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INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Szanowny Kliencie:
Dziękujemy za wybór produktu FERROLI. Ten produkt jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń i badań nad projektem i
został wykonany z materiałów o najwyższej jakości i w najnowocześniejszej technologii. Znak CE gwarantuje, że urządzenie
spełnia wszystkie odnośne dyrektywy europejskie. Stały nadzór nad produktami FERROLI gwarantuje ich bezpieczeństwo, jakość
i niezawodność.
Podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez zapowiedzi w związku z doskonaleniem produktu.

Jeszcze raz dziękujemy.
FERROLI

Producent nie bierze odpowiedzialności za niedokładność danych zawartych w niniejszej instrukcji wynikającą z błędów w
druku lub transkrypcji.
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie, bez powiadomienia i zgodnie z własnym
uznaniem zmian lub udoskonaleń produktów katalogowych.
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WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
Niniejszy dokument stanowi jedną z instrukcji wchodzących w skład Dokumentacji Techniczno-Ruchowej („DTR”)
opisywanego urządzenia. Niektóre instrukcje wchodzące w skład DTR są przeznaczone dla końcowego
użytkownika, inne - dla firmy instalacyjnej, dlatego podane informacje są różne bo różne są cele jakim mają służyć.
W poniższej tabeli są wymienione najważniejsze zagadnienia zawarte w obu dostępnych instrukcjach:
ZAGADNIENIE
Informacje ogólne:
Właściwości
Opis urządzenia, wersje i wyposażenie dodatkowe.
Opis techniczny
Dane techniczne
Wymiary
Parametry wyposażenia dodatkowego
Schemat połączeń elektrycznych
Środki bezpieczeństwa:
Ogólne ostrzeżenia i środki ostrożności:
Niewłaściwe użycie
Montaż:
Transport
Zabudowa urządzenia
Rozruch
Użycie
Rutynowe utrzymanie ruchu
Serwis i części zamienne
Usuwanie zakłóceń i usterek

INSTRUKCJA
OBSŁUGI TECHNICZNEJ (1) INSTALACJI I UŻYCIA
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●

(1): Nie wchodzi w zakres dostawy urządzenia

Przechowywać DTR w suchym miejscu i chronić przed zniszczeniem w celu wykorzystania w przyszłości (przez
min. 10 lat).
Zapoznać się dokładnie z całą treścią niniejszej instrukcji. Zwrócić szczególną uwagę na zalecenia do
użytkowania podane w punktach oznaczonych słowem sygnałowym „NIEBEZPIECZEŃSTWO" lub
„OSTRZEŻENIE", ponieważ ich zlekceważenie może spowodować urazy lub uszkodzenie urządzenia i/lub
innych składników majątkowych.
W przypadku wystąpienia sytuacji odbiegających od normy, które nie są opisane w niniejszej instrukcji należy
zwrócić się do lokalnego centrum pomocy technicznej.
Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użycia urządzenia lub
wynikające z nieznajomości bądź powierzchownej znajomości informacji podanych w niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie instrukcji podanych w DTR lub niewłaściwa instalacja urządzenia może spowodować
unieważnienie gwarancji producenta stosownie do zapisów zawartych w karcie gwarancyjnej.
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OPIS URZĄDZENIA
PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
Klimakonwektor kasetowy jest przeznaczony do obróbki powietrza zewnętrznego zarówno w okresie zimowym jak
i letnim. Urządzenie należy zainstalować w suficie podwieszanym wraz z ozdobną kratką dostarczoną wraz z nim.
DOSTĘPNE WERSJE
MODEL
400
600
850
1500
400-4
750-4

Ta nowa generacja klimakonwektorów kasetowych jest dostępna
w układzie 2 rurowym: w 4 wersjach wymiarowych o
znamionowej mocy chłodzenia w zakresie od 3,93 do 10,64 kW
oraz w układzie 4 rurowym (-4T) w 2 wersjach wymiarowych o
znamionowej mocy chłodzenia w zakresie od 2,88 do 5,18 kW.

WERSJA
UKŁAD 2
RUROWY
UKŁAD 4
RUROWY

OPIS PODZESPOŁÓW
Klimakonwektor składa się z jednostki podstawowej w skład której wchodzi (i) żebrowy wymiennik ciepła, (ii) zespół
wentylatora z silnikiem typu EC sterowanym falownikiem i osiowym wentylatorem odśrodkowym oraz (iii)
odbieralnik kondensatu z pompą do jego odprowadzania. W środku urządzenia znajduje się skrzynka przyłączy
elektrycznych.
Całość urządzenia uzupełnia zespół kratki wykonanej z tworzywa termoplastycznego składający się z ramki, w
której jest zabudowany filtr i lamele deflektora do kierowania przepływem powietrza oraz z kratki zasysającej
powietrze; z każdej strony kratki znajdują się lamele kierunkowe, których położenie jest ustawiane przez zdalne
sterowanie. Kratka zasysająca jest mocowana w praktyczny sposób umożliwiający łatwy przegląd, konserwację i
czyszczenie filtra.
Urządzenie jest zdalnie sterowane za pomocą ręcznego pilota działającego na podczerwień.
OGÓLNY WIDOK URZĄDZENIA
Na poniższych rysunkach są pokazane części składowe klimakonwektora. W skład urządzenia wchodzi:
Jednostka podstawowa: z wymiennikiem, wentylatorem, pompą i skrzynką przyłączy elektrycznych.
Panel zewnętrzny: wykonany z tworzywa sztucznego, w którym znajduje się: rama, filtr powietrza, lamele
deflektora kierujące strumieniem powietrza i odbiornik sygnału zdalnego sterowania.
Wsporniki: umieszczone w 4 narożach jednostki podstawowej służące do jej podwieszenia i przymocowania
Rura do odprowadzania kondensatu powstałego podczas chłodzenia.
Zawór odpowietrzający: znajduje się w części górnej urządzenia i służy do usuwania powietrza z systemu.
Zawór spustowy: znajduje się w najniższym punkcie odbieralnika kondensatu i służy do usuwania wody z systemu.
Otwór do połączenia z odbieralnikiem kondensatu (tacą) z zaworu trójdrożnego (V3V): służy do przelewania
kondensatu z tacy odbieralnika zaworu trójdrożnego (V3V) do głównego odbieralnika skroplin z urządzenia.
Czujnik poziomu wody

