zobrazuje nastavenia pre operácie diaľkového 

ovládania na zmenu nastavenej teploty.
 Zobrazí sa buď Povolený alebo Zakázaný.
(13) zobrazuje aktuálny stav otáčok ventilátora.
(14) zobrazuje smer vetra.
 Zobrazí sa hodnota 1 až 7.
 Vietor fúka viac zvislo ak hodnota nastavenia 

je väčšia v rozsahu od 0 do 6. Ak sa zobrazí 
hodnota nastavenia 7, smer vetra sa 
automaticky zmení.

 Všimnite si, že tieto popisy sa môžu meniť 
z modelu na model.

 Skontrolujte smer vetra zobrazený na 
diaľkovom ovládači.

(15) zobrazí značku filtra.
 Zobrazí sa buď ON alebo OFF.

Nasledovný text popisuje v poradí obsah zobrazených 
údajov na obrazovke 3 Pokročilé nastavenia.

* Zobrazenie údajov na obrazovkách 2 a 3 sa 
aktualizuje zakaždým, keď sa zobrazia príslušné 
obrazovky.

 Ak sa zobrazia tieto obrazovky, neaktualizujú sa 
žiadne údaje, kým sa neuzavrú a neotvoria znova.
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Obrazovka 4 Monitorovanie (Zobrazenie Ikona)

Obrazovka 5 Podrobné informácie

Obrazovka 6 História chýb

17

Monitorovanie podrobných informácií

18
19

20

Názov: Názov skupiny
Podrobný názov: Podrobný názov skupiny
Typ: ID jednotky / HRV / D3Dio / D3Di
Adresa skupiny: 1:1-00 až 1:4-15
Ak je odblokovaný adaptér D III-NET Plus: 
1:1-00 až 2:4-15
Plán : Odblokovaný alebo zablokovaný
Optimalizácia vykurovania : Odblokovaná alebo zablokovaná
Hranica teploty: Odblokovaná alebo zablokovaná
Automatická zmena : Odblokovaná alebo zablokovaná
R / C : Hlavný alebo Podriadený
Voľba zmeny : N/A / K dispozícii / Voliteľná
Adresa vonkajšej jednotky : Adresa vonkajšej jednotky
Kód chyby : 2-číslicový kód chyby v prípade vzniku 

chyby
Číslo chyby jednotky
 : [–] pre žiadnu chybu alebo číslo jednotky pre chybu

5. Stlačte tlačidlo [Details] (17).
Na obrazovke 5 Podrobné informácie sa zobrazia 
nasledovné údaje údržby.
Všimnite si, že v ľavom stĺpci sú príklady výberu 
skupiny.

6. Ak chcete zobraziť obrazovku (obrazovka 6) 
História chýb, stlačte tlačidlo [Error History] (18).

  [Pre výber skupiny]

Podrobnosti: Názov zóny
Popis: Podrobný názov zóny
Sekvenčný štart: Odblokovaný alebo zablokovaný
Počet registr. skup.: Počet skupín registrovaných v zóne 
Plán: Odblokovaný alebo zablokovaný

Názov: názov skupiny
Podrobný názov: Podrobný názov skupiny
Záznam chyby:
• Čas: Čas vzniku chyby
• Kód chyby : 2-číslicový kód chyby
• Chyba č. jedn.: Číslo jednotky

V histórii chýb sa zobrazia nasledovné údaje.

  [Pre výber zóny]

  [Pre výber skupiny]

Názov: názov skupiny
Záznam chyby:
• Čas: Čas vzniku chyby
• Názov: Vznik chyby názov skupiny
• Kód chyby : 2-číslicový kód chyby
• Chyba č. jedn.: Číslo jednotky

Zobrazí sa 10 záznamov chýb, priradených najvyššej 
priorite v čase úplne poslednej chyby.
* Ak vznikne tá istá chyba, čas chyby sa obnoví.
Skontrolujte zobrazené údaje a stlačte tlačidlo [Close] 
(20) pre návrat na obrazovku 5 Podrobné informácie.  
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku 4 Monitorovanie, 
stlačte tlačidlo [Close] (19) na tejto obrazovke.

  [Pre výber zóny]
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Obrazovka 1 Monitorovanie (Ikona)

Obrazovka 2 Prevádzka

Obrazovka 3 Pokročilé nastavenia

3

Monitorovanie podrobných informácií

1

4

5

6
10

7

8

9

2

Podrobné monitorovanie stavu vetrania zóny alebo 
skupiny

Pri podrobnom monitorovaní stavu prevádzky môžete 
zvoliť akýkoľvek z troch typov zobrazenia, ikona, 
podrobná ikona a zoznam.

Môžete monitorovať podrobnosti stavu prevádzky 
v jednotkách zón alebo skupín.

Nasledovný text popisuje v poradí obsah 
zobrazených údajov na obrazovke 2.
Sivé znaky v (4) a (5) zobrazujú aktuálny stav 
zvolenej zóny alebo skupiny.
Na obrazovke v ľavom stĺpci sa zobrazia 
nasledovné údaje. 
Režim vetrania : Výmena tepla
Hodnota vetrania : Vysoká (obnova)

Nasledovný text popisuje v poradí obsah 
zobrazených údajov na obrazovke 3 Pokročilé 
nastavenia.

* Zobrazenie údajov na obrazovkách 2 a 3 sa 
aktualizuje zakaždým, keď sa zobrazia príslušné 
obrazovky. Ak sa zobrazia tieto obrazovky, 
neaktualizujú sa žiadne údaje, kým sa neuzavrú a 
neotvoria znova.

1. Stlačením tlačidla (1) vyberte buď zónu alebo 
skupinu.
Všimnite si, že v ľavom stĺpci obrazovky sú 
príklady výberu skupiny.

Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Prevádzka, 
stlačte tlačidlo [Configure] (2).

2.

Ak chcete zobraziť obrazovku 3 Pokročilé 
nastavenia, stlačte tlačidlo [Advanced Settings] 
(6).
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku 1 Monitorovanie, 
stlačte tlačidlo [Cancel] (10).

(7) zobrazuje nastavenia vykonané pre spustenie 
a zastavenie operácií diaľkového ovládania.
Zobrazí sa Zakázaný, Len zastavenie alebo 
Povolený.
(8) zobrazí značku filtra.
Zobrazí sa ON alebo OFF.

3.

Skontrolujte zobrazené údaje a stlačte tlačidlo 
[Cancel] (9).

4.
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Obrazovka 1 Monitorovanie (Ikona)

Obrazovka 2 Potvrdiť

Obrazovka 3 Heslo na uvoľnenie uzamknutia obrazovky

Nastavenie / uvoľnenie uzamknutia prevádzky obrazovky

1

2

3

4

5

6

Uzamknutie a odomknutie operácií na 
obrazovke

1. Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Potvrdenie, keď 
sa zobrazí tlačidlo odomknutia, stlačte tlačidlo (1).

Ak chcete zobraziť obrazovku 1 Monitorovanie 
s uzamknutými operáciami, stlačte tlačidlo Yes (2).
Stlačte tlačidlo No, aby sa operácie neuzamkli.

Ikona Odomknuté
Táto ikona zobrazuje, že operácie na 
obrazovke boli odomknuté.
Ikona Uzamknuté
Táto ikona zobrazuje, že operácie na 
obrazovke boli uzamknuté. V tomto stave 
nemôžete ovládať klimatizáciu alebo 
systém.

2.

  [Spôsob uzamknutia]

  [Spôsob uzamknutia]

3. Ak sa zobrazí ikona uzamknuté, stlačte tlačidlo (1), 
tlačidlo prevádzky klimatizácie alebo tlačidlo 
Prevádzka systému, aby sa zobrazila obrazovka 3 
Heslo na odomknutie obrazovky.

4. Zadajte heslo priradené pre odomknutie ochrany 
heslom na str. 57.

(3): Prepnite tlačidlo pre prepnutie z veľkého 
písma na malé.

(4): Tlačidlo opravy pre znaky tlačidlo spätná 
medzera na vymazanie nesprávneho(ych) 
znaku(ov). 

(5): Tlačidlo presunu kurzora.
Po zadaní hesla stlačte tlačidlo OK (6).
Ak chcete zrušiť zadané heslo, stlačte tlačidlo 
Cancel a vráťte sa na obrazovku 1 Monitorovanie.

  [Spôsob odomknutia]

Na odomknutie a uzamknutie operácií na obrazovke 
môžete použiť heslo.
Ak chcete vykonať toto nastavenie uzamknutia / 
odomknutia, predtým musíte priradiť heslo na 
odomknutie na str. 57. Značka kľúča na nasledovnom 
obrázku sa neobjaví dovtedy, kým sa nevykoná toto 
nastavenie.
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Menu systémových nastavení
Menu Systémové nastavenia obsahuje nasledovné položky:

Prevádzka
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Na obmedzenie osôb zodpovedných za operácie ovládania môžete nastaviť heslá.
1. Priradenie hesiel správcu
 Na obmedzenie operácií systémového menu môžete priradiť heslá správcu.
2. Priradenie hesiel odomknutia
 Na obmedzenie operácií klimatizácie a systémového menu môžete priradiť heslá 

odomknutia.
 Ak boli priradené obe heslá, dvakrát ich resetujte, aby sa obnovili operácie systémového 

menu.
Dôležité: Nezabudnite si zapamätať priradené heslá, pretože, ak ich zabudnete alebo 

stratíte, nemôžete vykonávať operácie systému a musíte kontaktovať predajcu 
vo vašej oblasti.
Ak si ich nepamätáte, kontaktujte predajcu vo vašej oblasti.

Passwords 
(Heslá)

Systémové menu:
• Passwords (Heslá)
• Date / Time (Dátum / čas)
• Backlight (Podsvietenie)
• Zone / Group (Zóna / skupina)
• Locale (Miestny)
• Network (Sieť)
• Web Server (Webový server)
• Icon color (Farba ikony)
• Activation key input (Vstup aktivačného kľúča)
• History (História)
• Touch Panel Calibration (Kalibrácia dotykového panelu)
• Version Information (Informácia o verzii)

Nastavte systémové hodiny (rok, mesiac, deň, hodina, minúta a sekunda).
Hodiny sa používajú pre plánované operácie, uloženie histórie, rozvod elektrického napájania 
(nadštandardná výbava) a operáciu požiadavky (nadštandardná výbava).
Poznámka: Nastavenie hodín môže ovplyvniť plánovanú operáciu, rozvod elektrického 

napájania alebo operáciu požiadavky.
Podrobnosti o účinkoch nastavenia si prečítajte v nasledovnom zozname a pre rozvod 
elektrického napájania a operáciu požiadavky v návode na obsluhu.

Dopad zmeny nastavenia hodín na plánovanú operáciu:
• Naplánovaná operácia pre chod v uplynutom čase posunutím hodín sa nevykoná.

Napr.: Keď je klimatizácia naplánovaná na spustenie o 10:00 ((1)):
Ak je nastavený čas na 10:05 o 9:55, naplánovaná operácia ((1)) sa nevykoná.

• Naplánovaná operácia pre chod v čase dosiahnutom znova otočením hodín späť sa vykoná 
znova.

Napr.: Keď je klimatizácia naplánovaná na spustenie o 10:00 ((1)):
Ak je nastavený čas na 9:55 o 10:05, naplánovaná operácia ((1)) sa vykoná 
znova o 10:00.

Date / Time 
 (Dátum / čas)

Nasledovná tabuľka popisuje položky uvedené vyššie.

Pozrite si strany

64

Pozrite si strany

65

Automatické ovládanie:
• Schedule (Plán)
• Automatic Changeover (Automatická výmena)
• Temperature Limit (Hranica teploty)
• Heating Mode Optimization (Optimalizácia režimu vykurovania)
• FC Change Over (Zmena FC)
• Alarm E-mail (Poplašný e-mail)
• Simple Interlock (Jednoduchá synchronizácia)
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

U LCD intelligent Touch Controller sa používa podsvietenie. Podsvietenie má svoju životnosť a 
svietivosť podsvietenia sa zníži priamo úmerne k obdobiu času, počas ktorého svietilo. Toto 
nastavenie je pre zabránenie zníženia osvietenia krátky čas automatickým vypnutím osvietenia OFF, 
ak dotykový panel je ponechaný bez dotyku nastavené časové obdobie.
Ak sa podsvietenie vyplo automaticky, dotykom panelu sa podsvietenie rozsvieti znova.

Podsvietenie obsahuje nasledovné dva kroky:

1. Nastavte čas predtým, než sa podsvietenie automaticky vypne OFF.
 Rozsah: 1 - 60 minút v prírastkoch jednej minúty.
2. Nastavte, či podsvietenie sa má rozsvietiť automaticky, ak sa na klimatizácii vytvorí ľubovoľná 

chyba, keď je podsvietenie vypnuté OFF.
 Aktivácia / deaktivácia

POZNÁMKA:  Ak toto nastavenie nie je uskutočnené, podsvietenie vo všeobecnosti vyžaduje 
výmenu každé 3-4 roky.

 Životnosť podsvietenia sa skráti aj v prípade, ak svieti v prostredí pri nízkej teplote 
(10°C alebo menej) dlhý čas.

 Pri použití intelligent Touch Controller v prostredí s nižšou teplotou sa odporúča, 
aby sa nastavil kratší čas, ak vyššie uvedený pokyn #1. a zablokovaný, ak #2.

Backlight 
(Podsvietenie)

Nastavte názov, popis, ikony, ktoré sa majú zobraziť a hranicu nastavenia teploty (pozri Poznámku) 
skupiny.
Ak táto registrácia nie je vykonaná, adresy pre centrálnu správu skupiny sa používajú pre Názov a 
Popis. Operácia nie je ovplyvnená, ak tieto nastavenia nie sú vykonané.
Adresy centrálnej správy zahŕňajú až 64 adries 1-00, 1-01, ...... 1-15, 2-00, ...... 4-15.

Počas používania adaptéra D III plus sú adresy 128, 1:1-00 až 2:4-15. 

POZNÁMKA: Hranica nastavenia teploty je funkciou pre umožnenie prevádzky iba v predbežne 
nastavenej hranici teploty, aby sa zabránilo prílišnej klimatizácii alebo vykurovaniu.

 (Funkcia hranice uvedená vyššie nefunguje, ak je režim prevádzky klimatizácii 
Automatický.)

 Napr.: Hranica nastavenia teploty: 25~35°C klimatizácia
  Ak je teplota nastavená na 20°C pomocou diaľkového ovládania, intelligent 

Touch Controller automaticky zmení nastavenie teploty na 25°C.

Zone / Grou p 
(Zóna  / 
skupina)

Nastavte názov, popis, ikony, ktoré sa majú zobraziť a sekvenčné spúšťanie skupín registrovaných 
pre zónu (pozri Poznámku) a skupiny, ktoré sa majú registrovať pre zónu.
Zóna obsahuje Kolektívne, pre ktoré sú vopred registrované všetky skupiny. Táto zóna je vytvorená 
ako prístupná pre vytvorenie nastavení všetkých klimatizácií pripojených k intelligent Touch 
Controller. Názov, popis alebo registrované skupiny sa pre túto kolektívnu zónu nedajú meniť.

POZNÁMKA: Nastavenie postupného spúšťania skupín registrovaných pre zónu

Ak je viac skupín registrovaných pre zónu a operácia sa vykonáva zónou, vonkajšie jednotky 
klimatizácie spustia prevádzku naraz. Ak sa súčasne spúšťa mnoho vonkajších jednotiek, 
momentálne sa používa veľký prúd, ktorý môže aktivovať istič, ak výkon elektrického napájania 
prijímacieho zariadenia nie je dostatočný. Toto nastavenie je funkciou pre zamedzenie takej 
skutočnosti spustením klimatizácií jedna po druhej.

MEMO 1: Ak sa vykonáva rozvod elektrického napájania (nadštandardná výbava), tu registrovaná 
zóna sa stane distribučnou jednotkou (držiteľ). Registrujte nastavenie zóny držiteľom.

MEMO 2: Jedna skupina môže byť registrovaná pre viac ako jednu zónu.

Pozrite si strany
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Toto menu umožňuje zvoliť jazyk zo zoznamu zobrazeného na intelligent Touch Controller.
Nastavením Miestny môžete zobraziť údaje v zvolenom jazyku na intelligent Touch Controller.

Locale 
(Miestny)

Toto menu umožňuje nastaviť IP adresu intelligent Touch Controller.
POZNÁMKY: Pri použití webovej funkcie (nadštandardná výbava) musíte nastaviť IP adresu, masku 

podsiete a pod. podľa požiadaviek prostredia vášho systému.

Network (Sieť)

Toto menu umožňuje zmeniť farby ikony na intelligent Touch Controller.
Ikony na obrazovke monitorovania sú zobrazené v farbách nastavených v tomto menu.

Icon Color) 
Farba ikony 

Musíte zadať aktivačný kľúč pre použitie nadštandardnej výbavy intelligent Touch Controller.
V prípade potreby môžete skontrolovať aktuálnu licenciu alebo pridať novú licenciu.
Toto nastavenie obvykle vykoná technik oddelenia predaja našej spoločnosti.

Activation Key 
Input (Vstup 
aktivačného 
kľúča)

Pozrite si strany

69

Pozrite si strany

70

72
Pozrite si strany

73
Pozrite si strany

Toto menu umožňuje nastaviť číslo portu intelligent Touch Controller.
POZNÁMKY: Pri použití webového softvéru (nadštandardná výbava) môžete nastaviť webový server.
 Nastavte podľa požiadaviek prostredia vášho systému.

Nastavenie čísla portu znemožňuje prístup webového serveru obvyklou adresou http.
Nastavenie čísla portu tiež chráni webový server pred snímaním portov a pod. a tým je zabezpečená 
lepšia bezpečnosť.
PRÍKLAD:

* Pri použití obvyklej adresy http IP adresy vášho PC (číslo portu 80) nemáte prístup, lebo číslo portu 
intelligent Touch Controller je 8081.
Aby ste mali prístup, musíte nastaviť buď číslo portu vášho PC na 8081 alebo portu intelligent 
Touch Controller na štandardnú hodnotu 80.
Rozsah nastavenia čsla portu intelligent Touch Controllerje 1024-86635.

Web Server 
(Webový 
server)

71
Pozrite si strany
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Systémové nastavenia
Položka menu

Toto menu umožňuje vykonať nastavenia plánovaných operácií v jednotkách zón alebo skupín.
Naplánované operácie sa používajú automaticky na spustenie alebo zastavenie klimatizácie 
v dátume a čase (rok, mesiac, deň, deň v týždni, hodina a minúta) predtým nastavených na 
intelligent Touch Controller podľa prevádzkových podmienok klimatizácie.
Je možné naplánovať a ovládať nasledovné operácie.
• Štart/stop  • Odblokované/zablokované diaľkové ovládanie  • Režim prevádzky 
• Nastavenie teploty  • Režim vetrania (*)  • Objem vetrania (*)
* Všimnite si, že tieto nastavenia sa nedajú vykonať v závislosti od použitého modelu.
Nasledujúca časť popisuje postup nastavenia plánu.

• Je možné registrovať 17 druhov dátumov, vrátane nastavení v týždni (Nedeľa až Sobota) a 
špeciálne nastavenia (Ex1 až Ex10).

 Týchto 17 dátumov je registrovaných pomocou nasledovného menu nastavenia kalendára.
 Pri ich registrácii v kalendári nastavenia môžete registrovať 11 druhov dátumov, vrátane 

nastavenia jedného týždňa (lebo nastavenia od Nedele po Sobotu sa používajú ako jednotlivé 
nastavenie) a 10 špeciálnych nastavení (Ex1 až Ex10).

• Je možné vykonať nastavenia kalendára, týždenné nastavenia a špeciálne nastavenia.
 PRÍKLAD: Týždenné nastavenia sú vykonávané pravidelným používaním a špeciálne 

nastavenia sú vykonávané pre letné prázdniny.‘Tieto nastavenia je možné vykonať pre 
nadchádzajúcich 13 mesiacov.

• Nakoniec je možné registrovať konkrétne udalosti na príslušných 17 druhoch dátumov, pre ktoré sa 
vykonalo 7 týždňových nastavení (Nedeľa až Sobota) a 10 špeciálnych nastavení (Ex1 až Ex10).

 PRÍKLAD: Nastavenie pre spustenie zóny 1 o 9:00 a zastavenie o 17:00‘
Je možné registrovať maximálne 16 operácií pre každý dátum.

• Je možné registrovať maximálne 8 plánov, ak sa vyššie uvedené nastavenia spracovávajú ako 
jeden plán.

Nasledovný text popisuje ako vykonať nastavenia zobrazujúce niekoľko príkladov.

1. [Využitie podláh]
 1F: Príjem Register "1F" ako názov zóny.
 2F: Kancelária Register "2F" ako názov zóny.
 3F: Jedáleň Register "3F" ako názov zóny.

2. [Vykonajte týždňové a špeciálne nastavenia v menu kalendára nastavenia 
pre vyššie uvedené zóny]

Setting 
Schedule 
Outline 
(Nastavenie 
štruktúry 
plánovania)

Setting Zone 
(Zóna 
nastavenia)

Schedule 
Setting 
Calendar 
(Kalendár 
nastavenia 
plánovania)

68
Pozrite si strany

74
Pozrite si strany

Deň v týždni

EX1

EX2

EX3

EX4

Zóna 1F Zóna 2F Zóna 3FNázov zóny

Nedeľa

Pondelok

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Tretia sobota každý mesiac
August 1 až august 20

December 29 až január 4
December 28

Január 5

Dovolenka

9:30 až 18:00: Pracovné hodiny

To je isté ako vyššie
9:30 až 17:00: Pracovné hodiny
To isté nastavenie ako pre pondelok
To isté nastavenie ako pre pondelok

dovolenka
Spracované ako deň v týždni pre návštevu

dovolenka

9:00 až 12:00: Pracovné hodiny

10:00 až 15:00: Pracovné hodiny

Dovolenka
8:30 až 17:00: Pracovné hodiny
12:00 až 13:00: Hodina obeda
17:00 až 22:00: Nadčas

22:00: Uzamknutie
To je isté ako vyššie
To je isté ako vyššie
To je isté ako vyššie
To je isté ako vyššie

dovolenka
Spracované ako deň v týždni pre návštevu

dovolenka

9:00 až 12:00: Pracovné hodiny
9:00 až 12:00: Pracovné hodiny
12:00 až 13:00: Hodina obeda

Dovolenka

9:30 až 14:30: Pracovné hodiny

To je isté ako vyššie
To je isté ako vyššie
To je isté ako vyššie
To je isté ako vyššie

dovolenka
Spracované ako deň v týždni pre návštevu

dovolenka

dovolenka

9:30 až 14:30: Pracovné hodiny

Prevádzka 
(Referencia)Popis
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Change Schedule name 
(Zmeň názov plánu)

Setting 
Scheduled 
Event 
(Nastavenie 
plánovanej 
udalosti)

Other Schedule Functions 
(Iné plánovacie funkcie)

75 77
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až

79 80
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až
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 7. [Obvyklé funkcie nastavenia plánu]

Enable or disable a schedule 
(Aktivujte alebo deaktivujte 
plán)

 6. [Aktivujte alebo deaktivujte plán.]
Táto funkcia nakoniec umožňuje rozhodnúť, či aktivovať alebo deaktivovať vykonané nastavenie.

Change Special Date 
Name (Zmeň názov 
príslušného dátumu)

 5. [Zmeň názov príslušného dňa.]
Táto funkcia vám umožní zmeniť existujúci názov príslušného sviatku pre ľahšie pochopenie názvu 
sviatku.

 4. [Zmeň názov plánu.]
Táto funkcia vám umožní zmeniť existujúci názov plánu pre ľahšie pochopenie názvu plánu.

3. [Nastav udalosti zóny 2F.]
POZNÁMKA: Nasledovné zoznamy udalostí ako odkaz.
 Zmeň nastavenia podľa aktuálnych podmienok používania.

Systémové nastavenia
Položka menu

Nastavenie udalostí pre Pondelok až Piatok

Nastavenie udalostí pre Sobotu a Nedeľu

Nastavenie udalostí pre Ex1 (Tretia sobota každý mesiac)

Nastavenie udalostí pre Ex2 (Letné prázdniny atď.)