Jednostka
podstawowa
Panel
zewnętrzny

Wsporniki
Rurka do
odprowadzania
kondensatu
Czujnik poziomu wody

Jednostka
podstawowa
Panel
zewnętrzny
Wsporniki

Przyłącze wlotowe wody
z odpowietrznikiem

Wsporniki

Przyłącze wylotowe wody z
odpowietrznikiem
Otwór do podłączenia odbieralnika
skroplin z zaworu trójdrożnego (V3V)

Przyłącze wlotowe wody z
odpowietrznikiem
Otwór do podłączenia odbieralnika
skroplin z zaworu trójdrożnego (V3V)
Przyłącze wylotowe wody z
odpowietrznikiem

Rurka do
odprowadzania
kondensatu

Wsporniki
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SPECYFIKACJE OGÓLNA
Dane techniczne

MODEL
Zasilanie elektryczne
Natężenie przepływu
powietrza
Moc chłodnicza (1)
Natężenie przepływu wody
Spadek ciśnienia wody /opory/
Moc cieplna (2)

Moc cieplna (3)
Natężenie przepływu wody (2)
Natężenie przepływu wody (3)
Spadek ciśnienia wody (2)
Pobór mocy elektrycznej
Poziom ciśnienia
akustycznego (4)

max.
Śred.
min.
max.
Śred.
min.

max.
Śred.
min.
max.
Śred.
min.

max.
Śred.
min.

Przyłącza wymiennika
Przyłącze wymiennika pomocniczego
Waga netto/ brutto jednostki podstawowej
Waga netto/ brutto kratki
Długość
Wymiary opakowania z
Wysokość
jednostką podstawową
Szerokość
Długość
Wymiary opakowania z kratką Wysokość
Szerokość

400

600

717
502
359
3930
3070
2480
676
12
5340
4000
3150
\
\
\
676
\
10.6
27
40
36
28
3/4”
\
16.5/21.5
2.5/4.5
655
290
655
715
123
715

1133
793
567
5580
4350
3520
960
21
7720
5920
4500
\
\
\
960
\
22
42
42
33
26
3/4”
\
23/28
6/9
900
260
900
1035
90
1035

850
1500
230-1-50
1441
1850
1009
1295
721
925
6840
10640
5330
8090
4300
6600
1176
1830
27
34
9370
14380
7250
11290
5500
8440
\
\
\
\
\
\
1176
1830
\
\
23
34
70
124
46
50
36
40
28
33
3/4”
3/4”
\
\
27/33 29/34.5
6/9
6/9
900
900
330
330
900
900
1035
1035
90
90
1035
1035

400-4

750-4

717
502
359
2880
2190
1800
495
14.5
\
\
\
4730
3600
2980
\
407
29.1
27
40
36
28
3/4”
1/2"
17/23
2.5/4.5
655
290
655
715
123
715

1233
863
617
5180
3940
3260
891
12
\
\
\
7410
5640
4670
\
636
42
50
42
34
26
3/4”
1/2"
28/34
6/9
900
330
900
1035
90
1035

J.M
V-f-Hz
m3/h
m3/h
m3/h
W
W
W
l/h
kPa
W
W
W
W
W
W
l/h
l/h
kPa
W
dB(A)
dB(A)
dB(A)
“
“
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm

(1) Temperatura powietrza T=27°C (temp. suchego termometru) /19°C (temp. mokrego termometru); temperatura
wody na wlocie/ wylocie: 7°/12°C przy przepływie powietrza dla max. prędkości obrotowej wentylatora; dla średnich
i minimalnych obrotów wentylatora; przepływ wody taki, jak przy max. prędkości.
(2) Temperatura powietrza T=20°C (temp. suchego termometru); temperatura wody na wlocie = 50°C, przepływ
wody - jak przy chłodzeniu.
(3) Temperatura powietrza T=20° (temp. suchego termometru); temperatura wody na wlocie/ wylocie: 70°/60°C;
przy przepływie powietrza dla max. prędkości obrotowej wentylatora; dla średnich i minimalnych obrotów
wentylatora; przepływ wody taki, jak przy max. prędkości.
(4) Ciśnienie akustyczne w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m3 i przy czasie pogłosu 0,5 sek.
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DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Dostępne wyposażenie dodatkowe dla tej kategorii klimakonwektorów:
-

Panel do montażu pilota zdalnego sterowania na ścianie wraz z kablem

Wyposażenie dodatkowe do przymocowania pilota zdalnego sterowania na ścianie. Opis zdalnego sterowanie i
procedura montażu panelu - patrz instrukcja dostarczona wraz z pilotem.
-

Zawór trójdrożny VTV (konieczny przy pracy w trybie chłodzenia)

Zawór trójdrożny jest konieczny do sterowania temperaturą pomieszczenia i do blokady dopływu wody chłodzącej
do wymiennika w przypadku zbyt dużej ilości nagromadzonego kondensatu.
Ten rodzaj zaworu jest konieczny w przypadku użycia klimakonwektora w trybie pracy letniej aby nie doszło do
zbytniego schłodzenia urządzenia przy zatrzymanym wentylatorze i tym samym aby uniknąć niepożądanego
powstawania kondensatu w obudowie urządzenia.
-

Odbieralnik kondensatu (taca) z zaworu 3-drożnego (V3V)

Jest wykonany w formie tacy z tworzywa sztucznego i służy do odbioru kondensatu powstającego w nieizolowanych
połączeniach hydraulicznych oraz w zespole zaworu trójdrożnego (V3V) (o ile jest używany) podczas pracy w trybie
letnim (jest to opcja zalecania do użycia podczas pracy w trybie chłodzenia).
Wyposażenie dodatkowe kompatybilne z poszczególnymi wersjami klimakonwektorów
Jednostka
podstawowa

Panel do montażu pilota
zdalnego sterowania na
ścianie wraz z kablem

Zespół zaworu
trójdrożnego (V3V) dla
wymiennika główn.

Zespół zaworu trójdrożnego
(V3V) dla wymiennika
pomocniczego

Odbieralnik kondensatu
(taca)

400
600
850
1500
400-4
750-4

Rem W1
Rem W1
Rem W1
Rem W1
Rem W1
Rem W1

VT1
VT2
VT2
VT2
VT1
VT2

\
\
\
\
VT3
VT4

BC1
BC2
BC2
BC2
BC1
BC2

GRANICZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW PRACY
Poniższa tabela podaje graniczne wartości parametrów pracy urządzenia:
Model
400
600
850
1500
400-F
750-F
Wymiennik główny Blok chłodzenia/grzania
tylko chłodzenie
Min. natężenie przepływu (l/h) 132
176
264
264
88
198
Max. natężenie przepływu
1110 1480
2220
2220
740
1665
(l/h)
Max. temperatura (°C)
70
Min. temperatura (°C)
5
Max. ciśnienie (bar)
16
Temperatura suchego termometru [°C]

Temperatura
mokrego
termometru
[°C]

Min. temperatura
wody na wlocie

400-F
750-F
Wymiennik główny tylko grzanie
66
88
555

740

W celu uniknięcia tworzenia kondensatu we wnętrzu
urządzenia, minimalna temperatura wody nie może
być niższa od wartości granicznej odczytanej z
wykresu pokazanego na rysunku obok; ta wartość
jest zależna od temperatury i wilgotności
powietrza w pomieszczeniu.
Podane wartości graniczne dotyczą pracy z
minimalną prędkością (obrotową wentylatora).

Wilgotność
względna
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DOBÓR MODELU KLIMATYZATORA.
KRYTERIA WYBORU
Przykład wyboru:
Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób korzystania z wykresów i tabel zawartych w dokumentacji technicznej
przy doborze klimatyzatora. Przy wyborze urządzenia założono, że będzie ono wykonane w 2 różnych wersjach
pracujących w takich samych warunkach roboczych:
A) w układzie 2 rurowym do ogrzewania i chłodzenia
B) w układzie 4 rurowym
Należy dobrać model zapewniający dotrzymanie poniższych parametrów:
Całkowita moc chłodzenia 4300 [W]
Min. moc powodująca wyczuwalny efekt chłodzenia 3300 [W]
Temperatura otoczenia, robocza 27 [°C] (termometr suchy) / 19 [°C] (termometr mokry)
Te parametry muszą być osiągalne przy średniej prędkości obrotowej wentylatora
Moc cieplna 5900 [W]
Temperatura otoczenia, robocza 20 [°C] (termometr suchy)
Objętość wody jest taka sama jak przy pracy w trybie chłodzenia
Te parametry muszą być osiągalne przy średniej liczbie obrotów wentylatora
DOBÓR MODELU KLIMAKONWEKTORA (DO ZABUDOWY W UKŁADZIE 2 RUR)
Wartości parametrów “MOC CHŁODZENIA I GRZANIA” dotyczą pracy wentylatora z max. liczbą obrotów. Za
pomocą współczynników korekty podanych w tabeli „ZMIANA WYDAJNOŚCI WRAZ ZE ZMIANĄ ZADANEJ
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ” można wyznaczyć wydajność (moc) przy średnich i minimalnych obrotach
wentylatora. Dlatego, aby móc korzystać z załączonych tabel należy ponownie obliczyć wymagane parametry dla
pracy z max. liczbą obrotów wentylatora.
Porównując wartości podane w tabelach dla różnych modeli klimakonwektora, widać, że najbardziej odpowiednim
modelem zapewniającym wymagane wydajności (grzania i chłodzenia) jest model 600, który zapewnia:
Moc całkowitą przy max. obrotach wentylatora = 5580 [Watt]
Moc całkowitą przy średnich obrotach wentylatora = 4352 [Watt]
Warunki robocze w trybie chłodzenia
Obliczenie parametrów pracy koniecznych do uzyskania wymaganych wyników.
Używając w tym celu tabeli "ZMIANA WYDAJNOŚCI WRAZ ZE ZMIANĄ ZADANEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ"
właściwej dla wybranego modelu uzyskuje się poniższe wartości:
Całkowita konieczna moc chłodzenia przy max. obrotach wentylatora Pftot,max = 4300/0.78 = 5512 [W]
Moc dająca wyczuwalny efekt chłodzenia przy max. obrotach wentylatora Pfsens,max = 3300/0.78 = 4230 [W]
Mając na względzie, że całkowita moc chłodzenia zależy głównie od temperatury powietrza zmierzonej w
warunkach termometru mokrego, natomiast moc dająca wyczuwalny efekt chłodzenia - od temperatury powietrza
zmierzonej w warunkach termometru suchego, to znając obie te temperatury, widać, że zależność między nimi jest
praktycznie stała i właściwa dla każdego modelu. Dlatego, korzystniejsze jest kierowanie się przy wyborze
wartością całkowitej mocy chłodzenia.
Tabele wydajności chłodzenia dla wybranego modelu klimakonwektora podają całkowitą moc chłodzenia możliwą
do uzyskania w poniższych warunkach:
Temperatura wody na wlocie 7[°C] i ∆t = 5,1 [°C]
Temperatura wody na wlocie 5[°C] i ∆t = 6,9 [°C]
W obu przypadkach moc dająca wyczuwalny efekt chłodzenia jest taka sama i wynosi 4200 [W]
Przyjmując, że temperatura wody na wlocie do klimakonwektora wynosi 7[°C] i ∆t = 5,1 [°C] należy zapewnić
przepływ wody w ilości:

gdzie:
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Qw = natężenie przepływu wody [l/h]
ρw1 = gęstość wody w 10 °C [kg/dm3]
Cp,w1 = ciepło właściwe wody w temperaturze 10°C [J/kg·K]
W powyższy sposób oblicza się parametry wody zasilającej klimakonwektor konieczne do uzyskania całkowitej
wydajności oczekiwanej przy max. prędkości (obrotowej wentylatora). Przyjmując, że wartości podane w tabelach
są ważne i mogą być ponownie obliczone dla identycznej objętości wody, rzeczywista wartość ∆t dla prędkości
średniej (wentylatora) jest następująca:

Stąd, wybrany model i jego parametry pracy w trybie chłodzenia są następujące:
Model 600
Całkowita moc chłodzenia 4300 [W]
Moc powodująca wyczuwalny efekt chłodzenia 4230 · 0.78 = 3300 [W]
Temperatura wody na wlocie 7 [°C]
∆t wody 4 [°C]
Natężenie przepływu wody 928 [l/h]
W punkcie “SPADEK CIŚNIENIA” podano, że spadek ciśnienia na wymienniku główny wynosi 20 [kPa]. Całkowity
spadek ciśnienia (obejmujący stratę ciśnienia na zaworze właściwym dla tego modelu) wynosi 34 [kPa]. Ponieważ
ten spadek ciśnienia nie jest odpowiedni dla parametrów pompy pracującej w systemie należy przyjąć rozwiązanie,
w którym temperatura wody na wlocie, wartość ∆t i wynikający stąd przepływ wody do urządzenia są inne.
Warunki robocze w trybie ogrzewania
W celu uzyskania wymaganej mocy cieplnej należy zweryfikować optymalne warunki zasilania klimakonwektora.
Przy zastosowaniu układu 2-rurowego przyjmuje się, że objętość wody jest taka sama w obu trybach pracy:
chłodzenia i ogrzewania.
Również w tym przypadku należy przyjąć moc konieczną do pracy dla max. prędkością obrotową wentylatora.
Uwzględniając współczynniki korekty podane w tabeli "ZMIANA WYDAJNOŚCI WRAZ ZE ZMIANĄ ZADANEJ
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ" moc cieplna konieczna przy pracy z max. liczbą obrotów wentylatora wynosi Pt,max =
5900/0.78 = 7564 [W].
W tym przypadku wymagana wartość ∆t jest łatwa do uzyskania ponieważ zarówno wydajność jak i moc są stałe.
Przyjmując rzeczywiste natężenie przepływu wody 928 [l/h] obliczona wartość ∆t jest następująca:

gdzie:
Qw = natężenie przepływu wody [l/h]
ρw1 = gęstość wody w 60 °C [kg/dm3]
Cp,w2 = ciepło właściwe wody w temperaturze 60 °C [J/kg·K]
Interpolacja wartości podanych w tabeli „MOC CIEPLNA" dla modelu 600 pokazuje, że w celu uzyskania koniecznej
mocy (grzewczej) temperatura wody zasilającej klimakonwektor musi wynosić 50[°C]. Rzeczywista wartość ∆t dla
średnich obrotów wentylatora wynosi:

Stąd, wybrany model i jego parametry pracy w trybie ogrzewania są następujące:
Model 600
Moc cieplna 5900 [W]
Temperatura wody na wlocie 50.0 [°C]
∆t wody 5.6 [°C]
Natężenie przepływu wody 928 [l/h]
Całkowity spadek ciśnienia w warunkach pracy w trybie chłodzenia dotyczy temperatury średniej wody = 10°C. Tę
wartość należy skorygować przez zastosowanie poprawek podanych w tabeli “WPŁYW TEMPERATURY
ŚREDNIEJ NA SPADEK CIŚNIENIA WODY”. Po obliczeniach, uzyskana całkowita wartość spadku ciśnienia w
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tych warunkach wynosi 28 [kPa].
Jeśli ten spadek ciśnienia nie jest odpowiedni dla parametrów pompy pracującej w systemie należy przyjąć
rozwiązanie, w którym temperatura wody na wlocie, wartość ∆t i przepływ wody do urządzenia są inne.
Z tabeli „POZIOM HAŁASU EMITOWANEGO PRZEZ KLIMAKONWEKTOR" można odczytać poziom hałasu
wytwarzanego przez wybrany model urządzenie dla tych wartości; w omawianym przypadku jest to model 600
pracujący przy średnich obrotach wentylatora, który wytwarza hałas 44 dB [A], co odpowiada ciśnieniu
akustycznemu zmierzonemu w podanych warunkach = 33 dB [a].
WYBÓR B (MODEL URZĄDZENIA DO UKŁADU 4-RUROWEGO)
Wartości parametrów “MOC CHŁODZENIA I GRZANIA” dotyczą pracy wentylatora z max. liczbą obrotów. Za
pomocą współczynników korekty podanych w tabeli "ZMIANA WYDAJNOŚCI WRAZ ZE ZMIANĄ ZADANEJ
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ” /VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO AL VARIAR LA VELOCIDAD CONFIGURADA/
można wyznaczyć wydajności przy średnich i minimalnych obrotach wentylatora. Dlatego, aby móc korzystać z
załączonych tabel należy ponownie obliczyć parametry wymagane do pracy z max. liczbą obrotów wentylatora.
Porównując wartości podane w tabelach dla różnych modeli klimakonwektora, widać, że najbardziej odpowiednim
modelem zapewniającym wymagane wydajności (moce grzania i chłodzenia) jest model 750-4, który zapewnia:
Moc całkowita przy max. obrotach wentylatora = 5180 [Watt]
Moc całkowita przy średnich obrotach wentylatora = 3937 [Watt]
Warunki robocze w trybie chłodzenia
Obliczenie parametrów pracy koniecznych do uzyskania wymaganych wyników.
Używając w tym celu tabeli "ZMIANA WYDAJNOŚCI WRAZ ZE ZMIANĄ ZADANEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ"
właściwej dla wybranego modelu uzyskuje się poniższe wartości:
Całkowita konieczna moc chłodzenia przy max. obrotach wentylatora Pftot,max = 4300/0.76 = 5657 [W]
Moc dająca wyczuwalny efekt chłodzenia przy max. obrotach wentylatora Pfcens,max = 3300/0.76 = 4342 [W]
Tabele wydajności chłodzenia dla wybranego modelu klimakonwektora podają całkowitą moc chłodzenia konieczną
do uzyskania w poniższych warunkach:
Temperatura wody na wlocie 7 [°C] i ∆t = 4.2 [°C]
Temperatura wody na wlocie 5 [°C] i ∆t = 6.2 [°C]
W obu przypadkach moc dająca wyczuwalny efekt chłodzenia jest taka sama i wynosi 4200 [W]
Przyjmując, że temperatura wody na wlocie do klimakonwektora wynosi 7[°C] i ∆t = 4,2 [°C] należy zapewnić
przepływ wody w ilości:

gdzie:
Qw = natężenie przepływu wody [l/h]
ρw1 = gęstość wody w 10 °C [kg/dm3]
Cpw1 = ciepło właściwe wody w temperaturze 10°C [J/kg·K]
W powyższy sposób oblicza się parametry wody zasilającej klimakonwektor konieczne do uzyskania całkowitej
wydajności oczekiwanej przy max. prędkości (obrotowej wentylatora). Przyjmując, że wartości podane w tabelach
są ważne i można je ponownie obliczyć dla tych samych parametrów wody na wlocie, rzeczywista wartość ∆t dla
średnich obrotów wentylatora wynosi:

Stąd, wybrany model i jego parametry pracy w trybie chłodzenia są następujące:
Model 750-4
Całkowita moc chłodzenia 4300 [W]
Moc powodujące wyczuwalny efekt chłodzenia 4392 · 0.76 = 3300 [W]
Temperatura wody na wlocie 7 [°C]
∆t wody 3.3 [°C]
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Natężenie przepływu wody 1156 [l/h]
W punkcie “SPADEK CIŚNIENIA” /PÉRDIDA DE CARGA/ podano, że spadek ciśnienia na wymienniku główny
wynosi 20 [kPa]. Całkowity spadek ciśnienia /strata/ (obejmujący również stratę ciśnienia na zaworze właściwym
dla tego modelu) wynosi 41 [kPa]. Jeśli ten spadek ciśnienia nie jest odpowiedni dla parametrów pompy pracującej
w systemie należy przyjąć rozwiązanie, w którym temperatura wody na wlocie, wartość ∆t i wynikający stąd
przepływ wody do urządzenia są inne.
Warunki robocze w trybie ogrzewania
Do określenia wydajności grzewczej należy posłużyć się tabelą "MOC CIEPLNA” dla modelu 750-4. Zawsze się
przyjmuje, że wartości podane w dokumentacji dotyczą max. prędkości obrotowej wentylatora, dlatego należy
ponownie obliczyć konieczną wydajność grzewczą. Stosując współczynniki korekty podane w tabeli "ZMIANA
WYDAJNOŚCI WRAZ ZE ZMIANĄ ZADANEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ” uzyskuje się następujące wartości:
Moc cieplna wymagana przy max. liczbie obrotów wentylatora Pt,max = 5900/0.76 = 7763 [W]
Z tabeli "MOC CIEPLNA" wynika, że model 750-4 w temperaturze otoczenia 20 [°C] nie może zapewnić wymaganej
mocy grzewczej nawet przy użyciu wody o temperaturze 70 [°C] i dla min. ∆t = ok. 10 [°C]. W takich warunkach
realna największa moc dostarczana przez klimakonwektor przy max. liczbie obrotów wentylatora wynosi 7400 [W].
W tym przypadku konieczna byłaby praca przez cały czas z max. prędkością obrotową wentylatora. Przy takim
założeniu, wymaganą wartość 5900 [W] można uzyskać dla temperatury wody na wlocie = 60[°C] i ∆t = 8.3 [°C].
Konieczne natężenie przepływu wody wynosi:

Qw = natężenie przepływu wody [l/h]
ρw1 = gęstość wody w 60 °C [kg/dm3]
Cp,w2 = ciepło właściwe wody w temperaturze 60 °C [J/kg·K]
Stąd, wybrany model i jego parametry pracy w trybie ogrzewania są następujące:
Model 750-4
Moc cieplna 5900 [W]
Temperatura wody na wlocie 60 [°C]
∆t wody 8.3 [°C]
Natężenie przepływu wody 624 [l/h]
Taki przepływ wody jest zgodny z wartościami granicznymi dla aplikacji podanymi w tabeli „GRANICZNE
WARTOŚCI OPERACYJNE", a spadek ciśnienia na wymienniku odczytany z wykresu podanego w punkcie
„SPADEK CIŚNIENIA” wynosi 40 [kPa]. Całkowity spadek ciśnienia /strata/ (obejmujący również stratę ciśnienia
na zaworze właściwym dla tego modelu) wynosi 54 [kPa].
Jeśli ten spadek ciśnienia nie jest odpowiedni dla parametrów pompy pracującej w systemie, to należy przyjąć
rozwiązanie, w którym temperatura wody na wlocie, wartość ∆t i wynikający stąd przepływ wody do urządzenia są
inne.
Z tabeli „POZIOM HAŁASU EMITOWANEGO PRZEZ KLIMAKONWEKTOR" można odczytać poziom hałasu
wytwarzanego przez wybrany model urządzenie dla tych wartości; w omawianym przypadku jest to model 750-4
pracujący w trybie chłodzenia przy średnich obrotach wentylatora, a w trybie ogrzewania - przy maksymalnych,
który wytwarza hałas odpowiednio 47 i 55 dB [A], co odpowiada ciśnieniu akustycznemu zmierzonemu w podanych
warunkach wynoszącemu odpowiednio 37 i 45 dB [a].

TABELE DOBORU
W poniższych tabelach są podane wydajności chłodzenia i grzania dla różnych warunków pracy klimatyzatora.
Podane wartości dotyczą pracy z max. liczbą obrotów wentylatora dla różnych parametrów przepływu powietrza.
Podano także parametry techniczne modeli klimakonwektora i krzywe charakterystyki spadku ciśnienia wody w
urządzeniu. W tych wartościach uwzględniono również efekt straty ciśnienia na zaworach.
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TABELA DLA MODELU 400

Woda

Moc chłodzenia
ŁĄCZNA

Moc chłodzenia
WYWOŁUJĄCA
ODCZUWALNY EFEKT

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp. na wlocie (term. suchy)

Temp.
na
wlocie

Moc CIEPLNA
Woda

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp.
na
wlocie

Uwagi

1) Tryb chłodzenia; wartości mocy powodujące odczuwalny efekt wyższe od mocy
całkowitej wynikają z braku osuszenia powietrza w pomieszczeniu.
Należy wziąć pod uwagę tylko wartości mocy powodującej odczuwalny efekt.
2) Wartości niewymienione w tabelach dotyczą warunków leżących poza granicami
zastosowania.
3) DT = różnica temperatury na wlocie i wylocie.
Zmiana wydajności wraz ze zmianą prędkości obrotowej
wentylatora
Całk. moc chłodzenia

Qmax

1

Moc chłodzenia
Moc cieplna
powodująca
wyczuwalny efekt
Qśred Qmin Qmax Qśred Qmin Qmax Qśred Qmin

0,78

0,63

1

0,78

0,63

1

0,75

0,59
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TABELA DLA MODELU 600

Moc chłodzenia
WYWOŁUJĄCA
ODCZUWALNY EFEKT

Moc chłodzenia
ŁĄCZNA
Temp. na wlocie (term.