Nastavenie udalostí pre Ex3 (December 28)

Nastavenie udalostí pre Ex3 (December 28)

* Termín "Deaktivované" znamená, že nastavenie sa nezmenilo

Čas
  8:30
12:00
13:00
17:00
22:00

Cieľová zóna
Zóna 2F
Zóna 2F
Zóna 2F
Zóna 2F
Zóna 2F

Štart / Stop
Spustenie
Zastavenie
Spustenie

Deaktivované
Zastavenie

Nastavenie teploty
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované

Kód diaľkového ovládania
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr

Deaktivované
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr
Povolené iba zastavenie prevádzky
Zakázané používanie diaľkového ovládania

Režim prevádzky
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované

Čas
  8:30
12:00
13:00
17:00
22:00

Cieľová zóna
Zóna 2F
Zóna 2F
Zóna 2F
Zóna 2F
Zóna 2F

Štart / Stop
Spustenie
Zastavenie
Spustenie

Deaktivované
Zastavenie

Nastavenie teploty
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované

Kód diaľkového ovládania
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr

Deaktivované
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr
Povolené iba zastavenie prevádzky
Zakázané používanie diaľkového ovládania

Režim prevádzky
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované
Deaktivované

Čas
 
12:00

17:00

Cieľová zóna

Zóna 2F

Zóna 2F

Štart / Stop

Spustenie

Zastavenie

Nastavenie teploty

25ºC

Deaktivované

Kód diaľkového ovládania
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr
Zakázané nastavenie teploty
Zakázaný režim prevádzky

Povolené iba zastavenie prevádzky

Režim prevádzky

Vykurovanie

Deaktivované

Čas
 
10:00

12:00
 
13:00

15:00

Cieľová zóna

Zóna 2F

Zóna 2F

Zóna 2F

Zóna 2F

Štart / Stop

Spustenie

Zastavenie

Spustenie

Zastavenie

Nastavenie teploty

25ºC

Deaktivované

25ºC

Deaktivované

Kód diaľkového ovládania
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr
Zakázané nastavenie teploty
Zakázaný režim prevádzky
Povolené iba zastavenie prevádzky
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr
Zakázané nastavenie teploty
Zakázaný režim prevádzky
Povolené iba zastavenie prevádzky

Režim prevádzky

Vykurovanie

Deaktivované

Deaktivované

Deaktivované

Čas
  8:30
12:00

Cieľová zóna
Zóna 2F
Zóna 2F

Štart / Stop
Spustenie
Zastavenie

Nastavenie teploty
Deaktivované
Deaktivované

Kód diaľkového ovládania
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr
Zakázané používanie diaľkového ovládania

Režim prevádzky
Deaktivované
Deaktivované

Čas
  9:00
17:00

Cieľová zóna
Zóna 2F
Zóna 2F

Štart / Stop
Deaktivované

Zastavenie

Nastavenie teploty
Deaktivované
Deaktivované

Kód diaľkového ovládania
Priraď prioritu kľúču stlačenému neskôr
Zakázané používanie diaľkového ovládania

Režim prevádzky
Deaktivované
Deaktivované

Prevádzka 
(Referencia)Popis
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Táto funkcia umožňuje udržiavanie optimálnej teploty v miestnosti bez nutnosti toho, aby používatelia menili 
režim prevádzky automatickým prepínaním režimu prevádzky klimatizácie (klimatizácia alebo vykurovanie) 
podľa teploty v miestnosti pre miesta, kde sú veľké rozdiely v teplote medzi dňom a nocou.

< Prehľad funkcie >
Táto funkcia automaticky prepína režim prevádzky klimatizácie a nastaví teplotu v jednotkách jednej 
(4) skupiny automatického prepínania klimatizácie/vykurovania podľa nasledovných 3 parametrov: 
(1) hlavná nastavená teplota, (2) hlavná izbová teplota a rozdiel medzi nastavenými teplotami, 
keď je v režime prevádzky klimatizácia a vykurovanie (ďalej uvedené ako (3) rozdiel teploty).

[1] Spôsob ovládania (Ako určiť (1) Hlavnú nastavenú teplotu a (2) Hlavnú izbovú teplotu)

Pre určenie vyššie uvedených teplôt existujú 3 nasledovné spôsoby.

1 Pevná metóda klimatizácie
Prvá vnútorná jednotka (tá najvyššie na obrazovke) medzi tými, ktoré sú registrované v skupine 
automatického prepínania klimatizácie / vykurovania, je označená ako hlavná vnútorná jednotka a 
nastavená teplota a izbová teplota tejto vnútornej jednotky sú označené ako hlavná nastavená teplota a 
hlavná izbová teplota.
Všimnite si, že hlavná vnútorná jednotka je v režime prevádzky ventilátor, jej skupina automatického 
prepínania klimatizácie / vykurovania sa nedá ovládať.

2 Spôsob výberu klimatizácie v prevádzke
So začiatkom prvej vnútornej jednotky (tá najvyššie na obrazovke) medzi tými, ktoré sú registrované 
v skupine automatického prepínania klimatizácie / vykurovania a vypnutej sa vykoná hľadanie vnútornej 
jednotky, ktorá je aj v prevádzke a buď v režime prevádzky klimatizácia, vykurovanie alebo automatický 
režim prevádzky. Prvá, ktorá spĺňa obe tieto podmienky, je označená ako hlavná vnútorná jednotka a 
nastavená teplota a izbová teplota tejto vnútornej jednotky sú označené ako hlavná nastavená teplota a 
hlavná izbová teplota.
Ak sa nenašla žiadna, ktorá by spĺňala tieto podmienky, hlavná nastavená teplota a hlavná izbová teplota 
sú určené použitím spôsobu pevnej klimatizácie, ktorý bol zobrazený vyššie.

3 Metóda priemeru
Všetky vnútorné jednotky, ktoré sú registrované v skupine automatického prepínania klimatizácie / 
vykurovania, sú v prevádzke a našli sa buď v režime klimatizácie, vykurovania alebo automatickom režime, 
a sú vypočítané priemery pre ich nastavené teploty a izbové teploty a používajú sa ako hlavná nastavená 
teplota a hlavná izbová teplota. (Desatinné miesta sú zaokrúhlené.) Všimnite si, že ak medzi registrovanými 
klimatizáciami pre vypočítané priemery nie sú klimatizácie, hlavná nastavená teplota a hlavná izbová 
teplota sú určené použitím spôsobu pevnej klimatizácie, ktorý bol zobrazený vyššie.

[2] (3) Teplotný rozdiel
Teplotný rozdiel je rozdiel medzi nastavenými teplotami pri automatickom prepínaní medzi klimatizáciou a 
vykurovaním pri použití tohto ovládania.
Teplotný rozdiel je nastavený medzi 1°C a 7°C v jednotkách 1°C.
(Pri dodaní z výrobného závodu je nastavenie 2°C.)

[3] (4) Skupina automatického prepínania klimatizácie / vykurovania
• Toto ovládanie sa vykonáva použitím skupiny automatického prepínania klimatizácie / vykurovania ako 

jednotky.
• Je možné registrovať až 128 skupín vnútorných jednotiek do jednej skupiny automatického prepínania 

klimatizácie / vykurovania.
• Nie je možné registrovať tú istú vnútornú jednotku do viacerých skupín automatického prepínania 

klimatizácie / vykurovania.
• Do tejto jednotky je možné registrovať až 128 skupín automatického prepínania klimatizácie / vykurovania.
• Tieto ovládania môžu byť odblokované a zablokované pre každú skupinu automatického prepínania 

klimatizácie / vykurovania.
   (Tieto ovládania fungujú iba pre skupiny nastavené ako odblokované.)
• Značka označujúca, že vnútorná jednotka je v automatickom režime ovládania, sa zobrazí na obrazovke 

monitorovania.

Automatic 
Changeover 
(Automatická 
zmena)

81
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Automatic 
Changeover 
(Automatická 
zmena)

 < Podmienky implementácie ovládania >
Vzťah medzi hlavnou izbovou teplotou, hlavnou nastavenou teplotou a režimom prevádzky je popísaný 
nižšie spolu s príkladmi.
(K dispozícii sú dva príklady, ako sa prevádzka líši pre rozdiely teplôt 2°C a menej a 3°C a viac.)
Ovládače sú implementované, ak sú uspokojené podmienky ovládania, každých 5 minút od doby, 
kedy je zapnuté elektrické napájanie.

 
< Podmienky implementácie, ak je rozdiel teplôt 2°C alebo menej.>

(Obrázok nižšie je pre rozdiel teplôt 1°C)

Hlavná nastavená teplota vykurovania
PRÍKLAD: 26°C

Teplota

Hlavná nastavená teplota klimatizácie
PRÍKLAD: 27°C

Režim vykurovania Režim vykurovania
Čas

Posun hore z nastavenej 
teploty prepnutia 
z vykurovania na klimatizáciu

Posun dole z nastavenej 
teploty prepnutia z klimatizácie 
na vykurovanie.

Režim klimatizácie

Hlavná izbová teplota
Hlavná nastavená teplota vykurovania – 1°C

Hlavná nastavená teplota klimatizácie + 1°C

1

2

(1) Podmienky pre prepnutie z vykurovania na klimatizáciu:
    Hlavná izbová teplota > hlavná nastavená teplota + rozdiel teplôt + 1°C
    PRÍKLAD: 28,1°C > 26°C + 1°C + 1°C

(2) Podmienky pre prepnutie z klimatizácie na vykurovanie:
    Hlavná izbová teplota < hlavná nastavená teplota – rozdiel teplôt – 1°C
    PRÍKLAD: 24,9°C < 27°C – 1°C – 1°C

(1) Podmienky pre prepnutie z vykurovania na klimatizáciu:
    Hlavná izbová teplota > hlavná nastavená teplota + rozdiel teplôt
    PRÍKLAD: 27,1°C > 24°C + 3°C

(2) Podmienky pre prepnutie z klimatizácie na vykurovanie:
    Hlavná izbová teplota < hlavná nastavená teplota - rozdiel teplôt
    PRÍKLAD: 23,9°C < 27°C – 3°C

<Podmienky implementácie, ak je rozdiel teplôt 3°C alebo viac.>
(Obrázok nižšie je pre rozdiel teplôt 3°C)

Hlavná nastavená teplota vykurovania
PRÍKLAD: 24°C

Teplota

Hlavná nastavená teplota klimatizácie
PRÍKLAD: 27°C

Čas

Posun hore z nastavenej 
teploty prepnutia 
z vykurovania na klimatizáciu

Posun dole z nastavenej 
teploty prepnutia 
z klimatizácie na vykurovanie.

Hlavná izbová teplota

Teplotný rozdiel

1

2

* Pozri nasledujúcu stranu, kde nájdeš podrobný popis návodu ku klimatizácii.

Režim vykurovania Režim klimatizácie Režim vykurovania

Teplotný rozdiel

81
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Automatic 
Changeover 
(Automatická 
zmena)

Pokyn pre ovládanie je odoslaný vnútorným jednotkám registrovaným v skupine automatického prepínania 
klimatizácie / vykurovania, ak podmienky implementácie ovládania zobrazené na predchádzajúcej strane 
sú splnené. Aktuálne odoslané pokyny pre ovládanie sa líšia podľa nastavenia metódy ovládania 
(pevná klimatizácia / výber klimatizácie v prevádzke / priemer) a splnenia podmienok, napríklad prepnutie 
z klimatizácie na vykurovanie. Pokyny pre ovládanie každej situácie sú zobrazené nižšie.

<Pokyny odoslané vnútorným jednotkám, ak je implementované ovládanie>
1. Spôsoby výberu pevná klimatizácia/klimatizácia v prevádzke

Pokyny pre ovládanie sú určené režimom prevádzky hlavnej vnútornej jednotky a hlavnej nastavenej 
teploty. Pokyny týkajúce sa režimu prevádzky a nastavenej teploty, zobrazené nižšie, sú odoslané 
všetkým vnútorným jednotkám registrovaným v skupine, ak sú všetky podmienky implementácie 
ovládania zobrazené na predchádzajúcej strane splnené.

Pre toto ovládanie, ak je režim prevádzky hlavnej vnútornej jednotky automatický, či je automatický režim 
klimatizácie alebo automatický režim vykurovania skontrolovaný pri posúdení podmienok ovládania. 
Ak boli určené pokyny, je do vnútorných jednotiek v automatickom režime prevádzky odoslaný buď pokyn 
na klimatizáciu alebo vykurovanie. (Prepínajú z automatiky na klimatizáciu alebo vykurovanie.)

2. Metóda priemeru

Na rozdiel od metód výberu pevnej klimatizácie a klimatizácie v prevádzke, je určená nastavená teplota 
na základe zváženia aktuálnej nastavenej teploty každej jednotlivej jednotky bez odoslania toho istého 
pokynu na základe hlavnej vnútornej jednotky všetkým klimatizáciám. Pri implementácii ovládania sa 
vykonávajú nasledovné režimy prevádzky a pokyny nastavenej teploty.

POZNÁMKA:
Ak je zvolená metóda priemeru, teplota nie je určená pre vnútornú jednotku, ktorej režim prevádzky nie je 
zmenený.

Ak sú splnené podmienky pre 
prepnutie z vykurovania na klimatizáciu

Režim prevádzky Nastavená teplota
Vykurovanie / Automatické vykurovanie Klimatizácia nastavená teplota hlavnej jednotky+rozdiel teplôt
Klimatizácia / Automatická klimatizácia Klimatizácia nastavená teplota hlavnej jednotky

Ak sú splnené podmienky pre 
prepnutie z klimatizácie na vykurovanie

Režim prevádzky Nastavená teplota
Klimatizácia / Automatická klimatizácia Vykurovanie nastavená teplota hlavnej jednotky–rozdiel teplôt
Vykurovanie / Automatické vykurovanie Vykurovanie nastavená teplota hlavnej jednotky

Režim prevádzky 
hlavnej vnútornej 
jednotky

Režim prevádzky 
hlavnej vnútornej 
jednotky

Pokyny vnútorným jednotkám, registrovaným v skupine 
automatického prepínania klimatizácie / vykurovania

Pokyny vnútorným jednotkám, registrovaným v skupine 
automatického prepínania klimatizácie / vykurovania

Ak sú splnené podmienky pre prepnutie 
z vykurovania na klimatizáciu

Režim prevádzky Nastavená teplota
Vykurovanie / Automatické vykurovanie Klimatizácia Aktuálna nastavená teplota+rozdiel teplôt
Klimatizácia / Automatická klimatizácia Žiadny pokyn Žiadny pokyn
Iný než vyššie Klimatizácia nastavená teplota hlavnej jednotky+rozdiel teplôt

Ak sú splnené podmienky pre prepnutie 
z klimatizácie na vykurovanie

Režim prevádzky Nastavená teplota
Klimatizácia / Automatická klimatizácia Vykurovanie Aktuálna nastavená teplota-rozdiel teplôt
Vykurovanie / Automatické vykurovanie Žiadny pokyn Žiadny pokyn
Iný než vyššie Klimatizácia nastavená teplota hlavnej jednotky–rozdiel teplôt

Aktuálny režim 
prevádzky 
vnútornej jednotky

Pokyny vnútorným jednotkám, registrovaným v skupine 
automatického prepínania klimatizácie / vykurovania

Pokyny vnútorným jednotkám, registrovaným v skupine 
automatického prepínania klimatizácie / vykurovania

Aktuálny režim 
prevádzky 
vnútornej jednotky
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Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Automatic 
Changeover 
(Automatická 
zmena)

<Predbežné opatrenia pri použití ovládania>
1.       UPOZORNENIE: Vo vnútorných jednotkách, ktoré sú predmetom ovládania, nepoužívajte funkciu 

obmedzenia nastavenej teploty.
Ak sa používa, režimy prevádzky budú prepnuté a nastavená teplota sa opakovane zmení, čo môže 
spôsobiť poruchu klimatizácií.

Pozrite si stranu 44, ako nastaviť funkciu obmedzenia nastavenej teploty.

2. Nasledovné sa stane, v klimatizácii, ktorá sa ovláda, dôjde ku chybe komunikácie (ikona na obrazovke je 
modrá).

  2-1 Pevná klimatizácia
Ak je na hlavnej jednotka chyba komunikácie, skupina automatického prepínania klimatizácie / 
vykurovania sa nedá ovládať.

  2-2 Spôsob výberu klimatizácie v prevádzke
Z výberu hlavnej jednotky odstráňte klimatizáciu, ktorá má chybu komunikácie a vyberte klimatizáciu 
s normálnou komunikáciou.

  2-3 Metóda priemeru
Z výpočtu priemeru odstráňte klimatizáciu, ktorá má chybu komunikácie a pre výpočet priemeru 
použite iba klimatizácie s normálnou komunikáciou.

3. Ovládanie, ktoré je vhodné pre režim prevádzky hlavnej jednotky
(Ovládanie pre prípad, Keď režim prevádzky hlavnej jednotky nereprezentuje skupinu automatického 
prepínania klimatizácie / vykurovania.)
Je možné, že sa zmení iba režim prevádzky pre hlavnú jednotku, ak ovládanie používajúce túto funkciu 
sa vykonáva na základe jednotky hlavnej skupiny (ak spôsob ovládania je pevná klimatizácia alebo 
klimatizácia v prevádzke). Nasledovné ovládanie sa vykonáva lebo je možné, že režim prevádzky iných 
klimatizácií než je hlavná jednotka v skupine môže byť v rozpore s účelom ovládania a automaticky 
neprepne, ak nie sú splnené podmienky pre implementáciu ovládania použitím tejto funkcie.

PRÍKLAD: Ovládanie vhodného režimu vykurovania
Ak je už hlavná jednotka v prevádzke v režime vykurovania bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky 
pre implementáciu prepnutia z klimatizácie na vykurovanie (hlavná izbová teplota < hlavná nastavená 
teplota – rozdiel teplôt) závisí od stavu (prostredie) hlavnej jednotky. (Ak je v režime prevádzky 
vykurovanie iba hlavná jednotka, je možné, že izbová teplota sa nezvýši lebo iné vnútorné jednotky než 
hlavná jednotka, ktoré sú v režime prevádzky klimatizácia a nemôžu byť splnené vyššie uvedené 
podmienky ovládania.)
Preto len, ak sa vykonáva ovládanie na základe hlavnej jednotky skupiny vykonáva sa nižšie uvedené 
ovládanie v závislosti od režimu prevádzky hlavnej jednotky skupiny.

Ovládanie vhodného režimu klimatizácie

Režim prevádzky Nastavená teplota

Režim prevádzky Klimatizácia / Automatická klimatizácia
Teplota Hlavná izbová teplota>hlavná nastavená teplota

Ovládanie vhodného režimu vykurovania

Režim prevádzky Nastavená teplota

Režim prevádzky Vykurovanie / Automatické vykurovanie
Teplota Hlavná izbová teplota<hlavná nastavená teplota

Pokyny vnútorným jednotkám, registrovaným v skupine 
automatického prepínania klimatizácie / vykurovania

Stav hlavnej jednotky (podmienky ovládania)
Vykurovanie Hlavná nastavená teplota

Pokyny vnútorným jednotkám, registrovaným v skupine 
automatického prepínania klimatizácie / vykurovania

Stav hlavnej jednotky (podmienky ovládania)
Klimatizácia Hlavná nastavená teplota
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Automatic 
Changeover 
(Automatická 
zmena)

4. Pretože toto ovládanie automaticky prepne režim prevádzky, ak klimatizácia nie je voľná jednotka 
klimatizácia / vykurovanie, vždy registrujte vnútorné jednotky, ktoré majú právo vybrať klimatizáciu alebo 
vykurovanie pre ten istý systém klimatizácie tej istej skupiny automatického prepínania klimatizácie / 
vykurovania pri ovládaní vnútorných jednotiek, ktoré nemajú také práva.

Ak sa ovládanie vykonáva použitím nasledovných nesprávnych nastavení skupiny 
automatického prepínania klimatizácie / vykurovania, môže dôjsť k neočakávaným 
veciam.

Ak vnútorné jednotky (adresa 1-02), ktoré nemajú právo vybrať klimatizáciu alebo vykurovanie pre ten istý 
systém klimatizácie, nie sú registrované v tej istej skupine automatického prepínania klimatizácie / 
vykurovania, adresa 1-02 sa bude správať nasledovným spôsobom.

[Činnosti týkajúce sa režimu prevádzky]
Ak sa izbová teplota skupiny 1 zvýši, skupina 1 sa prepne na klimatizáciu ako podľa tohto ovládania a 
nastavená teplota bude 25°C (ak je rozdiel teplôt 5°C).
Ak sa to stane, nastavená teplota vnútornej jednotky na 1-02 bude pokračovať na 23°C, hoci sa iba zmení 
režim prevádzky na klimatizáciu, napríklad v inom režime prevádzky iných vnútorných jednotiek v skupine 2.
→Režim prevádzky bude určený skupinou 1.

[Činnosti týkajúce sa nastavenej teploty]
Ak sa izbová teplota skupiny 2 zvýši, skupina 2 sa prepne na klimatizáciu ako podľa tohto ovládania a 
nastavená teplota bude 28°C (ak je rozdiel teplôt 5°C).
Ak sa to stane, režim prevádzky vnútornej jednotky na 1-02 bude pokračovať v režime vykurovanie 
a zmení sa iba nastavená teplota na 28°C, napríklad v inom režime prevádzky iných vnútorných jednotiek 
v skupine 2.
→Nastavená teplota bude určená skupinou 2.

Vonkajšia 
jednotka

Vonkajšia 
jednotka

Má právo vybrať klimatizáciu 
alebo vykurovanie

Nemá právo vybrať 
klimatizáciu alebo 
vykurovanie

Nemá právo vybrať 
klimatizáciu alebo 
vykurovanie

Skupina automatického prepínania 
klimatizácie / vykurovania 1

Skupina automatického prepínania 
klimatizácie / vykurovania 2

1-00 1-01 1-02

1-03 1-04 1-05

Režim prevádzky: Vykurovanie, 
 nastavená teplota 20°C

Režim prevádzky: Vykurovanie, 
 nastavená teplota 23°C

Má právo vybrať klimatizáciu 
alebo vykurovanie

Nemá právo vybrať 
klimatizáciu alebo 
vykurovanie

Nemá právo vybrať 
klimatizáciu alebo 
vykurovanie
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Položka menu Popis
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Limit (Hranica 
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Táto funkcia automaticky spustí a zastaví klimatizácie v snahe zabrániť, aby bola izbová teplota miestností 
bez ľudí príliš vysoká alebo príliš nízka.
To má nasledovné výhody.

• Zabráni prekúreniu alebo aby dochádzalo na zariadení ku kondenzácii, čo vyžaduje reguláciu teploty v 
miestnostiach bez ľudí.

• Môže tiež pomôcť, aby si budovy a nie len jednotlivé miestnosti udržali teplo tým, že zabráni, aby 
miestnosti bez ľudí dosiahli extrémne teploty v noci.

<Prehľad funkcie>
Táto funkcia vykonáva automatické ovládanie monitorovaním vzťahu medzi nastavenými hornými a 
spodnými hranicami a izbovou teplotou (vstupná teplota klimatizácie), aby nastavená izbová teplota 
prekročila tieto hranice. Táto funkcia spúšťa a zastaví klimatizácie a zmení režim prevádzky.

• Ovládanie režim prevádzky klimatizácia (a zastavenie ovládania)
Režim prevádzky klimatizácia sa automaticky spustí, ak sa izbová teplota zvýši nad nastavenú hornú 
hranicu teploty.
Klimatizácia sa zastaví, ak izbová teplota dostatočne klesne pod hornú hranicu teploty (horná hranica 
teploty – 4°C alebo viac) v príebehu klimatizácie v dôsledku tohto ovládania.
• Ovládanie režimu prevádzky vykurovanie (a zastavenie ovládania)
Režim prevádzky vykurovanie sa automaticky spustí, ak izbová teplota klesne pod nastavenú spodnú 
hranicu teploty.
Klimatizácia sa zastaví, ak sa izbová teplota dostatočne zvýši nad spodnú hranicu teploty (spodná hranica 
teploty + 4°C alebo viac) v príebehu vykurovania v dôsledku tohto ovládania.

(1): Ovládané klimatizácie
• Toto ovláda automatické spustenie a zastavenie každej klimatizácie na základe teploty nastavenej pre 

každú miestnosť skupiny ovládania hranice teploty.
• Toto ovládanie nie je použiteľné pre klimatizácie, ktoré sú už v prevádzke aj v prípade, ak sú 

registrované v skupine ovládania hranice izbovej teploty. (To je použiteľné iba pre zastavené 
klimatizácie.)

• Je možné registrovať až 128 skupín vnútorných jednotiek do jednej skupiny ovládania hranice teploty.
• Nie je možné registrovať tú istú vnútornú jednotku do viacerých skupín ovládania hranice teploty.
• Do tejto jednotky je možné registrovať až 8 skupín ovládania hranice teploty.
• Tieto ovládania môžu byť odblokované a zablokované pre každú skupinu ovládania hranice teploty.
 (Tieto ovládania fungujú iba pre skupiny nastavené ako odblokované.)
• Značka označujúca, že vnútorná jednotka je v automatickom režime ovládania, sa zobrazí na 

obrazovke monitorovania.

(2): Horná hranica izbovej teploty
• Horná a spodná hranica izbovej teploty

Horná a spodná hranica izbovej teploty požadované pre automatické ovládanie. Nastaviteľný rozsah 
hornej a spodnej hranice je nasledovný.

Horná hranica: 34°C až 50°C v jednotkách 1°C. (Štandard je 36°C.)
Spodná hranica: 2°C až 14°C v jednotkách 1°C. (Štandard je 14°C.)

Rozdiel teplôt medzi hornou a spodnou hranicou a izbovou teplotou, ak je klimatizácia v režime ovládania 
prevádzky klimatizácia použitím tejto funkcie je 4°C. V režime vykurovania je to tiež 4°C, aby sa zabránilo 
kmitaniu.
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Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Temperature 
Limit (Hranica 
teploty)

(3): Podmienky implementácie ovládania
Vzťah medzi izbovou teplotou, hornou / spodnou hranicou a rež
Ovládače sú implementované, ak sú uspokojené podmienky ov
kedy je zapnuté elektrické napájanie.

Táto funkcia vykoná zastavenie ovládania režimu prevádzky kli
prevádzky, aby sa zabránilo nadmernému zvýšeniu alebo zníže
izbovej teploty hornej / spodnej hranice skupiny ovládania sú po
hranice a iné faktory tohto ovládania.
Toto ovládanie sa nevykoná pre skupinu klimatizácií, ktorej toto
Nastavené teploty klimatizácií nie sú týmto ovládaním zmenené

(1) Počiatočná podmienka režimu prevádzky klimatizácia:
Režim prevádzky klimatizácia sa ovláda (reguluje), ak je izb
izbovej teploty a jednotka je zastavená.

(2) Počiatočná podmienka režimu prevádzky vykurovanie:
Režim prevádzky vykurovanie sa ovláda (reguluje), ak je izb
hranica izbovej teploty a jednotka je zastavená.

(3) Podmienka zastavenia:
Klimatizácie počas regulácie klimatizácie / vykurovania touto
akákoľvek z nasledovných podmienok.

• Počas režimu prevádzky klimatizácia
"Izbová teplota je nižšia ako horná hranica izbovej teploty – 4
nastavená teplota klimatizácie"
• Počas režimu prevádzky vykurovanie

"Izbová teplota je vyššia ako spodná hranica izbovej teploty +
ako nastavená teplota vykurovania"

Izbová teplota

Spodná hranica

Horná hranica

Spodná hranica + 4°C

Horná hranica – 4°C

Regulácia režimu prevádzky Vykurovanie

Režim prevádzky Vykurovanie
Zastavenie klimatizácie

Režim pre
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Temperature 
Limit (Hranica 
teploty)

(4): Predbežné opatrenia pri použití tejto regulácie
Režimy prevádzky sa prepnú touto reguláciou automaticky. Preto, ak klimatizácie nie sú klimatizačné 
stroje bez vykurovania a ak sa reguluje vnútorná jednotka bez práva výberu klimatizácie / vykurovania, 
nezabudnite zaregistrovať vnútornú jednotku s právom výberu klimatizácie / vykurovania v tom istom 
systéme klimatizácie do tej istej skupiny hornej / spodnej hranice izbovej teploty.

Ak sa vykonáva regulácia s nesprávnym nastavením skupiny regulácie hornej / 
spodnej hranice izbovej teploty ako je uvedené na obrázku nižšie, vykoná sa 
nasledovná neočakávaná regulácia.

Ako je zobrazené na obrázku vyššie, ak vnútorná jednotka (adresa 1-02) nemajúca právo výberu 
klimatizácie / vykurovania nie je zaregistrovaná v tej istej skupine regulácie hornej / spodnej hranice izbovej 
teploty s vnútornou jednotkou majúcou právo výberu klimatizácie / vykurovania v tom istom systéme 
klimatizácie, prevádzka adresy 1-02 bude nasledovná.

[Činnosti týkajúce sa režimu prevádzky]
Ak sa izbová teplota skupiny 1 zvýši, režim prevádzky skupiny 1 sa týmto ovládaním prepne do režimu 
prevádzky klimatizácia a pokračuje automatický režim prevádzky.
V tom momente sa len režim prevádzky vnútornej jednotky 1-02 prepne do režimu prevádzky klimatizácia 
a pracuje v inom režime prevádzky než iné vnútorné jednotky.
→Režim prevádzky bude určený skupinou 1.

Vonkajšia 
jednotka

Vonkajšia 
jednotka

Má právo vybrať klimatizáciu 
alebo vykurovanie

Nemá právo vybrať 
klimatizáciu alebo 
vykurovanie

Nemá právo vybrať 
klimatizáciu alebo 
vykurovanie

Skupina automatického prepínania 
klimatizácie / vykurovania 1

Skupina automatického prepínania 
klimatizácie / vykurovania 2

1-00 1-01 1-02

1-03 1-04 1-05

Režim prevádzky: Vykurovanie, 
 nastavená teplota 20°C

Režim prevádzky: Vykurovanie, 
 nastavená teplota 23°C

Má právo vybrať klimatizáciu 
alebo vykurovanie

Nemá právo vybrať 
klimatizáciu alebo 
vykurovanie

Nemá právo vybrať 
klimatizáciu alebo 
vykurovanie
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Heating Mode 
Optimization 
(Optimalizácia 
režimu 
vykurovania)

Ak je prevádzka v režime prevádzky vykurovanie, systémy Daikin VRV pokračujú 
v obehu malého objemu plynného chladiva cez vnútornú jednotku, ktoré sú 
v prijateľnom stave (thermo-off). Ak ventilátor pokračuje v prevádzke na nízkych 
otáčkach alebo nastavených otáčkach, je možné, že sa zvýši izbová teplota.
Preto táto funkcia spúšťa / zastavuje klimatizáciu na základe izbovej teploty (teplota 
na vstupe vzduchu) a nastavenej teploty v priebehu režimu prevádzky vykurovanie, 
aby sa zabránilo zvýšeniu teploty.

<Prehľad funkcie>

• Regulácia prerušenia režimu prevádzky
Ak izbová teplota klimatizácie v režime prevádzky vykurovanie bude vyššia než nastavená teplota + 1°C, 
klimatizácia sa zastaví. Napriek tomu, pretože je regulácia zastavenia (prerušenie prevádzky) touto 
funkciou optimálna regulácia pre vypnutie tepelného spínača v priebehu režimu prevádzky vykurovanie, 
systém považuje tento stav za stav v prevádzke a zobrazenie na obrazovke jednotky zostane 

"V prevádzke".
* Po prerušení činnosti jednotky touto funkciou, znova sa spustí po splnení stanovených podmienok. 

Preto je účinný explicitný príkaz zastavenia používateľa.

• Ovládanie opätovného spustenia prevádzky
Ak bude izbová teplota klimatizácie pri ovládaní zastavenia touto funkciou (počas prerušenia režimu 
prevádzky vykurovanie) nižšia než nastavená teplota – 1°C, klimatizácia sa opäť spustí.

(1): Ovládané klimatizácie

• Toto ovládanie sa vykonáva pre každú jednotlivú klimatizáciu. Táto funkcia sa môže nastaviť pre 
každú klimatizáciu na odblokovaná / zablokovaná.

• Iba klimatizácia s touto funkciou nastavenou na odblokovaná sa stane predmetom ovládania.
• U vnútorných jednotiek s týmto ovládaním sa na obrazovke monitorovania zobrazí značka 

zobrazujúca automatické ovládanie.

83
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(2): Podmienka vykonávania ovládania
Vzťah medzi izbovou teplotou, nastavenou teplotou a stavom režimom prevádzky / zastavenia je 
zobrazený na obrázku nižšie.
Obdobie prevádzky ovládania je každých 5 minút po zapnutí elektrického napájania systému a 
prevádzka sa vykonáva, ak sú zakaždým splnené podmienky ovládania.

Táto funkcia vykonáva ovládanie spúšťania / zastavenia na základe vzťahu medzi nastavenou teplotou 
a izbovou teplotou (teplota vstupu vzduchu) klimatizácie v režime prevádzky vykurovanie. Podmienky 
ovládania sú popísané nižšie.

Ovládanie prerušenia prevádzky v režime prevádzky vykurovanie (ovládanie zastavenia)
Ak izbová teplota klimatizácie v režime prevádzky vykurovanie bude vyššia než nastavená teplota + 
1°C, klimatizácia sa zastaví. Zastavenie (prerušenie prevádzky) týmto ovládaním je na obrazovke 
monitorovanie jednotky spracované ako "klimatizácia v prevádzke".

Ovládanie opätovného spustenia prevádzky v režime prevádzky vykurovanie (ovládanie spustenia)
Ak izbová teplota klimatizácie pri prerušení bude nižšia než nastavená teplota – 1°C, klimatizácia sa 
opäť spustí touto funkciou.

Ovládanie automatického prepínania odblokovaná na zablokovaná (ovládanie spustenia)
Ak sa zmení nastavenie tejto funkcie klimatizácie z odblokovaná na zablokovaná počas prerušenia 
prevádzky, prevádzka sa opäť spustí.

Ovládanie automatického prepínania režimu prevádzky (ovládanie spustenia)
Ak sa režim prevádzky klimatizácie pri prerušení zmení touto funkciou, klimatizácia sa opäť spustí.

(3): Predbežné opatrenia pri použití tejto regulácie

1. Zastavenie (prerušenie prevádzky) týmto ovládaním je na obrazovke monitorovanie jednotky 
spracované ako "klimatizácia v prevádzke". Ako následok toho sa na diaľkovom ovládači 
klimatizácie zobrazí ako "Stop" a na obrazovke monitorovanie jednotky ako "V prevádzke".

2. Ako je vysvetlené vyššie (položka 1), lebo zobrazenie na diaľkovom ovládači počas prerušenia 
prevádzky týmto ovládaním je "Stop", používateľ nemôže vykonať režim prevádzky zastavenie aj 
prípade plánovaného času zastavenia systému, čo má za následok chybu zabudnuté zastavenie. 
Preto sa odporúča, aby sa vykonalo opatrenie proti chybe zabudnutie zastavenia plánovaným 
ovládaním jednotky alebo inými vhodnými spôsobmi.

Teplota

Čas

Nastavená teplota-1°C

Nastavená teploty vykurovania

"Izbová teplota/nastavená teplota vnútornej jednotky" a "ovládanie prerušenia 
režimu prevádzky vykurovanie"

Nastavená teplota+1°C
Izbová teplota

Zastavenie ventilátora

Opätovné spustenie prevádzky

Ovládanie prerušenia

Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

Heating Mode 
Optimization 
(Optimalizácia 
režimu 
vykurovania)
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia
Položka menu Popis

Zmena FC kombinuje funkcie Zmena a Voľná klimatizácia pre udržanie izbovej teploty v príjemnom 
rozsahu pri minimálnej spotrebe energie použitím vonkajšieho vzduchu. Príjemný rozsah je 
konfigurovateľný.
Zmena FC nahrádza funkcie Automatická zmena, Optimalizácia režimu vykurovania a Obmedzenie 
rozsahu menovitej hodnoty v nastaveniach skupiny.
Jednotka D III Ai je potrebná na snímanie teploty vonkajšieho vzduchu.

[1] Prehľad vlastností  
Dve funkcie poskytnuté pomocou Zmena FC sú:

(1) Zmena
Ovládač udržiava izbovú teplotu v príjemnom rozsahu automatickým prepínaním režimu prevádzky medzi 
Klimatizácia, Vykurovanie a Ventilátor. Príjemný rozsah je definovaný predbežne nastavenou hodnotou 
klimatizácie (maximálna teplota) a predbežne nastavenou menovitou hodnotou vykurovania (minimálna 
teplota), ktoré obidve konfiguruje používateľ. Predbežná menovitá hodnota klimatizácie má byť najmenej 
2°C nad predbežne nastavenou menovitou hodnotou vykurovania.

(2) Voľná klimatizácia
Ovládač znižuje spotrebu energie klimatizácie automatickou reguláciou vetracieho zariadenia cez vstup 
vonkajšieho vzduchu pomocou zariadenia. Táto teplota vonkajšieho vzduchu má byť nižšia ako izbová 
teplota. Môžete špecifikovať HRV a / alebo škrtiacu klapku vzduchu, ktoré sú pripojené k jednotke D III Dio 
ako vetracie zariadenie.

Môžete konfigurovať skupinu ovládania vnútorných jednotiek a vetracie zariadenie pre Zmena FC až do 
64 skupín. Skupiny sa nesmú prekrývať. Každá skupina je ovládaná nezávisle.

Pre každú skupinu môžete špecifikovať predbežne nastavené menovité hodnoty klimatizácie a vykurovania 
a tieto menovité hodnoty potlačia menovitú hodnotu všetkých vnútorných jednotiek v skupine. Zmena 
režimu prevádzky tiež ovplyvňuje všetky vnútorné jednotky v skupine a je určená izbovou teplotou (teplota 
vracajúceho sa vzduchu) príslušnej vnútornej jednotky, ktorú ste špecifikovali v skupine.

FC Change 
Over
(Zmena FC)

Pozrite si strany

Maximálne 64 skupín 

1) Zmena
Ovládač automaticky prepína režimy 
prevádzky a potlačuje menovitú 
hodnotu všetkých vnútorných 
jednotiek v skupine.

2) Voľná klimatizácia
Ovládač automaticky ovláda 
HRV jednotku a / alebo škrtiacu 
klapku pre vstup vonkajšieho 
vzduchu porovnaním izbovej teploty 
a teploty vonkajšieho vzduchu.

I -TC

Adaptér D III plus 

Teplomer 
vonkajšieho 
vzduchu (D III Ai)

Vonkajšia 
jednotka 

Vonkajšia 
jednotka 

Vonkajšia 
jednotka 

Príslušná 
vnútorná jednotka

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

Skupina ovládania 

Jednotka HRV

D III Dio

Škrtiaca klapka atď.

Príslušná 
vnútorná jednotka

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

Skupina ovládania 

Jednotka HRV

D III Dio

Škrtiaca klapka atď.

Príslušná 
vnútorná jednotka

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

Skupina ovládania 

Jednotka HRV

D III Dio

Škrtiaca klapka atď.
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia
Položka menu Popis

FC Change 
Over
(Zmena FC)

[2] Postupnosť prevádzky
(1) Zmena
Ovládač porovnáva izbovú teplotu pre predbežné nastavenie menovitých hodnôt klimatizácie a vykurovania. 
Automaticky prepína režimy prevádzky a potlačuje menovitú hodnotu všetkých vnútorných jednotiek 
v skupine, keď je izbová teplota mimo rozsahu predbežne nastavených teplôt.

Ak je izbová teplota o 1°C vyššia než predbežne nastavená menovitá hodnota klimatizácie, ovládač prepne 
do režimu Klimatizácia, aby udržal izbovú teplotu. Ak izbová teplota dosiahne predbežne nastavenú 
menovitú hodnotu klimatizácie v režime Klimatizácia, ovládač prepne do režimu Ventilátor.
Podobne, ak je izbová teplota o 1°C nižšia než predbežne nastavená menovitá hodnota vykurovania, 
ovládač prepne do režimu Vykurovanie. Ak dosiahne predbežne nastavenú menovitú hodnotu vykurovania 
v režime Vykurovanie, ovládač prepne režim prevádzky späť do režimu Ventilátor.

Nasledujúci obrázok zobrazuje tento proces. Na sledovanie postupnosti prevádzky si všimnite okienka 1 – 
4 patriace okienkam so šípkami v diagrame.

POZNÁMKA:
Každých 5 minút,
• Ovládač vyhodnocuje zmeny izbových teplôt.
• Ptre udržanie izbovej teploty v predbežne určenom príjemnom rozsahu dôjde k zmene režimu 

prevádzky Klimatizácia alebo Vykurovanie, ak sa izbová teplota dostane mimo predbežne 
nastavený rozsah teplôt o 1°C v ľubovoľnom smere.

• Aby sa zabránilo častým zmenám, k zmene z režimu prevádzky Klimatizácia alebo Vykurovanie 
do režimu Ventilátor dôjde ak sú izbové teploty v rozsahu 30 minút.

• Ak je v režime prevádzky Klimatizácia alebo Vykurovanie, ovládač potlačí menovitú hodnotu 
vnútornej jednotky s predbežne nastavenou príslušnou menovitou hodnotou klimatizácie alebo 
vykurovania.

Pozrite si strany
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Izbová teplota dosiahne predbežne nastavenú menovitú hodnotu klimatizácia 
v režime prevádzky klimatizácie. Ovládač prepne režim prevádzky z Klimatizácia na Ventilátor.1

Režim prevádzky je Ventilátor. Izbová teplota znova zvýši o 1°C nad predbežne nastavenú 
menovitú hodnotu klimatizácie. Ovládač prepne režim prevádzky na Klimatizácia.2

Režim prevádzky je Ventilátor. Izbová teplota dosiahne 1°C pod predbežne nastavenú 
menovitú hodnotu vykurovania. Ovládač prepne režim prevádzky na Vykurovanie.3

Izbová teplota dosiahne predbežne nastavenú menovitú hodnotu vykurovania 
v režime prevádzky vykurovanie. Ovládač prepne režim prevádzky z Vykurovanie na Ventilátor.4
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia
Položka menu Popis

FC Change 
Over
(Zmena FC)

(2) Voľná klimatizácia  
Pri voľnej klimatizácii ovládač automaticky ovláda vetracie zariadenie. V tomto prípade jednotka HRV je 
nastavená do režimu obkročenia a/alebo škrtiaca klapka vonkajšieho vzduchu je otvorená, aby do nej 
vstupoval vonkajší vzduch.

Táto postupnosť uľahčuje Voľnú klimatizáciu, čo sa stane, ak teplota vonkajšieho vzduchu je nižšia ako 
izbová teplota. Aby sa zabránilo prílišnej klimatizácii, ovládač zastaví vstup vonkajšieho vzduchu, ak izbová 
teplota dosiahne minimálnu menovitú hodnotu voľnej klimatizácie, čo je prechodová teplota medzi 
predbežne nastavenými menovitými hodnotami klimatizácie a vykurovania.

Nasledujúce dva obrázky zobrazujú tento proces. Očíslované šípky na obrázku korešpondujú s 
očíslovanými okienkami poskytujúcimi vysvetlenia dvoch grafov.

1) Teplota vonkajšieho vzduchu má byť nižšia ako izbová teplota

Teplota vonkajšieho vzduchu musí byť o 4°C nižšia ako izbová teplota, aby bol možný režim prevádzky 
voľná klimatizácia. Potom, keď teplota vonkajšieho vzduchu dosiahne vnútornú teplotu, voľná klimatizácia 
sa zastaví.

2) Izbová teplota má byť vyššia ako minimálna teplota voľnej klimatizácie

Voľná klimatizácia je povolená, ak je izbová teplota nad minimálnou cieľovou teplotou voľnej klimatizácie, 
ktorá je prechodová teplota medzi predbežne nastavenými menovitými hodnotami klimatizácie a 
vykurovania.

Pozrite si strany
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sa do príslušnej vnútornej jednotky)

Vonkajšia teplota

Povolená 
voľná klimatizácia

Povolená 
voľná klimatizácia

Zakázaná 
voľná klimatizácia

4°C

Voľná klimatizácia je zakázaná, ak sa teplota vonkajšieho vzduchu zvýši nad izbovú teplotu.1

Ak vonkajšia teplota poklesne o 4°C pod izbovú teplotu, je povolená voľná klimatizácia. 
4°C teplotný rozdiel zabraňuje častému cyklovaniu postupnosti prevádzky voľnej klimatizácie.2
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Prevádzka 
(Referencia)

 Systémové nastavenia
Položka menu Popis

FC Change 
Over
(Zmena FC)

Obrázok nižšie zobrazuje postupnosť prevádzky voľnej klimatizácie.

V priebehu podmienok, kedy sú podmienky voľnej klimatizácie, ktoré zahŕňajú teplotu vonkajšieho vzduchu 
vs. izbovú teplotu a izbovú teplotu vs. min. tepl. Povolené, vonkajší vzduch by sa dostal do systému.

POZNÁMKA:
Každých 5 minút sa teploty vyhodnocujú pre obe podmienky.
Podmienky, ktoré zakazujú použitie vonkajšieho vzduchu, sú spracované okamžite bez omeškania 
a voľná klimatizácia sa okamžite zastaví, naopak podmienky, ktoré umožňujú voľnú klimatizáciu 
sa uspokoja na 30 minút.

Pozrite si strany
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Izbová teplota poklesne na minimálnu cieľovú teplotu voľnej klimatizácie, pri ktorej by bola 
voľná klimatizácia zakázaná.1

Hoci izbová teplota je dostatočne 1°C nad minimálnou menovitou hodnotou voľnej klimatizácie, 
teplota vonkajšieho vzduchu sa zvýši nad izbovú teplotu, voľná klimatizácia by bola zakázaná.2

Vonkajšia teplota poklesne o 4°C pod izbovú teplotu dovoľujúcu režim prevádzky voľná klimatizácia. 
Vonkajší vzduch potom vnikne pomocou HRV a/alebo škrtiacej klapky vonkajšieho vzduchu.3

Izbová teplota je dostatočne 1°C nad minimálnou menovitou hodnotou voľnej klimatizácie, 
pričom teplota vonkajšieho vzduchu zostáva nižšia než izbová teplota, preto je možný režim 
prevádzky voľná klimatizácia.
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia
Položka menu Popis

FC Change 
Over
(Zmena FC)

[3] Skupina ovládania
Zaregistrujte jednotky v zóne ako skupinu ovládania a Zmena FC poskytuje individuálne ovládanie zóny.

• Skupina ovládania

- Každá skupina ovládania je ovládaná nezávisle.
- Zaregistrujte všetky vnútorné jednotky a vetracie zariadenie, ktoré je pokryté určitou zónou do 

skupiny.
- Nastavte predbežne nastavenú menovitú hodnotu klimatizácie a predbežne nastavenú menovitú 

hodnotu vykurovania. Skupinu ovládania môžete odblokovať alebo zablokovať.
- Priraďte jednu vnútornú jednotku medzi registrované vnútorné jednotky ako reprezentatívnu 

vnútornú jednotku pre túto skupinu. Teplota vzduchu na návrate vzduchu reprezentatívnej 
vnútornej jednotky sa používa pre Zmena FC ako izbová teplota v zóne. Ak reprezentatívna 
vnútorná jednotka využíva diaľkový snímač teploty, teplota na mieste snímača je referenčná 
hodnota teploty.

• Konfigurácia rozsahu príjemnej teploty skupiny ovládania

- Predbežne nastavte menovitú hodnotu klimatizácie (maximálna teplota) a menovitú hodnotu 
vykurovania (minimálna teplota) pre vykonanie Zmeny. Určite predbežne nastavené teploty 
klimatizácie a vykurovania kdekoľvek medzi 18°C a 30°C. Predbežne nastavená menovitá 
hodnota klimatizácie by mala byť o 2°C vyššia než predbežne nastavená menovitá hodnota 
vykurovania.

Pozrite si strany

84 88až

Vonkajšia 
jednotka 

Príslušná 
vnútorná jednotka

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

Skupina ovládania 

Jednotka HRV

D III Dio

Škrtiaca klapka atď.
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 Systémové nastavenia
Položka menu Popis

FC Change 
Over
(Zmena FC)

[4] Poznámky
Prečítajte si nasledovné pokyny pre správne použitie funkcie Zmena FC.

(1) Nastavenie skupiny ovládania a zmeny klimatizácia-vykurovanie
Aby sa zabezpečilo, že funkčnosť zmeny ovládania môže prepnúť režim prevádzky systému, zabezpečte 
registráciu vnútorných jednotiek, ktoré nie sú master zmeny v skupine ovládania s jednou, ktorá je master 
zmeny v systéme.

Príklad nesprávnej konfigurácie Zmeny. Špecificky, keď tak ako je zobrazené vo vyššie uvedenom 
diagrame bola vnútorná jednotka, ktorá nie je master zmeny (adresa 1-02), registrovaná v skupine 
ovládania 2, hoci mala byť registrovaná v skupine ovládania 1, dôjde k nasledovnej neočakávanej činnosti:

[Príklad: ak sa zmení režim prevádzky skupiny 1]
Ak sa izbová teplota skupiny 1 zvýši, režim prevádzky skupiny 1 sa prepne do režimu prevádzky 
Klimatizácia. V tom momente bol režim prevádzky vnútornej jednotky 1-02 prepnutý do toho istého režimu 
prevádzky, ako u jednotky 1-00. Následne iba vnútorná jednotka 1-02 v skupine 2 bola prepnutá do iného 
režimu než u vnútorných jednotiek v skupine 2.

[Príklad: ak sa zmení režim prevádzky skupiny 2]
Ak sa izbová teplota skupiny 2 zvýši, režim prevádzky skupiny 2 sa prepne do režimu prevádzky 
Klimatizácia. V tom momente, keďže je vnútorná jednotka 1-02 konzistentná s režimom prevádzky 
vnútornej jednotky 1-00, iba vnútorná jednotka 1-02 v skupine 2 zostane v pôvodnom režime prevádzky 
a je v inom režime než iné v skupine 2.