Woda

Temp. na wlocie (term. suchy)

Moc CIEPLNA
Woda

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp.
na
wlocie

Temp.
na
wlocie

Uwagi

1) Tryb chłodzenia; wartości mocy powodującej odczuwalny efekt wyższe od mocy
całkowitej wynikają z braku osuszenia powietrza w pomieszczeniu
Należy wziąć pod uwagę tylko wartości mocy powodującej odczuwalny efekt.
2) Wartości niewymienione w tabelach dotyczą warunków leżących poza granicami
zastosowania.
3) DT = różnica temperatury na wlocie i wylocie.
Zmiana wydajności wraz ze zmianą prędkości obrotowej
wentylatora
Całkowita moc
chłodzenia

Qmax

Qśred

Qmin

1

0,78

0,63

Moc chłodzenia
powodująca
wyczuwalny efekt
Qmax Qśred Qmin

1

0,78

0,63

Moc cieplna

Qmax

Qśred

Qmin

1

0,78

0,59
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TABELA DLA MODELU 850

Woda

Moc chłodzenia
ŁĄCZNA

Moc chłodzenia
WYWOŁUJĄCA
ODCZUWALNY EFEKT

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp. na wlocie (term. suchy)

Moc CIEPLNA
Woda

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp.
na
wlocie

Temp. na
wlocie

Uwagi

1) Tryb chłodzenia; wartości mocy powodującej odczuwalny efekt wyższe od mocy
całkowitej wynikają z braku osuszenia powietrza w pomieszczeniu Należy wziąć pod
uwagę tylko wartości mocy powodującej odczuwalny efekt.
2) Wartości niewymienione w tabelach dotyczą warunków leżących poza granicami
zastosowania.
3) DT = różnica temperatury na wlocie i wylocie.

Zmiana wydajności wraz ze zmianą prędkości obrotowej
wentylatora
Całkowita moc
chłodzenia

Qmax

1

Qśred Qmin

0,78

0,63

Moc chłodzenia
Moc cieplna
powodująca
wyczuwalny efekt
Qmax Qśred Qmin Qmax Qśred Qmin

1

0,78

0,63

1

0,78

0,59
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TABELA DLA MODELU 1500

Woda

Moc chłodzenia
ŁĄCZNA

Moc chłodzenia
WYWOŁUJĄCA
ODCZUWALNY EFEKT

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp. na wlocie (term. suchy)

Temp.
na
wlocie

Moc CIEPLNA
Woda

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp.
na
wlocie

Uwagi

1) Tryb chłodzenia; wartości mocy powodującej odczuwalny efekt wyższe od mocy
całkowitej wynikają z braku osuszenia powietrza w pomieszczeniu
Należy wziąć pod uwagę tylko wartości mocy powodującej odczuwalny efekt.
2) Wartości niewymienione w tabelach dotyczą warunków leżących poza granicami
zastosowania.
3) DT = różnica temperatury na wlocie i wylocie.

Zmiana wydajności wraz ze zmianą prędkości obrotowej
wentylatora
Całkowita moc
chłodzenia

Qmax

1

Moc chłodzenia
Moc cieplna
powodująca
wyczuwalny efekt
Qśred Qmin Qmax Qśred Qmin Qmax Qśred Qmin

0,76

0,62

1

0,76

0,62

1

0,78

0,58
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TABELA DLA MODELU 400-4

Moc chłodzenia
WYWOŁUJĄCA
ODCZUWALNY EFEKT

Moc chłodzenia
ŁĄCZNA
Woda

Temp. na wlocie (term.

Temp. na wlocie (term. suchy)

Temp. na
wlocie

Moc CIEPLNA
Woda

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp.
na
wlocie

Uwagi

1) Tryb chłodzenia; wartości mocy powodującej odczuwalny efekt wyższe od mocy
całkowitej wynikają z braku osuszenia powietrza w pomieszczeniu
Należy wziąć pod uwagę tylko wartości mocy powodującej odczuwalny efekt.
2) Wartości niewymienione w tabelach dotyczą warunków leżących poza granicami
zastosowania.
3) DT = różnica temperatury na wlocie i wylocie.

Zmiana wydajności wraz ze zmianą prędkości obrotowej
wentylatora
Całkowita moc
chłodzenia

Qmax

1

Qśred Qmin

0,76

0,63

Moc chłodzenia
Moc cieplna
powodująca
wyczuwalny efekt
Qmax Qśred Qmin Qmax Qśred Qmin

1

0,76

0,63

1

0,76

0,63

16

TABELA DLA MODELU 750-4

Moc chłodzenia
WYWOŁUJĄCA
ODCZUWALNY EFEKT

Moc chłodzenia
ŁĄCZNA
Temp. na wlocie (term.

Woda

Temp. na wlocie (term. suchy)

Moc CIEPLNA
Woda

Temp. na wlocie (term. mokry)

Temp.
na
wlocie

Temp.
na
wlocie

Uwagi

1) Tryb chłodzenia; wartości mocy powodującej odczuwalny efekt wyższe od mocy
całkowitej wynikają z braku osuszenia powietrza w pomieszczeniu Należy wziąć pod
uwagę tylko wartości mocy powodującej odczuwalny efekt.
2) Wartości niewymienione w tabelach dotyczą warunków leżących poza granicami
zastosowania.
3) DT = różnica temperatury na wlocie i wylocie.