Pozrite si strany

Vonkajšia 
jednotka

Vonkajšia 
jednotka Master zmeny Nie master Nie master

Skupina ovládania 1

Skupina ovládania 2

1-00 1-01 1-02

1-03 1-04 1-05

Režim prevádzky: Vykurovanie; 
predbežne nastavená teplota: 20°C

Režim prevádzky: Vykurovanie; 
predbežne nastavená teplota: 23°C

Master zmenyNie master Nie master
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Systémové nastavenia
Položka menu Popis

FC Change 
Over
(Zmena FC)

(2) Postupnosť ovládania, ak je reprezentatívna vnútorná jednotka vypnutá
S funkciou Zmena FC sa ovládanie vykonáva pomocou teploty vzduchu na návrate do reprezentatívnej 
vnútornej jednotky (pevná) ako izbovej teploty. V snahe pomocou I-TC vzorkovať teplotu vzduchu na 
návrate do reprezentatívnej vnútornej jednotky, reprezentatívna jednotka musí byť v prevádzke. 
Preto, ak je reprezentatívna jednotka vypnutá, v stave poruchy alebo v stave komunikačnej chyby, 
samotná funkcia Zmeny FC nefunguje.

Ak sú nejaké iné vnútorné jednotky než reprezentatívna vnútorná jednotka vypnuté, v stave poruchy alebo 
komunikačnej chyby, zmena FC sa vykoná iba na vnútorných jednotkách, ktoré fungujú normálne.

(3) Výber reprezentatívnej vnútornej jednotky
Nepriraďujte, prosím, vnútornú jednotku, kde sa izbová teplota často mení, napr. blízko okna a pod., ako 
reprezentatívnu vnútornú jednotku, aby sa zabránilo krátkemu cyklovaniu Zmeny FC postupnosti prevádzky.

(4) Ak nie je pripojený D III Ai
Funkcia Zmena FC používa D III Ai na zistenie vonkajšej teploty. Ak D III Ai pre vonkajšie teploty nie je 
pripojený k systému, má poruchu alebo je v stave komunikačnej chyby, funkcia Zmena FC nefunguje.

(5) Vetracie zariadenie
Ak sa používa uzatváracia škrtiaca klapka, napríklad na ovládanie vetrania, je potrebné, aby bola pripojená 
k výstupu D III Dio.
Použiteľné pre HRV typ G a novší.

Ak je v skupine ovládania registrované vetracie zariadenie, môže sa vykonať iba postupnosť Zmeny.

(6) Hlavný a pomocný ovládač
Táto funkcia môže fungovať iba v hlavnom I-Touch Controller. Nie je k dispozícii v pomocnom I-Touch 
Controller.

(7) Zobrazenie teploty a operácia ovládania
Aj v prípade, ak sa na displeji zobrazuje izbová teplota, ktorá dosiahla menovitú hodnotu ovládania, 
postupnosť ovládania sa nemusí okamžite vykonať, lebo hodnota teploty je pre displej zaokrúhlená na 
čislicu desatín a skutočná teplota nemusí ešte dosahovať menovitú hodnotu.

Pozrite si strany
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Alarm E-Mail 
(Poplašný 
e-mail)
* E-mailová 

funkcia je 
zahrnutá v 
nadštandardnej 
výbave 
predávanej 
samostatne, 
kde je 
kombinovaný 
s webovou 
funkciou.

Táto nadštandardná výbava sa používa, ak intelligent Touch Controller detekuje poruchu v klimatizačnej 
jednotke (*1), odošle e-mail obsahujúci dátum, kód chyby a tak ďalej predbežne registrovaným správcom 
maximálne na tri adresy. 
*1: Ak sa porucha týka porucha, ktorá sa stala v klimatizačnej jednotke alebo v iných zariadeniach.

Ak došlo ku komunikačnej chybe medzi intelligent Touch Controller a klimatizačnou jednotkou alebo 
inými zariadeniami, e-mail sa neodošle.
Ak v priebehu skúšobnej prevádzky je vznik varovania klimatizácia definovaný ako porucha, 
odošle sa upozornenie e-mailom.

Ak chcete použiť e-mailovú funkciu, je potrebné nasledovné zariadenie: 
Server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Server, ktorý môže prenášať e-maily spĺňajúce RFC821 
Server SMTP-AUTH (v prípade používania SMTP-AUTH)

Server, ktorý môže prenášať e-maily spĺňajúce RFC2554
Terminál na prijatie e-mailu 

Terminál, ktorý môže prijať e-maily spĺňajúce RFC822

Konfigurácia systému je nakreslená na obrázku nižšie:

Položka
Platnosť/neplatnosť funkcie e-mailu

Server SMTP

Odosiela sa
Podmienky

E-mail

Popis
Nastavenie neplatnosti neumožňuje odosielať 
e-maily.
Špecifikuje URL (IPadresa) servera SMTP.

Špecifikuje číslo portu servera SMTP.

Vyberte spôsob autentifikácie pre odoslanie e-mailu.
(No Authentication / POP before SMTP / SMTP-AUTH)
Špecifikuje URL (IP adresa) servera POP.

Špecifikuje číslo portu servera POP.

ID používateľa používané pre autentifikáciu

Heslo používané pre autentifikáciu

Špecifikuje cieľové skupiny, ktorým bude 
odoslaný e-mail v čase poruchy.

Špecifikuje časový interval na pokus na 
odoslanie e-mailu, ak bola porucha odstránená. 
(rozsah nastavenia: 1-72 hodín , kroky: jedna 
hodina)
Špecifikuje reťazec znakov zobrazený v stĺpci 
Predmet po prijatí e-mailu.

Špecifikuje e-mailové adresy (kam).
Špecifikuje e-mailovú adresu (od). Možné vynechať.

Adresa servera SMTP

Číslo portu servera SMTP

Spôsob autentifikácie
Nastavenie položiek
ak [POP before SMTP] 
je platný

Nastavenie položiek, 
ak [POP before SMTP] 
alebo [SMTP-AUTH] 
je platný

Odoslané skupinám

Interval odosielania

Identifikačný názov ITC

E-mailová adresa (komu)
E-mailová adresa (od)

Adresa servera POP

Číslo portu servera POP

ID používateľa

Heslo

Prevádzka 
(Referencia)Popis

Terminál 
na prijatie e-mailu 

Internet 

V tomto postupe nastavenia sú nastavené nasledovné položky.

Odošle e-mail, 
ak dôjde k poruche

Server SMTP

intelligent Touch Controller

Ethernet 
(10BASE-T)

P
re

vá
dz

ka

EM04A055E.qxp  13/12/18 4:03 pm  Page 54



Systémové nastavenia
Položka menu

90 91
Pozrite si strany

až

Časovanie odosielania e-mailu 
Týka sa obrázku nižšie, tu je popísanie odosielanie e-mailov.
[Odosiela, ak dôjde k poruche v normálnom stave]

Ak dôjde k poruche v cieľových skupinách definovaných v odoslaní e-mailu, počkajte tri minúty od poruchy 
((1) na obrázku nižšie) pred odoslaním e-mailu.
* E-mail nebude odoslaný okamžite po prvej poruche.
V priebehu doby čakania tri minúty, ak dôjde k ďalšej poruche v iných skupinách ((2) alebo (3) na obrázku 
nižšie), bude odoslaný jeden e-mail obsahujúci také viaceré poruchy.

[Opätovné odoslanie po odoslaní jedenkrát]
Ako je zobrazené v prípade skupiny B. ak porucha pretrváva aj po intervale času odoslania od prvého 
odoslaného e-mailu, bude odoslaný ďalší e-mail.
V skupine, pre ktorú bol e-mail odoslaný, po obnove po poruche, ak dôjde k ďalšej poruche ((5) na obrázku 
nižšie), posledná porucha bude odoslaná po uplynutí intervalu času odoslania.
Počas intervalu času odoslania, ak dôjde k novej poruche ((4) na obrázku nižšie), bude e-mail odoslaný po 
uplynutí intervalu času odoslania.
Ak uplynul interval času odoslania, ak sa v skupinách nenašla žiadna porucha, systém sa prepne zo stavu 
opätovného odoslania do normálneho stavu.

*: Značka              predstavuje vznik poruchy a značka                  predstavuje obnovenie po poruche.

Prevádzka 
(Referencia)Popis

55

Alarm E-Mail 
(Poplašný 
e-mail)
* E-mailová 

funkcia je 
zahrnutá v 
nadštandardnej 
výbave 
predávanej 
samostatne, 
kde je 
kombinovaný 
s webovou 
funkciou.

Skupina B

Skupina D

Odoslanie porúch, 
ktoré vznikli v skupine A, B, C 

Normálny 
stav

Normálny 
stavStav opätovného odoslania

3 minúty 
od vzniku 
poruchy (počkajte 
na odoslanie)

 
 

Obrázok: Časovanie odosielania e-mailu

Skupina A

1

2

5

Interval 
času odosielania

Skupina C

43

Ak sa nenašla žiadna 
porucha, systém neodošle 
žiadny e-mail a vráti sa 
do normálneho stavu 
spustenia monitorovania 
klimatizačnej jednotky.

Interval 
času odosielania 

Odoslanie porúch, 
ktoré vznikli v skupine B, C, D
Skupina B: Porucha pretrváva.
Skupina C: K poruche došlo znova.
Skupina D: Došlo k ďalšej poruche.
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• Obsah e-mailu 
Obsah e-mailu, ktorý sa má odoslať, je popísaný nižšie.
Ak došlo naraz k trom alebo viacerým udalostiam porúch, posledné dve udalosti sa zobrazia 
v vzostupnom poradí a zvyšok je zobrazený iba celkovým počtom takých udalostí.

• Operácia, ak sa nepodarí odoslať e-mail 
Ak sa nepodarí odoslať e-mail, bude opätovne odoslaný trikrát v intervale dvoch minút. 
Napriek tomu opätovné odoslanie e-mailu nebude vykonané v nasledovných situáciách:
• Server POP vrátil chybu autentifikácie používateľa. 
• Server SMTP server vrátil odpoveď na stálu poruchu. 
• Bol odoslaný e-mail skúšobnej prevádzky. 

• História odoslaných e-mailov 
Súbor histórie môže obsahovať maximálny počet 300 udalostí úspešného / nepodareného odoslania 
e-mailov. 
* Podrobnosti nájdete v histórii na strane 89.

Prevádzka 
(Referencia)Popis

Od: iTouch@daikin.co.jp

Komu: user012@daikin.co.jp

Predmet: Došlo k poruche (Sídlo DAIKIN)

04/02 14:11 Kancelária A9

04/02 14:10 KonfMiestnosť E0

Zvyšné e-maily: 1

E-mailová adresa odosielateľa 

E-mailová adresa príjemcu 

Pevný reťazec znakov a názov ovládača 

Dátum vzniku poruchy (mesiac, deň, hodina, minúta)
vo vzostupnom poradí so začiatkom od poslednej, 
názov skupiny, kód chyby
Počet zvyšných porúch s výnimkou dvoch vyššie 
uvedených, ak existujú tri alebo viac porúch 

Alarm E-Mail 
(Poplašný 
e-mail)
* E-mailová 

funkcia je 
zahrnutá v 
nadštandardnej 
výbave 
predávanej 
samostatne, 
kde je 
kombinovaný 
s webovou 
funkciou.
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Toto menu sa používa na uskutočnenie nastavení funkcie riadenia synchronizácie v jednotkách zón alebo 
skupín. 
Jednoduché riadenie synchronizácie je funkcia pre automatické ovládanie skupín alebo zón 
korešpondujúcich so zmenou stavov prevádzky alebo stavov zastavenia v akýchkoľvek skupinách.
Nastavenia jednoduchého riadenia synchronizácie sú popísané nižšie.
• Jednoduchá synchronizácia môže uložiť maximálny počet 128 programových registrácií. Pre každý 

program sa môžu vykonať nasledovné nastavenia:
• Vstupný bod synchronizácie
 Cieľové skupiny, ktoré chcete monitorovať ako vstupné body synchronizácie (napr. klimatizačná 

jednotka, jednotka Di*, jednotka Dio*, HRV), sú registrované.
 * Monitorovanie sa vykonáva pre stavy vstupu bode spojenia operácie / zastavenia.
 V jednom programe môže byť registrovaný maximálny počet 128 skupín.
• Výstup synchronizácie
 Vyberte podmienky vstupných bodov synchronizácie, vykoná sa registrácia cieľov ovládania a 

nastavenia podrobností ovládania.
• Vybrať stav vstupných bodov synchronizácie

Funkcia ovládania synchronizácie je inicializovaná, ak skupiny špecifikované ako vstupné body 
synchronizácie indikujú stavy prevádzky popísané nižšie. Pre špecifikáciu stavu vyberte z (1)-(5). 
(Funkcia ovládania je aktuálne inicializovaná, ak sa zmenil stav vstupného bodu.) 
(1) Bez detekcie: Neuskutočnila sa detekcia vstupov. (Funkcia ovládania nie je účinná.) 
(2) Akákoľvek jedna alebo viac skupín ON:
 Ak akákoľvek jedna alebo viac skupín registrovaných ako vstupné body je zapnutá, 

inicializuje sa funkcia ovládania. 
(3) Všetky ON: Ak sú všetky registrované skupiny zapnuté ako vstupné body, inicializuje sa funkcia 

ovládania. 
(4) Akákoľvek jedna alebo viac skupín OFF:
 Ak akákoľvek jedna alebo viac skupín registrovaných ako vstupné body sa vypne a 

zastaví, inicializuje sa funkcia ovládania.
(5) Všetky OFF: Ak sú všetky registrované skupiny vypnuté ako vstupné body pre zastavenie, 

inicializuje sa funkcia ovládania.
*1 Výber "Akákoľvek jedna alebo viac skupín ON (alebo OFF)", pričom niektoré vstupné 

body synchronizácie sú už ON (alebo OFF) neiniciuje novú funkciu ovládania 
synchronizácie aj v prípade, keď je ďalší vstupný bod synchronizácie ON (alebo OFF). 
(Ak sa zvolený stav stal neplatný a potom, keď zvolený stav je znova uspokojujúci, 
funkcia môže byť inicializovaná.)

*2 Ak dôjde ku komunikačnej chybe v akýchkoľvek vstupných bodoch synchronizácie, 
stav bude skontrolovaný len pre vstupné body synchronizácie v normálnom 
komunikačnom stave. 

• Registrácia cieľov ovládania
Jedna skupina alebo zóna, ktorá sa má ovládať, keď je splnený stav synchronizácie, je registrovaná.
* Ak bol splnený stav synchronizácie počas komunikačnej chyby v cieľovom ovládaní, funkcia 
ovládania synchronizácie nebude inicializovaný, keď je komunikačná chyba vymazaná. 

• Nastavenia podrobností ovládania
Sú definované podrobnosti o operáciach ovládania pre cieľové zariadenie, kde je splnený stav 
synchronizácie. Prístupné operácie ovládania sú popísané nižšie. Viacnásobné operácie je možné 
nastaviť v čase. (Ex.: Príkaz Štart a Zmena nastavenia teploty) 

• Príkazy Štart / Stop 
• Prepínanie režimu prevádzky 
• Zmena nastavenia teploty
• Nastavenie povolenia / zákaz operácií ručného diaľkového ovládania 

(Štart / Stop, Nastavenie teploty, Prepínanie režimu prevádzky) 
• Prepínanie režimu vetrania (*)
• Prepínanie hodnoty vetrania (*)

* pre HRV 
Pre jeden program synchronizácie dve výstupy synchronizácie môže byť špecifikovaný v maxime. 

Prevádzka 
(Referencia)Popis

Simple 
Interlock 
(Jednoduchá 
synchronizácia)
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Operácie ovládania, ak dôjde ku komunikačnej chybe vo vstupných 
bodoch synchronizácie
Príklad 1) Ak dôjde ku komunikačnej chybe v akýchkoľvek vstupných bodoch synchronizácie, stav bude 

skontrolovaný len pre vstupné body synchronizácie v normálnom komunikačnom stave.

Operácie ovládania, ak dôjde ku komunikačnej chybe v cieľovom zariadení 
ovládania

Prevádzka 
(Referencia)Popis

1-00 1-01 1-02 1-03

1-00 1-01 1-02 1-03

1-00 1-01 1-02 1-03

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1-00 1-01 1-02 1-03 1-10
Vstupný bod synchronizácie Cieľové 

zariadenie ovládania
Stav vstupných bodov 
synchronizácie:
Je vybratý všetky ON.

Ak je zvolené Všetky ON, zmena stavu zobrazená 
na obrázku vľavo môže inicializovať funkciu 
ovládania synchronizácie.

Príklad 2) Aj keď je vstupný bod synchronizácie obnovený z komunikačnej chyby, spĺňa špecifikovaný 
stav, funkcia ovládania synchronizácie nemôže byť inicializovaná.

Ak je zvolená akákoľvek jedna alebo viac 
skupín ON, zmena stavu zobrazená na obrázku 
vľavo nemôže inicializovať funkciu ovládania 
synchronizácie.

Príklad 3) Ak dôjde ku komunikačnej chybe vo vstupnom bode synchronizácie a následne je splnený 
špecifikovaný stav, funkcia ovládania synchronizácie nemôže byť inicializovaná.

Ak je zvolené Všetky OFF, zmena stavu zobrazená 
na obrázku vľavo nemôže inicializovať funkciu 
ovládania synchronizácie.

Nie je splnený stav vstupných bodov 
synchronizácie.

Hoci je splnený stav vstupných bodov 
synchronizácie, komunikačná chyba v cieli 
ovládania neumožní inicializáciu funkcie 
ovládania synchronizácie.

Aj keď je cieľ ovládania obnovený 
z komunikačnej chyby, funkcia ovládania 
synchronizácie nemôže byť inicializovaná.

V tomto prípade, ak sa stav vstupných bodov 
synchronizácie stal neplatný a potom, keď je 
stav znova uspokojujúci, funkcia ovládania 
synchronizácie môže byť inicializovaná.

Simple 
Interlock 
(Jednoduchá 
synchronizácia)
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Systémové nastavenia
Položka menu

92 94
Pozrite si strany

až

V nasledovnej časti je popísané použitie jednoduchej funkcie ovládania synchronizácie, pričom sú uvedené 
niektoré príklady.
S odkazom na obrázok nižšie sú k dispozícii príklady nastavenia jednoduchého programu ovládania 
synchronizácie.

[Príklad 1 ovládania synchronizácie]
Ak akékoľvek klimatizačné jednotky na druhom poschodí (1-00, 1-01) spustia prevádzku, bude spustená 
HRV (1-02). Ak sa všetky klimatizačné jednotky (1-00, 1-01) na druhom poschodí bude zastavená HRV 
(1-02).
[Príklad 2 ovládania synchronizácie]
Ak je kľúč prvého poschodia (2-03)* uzamknutý, klimatizačné jednotky (2-00 to 2-02) sa zastavia a 
operácie štart/stop ručného diaľkového ovládača budú zakázané.

* Značka        zobrazená na obrázku nižšie predstavuje kľúč. V tomto príklade uzamknutie kľúča 

jednotky Di umožňuje záverečný (ON) spojovací bod, ktorý sa má pripojiť.
• Pred ovládaním synchronizácie je aktivovaný

• Pričom ovládanie synchronizácie je 
aktivované

Prevádzka 
(Referencia)Popis

      

2-03
(otvorený)

Jednotka klimatizácie (1-00) v prevádzke 
Jednotka Di (2-03) uzamknutá 

Názov zóny: Zóna 1F

Názov zóny: Zóna 1F

2-03
(uzavretý)

(HRV)
1-00 1-01 1-02

(HRV)
1-00 1-01 1-02

2-00 2-01 2-02

2-00 2-01 2-02

Nastavenia pre vykonanie operácií ovládania popísané vyššie

Simple 
Interlock 
(Jednoduchá 
synchronizácia)

Číslo programu 
synchronizácie

Program 1
(dve operácie 
synchronizácie)

Program 2
(jedna operácia 
synchronizácie)

Vstupný bod 

synchronizácie

1-00

1-01

2-03

Vstupný stav

Akákoľvek jedna 

alebo viac skupín ON

Všetky ON

Položka ovládania

Operácia spustenia

• Stop
• Ručný diaľkový 

ovládač
• Zákaz 

spustenia/zastavenia

Výstup synchronizácie 1

Cieľ ovládania

1-02

Zóna 1F

Vstupný stav 

Všetky OFF

Bez detekcie

Položka ovládania

Zastavenie

–

Výstup synchronizácie 2

Cieľ ovládania

1-02

–
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Systémové nastavenia
Položka menu

92 94
Pozrite si strany

až

• Obmedzenia jednoduchej funkcie synchronizácie 
V jednoduchej funkcii synchronizáce je nastavenie nekonzistentných podmienok vstupu / výstupu 
povolené ako je popísané nižšie.
* Priorita programov synchronizácie je určená takým spôsobom, že nižší program má vyššiu prioritu a 
výstup 2 má vyššiu prioritu než výstup 1.

Príklad 1) Ak vstupný bod synchronizácie a cieľ ovládania sú rovnaké 

Výsledok: 1-00 sa nedá iniciovať. (Aj v prípade, ak bol iniciovaný, ma by sa zastaviť funkciou ovládania 
synchronizácie.)

Príklad 2) Ak vstupný bod synchronizácie a cieľ ovládania sú rovnaké, ale položky ovládania špecifikujú 
opačné operácie

Výsledok: Vykoná sa výstup synchronizácie 2 s vyššou prioritou. (1-01 sa zastaví.)

Nastavenia vstupných / výstupných podmienok ako sú popísané v príklade 3 nižšie 
spôsobí poruchu klimatizačnej jednotky; preto nikdy nepoužívajte tieto 
nastavenia.
Príklad 3) Ak vstupný bod synchronizácie a výstup ovládania spadnú do slučky 

Prevádzka 
(Referencia)Popis

60

Simple 
Interlock 
(Jednoduchá 
synchronizácia)

Číslo programu 
synchronizácie

Program 1

Vstupný bod 

synchronizácie

1-00

Vstupný stav

Akákoľvek jedna 

alebo viac skupín ON

Položka ovládania

Zastavenie

Výstup synchronizácie 1

Cieľ ovládania

1-00

Vstupný stav

Bez detekcie

Položka ovládania

–

Výstup synchronizácie 2

Cieľ ovládania

–

Číslo programu 
synchronizácie

Program 1

Vstupný bod 

synchronizácie

1-00

Vstupný stav

Akákoľvek jedna 

alebo viac skupín ON

Položka ovládania

Operácia spustenia

Výstup synchronizácie 1

Cieľ ovládania

1-01

Vstupný stav 

Akákoľvek jedna alebo 

viac skupín OFF

Položka ovládania

Zastavenie

Výstup synchronizácie 2

Cieľ ovládania

1-01

Číslo programu 
synchronizácie

Program 1

Program 2

Vstupný bod 

synchronizácie

1-00

1-01

Vstupný stav

Akákoľvek jedna 

alebo viac skupín ON

Akákoľvek jedna 

alebo viac skupín ON

Položka ovládania

Operácia spustenia

Zastavenie

Výstup synchronizácie 1

Cieľ ovládania

1-01

1-00

Vstupný stav

Akákoľvek jedna alebo 

viac skupín OFF

Akákoľvek jedna alebo 

viac skupín OFF

Položka ovládania

Zastavenie

Operácia spustenia

Výstup synchronizácie 2

Cieľ ovládania

1-01

1-00

1-00
Spustenie

1-01
Spustenie

1-00
Zastavenie

1-01
Zastavenie

Program 2
Výstup 
synchronizácie 2

<1-01 regulácia prevádzky> 

Program 1
Výstup synchronizácie 1

Program 2
Výstup 
synchronizácie 1

<1-00 
ovládanie 
prevádzky> 

<1-00 
ovládanie 
zastavenia> 

<1-01 ovládanie zastavenia> 

Program 1
Výstup synchronizácie 2 

Výsledok: Program synchronizácie sa nekonečne opakuje. 
 V príklade vyššie, klimatizačné jednotky: 1-00 a 1-01 nekonečne opakuje 

prevádzky štart/stop.
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Systémové nastavenia
Položka menu

Simple Interlock 
Change Name 
(Jednoduchá 
synchronizácia
Zmeň názov)

Simple Interlock 
Validity / Invalidity 
Setting 
(Jednoduchá 
synchronizácia
Nastavenie 
platnosti / 
neplatnosti)

[Zmeniť názov jednoduchého programu synchronizácie] 
Môžete upraviť názov programu jednoduchej synchronizácie, napr. názov, ktorý odráža jeho funkčnosť. 

[Určiť platnosť / neplatnosť nastavenia jednoduchej synchronizácie] 
Nakoniec sa môže špecifikovať, či je nastavenie jednoduchej synchronizácie platné alebo neplatné. 
Program nastavený na neplatný nebude bežať. 

Prevádzka 
(Referencia)Popis

94
Pozrite si strany

94
Pozrite si strany
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Prevádzka 
(Referencia)

Systémové nastavenia 
Položka menu Popis

History 
(História)

Toto menu by sa malo zobraziť na obrazovke uloženej v pamäti intelligent Touch Controller a 
použité na uloženie údajov na pamäťovej karte, ktorú dodáva zákazník.

Touch Panel 
Calibration 
(Kalibrácia 
dotykového 
panelu)

Menu pre nastavenie polôh tlačidiel na dotykovom paneli používané ako obrazovka intelligent 
Touch Controller.

Ak opakovane stlačíte príslušné tlačidlo na obrazovke a operácia sa neaktivuje, použite toto 
menu na kalibráciu dotykového panelu.

Panel 
Information 
(Informácia o 
verzii)

Toto poskytuje informácie o údržbe. Toto menu zobrazuje číslo verzie softvéru aktuálne 
používaného intelligent Touch Controller.

Pozrite si strany

89

90

95

Pozrite si strany

Pozrite si strany
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1. Stlačte tlačidlo [S] (1) na obrazovke 1 
Monitorovanie.

2. Zobrazí sa obrazovka 2 Menu Systémové 
nastavenia (pozri dole vľavo).
Ak je nastavené heslo, obrazovka sa nezobrazí, 
kým sa nezadá heslo.

3. Vyberte položku z menu Systémové nastavenia.

Kliknite na položku, ktorá sa nastaviť (3) a 
stlačte tlačidlo [Execute] (4).
Príklad vľavo zobrazuje vzhľad obrazovky 
pre heslá.

Nasledovné strany popisujú operáciu Systémové 
nastavenia v príslušnom poradí.

3-2.

Zobrazí sa zvolená obrazovka nastavenia.3-3.

Vyberte položku z roletového menu (2).
• (A) Systém
• (B) Automatické ovládanie

3-1.

Ak bolo vykonané nastavenie na obrazovke 
nastavenia, stlačte [Close], [OK] alebo 
[Cancel].
Podrobný opis operácie je popísaný 
v nasledovných položkách.

3-4.

Znova sa zobrazí obrazovka 2. Zvolené 
nastavenie je kompletné.

3-5.

Ak sa má nastaviť iná položka, opakujte 
operáciu v 3-1 - 3-5.
Ak sa má nastaviť viac položiek, stlačte 
tlačidlo [Close] (5).
Znova sa zobrazí obrazovka 1 Monitorovanie.

3-6.

Operácia menu systémových nastavení
Zobrazenie obrazovky menu 
systémových nastavení

Obrazovka 1 Monitorovanie

Obrazovka 2 Menu systémových nastavení
(A) Systém

1

2

3

5
4

(B) Automatické ovládanie

2
3

5
4

63

EM04A055E.qxp  13/12/18 4:03 pm  Page 63



Obrazovka 1 Heslá

1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 zvoľte 
Passwords (heslo).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Heslá, ktorá je zobrazená 
vľavo.

3. Pre ochranu heslom (1) zvoľte Enabled 
(Odblokované) alebo Disabled (Zablokované).
Ak je zvolené Disabled (Zablokované), stlačte 
tlačidlo [Close] (2). Nastavenie je kompletné.
Ak je zvolené Enabled (Odblokované), zobrazí sa 
obrazovka 2 Vstup hesla.
Vykonajú sa nasledovné operácie v bodoch 4 až 7.

4. Pre zadanie hesla použite klávesnicu na paneli.

5.

Operácia menu systémových nastavení

Obrazovka 2 Vstup hesla

6. Pre potvrdenie sa zobrazí obrazovka Potvrďte, 
prosím, heslo. Zadajte heslo tak ako je popísané 
v bode 4. Zobrazí sa obrazovka 3. 

7. Stlačením tlačidla [Close] (6) sa nastavenie 
vykoná.

UPOZORNENIE: Ak sa má zmeniť heslo, stlačte tlačidlo 
[Modify Password] (7) a opakujte 
operáciu v bodoch 4 - 7 vyššie.

POZNÁMKA: Heslo rozlišuje veľké a malé písmená 
(pozri (4)). Buďte opatrný a zadajte 
presné heslo.
Heslo môže mať dĺžku maximálne 
32 znakov.
Ak bol zadaný chybný znak omylom, 
stlačte tlačidlo [Back Space] (5).

* Nastavenie hesla je možné rovnakým spôsobom pre 
ochranu heslom Správcu a heslom Uzamknutie 
obrazovky.

Obrazovka 3 Heslá

Heslá

1

3

1

2

4

5

7

6

Stlačenie tlačidla [Cancel] sa rovná nastaveniu 
do stavu Disabled (Zablokované) pre ochranu 
heslom.

Ak bolo vykonané nastavenie, stlačte tlačidlo 
[OK] (3).

64
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Obrazovka 1 Dátum / Čas

Obrazovka 2 Dialóg nastavenia času 

Obrazovka 3 Potvrdenie

1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 vyberte 
Date / Time (Dátum / Čas).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Dátum / Čas, 
ktorá je zobrazená vľavo.
Stlačte tlačidlo [Modify] (1).
Na obrazovke 2 sa zobrazí dialóg nastavenia 
času.

3. Stlačením tlačidla s číslicou nastavte rok, mesiac, 
deň, hodinu, minútu a sekundu.

4.

5.

Dátum / Čas

3

1

2

4

Ak bolo vykonané nastavenie, stlačte tlačidlo
 [OK] (3).
Zobrazí sa obrazovka 3 Potvrdenie.

Pozri Poznámku na strane 32. Ak zmena 
nastavenia času nespôsobí problém, stlačte 
tlačidlo [Yes] (4). Nastavenie Dátum / Čas je 
ukončené.
Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo [No].

Operácia menu systémových nastavení
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Operácia menu systémových nastavení
Obrazovka 1 Podsvietenie

4

1

3 3

1

2

1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 zvoľte 
Backlight (Podsvietenie).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Podsvietenie, ktorá je 
zobrazená vľavo.

3. Pre Automatické vypnutie podsvietenia (1) stlačte 
Enabled (Odblokované) alebo Disabled 
(Zablokované).
Ak je zvolené Zablokované, pokračujte na krok 6.

4. Stlačte tlačidlo [Modify] (2).
 Zobrazí sa vstupný dialóg.
Nastavte čas pre automatické vypnutie OFF.

5. Výberom Enabled (Odblokované) alebo 
Disabled (Zablokované) (3) nastavte, či sa má 
podsvietenie rozsvietiť automaticky, ak sa na 
klimatizáciách vytvorí ľubovoľná chyba.

6.

Podsvietenie

Stlačte tlačidlo [OK] (4).
Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Close].

Pre dosiahnutie dlhšej životnosti podsvietenia 
zvoľte Enabled (Odblokované), ak podsvietenie 
nemusí svietiť celý čas. Jedenkrát vypnuté 
podsvietenie 
sa opäť zapne, ak sa dotknete panelu alebo 
sa aktivuje automaticky vznikom nejakej chyby 
v klimatizácii, ak je pre 5 zvolené Enabled 
(Odblokované). Automatické zapnutie ak je chyba.

UPOZORNENIE
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1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 zvoľte 
Zone/Group (Zóna/Skupina).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Zóna / Skupina, ktorá je 
zobrazená vľavo.

3. Pomocou (1) zvoľte skupinu, ktorá sa má nastaviť.
Stlačte tlačidlo [Settings] (2).
Na obrazovke 2 sa zobrazia Nastavenia skupiny.

4. Stlačte tlačidlo [Modify] (3).
Zobrazí sa obrazovka 2 Vstup názvu skupiny.
Pre zadanie názvu použite klávesnicu na paneli 
takým spôsobom, ktorý je uvedený v tejto časti 
(4).
Ak nie je uvedený v tejto časti, znížte počet 
znakov a zadajte znova.

5. Stlačte tlačidlo [Modify] (10) a zadajte názov tak, 
ako je zobrazené v kroku 4 vyššie.

7. Stlačte tlačidlo [Setpoint Range] (12). Zobrazí sa 
obrazovka 4 Rozsah menovitej hodnoty. Vyberte 
Enabled (Odblokované) alebo Disabled 
(Zablokované) (13) pre nastavenie hraníc pre 
aktuálne vybratú skupinu.
Ak vyberiete Áno, nastavte hranice stlačením 
tlačidla [OK] (15). Stlačte tlačidlo [Modify] (14) a 
nastavte rozsah obmedzenia.
Znova sa zobrazí obrazovka 2 Nastavenia 
skupiny.

8. Pomocou tlačidla [Dole] alebo [Hore] (17) vyberte 
polohu pre zobrazenie aktuálne zvolenej skupiny 
v zóne.

9.

6. Stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] (11) pre výber ikony.
Výber ikony neovplyvňuje prevádzku skupiny.

Nastavenia skupiny

Operácia menu systémových nastavení
Obrazovka 1 Zóna/Skupina

Obrazovka 2 Nastavenia skupiny

Obrazovka 3 Vstup názvu skupiny

Obrazovka 4 Rozsah menovitej hodnoty

1

3

10

14

11

12

1

17

18

2

16

4

5

13

15

7

6
9 8

(6): Tlačidlo pre výber medzi veľkými a malými 
písmami.

(7): Tlačidlo pre opravu vykonaných chybných 
vstupov.

 Stlačením jedenkrát sa vymaže jeden znak 
vľavo spustením na mieste kurzora.

(8): Tlačidlo presunu kurzora.
(9): (Len pre kórejský a čínsky jazyk) Zobrazení 

sú kandidáti pre vstup.
 Slová predpokladajú vstup názvu, ktorý už je 

zahrnutý.
Ak boli vykonané všetky vstupy, stlačte tlačidlo 
[OK] (5).
Ak chcete ich zrušiť, stlačte tlačidlo [Cancel].
Znova sa zobrazí obrazovka 2 Nastavenia 
skupiny.

Stlačte tlačidlo [OK] (18).
Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

[Ako používať klávesnicu]

67
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1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 zvoľte Zone 
Settings (Nastavenia zóny).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Zóna / Skupina, ktorá je 
zobrazená vľavo.

Ak chcete pridať zónu, stlačte tlačidlo [Add] (1). 
Pridá sa zóna s názvom Z-000.
Ak chcete zmeniť zónu, pomocou (2) vyberte 
zónu, ktorá sa má zmeniť.
Stlačte tlačidlo [Setup]. Na obrazovke 2 sa 
zobrazia Nastavenia zóny.

3.

4. Stlačte tlačidlo [Modify] (4).
Zobrazí sa obrazovka 3 Vstup názvu skupiny.
Pre zadanie názvu použite klávesnicu na paneli 
takým spôsobom, ktorý je uvedený v tejto časti 
(5).
Ak nie je uvedený v tejto časti, znížte počet 
znakov a zadajte znova.

5. Stlačte tlačidlo [Modify] (11) a zadajte názov tak, 
ako je zobrazené v kroku 4 vyššie.

6. Stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] (12) pre výber ikony.
Výber ikony neovplyvňuje prevádzku skupiny.

7. Pre operáciu zónou pre spustenie skupín v zóne 
jedna za druhou skôr než jedenkrát, vyberte 
Enabled (Odblokované) pre Začiatok intervalu 
(13). 
Ak chcete spustiť skupiny naraz, vyberte 
Disabled (Zablokované).
Ak sa má vybrať Enabled (Odblokované), stlačte 
tlačidlo [Modify] (14) a nastavte čas intervalu 
sekvenčného spustenia skupiny.

POZNÁMKA: Pre zónu Kolektívna, je nastavenie 
z výrobného závodu Odblokované 
pre Začiatok intervalu a 2 
(sekundy) pre Interval.

Nastavenia zóny

[Ako používať klávesnicu]
(7): Tlačidlo pre výber medzi veľkými a malými 

písmami.
(8): Tlačidlo pre opravu vykonaných chybných 

vstupov.
 Stlačením jedenkrát sa vymaže jeden znak 

vľavo spustením na mieste kurzora.
(9): Tlačidlo presunu kurzora.
(10): (Len pre kórejský a čínsky jazyk) Zobrazení 

sú kandidáti pre vstup.
 Slová predpokladajú vstup názvu, ktorý už je 

zahrnutý.
Ak boli vykonané všetky vstupy, stlačte tlačidlo 
[OK] (6).
Ak chcete ich zrušiť, stlačte tlačidlo [Cancel].
Znova sa zobrazí obrazovka 2 Nastavenia 
skupiny.

Obrazovka 1 Zóna/Skupina

2

3

13

5

6

15

8

910
7

1

16

4

11

12

14

Obrazovka 2 Nastavenia zóny Vstup názvu skupiny

Obrazovka 3 Vstup názvu skupiny

Operácia menu systémových nastavení
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8. Nastavte skupiny, ktoré sa majú registrovať pre 
aktuálne zvolenú zónu. 

Ak chcete pridať skupinu k zóne, vyberte skupinu, 
ktorá sa má pridať pomocou (17) a stlačte tlačidlo 
[<<] (18).

Ak chcete vymazať skupinu registrovanú pre 
zónu, vyberte skupinu, ktorá sa má vymazať 
pomocou (19) a stlačte tlačidlo [>>] (20).
Tlačidlo [Hore] alebo [Dole] (21) umožňuje 
zmenu poradia na displeji skupín v zóne 
aktuálne zvolených na obrazovke Monitorovanie.

Skupina zobrazená na vrchu je 
reprezentatívna jednotka pre zónu.
Na príklade obrazovky 3 zobrazenej vľavo, 
1F Lobby je reprezentatívna jednotka pre 
zónu 1F.

Ak je celá úprava ukončená, stlačte tlačidlo [OK] 
(22).

Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

Nastavenia zóny 2Obrazovka 3 Úprava registrovaných skupín
19 17

21
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20
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1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 zvoľte Locale 
(Miestny).

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Miestny. 

3. Na obrazovke Miestny vyberte jazyk stlačením 
tlačidla [<<], [>>] (1).

  (Podrobnosti nastavení zostanú nezmenené.)

4. Vyberte jazyk pomocou gombíkového tlačidla 
Jazyk (2).

5. Nakoniec stlačte tlačidlo [OK] (3). 
Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte 
tlačidlo [Cancel].

MiestnyObrazovka 1 Miestny

3

1 1

2
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1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 zvoľte Network 
(Sieť).

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Sieť.

3. Stlačte tlačidlo [Modify] (1) a zadajte názov Host 
na výslednej vstupnej obrazovke.

4. Stlačte tlačidlo [Modify] (2) a zadajte IP adresu 
na výslednej vstupnej obrazovke.

5. Stlačte tlačidlo [Modify] (3) a zadajte masku 
podsiete na výslednej vstupnej obrazovke.

6. Stlačte tlačidlo [Modify] (4) a zadajte štandardnú 
bránu na výslednej vstupnej obrazovke.

7. Stlačte tlačidlo [Modify] (5) a zadajte 
uprednostňovanú DNS na výslednej vstupnej 
obrazovke.

8. Stlačte tlačidlo [Modify] (6) a zadajte alternatívnu 
DNS na výslednej vstupnej obrazovke.

9. Po vykonaní nastavení stlačte tlačidlo [OK] (7).
Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte 
tlačidlo [Cancel].

SieťObrazovka 1 Sieť

7

1

2

3

4

5

6
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1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 zvoľte Web 
Server (Webový server).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Webový server, ktorá je 
zobrazená vľavo.

3. Nastavte požadované číslo portu. 
Vyberte buď Default (Štandardné) (1) alebo User 
settings (Nastavenia používateľa) (2). 
Pri výbere Default (Štandardné) (1) pokračujte od 
5 nižšie. Štandardná hodnota je 80. Ak je zvolené 
Default (Štandardné), tlačidlo [Modify] (3) sa 
nezobrazí. 

4. Po výbere User settings (Nastavenia 
používateľa) (2) kliknite na tlačidlo [Modify] (3). 
Zobrazí sa obrazovka 2 Dialóg vstupu, ktorá je 
zobrazená vľavo. Zadajte požadovanú hodnotu. 
Štandardná hodnota nastavení používateľa je 
8080. Rozsah vstupu je 1024-65535.

5. Ak bola zadaná požadovaná hodnota, kliknite na 
tlačidlo [OK] (4). Zobrazí sa obrazovka 1 Webový 
server.

6. Stlačte tlačidlo [OK] (5). Zobrazí sa obrazovka 3 
Potvrdenie, ktorá je zobrazená vľavo.

7. Ak chcete odblokovať nastavenie, stlačte tlačidlo 
[Yes] (6). Začne sa opätovné spustenie a 
nastavenie sa ukončí. 
Ak nechcete odblokovať nastavenie, stlačte 
tlačidlo [No] (7). Zobrazí sa obrazovka 1 Webový 
server.

Nastavenie webového serveraObrazovka 1 Webový server

Obrazovka 2 Dialóg vstupu

5

1 2
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Obrazovka 3 Potvrdenie
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1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 vyberte Icon 
color (Farbu ikony).

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Farba ikony.

3. Pomocou gombíkového tlačidla (1) zvoľte 
požadovanú farbu pre zmenu farby ikony 
štart/stop na obrazovke Farba ikony. Všimnite si, 
že farba ikony je svetlozelená a červená farba 
ikony štart je nastavenie z výrobného závodu.

4. Stlačte tlačidlo [OK] (2).
Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte 
tlačidlo [Cancel].

Farba ikonyObrazovka 1 Farba ikony

2

1

1
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1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 prechádzajte 
menu Systémové nastavenia a zvoľte Activation 
key input (Vstup aktivačného kľúča).

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Vstup aktivačného kľúča. 

3. Stlačte tlačidlo [Add] (1) a zadajte aktivačný kľúč 
nadštandardnej výbavy softvéru vo výslednom 
dialógu klávesnice. 
V tomto prípade musíte byť pri zadávaní kľúča 
opatrný, lebo aktivačný kľúč sa nedá registrovať 
v tom prípade, ak obsahuje nesprávne veľké 
alebo malé písmená.

4.

(3): Tlačidlo pre prepnutie veľkých a malých 
písmen a naopak.

(4): Tlačidlo pre vymazanie vstupu znaku 
stlačením nesprávneho znaku. Môžete 
vymazať akýkoľvek počet znakov od polohy 
kurzora smerom doľava stlačením tohto 
tlačidla koľkokrát je potrebné.

(5): Tlačidlo presunu kurzora
 Po vykonaní potrebných nastavení stlačte 

tlačidlo [OK] (6).
 Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, 

stlačte tlačidlo [Cancel] a vráťte sa na 
obrazovku 1 Vstup aktivačného kľúča.

Po pridaní nadštandardnej výbavy stlačte tlačidlo 
[OK] (2) pre určenie vstupu aktivačného kľúča. 
Potom na obrazovke potvrdenia opätovného 
spustenia intelligent Touch Controller stlačte 
tlačidlo [OK].

Vstup aktivačného kľúčaObrazovka 1 Vstup aktivačného kľúča

Obrazovka 2 Obrazovka vstupu
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  [Ako používať klávesnicu]
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1. Na obrazovke 2 (B) na strane 63 zvoľte Schedule 
(Plán).

Pred nastavením kalendára si všimnite stranu 35, aby 
ste zvážili, aký druh plánu nastaviť a vykonať operácie. 
V nasledovnom texte je príklad zóny 2, na strane 35.
Tento príklad zobrazuje nastavenie, ktoré určuje, ktoré 
dni v roku sa použije plán pre špeciálne dni (napríklad 
ako letné prázdniny) vyžadujúci odlišné ovládanie 
klimatizácie než v pravidelnom týždennom pláne.

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Plán.

3. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť kalendár, z (1) 
vyberte plán.

4. Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Kalendár, stlačte 
tlačidlo [Calendar] (2). Na začiatku sú vykonané 
týždenné nastavenia. V (3) vyberte mesiac pre 
zmenu a deň pre zmenu v (4). Potom z (5) 
vyberte vzor pre zvolený deň.
* Skontrolujte nastavenie zaškrtávacieho políčka 

pre zobrazenie gombíkového tlačidla pre každý 
vzor.

Toto nastavenie sa môže vykonať pre 
nadchádzajúcich 13 mesiacov.

5. Po vykonaní potrebných nastavení stlačte tlačidlo 
[OK] (6) a vráťte sa na obrazovku 1 Plán.

Nastavenie plánu a kalendáraObrazovka 1 Plán

Obrazovka 2 Kalendár
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1. Na obrazovke 2 (B) na strane 63 zvoľte Schedule 
(Plán).

Pred nastavením udalosti si všimnite stranu 36, aby 
ste zvážili, aký druh plánu nastaviť a vykonať operácie. 
V nasledovnom texte je príklad pre stranu 36.

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Plán.

3. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť udalosť(udalosti), 
z (1) vyberte plán.

4. Ak chcete zobraziť zoznam udalostí (Obrazovka 
2), stlačte tlačidlo [Events] (2).
Tu sú nastavené aktuálne operácie plánu pre 
každý zo 17 druhov dní (Nedeľa až Sobota, Ex1 
až Ex10). Najprv použite roletové menu (3) pre 
určenie dňa zo 17 druhov dní, pre ktoré sa majú 
nastaviť udalosti. Obrazovka 2 indikuje, že bol 
zvolený Pon.

5. Nasledovný text popisuje v poradí funkcie tlačidiel 
(4) až (8).
(4) Add (Pridať): 

Použite toto tlačidlo na pridanie novej udalosti. 
Stlačenie tohto tlačidla spôsobí zobrazenie 
obrazovky 3 Udalosti na nasledovnej strane.
Podrobnosti o operácii nastavenia udalosti 
nájdete v popisoch uvedených na 
nasledujúcej strane.

(5) Copy (Kopírovať): 
Použite toto tlačidlo pre vykonanie toho istého 
nastavenia ako predchádzajúca nastavená 
udalosť. Z (9) vyberte predchádzajúcu 
nastavenú udalosť. Ak chcete kopírovať 
udalosť, stlačte tlačidlo Kopírovať (5).
Ak chcete zmeniť kopírovanú udalosť, stlačte 
tlačidlo [Modify] (6) (popísané nižšie).

(6) Modify (Zmeniť): 
Použite toto tlačidlo na zmenu 
predchádzajúcej registrovanej udalosti. Z (9) 
vyberte udalosť, ktorá sa má zmeniť a stlačte 
tlačidlo [Modify] (6).

(7) Delete (Vymazať): 
Použite toto tlačidlo na vymazanie 
predchádzajúcej registrovanej udalosti. Z (9) 
vyberte udalosť, ktorá sa má vymazať a 
stlačte tlačidlo [Delete] (7).

(8) Edit Schedules (Upraviť plány): 
Toto tlačidlo poskytuje funkcie podobné tým 
vyššie uvedeného tlačidla Kopírovať. Toto 
tlačidlo sa môže použiť na kopírovanie 
udalostí nastavených pre sadu dní (Nedeľa až 
Sobota a Ex1 až Ex10) do inej sady dní 
(Nedeľa až Sobota a Ex1 až Ex10). 
(Podrobnosti nájdete v Upraviť plány na 
strane 79 "Obvyklé funkcie".)

Nastavenie plánu a udalostiObrazovka 1 Plán

Obrazovka 2 Zoznam udalostí
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6. Stlačte tlačidlo Add alebo Modify na 
predchádzajúcej strane a obrazovke Nastavenie 
udalosti.
Zobrazí sa obrazovka 3. Aktuálne nastavenia 
udalostí sú zobrazené na ľavej strane tlačidiel 
(12) až (17).
Nasledovný text popisuje v poradí nastavenia 
udalostí , ktoré sa môžu vykonať.
• Event time (Čas udalosti): 
 Týka sa času nastavenia udalosti. Zobrazenie 

klávesnice pre registráciu času stlačením 
tlačidla [Modify] (12) a zadajte čas.

• Target (Cieľ): 
 Týka sa zóny alebo skupiny klimatizácií, ktorá 

sa má ovládať. Ak chcete vybrať zónu alebo 
skupinu, pre ktorú sa majú vykonať operácie 
plánu, stlačte tlačidlo [Modify] (13).

• Start / Stop (Štart / Stop): 
 Nastaví Start (Štart), Stop alebo No change 

(Žiadna zmena). 
Pre tento výber použite roletové menu (14).

• Advanced Settings (Pokročilé nastavenia): 
Ak chcete zobraziť obrazovku 4 Pokročilé 
nastavenia, stlačte tlačidlo (18). 
Popisy pokročilých nastavení sú zobrazené na 
nasledovnej strane.

Po nastavení operácie a vykonaní pokročilých 
nastavení na nasledovnej strane, stlačte tlačidlo 
[OK] (19). Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, 
stlačte tlačidlo [Cancel] (20) a vráťte sa na 
obrazovku 2 na predchádzajúcej strane. Pri 
vykonávaní prídavných nastavení opakujte 
operácie zobrazené v krokoch 5 a 6. Po vykonaní 
potrebných nastavení stlačte tlačidlo [OK] na 
obrazovke 2 predchádzajúcej strany.

Start / Stop (Štart / Stop): 
Z roletového menu (15) vyberte Permitted 
(Povolené), Stop Only (Len zastavenie), 
Prohibited (Zakázané) alebo No change 
(Bez zmeny)

Operation mode (Režim prevádzky): 
Z roletového menu (16) vyberte Permitted 
(Povolené), Prohibited (Zakázané) alebo No 
change (Bez zmeny).

Setpoint (Menovitá hodnota): 
Z roletového menu (17) vyberte Permitted 
(Povolené), Prohibited (Zakázané) alebo 
No change (Bez zmeny).

Úplný popis každého tlačidla bol poskytnutý vyššie.
Nasledovný text popisuje ako vykonať aktuálne 
nastavenia.
Ak chcete definovať novú operáciu, stlačte tlačidlo [Add] 
(4). Ak chcete zmeniť predchádzajúcu nastavenú 
operáciu, stlačte tlačidlo [Modify] (6).