Zmiana wydajności wraz ze zmianą prędkości obrotowej
wentylatora
Całkowita moc
chłodzenia

Qmax

1

Moc chłodzenia
Moc cieplna
powodująca
wyczuwalny efekt
Qśred Qmin Qmax Qśred Qmin Qmax Qśred Qmin

0,76

0,63

1

0,76

0,63

1

0,76

0,63
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SPADEK CIŚNIENIA
Na poniższym wykresie jest przedstawiony spadek ciśnienia wody w wymienniku głównym dla średniej temperatury
wody = 10 °C. W przypadku zabudowy zespołu zaworu (opcja), do spadku ciśnienia na wymienniku głównym należy
dodać spadek ciśnienia na zaworze odczytany z wykresów podanych w punkcie "OPCJONALNY ZESPÓŁ
ZAWORU".

Spadek ciśnienia [kPa]

Model w wersji 2-rurowej

Natężenie przepływu [l/h]

Spadek ciśnienia [kPa]

Model w wersji 4-rurowej
Wymiennik główny

Natężenie przepływu [l/h]
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Spadek ciśnienia [kPa]

Model w wersji 4-rurowej
Blok pomocniczy

Natężenie przepływu [l/h]

POZIOM HAŁASU EMITOWANEGO PRZEZ KLIMAKONWEKTOR
W poniższej tabeli są podane wyniki pomiarów hałasu wyrażone jako moc akustyczna dla wszystkich modeli
klimakonwektorów. W ostatnim wierszu tabeli (*) jest podane ciśnienie akustyczne zmierzone w warunkach pola
pogłosu pomieszczenia 100 m3 i przy czasie pogłosu 0,5 sekundy.
MODEL
Moc akustyczna
Ciśnienie akustyczne (*)

max.
Śred.
min.
max.
Śred.
min.

400
55
46
39
45
36
29

600
53
44
36
43
33
26

850
56
46
38
46
36
28

1500
61
52
44
51
42
34

400-4
55
46
39
45
36
29

750-4
55
47
38
45
37
28

J.M
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
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TABELE OGÓLNE
Wartości spadku ciśnienia podane na wykresach zamieszczonych wcześniej dotyczą średniej temperatury wody =
10 °C.
W poniższej tabeli są podane współczynniki korekty wartości spadku ciśnienia dla różnych średnich temperatur
wody.

Wpływ średniej temperatury na spadek ciśnienia wody
Średnia temperatura wody H2O
PD1

Glikol
Glikol
propylenowy etylenowy

Wpływ wysokości n.p.m. na
wydajność (moc) chłodzenia
% wag.
TC2 SC2 PD2
10 1,04 1,02 1,07
20 1,09 1,05 1,13
30 1,17 1,09 1,21
40 1,27 1,13 1,28
50 1,37 1,18 1,37
10 1,06 1,03 1,09
20 1,14 1,07 1,17
30 1,27 1,13 1,28
40 1,33 1,16 1,38
50 1,36 1,17 1,81

5
10 15 20 50 60 70
1,03 1,00 0,97 0,95 0,80 0,75 0,71

°C
\

Wpływ wysokości n.p.m.
na wydajność (moc)
chłodzenia
Wysokość
TC1 SC1
[m npm.]
300
1,01 1,04
600
1,02 1,07
900
1,03 1,11
1200
1,04 1,16
1500
1,06 1,20
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WYMIARY GABARYTOWE

647 - panel zewnętrzny

545 - wsporniki

575 - jednostka podstawowa

WYMIARY MONTAŻOWE POSZCZEGÓLNYCH MODELI: 400 400-4T

545 - wsporniki
575 - jednostka podstawowa
647 - panel zewnętrzny

UWAGA: Wszystkie wymiary podano w [mm]

MODEL
400 400-4

Waga jednostki
podstawowej [kg]
16.5

Waga kratki [kg]
2.5

POŁOŻENIE PRZYŁĄCZY WODY
Położenie
1 - Wlot wody zimnej do wymiennika
2 - Wylot wody zimnej z wymiennika
3 - Wlot wody ciepłej do wymiennika pomocniczego
4 - Wylot wody ciepłej z wymiennika pomocniczego
5 - Wylot kondensatu
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Model 400 (układ 2 rurowy)

Model 400-4 (układ 4 rurowy)

Wymiary:

MODEL

Wielkość przyłączy do
wymiennika główn. Ø

400
400-4T

3/4”
3/4”

Wielkość przyłączy do
wymiennika
pomocniczego Ø
1/2”

950 - panel zewnętrzny

840 - jednostka podstawowa

780 - wsporniki

WYMIARY MONTAŻOWE POSZCZEGÓLNYCH MODELI: 600 i 750-4T 850 1500

680 - wsporniki
950 - panel zewnętrzny

840 - jednostka podstawowa

UWAGA: Wszystkie wymiary podano w [mm]
MODEL

A [mm]

B [mm]

600
750-4 850
1500

230
300
300

170
190
190

Waga jednostki
podstawowej [kg]
23
27
29

Waga kratki [kg]
6
6
6
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POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
Położenie
1 - Wlot wody zimnej do wymiennika
2 - Wylot wody zimnej z wymiennika
3 - Wlot wody ciepłej do wymiennika pomocniczego
4 - Wylot wody ciepłej z wymiennika pomocniczego
5 - Wylot kondensatu

Model w wersji 2-rurowej

MODEL
600
850 1500

C [mm]
145
155

Model w wersji 4-rurowej

D [mm]
195
205

Wymiary
MODEL

Wielkość przyłączy do
wymiennika główn. Ø

600
850
1500
750-4T

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Wielkość przyłączy do
wymiennika
pomocniczego Ø
1/2"

23

OPCJE MONTAŻU
Dopływ powietrza do pomieszczenia sąsiedniego:

Otwory wlotowe powietrza do
sąsiedniego pomieszczenia

W celu skierowania przepływu powietrza do
pomieszczenia sąsiedniego należy zamknąć jedną lub
obie klapy odpowiedniego przewodu.
W ścianie oddzielającej pomieszczenie, w którym
zainstalowano klimakonwenktor od pomieszczenia
sąsiedniego należy zamontować dyszę wlotową
powietrza.

Model w wersji 4- Model w wersji 2rurowej
rurowej
400-4
400
600
750-4
850
1500

A

B

Ø

J.M.