Obrazovka 3 Udalosti
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Ako ručne vykonať nastavenie diaľkového 
ovládania[ ]
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7. Ak chcete zobraziť obrazovku 4 Pokročilé 
nastavenia, na obrazovke 3 Udalosti stlačte 
tlačidlo [Advanced Settings] (18). Aktuálne 
nastavenia udalostí sú zobrazené na ľavej strane 
tlačidiel (21) až (24).
• Operation Mode (Režim prevádzky): 

Týka sa režimu prevádzky zóny alebo skupiny. 
Vyberte Cool (Klimatizácia), Heat 
(Vykurovanie), Automatic (Automatika), Fan 
(Ventilátor), Dependent (Závislý), Dry 
(Sušenie) alebo No change (Bez zmeny). 
Všimnite si, že len tri modely (Dependent 
(Závislý), Fan (Ventilátor) a No change 
(Bez zmeny)) 
sú k dispozícii, ak cieľová zóna alebo skupina 
(ktorá je predmetom výberu režimu) bez zmeny 
nadštandardnej výbavy. V tomto prípade 
z roletového menu (21) môžete vybrať jeden 
z režimov.
Režim prevádzky je ale nastavený na Sušenie, 
niektoré vnútorné jednotky bez zmeny 
nadštandardnej výbavy sa neprepnú do režimu 
Sušenie s výnimkou režimu klimatizácie.  
Závislý: 
Týka sa klimatizácie alebo vykurovania. 
Ak bola nastavená klimatizácia alebo 
vykurovanie v klimatizácii so zmenou 
nadštandardnej výbavy, klimatizácia pracuje 
podľa zvoleného režimu prevádzky klimatizácie 
alebo vykurovania.

• Setpoint (Menovitá hodnota):
Nastavte teplotu zóny alebo skupiny. 
Podľa účelu stlačte tlačidlo [Modify] alebo 
[Disabled] (22). Ak sa zobrazí klávesnica pre 
registráciu teploty a zadanie požadovanej 
teploty na klávesnici, stlačte tlačidlo [Modify]. 
Tlačidlo [Disabled] sa zobrazí len, ak sa stlačí 
tlačidlo [Modify] jedenkrát a je nastavená 
požadovaná teplota. Na zrušenie teploty 
nastavenej tlačidlom [Modify] stlačte tlačidlo 
[Disabled].

Ak sa má vetranie naplánovať, môžu sa vykonať 
nasledovné nastavenia.
Pomocou tohto menu nastavenia sa zobrazí bez 
ohľadu vetrania, nevykonáva sa žiadne ovládanie 
vetrania aj v prípade, ak je vykonané nastavenie.
• Ventilation mode (Režim vetrania):

Nastavte režim vetrania. Z roletového menu 
(23) vyberte Automatic (Automatika), Heat 
Exchange (Výmena tepla), Bypass 
(Obkročenie) alebo No change (Bez zmeny). 

• Ventilation amount (Hodnota vetrania):
Nastavte objem vetrania. Z roletového menu 
(24) môžete zvoliť Auto (Normal), Low 
(Normal) (Nízky (Normal)), High (Normal) 
(Vysský (Normal)), Auto (Freshen up) (Auto 
(Osvieženie)), Low (Freshen up) (Nízky 
(Osvieženie)), High (Freshen up) (Vysoký 
(Osvieženie)) alebo No change (Ziadna 
zmena). 

Po vytvorení pokročilých nastavení stlačte tlačidlo 
[OK] (25) a vráťte sa na obrazovku 3 na 
predchádzajúcej strane.

Obrazovka 4 Pokročilé nastavenia
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1. Na obrazovke 2 (B) na strane 63 zvoľte Schedule 
(Plán).

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Plán.

3. Ak chcete zmeniť, zo zoznamu (1) vyberte plán.

4. Zobrazenie klávesnice na obrazovke stlačením 
tlačidla [Modify name] (2) a na tejto klávesnici 
zadajte požadovaný názov plánu.
Názov plánu môžete zadať až do 16 znakov.

1. Ak chcete zmeniť názov, z roletového menu (1) 
obrazovky zoznamu udalostí vyberte príslušný 
deň.

2. Uistite sa, že sa zobrazí tlačidlo [Modify name] (2) 
pre zvolený špeciálny deň.

3. Zobrazenie klávesnice na obrazovke stlačením 
tlačidla [Modify name] (2) a zadajte požadovaný 
názov špeciálneho dňa.
Názov špeciálneho dňa môžete zadať až do 
8 znakov.

1. Nakoniec aktivujte alebo deaktivujte plán. 
Vykonajú sa nasledovné operácie obrazovke 3 
Plán. Zo zoznamu (1) vyberte plán a odblokujte 
alebo zablokujte plán na (2). Na obrazovke 
potvrdenia stlačte tlačidlo [Yes] pre odblokovanie 
plánu a tlačidlo [No] pre zablokovanie. Potom 
skontrolujte, aby ste videli zobrazenie Enabled 
(Odblokovaný) alebo Disabled (Zablokovaný) na 
pravej strane (1) pre potvrdenie, že bol plán 
úspešne odblokovaný alebo zablokovaný.

Aj v prípade, ak je nastavený kalendár alebo 
udalosť, nefunguje žiadna funkcia plán, pokiaľ plán 
nie je odblokovaný.

Obrazovka 1 Plán

Obrazovka 2 Zoznam udalostí

Obrazovka 3 Plán
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1

1

1

2

2

Zmeň názov plánu

Zmeň názov príslušného dňa

Aktivujte alebo deaktivujte plán
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1. Na obrazovke 2 (B) na strane 63 zvoľte Schedule 
(Plán).

* Ak je potrebné opätovne použiť udalosť nastavenú na 
deň týždňa, táto funkcia vám veľmi dobre pomôže 
kopírovať udalosť s iným dňom týždňa.

PRÍKLAD: Pri použití rovnakého plánu pre 
Pondelok až Piatok nastavte udalosť na Pondelok, 
potom ho kopírujte pre Utorok až Piatok pre 
elimináciu snáh vyžadujúcich pre vykonanie 
nastavenia pre každý deň týždňa.

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Plán.

3. Ak chcete skopírovať udalosť, z (1) vyberte plán.

4. Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Zoznam udalostí, 
stlačte tlačidlo [Events] (2).

5. Ak chcete zobraziť obrazovku 3 Kopírovať 
udalosti, stlačte tlačidlo [Edit Schedules] (3).

Nasledovný text popisuje v poradí funkcie 
tlačidiel (4) až (10).
V (4) vyberte deň týždňa pre kopírovanie zdroja a 
to pre skopírovanie cieľa v (5). V príklade ľavého 
stĺpca je vybratý Mon (Pon) ako deň týždňa pre 
kopírovanie zdroja a Tues (Utor), ktorý je deň 
cieľa kopírovania.
Z (6) potom vyberte udalosť, ktorá sa má 
kopírovať a stlačte tlačidlo [>] (8) pre kopírovanie 
č. udalosti 01 od Pondelka do Štvrtka.
Stlačte tlačidlo [>>] (9) pre kopírovanie všetkých 
udalostí od Pondelka do Štvrtka.
Stlačte tlačidlo [<] (10) jedenkrát, aby sa 
vymazala udalosť nesprávne skopírovaná z (7). 
Musíte stlačiť tlačidlo [<] (10) toľkokrát ako je 
potrebné vymazať viacnásobné nesprávne 
udalosti. Po vykonaní potrebných nastavení 
stlačte tlačidlo [OK] (11) a vráťte sa na obrazovku 
2 zoznamu udalostí.

Obrazovka 1 Plán

Obrazovka 2 Zoznam udalostí

Obrazovka 3 Kopírovať udalosti

2

1

6 7

9 8 10 11

3

4 5

Pohodlná funkcia 1
Kopírovať v jednotkách udalostí
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1. Na obrazovke 2 (B) na strane 63 zvoľte 
Schedules (Plán).

* Ak je potrebné opätovne obnoviť nastavenie kalendára 
vykonané pre plán 1, táto funkcia vám veľmi dobre 
pomôže kopírovať nastavenie kalendára do 
iného(iných) plánu(plánov).

PRÍKLAD:
Pri opätovnom použití rovnakého nastavenia 
kalendára (napríklad letné prázdniny) pre iný plán, 
vykonajte nastavenie kalendára pre plán 1, potom 
ho kopírujte do iného plánu pre elimináciu snáh 
vyžadujúcich pre vykonanie rovnakého nastavenia 
pre každý z iných plánov.

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa 
zobrazí Plán.

3. Ak chcete zobraziť obrazovku 2 Upraviť plán, 
stlačte tlačidlo [Edit Schedules] (2).
(Pre kopírovanie položky nastavenia)
V (3) vyberte plán pre kopírovanie zdroja a to pre 
skopírovanie cieľa v (4). V príklade ľavého stĺpca 
je vybratý plán kopírovania zdroja je plán 1 a že 
kopírovanie cieľa plánu 2. Ďalej vyberte položku 
nastavenia (čo sa má skopírovať) plánu 1 
z roletového menu (5). Môžu sa zvoliť nasledovné 
položky nastavenia.
• Copy All (Kopírovať všetko)
• Copy Calendar (Kopírovať kalendár)
Po výbere vyššie uvedených položiek stlačte 
tlačidlo [Apply] (6). Nakoniec, ako chcete ukončiť 
postup kopírovania, stlačte tlačidlo [OK] (7). 
Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte 
tlačidlo [Cancel] (8) a vráťte sa na obrazovku 1 
Plán.
(Pre vymazanie položky nastavenia)
Pomocou (4) vyberte plán, ktorý chcete vymazať. 
Z roletového menu (5) ďalej vyberte položku 
nastavenia, ktorá sa má vymazať. Môžu sa zvoliť 
nasledovné položky nastavenia.
• Vymazať všetko
• Vymazať kalendár
Po výbere vyššie uvedených položiek nastavenia 
stlačte tlačidlo [Apply] (6). Nakoniec stlačte 
tlačidlo [OK] (7). Ak chcete zrušiť vykonané 
nastavenia, stlačte tlačidlo [Cancel] (8) a vráťte sa 
na obrazovku 1 Plán.

Obrazovka 1 Plán

Obrazovka 2 Upraviť plán

2

1

3
4

7 8

5 6

Pohodlná funkcia 2
Kopírovať alebo vymazať 
v jednotkách udalostí

Operácia menu systémových nastavení
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1. Pozrite si stranu 63 a vyberte Automatic Changeover 
(Automatická zmena).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Automatická zmena, ktorá je 
zobrazená vľavo.
Táto obrazovka zobrazuje aktuálny stav (odblokované / 
zablokované) každej automatickej zmeny klimatizácie / 
vykurovania v skupine, spôsob ovládania, nastavenú 
hodnotu rozdielu teplôt a počet registrovaných skupín 
vnútorných jednotiek.

3. Dotknite sa automatickej zmeny klimatizácie / 
vykurovania v skupine, aby sa nastavila alebo zmenila 
tak, ako je zobrazené (1) a stlačte tlačidlo [Modify] (2). 4. Zobrazí sa obrazovka 2 Nastavenia skupiny Automatická 
zmena Klimatizácia / Vykurovanie, ktorá je zobrazená 
vľavo. Najprv zvoľte spôsob ovládania v (3). K dispozícii 
sú nasledovné tri metódy.

5. Nastavte hodnotu rozdielu teplôt pre automatickú zmenu 
klimatizácia / vykurovanie tlačidlom [Modify] (4).
Rozsah nastavenia: 1°C - 7°C6. V (5) vyberte vnútornú jednotku, ktorá sa má pridať 
k automatickej zmene klimatizácia / vykurovanie 
v skupine, ktorá je aktuálne vybratá a stlačte tlačidlo (6) 
pre pridanie.
Ak chcete vymazať vnútornú jednotku z automatickej 
zmeny klimatizácia / vykurovanie v skupine, vyberte ju 
v (7) a stlačte tlačidlo (8).

7. Ak chcete zmeniť poradie registrovanej vnútornej skupiny 
(9), vyberte vnútornú jednotku, ktorá sa má zmeniť v (7) a 
presuňte ju pomocou tlačidla [Hore] alebo [Dole] (10).
Poznámka: Ak je zvolená metóda ovládania Pevná, 
vnútorná jednotka sa zobrazí na vrchu v okne (9) a stane 
sa reprezentatívna.
Ak je zvolená metóda Operatívne, vykoná sa hľadanie 
reprezentatívnej jednotky od vrchu.

9. Na obrazovke 1 vyberte automatickú zmenu klimatizácia / 
vykurovanie v skupine, aby bola odblokovaná v (1) stlačte 
tlačidlo (15) na odblokovanie. (Potvrďte stav skupiny 
(odblokované / zablokované) zobrazený na (16).)
Iba automatická zmena klimatizácie / vykurovania v 
skupine nastavená na odblokované sa ovláda automaticky.10.Nakoniec, ak sú všetky zmeny nastavenia správne, 
stlačte tlačidlo [OK] (17). (Ak ich chcete zrušiť, stlačte 
tlačidlo [Cancel] (18).) Ak je stlačené tlačidlo [OK] (17), 
zobrazí sa obrazovka 3 Potvrdenie zobrazenia.Ak nie je 
problém v zmene nastavenia, stlačte tlačidlo [Yes] (13). 
To menu je ukončené a zobrazí sa menu Systémové 
nastavenia.
(Ak je stlačení tlačidlo [No] (14), zobrazí sa obrazovka 1.)

8. Ak sú vykonané všetky nastavenia pre automatickú zmenu 
klimatizácie / vykurovania v skupine (metóda ovládania, 
rozdiel teplôt, registrácia vnútornej jednotky), stlačte 
tlačidlo [OK] (11).
(Ak ich chcete zrušiť, stlačte tlačidlo [Cancel] (12).)
Zobrazí sa obrazovka 3 Potvrdenie zobrazenia. Ak nie je 
problém v zmene nastavenia, stlačte tlačidlo [Yes] (13).
Zobrazí sa obrazovka 1, ktorá je zobrazená hore na tejto strane.
(Ak chcete pridať alebo zmeniť nastavenia v automatickej 
zmene klimatizácia / vykurovanie v skupine uvedené 
vyššie, stlačte tlačidlo [No] (14). Zobrazí sa obrazovka 2.)

Podrobnosti o každej metóde ovládania nájdete na 
strane 37.

Pred vykonaním Automatickej zmeny si dôkladne prečítajte 
odsek Automatická zmena na strane 37 a vykonajte nasledovné 
postupy:

Operácia automatickej zmenyObrazovka 1 Automatická zmena

Obrazovka 2 Nastavenia automatickej zmeny klimatizácia/vykurovanie v skupine

Obrazovka 3 Potvrdenie

Operácia menu systémových nastavení

• Pevný  • Operatívny  • Priemer
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1. Pozrite stranu 63 a vyberte Temperature Limit (Hranica 
teploty).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Hranica teploty, ktorá je 
zobrazená vľavo.
Táto obrazovka zobrazuje aktuálny stav (odblokované / 
zablokované) skupiny ovládania hornej / spodnej hranice 
izbovej teploty a nastavenie stavu spodnej hranice 
teploty, hornej hranice teploty a počet registrovaných 
skupín vnútorných jednotiek.

3. Dotknite skupiny ovládania hornej / spodnej hranice 
izbovej teploty, ktorá sa má nastaviť alebo zmeniť tak, 
ako je zobrazené (1) a stlačte tlačidlo [Modify] (2).

4. Zobrazí sa obrazovka 2 Nastavenia skupiny ovládania 
hornej / spodnej hranice izbovej teploty, ktorá je 
zobrazená vľavo. Najprv v (3) vyberte vnútornú jednotku, 
ktorá sa má pridať k skupine ovládania hornej / spodnej 
hranice izbovej teploty, ktorá je aktuálne vybratá a stlačte 
tlačidlo (4) pre pridanie. Ak chcete vymazať vnútornú 
jednotku zo skupiny, vyberte ju v (5) a stlačte tlačidlo (6).

5. Nastavte spodnú hranicu izbovej teploty tlačidlom 
[Modify] (7) a hornú hranicu izbovej teploty tlačidlom 
[Modify] (8).
Rozsah nastavenia: 2°C - 16°C pre spodnú hranicu, 
32°C - 50°C pre hornú hranicu

6. Ak sú vykonané všetky nastavenia pre skupinu ovládania 
hornej / spodnej hranice izbovej teploty (registrácia 
vnútornej jednotky, nastavenia hornej a spodnej hranice), 
stlačte tlačidlo [OK] (9).
(Ak ich chcete zrušiť, stlačte tlačidlo [Cancel] (10).)
Zobrazí sa obrazovka 3 Potvrdenie zobrazenia. Ak nie je 
problém v zmene nastavenia, stlačte tlačidlo [Yes] (11).
Zobrazí sa obrazovka 1, ktorá je zobrazená hore na tejto 
strane.
Ak chcete pridať alebo zmeniť nastavenia v skupine 
ovládania hornej / spodnej hranice izbovej teploty 
uvedené vyššie, stlačte tlačidlo [No] (12). Zobrazí sa 
obrazovka 2.

7. Na obrazovke 1 vyberte skupinu ovládania hornej / 
spodnej hranice izbovej teploty, aby bola odblokovaná 
v (1) stlačte tlačidlo (13) na odblokovanie.
Potvrďte stav skupiny (odblokované / zablokované) 
zobrazený na (14).
Iba skupina ovládania hornej / spodnej hranice izbovej 
teploty v skupine nastavená na odblokované sa ovláda 
automaticky.

8. Nakoniec, ak sú všetky zmeny nastavenia správne, stlačte 
tlačidlo [OK] (15). (Ak ich chcete zrušiť, stlačte tlačidlo 
[Cancel] (16).)
Ak je stlačené tlačidlo [OK] (16), zobrazí sa obrazovka 3 
Potvrdenie zobrazenia. Ak nie je problém v zmene 
nastavenia, stlačte tlačidlo [Yes] (11). To menu je 
ukončené a zobrazí sa menu Systémové nastavenia. 
(Ak je stlačení tlačidlo [No] (12), zobrazí sa obrazovka 1.)

Pred vykonaním Hranica teploty si dôkladne prečítajte odsek 
Hranica teploty na strane 42 a vykonajte nasledovný postup.

Operácia Hranica teplotyObrazovka 1 Hranica teploty

Obrazovka 2 Nastavenia skupiny ovládania hornej/spodnej hranice izbovej teploty

Obrazovka 3 Potvrdenie

11

113 12

1414

7 8

11 12

15 16

33

6

4

55

99 1010

Operácia menu systémových nastavení

82

P
re

vá
dz

ka

EM04A055E.qxp  13/12/18 4:03 pm  Page 82



Operácia menu systémových nastavení

1. Pozrite stranu 63 a vyberte Heating Mode Optimization 
(Optimalizácia režimu vykurovania).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Optimalizácia režimu 
vykurovania, ktorá je zobrazená vľavo.
Táto obrazovka zobrazuje aktuálny stav registrácie 
Optimalizácie režimu vykurovania.

3. Dotknite sa vnútornej jednotky, aby sa pridala tak, 
ako je zobrazené (1) a stlačte tlačidlo (2) pre pridanie.
Ak chcete deaktivovať toto ovládanie, vyberte vnútornú 
jednotku v (3) a stlačte tlačidlo (4).

4. Nakoniec, ak sú všetky vnútorné jednotky registrované, 
stlačte tlačidlo [OK] (5).
(Ak ich chcete zrušiť, stlačte tlačidlo [Cancel] (6).)
Zobrazí sa obrazovka 2 Potvrdenie zobrazenia. Ak nie je 
problém v zmene nastavenia, stlačte tlačidlo [Yes] (7). 
To menu je ukončené a zobrazí sa menu Systémové 
nastavenia.
Ak chcete pokračovať v zmene, stlačte tlačidlo [No] (8). 
Zobrazí sa obrazovka 1.

Pred vykonaním Optimalizácie režimu vykurovania si dôkladne 
prečítajte odsek Nastavenia optimalizácie režimu vykurovania na 
strane 45 a vykonajte nasledovné postupy:

Operácia optimalizácie režimu vykurovaniaObrazovka 1 Optimalizácia režimu vykurovania

Obrazovka 2 Potvrdenie

31

42

43

44

55 66
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I-TC

Adaptér D III–NET Plus

Teplomer 
vonkajšieho vzduchu

vonkajšia 
jednotka 

vonkajšia 
jednotka 

vonkajšia 
jednotka 

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

jednotka 
HRV

D III Dio

Škrtiaca klapka atď.

jednotka 
HRV

D III Dio

Škrtiaca klapka atď.

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

jednotka 
HRV

Škrtiaca klapka atď.

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

vnútorná 
jednotka

1:1-00 až 1:4-14

2:1-00 až 2:4-15

Jednotka D III Ai (DAM101A51) adresa 1:4–15 (pevná)

D III Dio

POZNÁMKA 1)
Ak je zvolený režim funkcie Zmena FC, počet skupín vnútorných 
jednotiek, ktoré je schopný intelligent Touch Controller 
ovládať/monitorovať, bude 63 zo 64.
Pretože jednotka Ai (DAM101A51) musí byť nastavená 1:4-15, 
aby bola odblokovaná funkcia Zmena FC.
Takže ostatné adresy D3 sú 1:1-00 až 1:4-14. Ak je adaptér 
D III-NET odblokovaný:1:1-00 až 1:4-14 a 2:1-00 až 2:4-15

POZNÁMKA 2)
Ak v režime funkcie Zmena FC nasledovná funkcia nefunguje 
namiesto funkcie Zmena FC.

Nastavenia skupiny ID jednotky
• Obmedzenie rozsahu menovitej hodnoty

Automatické ovládanie
• Optimalizácia režimu vykurovania
• Automatická zmena

Zaistite, prosím, aby servisný technik toto nastavenie resetoval, 
ak došlo zmene režimu funkcie z Štandardný režim prevádzky na 
režim Zmena FC

Pred použitím Zmena FC

Obrazovka 1 Štandardný režim prevádzky

Obrazovka 2 Režim prevádzky Zmena FC

Operácia menu systémových nastavení
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1. V okne menu zobrazeného na strane 63 vyberte 
FC Changeover (Zmena FC), aby sa zobrazila 
obrazovka 1.

2. Ak chcete aktualizovať popis, stlačte tlačidlo [Update] (4).

3. Vyberte skupinu ovládania a stlačte tlačidlo 
[Enable/Disable] (5) a zobrazí sa obrazovka 2 
(ak je Odblokovať) alebo obrazovka 3 (ak je Zablokovať). 
Stlačte tlačidlo [Yes] (8) alebo prepnite medzi Odblokovať 
a Zablokovať. Stlačte tlačidlo [No] (9) alebo zrušiť 
nastavenia.
* Ak je ovládanie na Zablokovať, nevykoná sa zmena FC.
* Ak je ovládanie na Odblokovať, a Rep.model nie je 

registrovaný, zobrazí sa obrazovka 4.

4. Pri zmene nastavení skupiny ovládania vyberte danú 
skupinu ovládania a stlačte tlačidlo [Modify] (6) pre 
zobrazenie obrazovky nastavenia skupiny ovládania. 
Ak je ovládanie na Odblokovať, obrazovka sa zobrazí 
v režime len čítanie. (Pozri stranu 86.) 

5. Stlačte tlačidlo [Close] (7) a tým sa uzavrie obrazovka 
Zmena FC. 

Prečítajte si stranu 47, kde nájdete funkciu Zmena FC. 
Táto kapitola vysvetľuje ako vykonať nastavenia pre Zmena FC.
[Obmedzenia]
  - Pre vykonanie nastavení použite Master ITC.
    (Zo Slave ITC nie je možné žiadne nastavenie)

[Popis zmeny FC cez okno]
(1) Vonkajšia teplota: Zobrazuje aktuálnu vonkajšiu teplotu.
(2) Aktuálny čas: Zobrazuje aktuálny čas.
(3) Zoznam skupiny ovládania zobrazuje nasledovné položky:

Názov: Názov skupiny ovládania
Stav Odblokovať/zablokovať ovládanie
Stav: Rep. Model Err (Rep. Chyba modelu), Out Temp 
Sense Err (Chyba snímania vonkajšej teploty), Rep. Model 
Stop  (Rep. Zastavenie modelu), Disabled (Zablokované), 
Execute (Vykonať)
Voľná klimatizácia:      (ak sa vykonáva), 

(ak sa nevykonáva)
Režim prevádzky: Cool (Klimatizácia), Heat (Vykurovanie), 

Fan (Ventilátor)
Izbová teplota: Teplota nasávania reprezentatívneho modelu
Nastavenie klimatizácie: Predbežné nastavenie teploty 

klimatizácie  
  (Najvyššia príjemná teplota)

Nastavenie vykurovania: Predbežné nastavenie teploty 
vykurovania 

  (Najnižšia príjemná teplota)
[Anomálie]
- Ak reprezentatívny model trpí anomáliou, indikácia zobrazená 

pre Free cooling Rm Temp (Voľná klimatizácia izbová 
teplota a Operation Mode (Režim prevádzky) v (3) Zoznam 
skupiny ovládania je "---".

- Ak má snímač vonkajšej teploty poruchy, pre Vonkajšia teplota 
a Voľná klimatizácia sa zobrazí "---".

Nastavenie Zmena FCObrazovka 1 Zmena FC 

Obrazovka 2 Potvrdiť Obrazovka 3 Potvrdiť

Obrazovka 4 Potvrdiť

1
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86

1. Ak je zvolená skupina ovládania na obrazovke Zmena 
FC na Odblokovať, pre potvrdenie režimu len čítanie sa 
zobrazí obrazovka 1.
Aby sa zobrazila obrazovka nastavenia skupiny 
ovládania v režime len čítanie, stlačte tlačidlo [Yes] (1).
Aby ste sa vrátili na obrazovku Zmena FC, stlačte 
tlačidlo [No] (2).

2. Pri zmene názvu skupiny ovládania stlačte tlačidlo [Edit 
name] (3) a zmeňte názov pomocou klávesnice. 
Použitím maximálne 12 jednobytových znakov zadajte 
názov.

3. Nastavte predbežne nastavenú teplotu klimatizácie (4) a 
predbežne nastavenú teplotu vykurovania (5).
Predbežne nastavený rozsah teploty klimatizácie je medzi 
20°C a 30°C 
Predbežne nastavený rozsah teploty vykurovania je medzi 
18°C a 28°C 
Nastavte predbežne nastavenú teplotu klimatizácie o 2°C 
alebo viac vyššie ako je predbežne nastavená teplota 
vykurovania.

4. Pri nastavení vnútorných jednotiek v skupine ovládania 
stlačte tlačidlo [Modify] (6) pre zobrazenie obrazovky 
registrácie vnútornej jednotky (Pozri stranu 87). 

5. Pri nastavení vetracieho zariadenia v skupine ovládania 
stlačte tlačidlo [Modify] (7) pre zobrazenie obrazovky 
registrácie vetracieho zariadenia (Pozri stranu 88).

6. Aby sa nastavenia uložili, stlačte tlačidlo [OK] (8).
    Aby ste zrušili nastavenia, stlačte tlačidlo [Cancel] (9).

[Ako používať klávesnicu]
(10): Tlačidlo pre prepnutie veľkých a malých písmen a naopak.
(11): Tlačidlo pre vymazanie vstupu znaku stlačením nesprávnej 

klávesy znaku.
 Stlačením tohto tlačidla koľkokrát je potrebné môžete 

vymazať akýkoľvek počet znakov od polohy kurzora 
smerom doľava.

(12): Tlačidlo presunu kurzora.
 Po vykonaní potrebných nastavení stlačte tlačidlo [OK] (13).
 Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte tlačidlo 

[Cancel] a vráťte sa na obrazovku 2 Nastavenie skupiny 
ovládania.

Nastavenie Zmena FC Obrazovka 1 Potvrdiť

Obrazovka 2 Nastavenie skupiny ovládania

Obrazovka 3 Klávesnica

Obrazovka 4 Potvrdiť Obrazovka 5 Potvrdiť

1

6 7

11

10

2

3

5

8

12
13

9

34

Operácia menu systémových nastavení

[Chyba nastavenia]
• Ak predbežne nastavená teplota klimatizácie nie je o 2°C 

alebo viac vyššie ako je predbežne nastavená teplota 
vykurovania, zobrazí sa obrazovka chyby, buď obrazovka 4 
alebo obrazovka 5.
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1. Zoznam Registered (Registrované) (1) zobrazí vnútorné 
jednotky registrované v skupine ovládania. 
Zoznam Unregistered (Neregistrované) (2) zobrazí 
vnútorné jednotky, ktoré nie sú zobrazené v zozname 
Registered (Registrované) (1). 

2. Ak chcete pridať vnútornú jednotku k skupine ovládania, 
vyberte jednotku, ktorá sa má pridať zo zoznamu 
Neregistrované (2) a stlačte tlačidlo [<<] (3). (Pridaná 
jednotka je potom premiestnená do zoznamu 
Registrované (1).)

3. Pri vymazaní vnútornej jednotky zo skupiny ovládania 
vyberte jednotku, ktorá sa má vymazať zo zoznamu 
Registrované (1) a stlačte tlačidlo [>>] (4). 
(Vymazaná jednotka je potom premiestnená do zoznamu 
Neregistrované (2).) 

4. Pri registrácii reprezentatívnej vnútornej jednotky vyberte 
jednotku v zozname Registrované (1) a stlačte tlačidlo 
[Reg. Rep. Model] (5). 
Na vrch názvu vybratej vnútornej jednotky ako 
reprezentatívnej sa pridá znak *.

5. Ak chcete zmeniť poradie zobrazenia vnútorných 
jednotiek v zozname Registrované (1), vyberte jednotku, 
a stlačte tlačidlo [Hore] alebo [Dole] (6).

6. Ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa na obrazovku 
Skupina ovládania, stlačte tlačidlo [OK] (7).
Nastavenia sa uložia, ak na obrazovke nastavenia 
skupiny ovládania stlačíte tlačidlo [OK].
Aby ste zrušili nastavenia, stlačte tlačidlo [Cancel] (9).

Chyba nastavenia:
• Ak dôjde k akejkoľvek z nasledovných chýb počas nastavenia, 

zobrazí sa obrazovka chyby.
• Ak nie sú registrované žiadne vnútorné jednotky.
 (obrazovka 2)   
• Ak na obrazovke registrácie vnútornej jednotky nie je zvolená 

žiadna reprezentatívna jednotka.
 (obrazovka 3) 

[Obmedzenia] 
Nie je možné registrovať jednu vnútornú jednotku do dvoch 
alebo viac skupín ovládania.

Nastavenie Zmena FC Obrazovka 1 Registrácia vnútornej jednotky

Obrazovka 2 Potvrdiť

Obrazovka 3 Potvrdiť

1 2

7 8

186

185

33

34
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POZNÁMKA:
• Vždy vložte vnútornú jednotku, ktorá má 

prepínanie klimatizácia-vykurovanie vpravo hore. 
Ak nie, Zmena FC nebude fungovať správne.

• Nenastavujte, prosím, vnútornú jednotku, kde sa 
izbová teplota často mení, napr. blízko okna a 
pod., ako reprezentatívnu vnútornú jednotku, 
aby sa zabránilo krátkemu cyklovaniu Zmeny FC.
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1. Vetracie zariadenie registrované v skupine ovládania je 
zobrazené v zozname Registered (Registrované) (1).
Vetracie zariadenie, ktoré nie je zobrazené v zozname 
Registered (Registrované) (1), je zobrazené v zozname 
Unregistered (Neregistrované) (2).

2. Ak chcete pridať vetracie zariadenie k skupine ovládania, 
vyberte vetracie zariadenie, ktoré sa má pridať zo 
zoznamu Neregistrované (2) a stlačte tlačidlo [<<] (4).
Pridané vetracie zariadenie je potom premiestnené do 
zoznamu Registrované (1).

3. Ak chcete vymazať vetracie zariadenie zo skupiny 
ovládania, vyberte vetracie zariadenie, ktoré chcete 
vymazať zo zoznamu Registrované (1) a stlačte tlačidlo 
[>>] (3).
Vymazané vetracie zariadenie je potom premiestnené do 
zoznamu Neregistrované (2).

4. Ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa na obrazovku 
Skupina ovládania, stlačte tlačidlo [OK] (5).
Nastavenie sa uloží, ak na obrazovke nastavenia skupiny 
ovládania stlačíte tlačidlo [OK]. Aby ste zrušili nastavenia, 
stlačte tlačidlo [Cancel] (6).

Nastavenie Zmena FC 

Operácia menu systémových nastavení

[Obmedzenia]
Nie je možné registrovať jedno vetracie zariadenie do dvoch 
alebo viac skupín ovládania.

[Činnosť, ak vetracie zariadenie nie je registrované]
Ak v skupine ovládania nie je registrované vetracie zariadenie, 
samotná Zmena bude fungovať a nebude v prevádzke Voľná 
klimatizácia.

Obrazovka 1 Registrácia vetracieho zariadenia

1 2

185 186

33

34
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Obrazovka 1 História

Obrazovka 2 História prevádzky

Obrazovka 3 História automatického ovládania

1. Na obrazovke 2 (A) na strane 63 zvoľte History 
(História).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 História tak, ako je 
zobrazení v ľavom stĺpci.

3.

4. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku História, stlačte 
tlačidlo [Close] (5).

5. Pri kontrole histórie operácií automatického 
ovládania sa dotknite tlačidla [Auto-control 
history] (2), aby ste sa uistili, 
že sa zobrazí obrazovka 3 História 
automatického ovládania.

6. Na zobrazenie nasledovných položiek na 
príslušných obrazovkách použite roletové menu 
(6):
• História plánu
 Túto položku použite na zobrazenie záznamov 

logov pri vykonávaní plánu.
• Ovlád. Opt. vykurovania História
 Túto položku použite na zobrazenie záznamov 

logov o optimálnom ovládaní zastavení počas 
vykurovania.

• Hranica teploty. História
 Túto položku použite na zobrazenie záznamov 

logov o ovládaní hornej / spodnej hranice 
izbovej teploty.

• História jednoduchej synchronizácie
* Po aktivácii nadštandardného softvéru sa zobrazia 

dodatočné položky z roletového menu (6).
• História prop. rozdelenia elektrického 

napájania
• História e-mailov
* 4 vyššie zobrazené položky s výnimkou položky 

História prop. Rozdelenia elektrického 
napájania zmiznú, ak sa vypne elektrické 
napájanie ovládača.7. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku 1 História, 

stlačte tlačidlo [Close] (7).

9. Po kontrole záznamov logov stlačte tlačidlo 
[Close] (4).

8. Pri ukladaní uložených záznamov logov na 
pamäťovú kartu vložte bežne predávanú 
pamäťovú PCMCIA flash kartu do slotu 
umiestneného na ľavej strane ovládača a stlačte 
tlačidlo [Output to file] (3).
* Pri vkladaní pamäťovej karty je potrebné 

postupovať opatrne. Nezabudnite vložiť 
pamäťovú kartu takým spôsobom, aby zadná 
strana karty (bez štítku s názvom výrobcu a 
modelu) smerovala hore.

 Ak je pamäťová karta násilne vložená 
nesprávnym smerom, ovládač sa môže 
poškodiť.

Potom stlačením tlačidla [OK] uložte záznamy 
logov na pamäťovú kartu.

Skontrolujte históriu

1

6

2

3

5

4

7

Pri kontrole histórie operácií nastavení systému 
sa dotknite tlačidla [Operation History] (1), aby 
ste sa uistili, že sa zobrazí obrazovka 2 História 
operácií. Operácie nastavení systému 
zaznamenaná v ovládači sa zobrazia v poradí, 
v ako sa vykonávali.

Operácia menu systémových nastavení

89
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1. Vyberte Alarm E-mail (E-mail alarmu) podľa postupu 
zobrazeného na strane 63.

* E-mailová funkcia (Nadštandardná výbava) sa dodáva 
štandardne s webovou funkciou.

* Konfigurujte, prosím, nastavenia e-mailového servera, ktoré 
sú špecifikované vašim poskytovateľom internetových služieb 
alebo správcom siete.

2. Uistite sa, že na obrazovke 1 v ľavom stĺpci sa zobrazí 
E-mail alarmu.

3. Pre e-mailovú funkciu (1) zvoľte Enabled (Odblokované) 
alebo Disabled (Zablokované). Ak bolo zvolené 
Zablokované, nie je dodatočná operácia nastavenia pre 
e-mailovú funkciu. Ak chcete pokračovať v operácii 
nastavenia, stlačte tlačidlo [OK] (28).

4. V oblasti zobrazenia (2) môžete monitorovať aktuálne 
nastavenie.

5. Ak chcete zobraziť obrazovku Nastavenia e-mailového 
servera, stlačte tlačidlo [E-mail server] (3). Zobrazí sa 
obrazovka 2 ako je zobrazené v ľavom stĺpci.

6. Stlačte tlačidlo [Modify] (4) a zadajte adresu SMTP 
servera na vstupnej obrazovke.

7. Stlačte tlačidlo [Modify] (5) a zadajte číslo portu SMTP 
servera na vstupnej obrazovke.

8. Nastavte spôsob autentifikácie z roletového menu.
Pre nastavenie spôsobu autentifikácie (6) vyberte No 
Authentication (Bez autentifikácie), Pop before SMTP 
(POP pred SMTP) alebo SMTP-AUTH.9. Stlačte tlačidlo [Modify] (7).
Na vstupnej obrazovke zadajte adresu POP servera. 
Zadajte adresu iba, ak je pre spôsob autentifikácie 
vybraté Pop before SMTP (POP pred SMTP) .

10. Stlačte tlačidlo [Modify] (8).
Na vstupnej obrazovke zadajte č. portu POP servera. 
Zadajte č. portu iba, ak je pre spôsob autentifikácie 
vybraté Pop before SMTP (POP pred SMTP) .11. Stlačte tlačidlo [Modify] (9).
Na vstupnej obrazovke pre autentifikáciu zadajte ID 
používateľa. Zadajte ID používateľa iba, ak je pre spôsob 
autentifikácie vybraté Pop before SMTP (POP pred 
SMTP)  alebo SMTP-AUTH.

Poplašný e-mail
Obrazovka 1 Poplašný e-mail

Obrazovka 2 Nastavenia e-mailového servera

528

511

1

2

4

5

7

8

10

6

9

3 12 20

1. Pozrite stranu 63 a vyberte Touch Panel 
Calibration (Kalibráciu dotykového panela).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Kalibrácia dotykového 
panela, ktorá je zobrazená vľavo.

3. Dodržiavajte pokyny zobrazené na obrazovke 
a stlačte priesečník nitkového kríža (1) držte 
stlačené asi 1 sekundu.

4. Nitkový kríž sa presunie. Opakujte operáciu 
popísanú v kroku 3 na celkove piatich bodoch.
Ak je kalibrácia ukončená, automaticky sa do 
30 sekúnd zobrazia Systémové nastavenia.

Obrazovka 1 Kalibrácia dotykového panelu Kalibrácia dotykového panelu

1
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Obrazovka 3 Konfigurácia poplašného e-mailu

Obrazovka 4 Nastavenia e-mailovej adresy

313 314

17

16

18

15

22

25
26

19

27

15.

16.

17.

Stlačte tlačidlo [Modify] (13) a zadajte interval 
opätovného prenosu na vstupnej obrazovke.
Interval opätovného prenosu je interval opätovného 
prenosu e-mailu, ak následne dôjde k poruche 
zariadenia. Tento čas intervalu (hodina) musí byť 
hodnota od 1 do 72. Na začiatku je nastavený na 2 
hodiny.

Stlačte tlačidlo [Modify] (14) a zadajte identifikátor ITC na 
vstupnej obrazovke. Tu sa zobrazí špecifikovaný názov v 
poli Predmet počas opätovného prenosu e-mailu.

Pri pridávaní klimatizácie pre potvrdenie poruchy 
e-mailom vyberte klimatizáciu v (15) a stlačte tlačidlo [<<] 
(16).
Pri vymazaní klimatizácie pre potvrdenie poruchy 
e-mailom vyberte klimatizáciu v (17) a stlačte tlačidlo [>>] 
(18).
Po vykonaní potrebných operácií úpravy stlačte tlačidlo 
[OK] (19) a vráťte sa na obrazovku E-mail alarmu na 
obrazovke 1 predchádzajúcej strany.
Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

18.Ak chcete zobraziť obrazovku 4 Nastavenia e-mailovej 
adresy, stlačte tlačidlo [E-mail address] (20).

20.Ak chcete nastaviť adresu pre odoslanie e-mailu, stlačte 
tlačidlo [Modify] (25). Na vstupnej obrazovke zadajte 
emailovú adresu pre odoslanie e-mailu.

22.Po vykonaní potrebných nastavení stlačte tlačidlo [OK] 
(27) a vráťte sa na obrazovku E-mail alarmu na 
obrazovke 1 predchádzajúcej strany. 
Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

19.Ak chcete pridať adresu pre odoslanie e-mailu v prípade 
poruchy klimatizácie alebo inej poruchy, stlačte tlačidlo 
[Add] (21). Na vstupnej obrazovke zadajte emailovú 
adresu pre odoslanie e-mailu.
Je možné registrovať maximálne 3 e-mailové adresy. 
Ak chcete vymazať adresu, vyberte adresu pre 
vymazanie na (22) a stlačte tlačidlo [Delete] (23). 
Ak chcete zmeniť registrovanú adresu, vyberte adresu 
na zmenu na (22) a stlačte tlačidlo [Modify] (24).

23.Po ukončení potrebného nastavenia stlačte tlačidlo [OK] 
(28).  
Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte tlačidlo 
[Cancel].

21 323 24

Operácia menu systémových nastavení
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12. Stlačte tlačidlo [Modify Password] (10).
Na vstupnej obrazovke zadajte heslo, ktoré sa používa 
pre autentifikáciu. Zadajte heslo, ak je pre spôsob 
autentifikácie vybraté Pop before SMTP (POP pred 
SMTP) alebo SMTP-AUTH. 13. Nakoniec stlačte tlačidlo [OK] (11) a vráťte sa na 
obrazovku 1 E-mail alarmu.
(Ak chcete zrušiť vykonané nastavenia, stlačte tlačidlo 
[Cancel].)

14. Ak chcete zobraziť obrazovku 3 Konfigurácia e-mailu 
alarmu, stlačte tlačidlo [Configuration] (12). 

21.Pri odosielaní skúšobného e-mailu vyberte e-mailovú 
adresu na (22) a stlačte tlačidlo [Trial mail] (26).
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Obrazovka 2 Nastavenia programu

Obrazovka 3 Udalosti

1. Dodržaním krokov na strane 63 vyberiete Simple 
Interlock (Jednoduchá synchronizácia).2. Ako je zobrazené na obrázku obrazovky 1 na ľavej 
strane, zobrazí sa obrazovka nastavenia 
synchronizácie. 

3. Z (1) vyberte program jednoduchej synchronizácie, 
kde chcete zmeniť nastavenia.4. Stlačte tlačidlo [Program Settings]. (Pozri (2)) Ako 
je zobrazené na obrázku obrazovky 2, zobrazí sa 
obrazovka nastavenia programu.5. Stlačte tlačidlo [Modify]. (Pozri (3)) Vyberte 
skupinu/skupiny, ktoré sa majú registrovať, ako 
vstupné body funkcie synchronizácie. Je možné 
registrovať maximálny počet 128 skupín.6.  Na obrázku na ľavej strane (4) indikuje ovládané 
položky výstupom synchronizácie 1 a tak tak robí 
(5) výstupom synchronizácie 2. Ak sa majú zmeniť 
nastavenia, stlačte jedno z tlačidiel [Modify] ((6) a 
(7)) podľa vašich potrieb.
Zobrazí sa obrazovka 3 zobrazujúca obrazovku 
Udalosti pre výstup 1.7.  Informácie zobrazené v oknách označených (8) až 
(13) sú aktuálne nastavenia udalosti.
Položky, ktoré je možné nastaviť, sú popísané 
nižšie, vo vzostupnom poradí čísiel zobrazených 
na obrázku.
• input condition:  V tomto okne vyberte stav vstupného 

bodu synchronizácie pre iniciovaníe 
funkcie ovládania synchronizácie. 
Z roletového menu (pozri (8)) vyberte 
jedno z Nedetekovať / Niečo zapnuté / 
Všetko zapnuté / Niečo vypnuté / 
Všetko vypnuté. 

• Target: V tomto okne vyberte cieľ ovládania 
synchronizácie. Stlačením tlačidla [Modify] 
vyberiete Zóna alebo Skupina. (Pozri (9)) 

• Start / Stop:  V tomto okne vyberte operáciu vykonávanú, 
ak je splnená podmienka synchronizácie. 
Z roletového menu (pozri (10)) vyberte 
jedno z Bez zmeny/Štart/Stop.

Nastavenia o operáciách ručného diaľkového ovládača 
Start / Stop: Z roletového menu (pozri (11)) vyberte 

jedno z Povolené / Len zastavenie / 
Zakázané / Bez zmeny. 

Operation Mode: Z roletového menu (pozri (12)) vyberte 
jedno z Povolené / Zakázané / Bez 
zmeny. 

Setpoint: Z roletového menu (pozri (13)) vyberte 
jedno z Povolené / Zakázané / Bez 
zmeny. 

• Advanced Settings: Stlačením tohto tlačidla (pozri 
(14)) sa presuniete na obrazovku 
4, ktorá sa zobrazí na 
nasledovnej strane a zobrazí 
obrazovku Pokročilé nastavenia. 
(Táto obrazovka bude popísaná 
na nasledovnej strane.)

Po vykonaní nastavení na tejto strane a 
pokročilých nastavení popísaných na nasledovnej 
strane, stlačte tlačidlo [OK]. Inak sa vráťte späť 
bez zmeny akýchkoľvek nastavení, stlačením 
tlačidla [Cancel] sa vráťte späť na obrazovku 2. 
Ak chcete ukončiť všetky nastavenia, stlačte 
tlačidlo [OK] na obrazovke 2.

Obrazovka 1 Jednoduchá synchronizácia Jednoduchá synchronizácia
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8. Na obrazovke 3 Udalosti na predchádzajúcej 

strane sa stlačením [Advanced Settings] (Pozri 
(14)) zobrazí obrazovka Pokročilé nastavenia 
zobrazená na obrazovke 4 na ľavej strane.
Informácie zobrazené v oknách označených (17) 
až (20) sú aktuálne nastavenia udalosti. 
• Operation Mode: V tomto okne vyberte režim 

prevádzky špecifikovaný pre Zóna 
alebo Skupina. Z roletového menu 
(pozri (17)) vyberte jedno z 
Klimatizácia / Vykurovanie / Auto / 
Ventilátor / Závislé( Sušenie / Bez 
zmeny.
Režim prevádzky je ale nastavený 
na Sušenie, niektoré vnútorné 
jednotky bez zmeny 
nadštandardnej výbavy sa 
neprepnú do režimu Sušenie 
s výnimkou režimu klimatizácie.

* Závislé sa môže použiť, aby vnútorná jednotka bez 
zmeny nadštandardnej výbavy vo VRV vykonala inú 
operáciu regulácie teploty, než je režim prevádzky 
ventilátor. Ak je splnená podmienka synchronizácie, 
táto vnútorná jednotka bude pracovať v tom istom 
režime prevádzky ako iná vnútorná jednotka so 
zmenou nadštandardnej výbavy. Z toho istého dôvodu, 
aj keď je na vnútornej jednotke bez zmeny 
nadštandardnej výbavy nastavený režim prevádzky 
klimatizácia / vykurovanie, táto jednotka pracuje v tom 
istom režime prevádzky ako iná vnútorná jednotka so 
zmenou nadštandardnej výbavy. Podrobné informácie 
o zmene nadštandardnej výbavy nájdete, prosím, 
v návode na obsluhu klimatizačnej jednotky.

• Setpoint: V tomto okne nastavte teplotu pre Zóna 
alebo Skupina. Stlačením tlačidla [Modify] 
(pozri (18)) sa zobrazí klávesnica pre 
registráciu teploty, kde môžete zadať 
požadovanú teplotu. Tlačidlo [Disable] sa 
zobrazí len, ak sa stlačí tlačidlo [Modify] 
jedenkrát a je nastavená teplota. Na 
zrušenie teploty nastavenej tlačidlom 
Zmeniť popísaným vyššie stlačte tlačidlo 
[Disable].

Na HRV, ktoré sú súčasťou cieľov režimu 
prevádzky synchronizácie, je možné vykonať 
nižšie popísané nastavenia.
Napriek tomu toto menu nastavenia sa zobrazí aj 
v prípade, ak HRV nie sú súčasťou cieľov, ale 
akékoľvek nastavenia vykonané v tomto menu 
neurobia nič.
• Režim vetrania: V tomto okne nastavte režim vetrania. 

Z roletového menu (pozri (19)) vyberte 
jedno z Automatika / Výmena tepla / 
Obkročenie / Bez zmeny.

• Hodnota vetrania: V tomto okne nastavte hodnotu 
vetrania. Z roletového menu (pozri 
(20)) vyberte jedno Auto (Normal) / 
Nízky (Normal) / Vysoký (Normal) / 
Auto (Osvieženie) / Nízky 
(Osvieženie) / Vysoký (Osvieženie) 
/ Žiadna zmena.

Po vytvorení pokročilých nastavení stlačte tlačidlo [OK] a 
vráťte sa na obrazovku 3 na predchádzajúcej strane. 
Stlačením tlačidiel [OK] na obrazovke 3 a obrazovke 2 sa 
súvisle vrátite na obrazovku 1 na predchádzajúcej strane.
Nasledujúci krok je určenie názvu jednoduchej 
synchronizácie s následným nastavením platnosti / 
neplatnosti. (Podrobnosti o týchto nastaveniach sú 
popísané na nasledovnej strane.)

Obrazovka 4 Pokročilé nastavenia

17

18

19

20
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Operácia menu systémových nastavení

Obrazovka 6 Jednoduchá synchronizácia 

1. Z menu zobrazeného na strane 63 vyberte Simple 
Interlock (Jednoduchá synchronizácia).

2. Ako je zobrazené na obrázku obrazovky 5 na ľavej 
strane, zobrazí sa obrazovka jednoduchá 
synchronizácia.

3. Z (1) vyberte program jednoduchej synchronizácie, 
kde chcete zmeniť názov.

4. Stlačením tlačidla [Modify Name] (pozri (2)) sa 
zobrazí klávesnica, kde môžete zadať požadovaný 
názov funkcie synchronizácie. (Názov funkcie 
jednoduchej synchronizácie môže obsahovať 
maximálne 16 znakov.)

Poslednou vecou, ktorú je potrebné vykonať, je 
prepnúť medzi nastaveniami platnosť / neplatnosť 
funkcie jednoduchej synchronizácie. 
Na obrazovke nastavenia jednoduchej 
synchronizácie zobrazenej na obrazovke 6 dodržte 
nižšie popísané kroky:
Z (1) vyberte program jednoduchej synchronizácie, 
kde chcete prepnúť medzi nastaveniami 
Odblokovať / Zablokovať. 

Potom stlačením tlačidla (2) sa prepne medzi 
nastaveniami Odblokovať / Zablokovať. 

Na zobrazenej obrazovke potvrdenia stlačte 
tlačidlo [Yes] pre vykonanie zmeny alebo tlačidlo 
[No] pre zrušenie zmeny.
Na pravej strane (1) si pozrite zobrazenie 
Odblokovať / Zablokovať pre kontrolu, či je 
nastavenie, ktoré ste vykonali, správne. 

[Poznámka] 
Aj v prípade, ak sa vykoná Jednoduchá 
synchronizácia, nie sú aktivované, 
ak nevyberiete tlačidlo Odblokovať.

Obrazovka 5 Jednoduchá synchronizácia Zmena názvu jednoduchej synchronizácie

Jednoduchá synchronizácia
Nastavenie Odblokovať/Zablokovať 

1

1

2

2

1.
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1. Z obrazovky 2(A) zobrazenej na strane 63 
prelistujte menu a vyberte Version Information 
(Informácie o verzii).

2. Zobrazí sa obrazovka 1 Informácie o verzii, 
ktorá je zobrazená vľavo.
Obrázok vľavo zobrazuje príklad. Môže sa líšiť 
od aktuálnej verzie.

3. Ak bolo číslo verzie skontrolované, stlačte tlačidlo 
[Close] (1).

Toto je menu pre kontrolu čísla verzie softvéru aktuálne 
používaného intelligent Touch Controller. 
Vo všeobecnosti nie je potrebná kontrola:

Informácie o verziiObrazovka 1 Informácie o verzii

1

Operácia menu systémových nastavení
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Preventívne opatrenia
Prepínač Odblokovať (ON) / Zablokovať (OFF) vnútornú batériu

intelligent Touch Controller je vybavený vnútornými batériami v snahe spustiť hodiny počas výpadkov elektriky, ako aj pre uloženie 
údajov v priebehu výpadkov elektriky pri použití nadštandardnej výbavy Proporcionálny rozvod elektrického napájania. Batérie je 
možné odblokovať a zablokovať použitím prepínačov zobrazených na obrázku nižšie.
Hodiny a Proporcionálny rozvod elektrického napájania nebudú fungovať správne, ak dôjde k výpadku elektriky, ak je 
tento prepínač vypnutý OFF.
Prepínače sú zapnuté ON pri inštalácii jednotky. Nedotýkajte sa ich s výnimkou prípadu, keď sa na dlhú dobu vypne 
elektrické napájanie. (Podrobnosti o tom čo robiť, ak sa elektrické napájanie vypne na dlhú dobu, nájdete na nasledovnej 
strane.)

<Umiestnenie a nastavenie prepínačov>

Poznámka
• Nedotýkajte sa iných prepínačov.
• Zabráňte zapnutiu ON a Vypnutiu OFF 

nadmernou silou; inak to môže viesť 
k poškodeniu alebo poruche dielov.

OFF

ON

je umiestnenie gombíka. RESET

Ako je zobrazené na obrázku, použitím úzkeho skrutkovača nastavte prepínač batérie na ľavej strane tohto ovládača na OFF 
(horná strana gombíka prepínača) alebo ON (spodná strana gombíka prepínača).
(Vypnutím prepínača do polohy OFF sa nevymažú nastavenia pre skupiny, zóny alebo plán.)
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Údržba

• Ak je znečistený povrch LCD alebo hlavnej jednotky intelligent Touch Controller, nečistotu utrite kúskom látky namočenej 
v zriedenom neutrálnom čistiacom prostriedku a poriadne vyžmýkajte.

Poznámka

Údržba LCD

Ak sa výrobok vypne na dlhé obdobie

Ak je intelligent Touch Controller ponechaný dlhú dobu vypnutý (6 mesiacov a dlhšie), 
vypnite prepínač údržby batérie do polohy OFF.
• intelligent Touch Controller má vstavanú batériu pre obsluhu hodín v prípade poruchy elektrického napájania.
 Batéria zmienená vyššie je iba pre prípad poruchy a môže sa úplne vybiť, ak elektrické napájanie nie je pripojené dlhú dobu.
 Výkon vydrží celkovo asi 2 roky, ak nie je pripojené elektrické napájanie.

• Ak chcete použiť intelligent Touch Controller znova, prepnite prepínač do polohy ON.

Ako je zobrazené na obrázku, použitím úzkeho skrutkovača nastavte prepínač batérie na ľavej strane tohto ovládača na OFF 
(horná strana gombíka prepínača) alebo ON (spodná strana gombíka prepínača).
Vypnutím prepínača do polohy OFF sa nevymažú nastavenia pre skupiny, zóny alebo plán.

  [Nastavenie prepínača]

Poznámka
• Nedotýkajte sa iných prepínačov.
• Zabráňte zapnutiu ON a Vypnutiu OFF 

nadmernou silou; inak to môže viesť 
k poškodeniu alebo poruche dielov.

Ak sú elektrické komponenty intelligent Touch Controller nabité statickou elektrikou, môže spôsobiť 
poruchu.
Pred akoukoľvek činnosťou s ovládačom nezabudnite vybiť statickú elektriku nahromadenú vo vašom tele.
Ak chcete na sebe vybiť statickú elektriku, dotknite sa uzemneného kovového predmetu (ovládací panel a 
pod.).

RESET

je umiestnenie gombíka.

OFF

ON

UPOZORNENIE
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Nepoužívajte riedidlo, organické rozpúšťadlo, silný roztok kyseliny a pod.
Tlač môže byť neostrá alebo rozmazaná a so zmenenou farbou.
Silné trenie tvrdou látkou môže spôsobiť poškodenie zobrazovacej jednotky z tekutých kryštálov.
Nečistoty vždy odstráňte jemnou vlhkou handrou.
Ak sa na jednotku dostanú kvapky vody a na zobrazovacej jednotke z tekutých kryštálov sú prilepené fľaky, 
môže sa vytvoriť škvrna a povrchová vrstva sa môže odlúpiť.
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Odstraňovanie problémov
Pred servisom výrobku

Položka Popis a nápravná činnosť

Ak je pre podsvietenie intelligent Touch Controller nastavené Automatické 
vypnutie podsvietenia, osvetlenie sa vypne, ak určitý čas nedošlo k dotyku 
obrazovky.
Obrazovky sa dotknite dodaným perom. Displej sa opäť rozsvieti.

Displej intelligent Touch Controller sa 
vypol.

Automatické vypnutie podsvietenia je funkcia pre automatické vypnutie 
podsvietenia, ak určitý čas nedošlo k dotyku obrazovky.
Ak je zobrazené Konfigurovať / Podrobnosti, Systémové nastavenia a pod. 
podsvietenie sa automaticky nevypne.

Podsvietenie sa nevypne, ak je 
Automatické vypnutie podsvietenia 
nastavené na OFF.

intelligent Touch Controller nie je 
možné ovládať a monitorovanie nie je 
k dispozícii.

Stlačte a držte stlačené tlačidlo RESET naľavo obrazovky intelligent Touch 
Controller na 5 sekúnd.
Stlačením vypínača sa intelligent Touch Controller inicializuje.
Stlačením tohto vypínača sa nevymažú nastavenia pre skupiny, zóny alebo 
plán.

intelligent Touch Controller

Poznámka
• Nedotýkajte 

sa iných 
prepínačov.

• Zabráňte zapnutiu 
ON a Vypnutiu OFF 
nadmernou silou; 
inak to môže viesť 
k poškodeniu 
alebo poruche 
dielov.

Ak sú elektrické komponenty intelligent Touch Controller nabité 
statickou elektrikou, môže spôsobiť poruchu.
Pred akoukoľvek činnosťou s ovládačom nezabudnite vybiť 
statickú elektriku nahromadenú vo vašom tele.
Ak chcete na sebe vybiť statickú elektriku, dotknite sa 
uzemneného kovového predmetu (ovládací panel a pod.).

RESET

RESET

Stlačte tlačidlo 
RESET pod 
vyrazeným 
nápisom RESET 
niečim ostrým.

UPOZORNENIE
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intelligent Touch Controller je navrhnutý takým spôsobom, aby bolo počuť 
bzučanie, ak sa stlačí akákoľvek časť obrazovky. To je normálne.

Položka Popis a nápravná činnosť

Na obrazovke Monitorovanie je počuť 
bzučiak, ak sa stlačí plocha, ktorá nie 
je vyhradená pre tlačidlo.

Ak sa zobrazí obrazovka Monitorovanie, obrazovka je aktualizovaná každé 
3 sekundy, aby sa zobrazil najnovší stav klimatizácií. Pri aktualizácii môže 
obrazovka vyzerať tak, že bliká. To je normálne.

Obrazovka bliká v pravidelných 
intervaloch.

Aktualizácia displeja môže trvať určitý čas v závislosti od stavu komunikácie 
s pripojenými klimatizáciami. Aktualizácia sa vykoná za niekoľko sekúnd.

Dotykom obrazovky intelligent Touch 
Controller sa zobrazenie hneď 
nezmení.

V určitej časti LCD intelligent Touch Controller môžu byť niektoré body, 
ktoré nikdy nesvietia alebo svietia stále. To je normálne.
LCD môže inherentne vytvárať nerovnosti v dôsledku zmeny teploty, čo je 
normálne.

LCD

Na obrazovke Monitorovanie zóny nie je zobrazená značka filtra alebo prvku 
vypnutá s výnimkou prípadu, ak sú značky filtra alebo prvku všetkých 
klimatizácii v zóne resetované.
Skontrolujte akúkoľvek klimatizáciu, ktorá zobrazuje značku čistenia mimo 
klimatizácií čistených v zóne.

Na obrazovke Monitorovanie zóny 
intelligent Touch Controller bola 
zobrazená značka filtra alebo prvku 
pre určitú zónu.
Čistenie filtra alebo prvku klimatizácií a 
reset značky čistenia diaľkovým 
ovládačom nevypne značku filtra alebo 
prvku.

Polohy tlačidiel na dotykovom paneli môžu byť časom posunuté. Pozrite 
stranu 90 a vykonajte kalibráciu dotykového panela.

Stlačením tlačidla operácie na 
obrazovke intelligent Touch Controller 
sa rozoznie bzučiak, ale operácia sa 
neprijme.

Pri pridaní klimatizácie, ktorá sa má pripojiť k intelligent Touch Controller, 
je potrebné spustenie preskúšania Intelligent Touch Controller, ako aj 
klimatizácie.

* Pri spustení preskúšania intelligent Touch Controller kontaktujte vášho 
zástupcu.

Klimatizácia, ktorá sa má pripojiť 
k intelligent Touch Controller, bola 
pridaná , alebo pridaná klimatizácia sa 
nedá monitorovať na obrazovke 
Monitorovanie Intelligent Touch 
Controller.

Ak je pripojené iPU, rozhranie pre použitie v sieti BACnet®, nie je možné 
pomocou intelligent Touch Controller vykonať nastavenie Povolený / Zakázaný. 
Ak sa vykonáva ovládanie dvomi intelligent Touch Controller, jeden z dvoch 
intelligent Touch Controller nemôže vykonať nastavenie Povolený / Zakázaný.

intelligent Touch Controller 
neumožňuje nastavenie Povolený / 
Zakázaný diaľkového ovládača.

Pred servisom výrobku
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Ovláda sa indikácia centrálneho systému na obrazovke Monitorovanie tak, 
ako je zobrazené nižšie?

Táto indikácia je zobrazená v nasledovných prípadoch.

Ak je k intelligent Touch Controller pripojené iPU, rozhranie pre použitie v sieti 
BACnet®, pre iPU, rozhranie pre použitie v sieti BACnet®, je k dispozícii 
nastavenie zákazu ovládania nízkeho rádu.
Zákaz ovládania nízkeho rádu je nastavenie, ktoré zakazuje obsluhu 
klimatizácii z intelligent Touch Controller centrálnej správy a ovládača ON/OFF 
a umožňuje vykonanie príkazov z iPU, rozhrania pre použitie v sieti BACnet®. 
Ak sa vykoná toto nastavenie, na intelligent Touch Controller je zobrazená 
indikácia ovládania centrálnym systémom.
Ak sa toto nastavenie nevykoná, indikácia ovládania centrálnym systémom 
zmizne a k dispozícii je ovládanie pomocou intelligent Touch Controller.

Položka Popis a nápravná činnosť

Na obrazovke Monitorovanie intelligent 
Touch Controller nie sú zobrazené 
tlačidlá Kolektívna prevádzka, Štart a 
Stop a prevádzka klimatizácii nie je 
možná.

Pred servisom výrobku

Indikácia centrálne ovládaného systému?
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Možné sú nasledovné príčiny. Skontrolujte nasledovné.
1. Vykonalo sa zastavenie prevádzky diaľkovým ovládačom klimatizácie?
2. Ak je dodatočne pripojená k tejto jednotke centrálna jednotka, vykonala sa 

operácia zastavenia centrálnou jednotkou?
3. Bolo prerušené elektrické napájanie klimatizácie?
4. Je plán zastavenia klimatizácie registrovaný funkciou plánu jednotky?
5. Je aktivovaná funkcia optimalizácie režimu vykurovania tejto jednotky?
 Vyššie uvedená funkcia zastaví klimatizáciu v priebehu režimu prevádzky 

vykurovanie, aby sa zabránilo teplému vzduchu, keď je tepelný spínač 
vypnutý. (Podrobnosti nájdete na str. 45, 46.)

Položka Popis a nápravná činnosť

Klimatizácia by mala byť v prevádzke, 
ale sa zastavila.

Možné sú nasledovné príčiny. Skontrolujte nasledovné.
1. Vykonala operácia spustenia diaľkovým ovládačom klimatizácie?
2. Ak je dodatočne pripojená k tejto jednotke centrálna jednotka, vykonala sa 

operácia spustenia centrálnou jednotkou?
3. Je plán spustenia klimatizácie registrovaný funkciou plánu jednotky?
4. Je aktivovaná funkcia Hranica teploty tejto jednotky?
 Vyššie uvedená funkcia automaticky ovláda klimatizáciu, aby sa zabránilo 

nadmernému zvýšeniu alebo zníženiu izbovej teploty. (Podrobnosti nájdete 
na str. 42-44.)

Klimatizácia by sa mala zastaviť, 
ale je v prevádzke.

Možné sú nasledovné príčiny. Skontrolujte nasledovné.
1. Je nastavená teplota alebo režim prevádzky zmenená(ý) diaľkovým 

ovládačom klimatizácie?
2. Ak je dodatočne pripojená k tejto jednotke centrálna jednotka, je nastavená 

teplota alebo režim prevádzky zmenená(ý) centrálnou jednotkou?
3. Je plán zmeny nastavenej teploty alebo režimu prevádzky registrovaný 

funkciou plánu jednotky?
4. Je aktivovaná funkcia Automatická zmena tejto jednotky?
 Vyššie uvedená funkcia automaticky zmení režim prevádzky a nastavenú 

teplotu klimatizácie pre udržanie optimálnej izbovej teploty. (Podrobnosti 
nájdete na str. 37-41.)

Bola zmenená nastavená teplota alebo 
režim prevádzky klimatizácie.

Pred servisom výrobku
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Indikácia vynúteného 
zastavenia systému?

Je indikácia vynúteného zastavenia systému na obrazovke Monitorovanie taká, 
ako je zobrazené nižšie?
Táto indikácia je zobrazená v nasledovných prípadoch.

Ak príkaz vynúteného zastavenia vstup zariadenia centrálnej správy (centrálny 
diaľkový ovládač, ovládač ON/OFF a pod.) vrátane intelligent Touch Controller, 
indikácia zmizne.
Vstup príkazu vynútenia zastaví všetky klimatizácie pripojené k zariadeniu 
centrálnej správy. Ak je príkaz vstup, klimatizácie sa nedajú ovládať ani 
zariadením centrálnej správy a ani diaľkovým ovládačom.
Ak je príkaz vstupu vynúteného zastavenia zrušený, vynútené zastavenie 
systému zmizne, čo umožní ovládanie intelligent Touch Controller.

Položka Popis a nápravná činnosť

Na obrazovke Monitorovanie intelligent 
Touch Controller nie sú zobrazené 
tlačidlá Kolektívna prevádzka, Štart a 
Stop a prevádzka klimatizácii nie je 
možná.

Pred servisom výrobku
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1-00 1-01

Vonkajšia 
jednotka

Vonkajšie jednotky:
1-00 a 1-01 
sa spustia 
podľa plánu.

Spustenie vnútornej 
jednotky: 1-00 funkciou 
jednoduchá synchronizácia 
zastaví 1-01.

i-Touch 
Controller

Klimatizácia sa môže zastaviť funkciou ovládania jednoduchej synchronizácie.
Skontrolujte nastavenia funkcie jednoduchej synchronizácie. 

V príklade popísanom nižšie klimatizačná jednotka: 1-01 nebude fungovať.
Naraz obe jednotky: 1-00 a 1-01 sú spustené, potom jednotka: 1-01 sa zastaví 
funkciou ovládania jednoduchej synchronizácie.

Položka Popis a nápravná činnosť

Klimatizačná jednotka nepracuje.

Pred servisom výrobku

V takom prípade ale jednotka: 1-01 bola naplánovaná na spustenie, funkcia 
ovládania jednoduchej synchronizácie ju zastaví. 
        Zdá sa, že jednotka nebola spustená.

103

EM04A055E.qxp  13/12/18 4:03 pm  Page 103



Porucha núdzového postupu pre intelligent Touch Controller

Ako dočasné opatrenie predtým ako pracovníci servisu zistia problém, 
vypnite vypínač elektrického napájania intelligent Touch Controller. 
To umožní všetky druhy prevádzky s diaľkovým ovládačom klimatizácií do 
približne 5 minút.
Ak existuje nejaké iné zariadenie centrálnej správy, vypnite elektrické 
napájanie všetkých zariadení.

Položka Popis a nápravná činnosť

Porucha vznikne v intelligent Touch 
Controller, ak je diaľkové ovládanie 
zablokované pomocou intelligent 
Touch Controller a nastavenie 
spustenia / zastavenia a pod. 
klimatizácií sa nedá vykonať.

104
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Ak to je požadované nastavenie jasu, kontrastu obrazovky a hlasitosti bzučiaka

Jas, kontrast obrazovky a hlasitosť bzučiaka sú správne nastavené vo 
výrobnom závode pred dodaním, ale v prípade, kedy je obrazovku zle vidieť 
a bzučiak ťažko počuť, napríklad podľa aktuálnych podmienok inštalácie a 
používania, je možné nastaviť jas, kontrast obrazovky a hlasitosť bzučiaka 
nasledovným spôsobom.

Položka Popis a nápravná činnosť

Požaduje sa nastavenie jasu, 
kontrastu obrazovky a hlasitosti 
bzučiaka.

Nastavte silu (premenlivý odpor) na ľavej strane intelligent Touch Controller 
skrutkovačom pri kontrole každej úrovne.
Prepínače zvuku bzučiaka, jasu a kontrastu obrazovky sú umiestnené 
postupne od vrchu tak ako je zobrazené nižšie.

  [Spôsob nastavenia]

Ak sú elektrické komponenty intelligent Touch Controller nabité 
statickou elektrikou, môže spôsobiť poruchu.
Pred akoukoľvek činnosťou s ovládačom nezabudnite vybiť 
statickú elektriku nahromadenú vo vašom tele.
Ak chcete na sebe vybiť statickú elektriku, dotknite sa 
uzemneného kovového predmetu, napr. ovládacieho panelu.

Poznámka
• Keďže každá sila je súčasť presného komponentu, 

neotáčajte prepínač sily nadmernou silou.
   Je potrebné poznamenať, že porucha je spôsobená prepínačom.
• Nedotýkajte sa iných prepínačov.
 Hlasitosť bzučiaka jas podsvietenia tekutými kryštálmi je možné 

nastaviť prepínačom tak, ako je popísané na schéme vyššie, 
ale nastavenie obvykle nie je potrebné.

RESET

Nastavenie 
hlasitosti bzučiaka

Nastavenie 
kontrastu

Nastavenie jasu 
podsvietenia tekutými 
kryštálmi

hlasné slabé

jas tma

svetlý tmavý

UPOZORNENIE
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Pripojenie adaptéra zjednotenia umožňuje použitie kontaktu pre normálny a nenormálny signál prevádzky a kolektívne spustenie/zastavenie 
s kontaktom. Podrobnosti sa dozviete od predajcu, u ktorého ste kúpili výrobok.
Tiež pripojením adaptéra D III NET-plus je možné dodatočne ovládať a monitorovať vnútorné jednotky 64 skupín (intelligent Touch 
Controller plus D III NET – plus adaptér–celkovo 128 skupín).

Centrálny panel monitorovania
Kolektívne spustenie, 
zastavenie a chyba 
monitorovania 
s kontaktom

Operácia monitorovania s vašim e-mailom počítača použitím 
nadštandardného softvéru intelligent Touch Controller.
(Voliteľne je potrebný webový softvér intelligent Touch Controller)

Zjednocovací adaptér 
pre ovládanie počítačom

CN2 LAN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2 F1,F2 F1,F2

F1,F2 F1,F2

Adaptér D III NET-plus

RS-232C

Vonkajšia 
jednotka

Vonkajšia 
jednotka

Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek je maximálne 
64 jednotiek, kde sa používa nadštandardná výbava 
softvér proporcionálneho rozvodu elektrického napájania.

Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek je maximálne 
64 jednotiek, keď sa používa nadštandardná výbava 
softvér proporcionálneho rozvodu elektrického napájania.

Maximálne 64 skupín

Maximálne 64 skupín

Maximálne 16 jednotiek

Maximálne 16 jednotiek

Príkaz vynúteného zastavenia

Merač (max. 3 jednotky)

Kde sa používa nadštandardná 
výbava softvér proporcionálneho 
rozvodu elektrického napájania

Merač (max. 3 jednotky)

Elektrické napájanie
100 - 240 V str.

50/60 Hz

L
N

L,N
(L1,L2)

vypínačPoistka (10A)

Uzemňovacie práce

Nadštandardná výbava
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Kde sa používa nadštandardná 
výbava softvér proporcionálneho 
rozvodu elektrického napájania
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Špecifikácia

Rozmery

 Napájanie

Príkon

Vstup vynúteného zastavenia

Veľkosť

Hmotnosť (váha)

AC100 - 240V   50/60Hz

Maximálne 10 W

230 × 147 × 107 (W × H × D)

1,2 kg

Normálne otvorený kontakt

Prúd kontaktu približne 10 mA

Špecifikácia a vzhľad výrobku sa môže meniť za účelom vylepšenia bez predchádzajúceho upozornenia.

14
7 90

230 50 57

Špecifikácia

107

EM04A055E.qxp  13/12/18 4:03 pm  Page 107



Popredajný servis

Popredajný servis

108

• Pre opravu výrobku pripravte nasledovné 
informácie

• Oprava po záručnej dobe pre opravu zdarma
Spojte sa s predajcom. Ak je možné zachovať funkcie opravou, 
výrobok bude opravený podľa požiadaviek a zákazníkovi bude 
vyúčtovaná čiastka na zaplatenie.
(Záručná doba ... jeden rok počnúc dátumom inštalácie)

• Model

• Dátum inštalácie

• Okolnosti - čo najpodrobnejšie

• Adresa, meno, telefónne číslo

• Otázky
V prípade popredajného servisu sa spojte s predajcom, 
u ktorého ste kúpili výrobok alebo s najbližším servisom.

• Prenos
Prenos vyžaduje profesionálnu techniku. Spojte s predajcom, u 
ktorého ste kúpili výrobok alebo s najbližším servisom.
Zákazníkovi budú vyúčtované výdavky potrebné na prenos.
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EM04A055E FS(1002)

Sídlo spoločnosti:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku,
Osaka, 530-8323 Japonsko

Kancelária v Tokiu:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgicko
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