/
75
95

/
160
160

150
/
/

mm
mm
mm

Na poniższych rysunkach pokazano dwie możliwe wersje połączeń z kanałami powietrznymi prowadzącymi do
pomieszczeń przyległych lub do miejsc niedostępnych dla powietrza wylotowego:
- (1) dystrybucja powietrza tylko z jednej strony (Rys. A)
- (2) dystrybucja powietrza z obu stron (Rys. B)

Rys. A

Rys. B
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
ZESPÓŁ ZAWORU TRÓJDROŻNEGO
UWAGA: Zawór trójdrożny jest konieczny nie tylko do sterowania temperaturą pomieszczenia ale również
do blokady dopływu wody chłodzącej do wymiennika w przypadku zbyt dużej ilości kondensatu
nagromadzonego w odbieralniku. Użycie zaworu 3-drożnego jest wymagane w przypadku użycia
klimakonwektora do pracy w trybie chłodzenia.
Zawór 3 drożny wybrać spośród:
• zaworów obsługiwanych silnikiem dostarczonych jako wyposażenie dodatkowe.
• zaworów proporcjonalnych obsługiwanych silnikiem dostarczonych przez instalatora.

DANE TECHNICZNE ZAWORU

Opis techniczny zaworu
Model zaworu
Zasilanie elektryczne
Pobór mocy przy pracy
Czas otwierania
Czas zamykania
Temperatura zewnętrzna
Stopień ochrony

¾”

Opis techniczny zaworu
Połączenie hydrauliczne
Temperatura wody
Max. ciśnienie statyczne
Odchylenie przepływu
przy zaworze podłączonym do zasilania
przy zaworze odłączonym od zasilania
Kvs w układzie zasilania
Kvs w układzie obejściowym

¾”

2.5
1.8

1”
½”
230-1-50
2.5
90
90
0 ÷ 40
44

1”
5 ÷ 70
1600
AB-A
AB-B
5.2
3.3

½”

1.7
1.3

V-f-Hz
W
s
s
°C
IP

“
°C
kPa
-

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE TRÓJDROŻNYM
Poniżej jest podany spadek ciśnienia na zaworze 3-drożnym zarówno w przypadku zaworu podłączonego do
zasilania jak i w układzie obejściowym. W celu uzyskania całkowitej straty ciśnienia, te wartości należy dodać do
wartości spadku ciśnienia na wymienniku głównym.
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-

Zawór z przyłączem hydraulicznym ¾”: jest używany w modelach z układem 2-rurowym 400, 600, 850 oraz
w wymienniku głównym modeli 4-rurowych: 400-4 i 750-4

Spadek ciśnienia [kPa]

Zawór 3/4" dla wymiennika

Zasilanie elektryczne
Układ obejściowy

Natężenie przepływu wody [l/h]

Zawór z przyłączem hydraulicznym 1”: jest używany w modelach z układem 2-rurowym 1500
Zawór 1" dla wymiennika

Spadek ciśnienia [kPa]

-

Zasilanie
Układ obejściowy

Natężenie przepływu wody [l/h]
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-

Zawór z przyłączem hydraulicznym ½”: jest używany w bloku pomocniczym w modelach z układem 4rurowym 400-4 i 750-4

Spadek ciśnienia [kPa]

Zawór 1/2" dla wymiennika pomocniczego

Zasilanie
Układ obejściowy

Natężenie przepływu wody [l/h]

ODBIERALNIK KONDENSATU Z ZAWORU 3-DROŻNEGO
Odbieralnik kondensatu w formie tacy z tworzywa sztucznego służy do odbioru i przenoszenia kondensatu
powstałego w nieizolowanych połączeniach hydraulicznych i w zespole zaworu (o ile jest zabudowany) do głównego
odbieralnika podczas pracy klimakonwektora w trybie letnim.

Model
BC1
BC2

Wymiary [mm]
A
B
C

Dotyczy
modeli
400, 400-4
600, 850,
1500, 750-4
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SPOSÓB UŻYCIA
Dostępne są 2 rodzaje zdalnego sterowania:
- działającego na podczerwień (standard)
- z kablem, przeznaczone do instalacji na ścianie (jako opcja)

ZDALNE STEROWANIE
Zdalny sterownik na podczerwień

Rys. 1

Opis klawiszy z bezpośrednim dostępem
1. Przycisk "MODE” - pozwala na ustawienie trybu pracy spośród:
AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN.
AUTO: automatyczne ustawienie trybu pracy najlepszego dla danej początkowej
temperatury otoczenia (tryb automatyczny).
COOL (chłodzenie): Urządzenie uruchamia się z chwilą, gdy temperatura w
pomieszczeniu jest wyższa od zadanej.
DRY (osuszanie powietrza) - usuwanie wilgoci z powietrza w pomieszczeniu.
HEAT (ogrzewanie): Urządzenie uruchamia się z chwilą, gdy temperatura w
pomieszczeniu jest niższa od zadanej.
FAN (wentylator). Uruchamia się wyłącznie wentylator do cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniu.
2. Przycisk „FAN SPEED" kolejne naciskanie tego przycisku zmienia
ustawienie obrotów wentylatora w kolejności: AUTOMATYCZNE USTAWIANIE,
NISKIE, ŚREDNIE, WYSOKIE, i ponownie WYSOKIE.
3. Przycisk “▼”. Zmniejsza wartość ustawianego parametru (czasu/
temperatury).
4. Przycisk “▲”. Zwiększa wartość ustawianego parametru (czasu/
temperatury).
5. Przycisk "ON/OFF” - włączanie/ wyłączenie klimakonwektora.

Funkcje przycisków znajdujących się na pilocie pod wyświetlaczem

Rys. 2

6. Przycisk "AIR DIRECTION" - ustawia położeniu lameli deflektora i kierunek
przepływu powietrza.
7. Przycisk "SWING" ↔ - włącza/ wyłącza oscylacje lameli deflektora w
kierunku poziomym (nie dotyczy tego modelu).
8. Przycisk "SWING" ↕ - włącza/ wyłącza oscylacje lameli deflektora w kierunku
pionowym.
9. Przycisk “CLOCK” - ustawienie czasu.
10. Przycisk “TIMER ON”. Włącza funkcje regulatora czasu.
11. Przycisk “TIMER OFF”. Wyłącza funkcje regulatora czasu.
12. Przycisk “Reset” (ukryty pod klapką). Resetuje wszystkie ustawienia
wykonane na zdalnym sterowaniu.
13. Przycisk “Lock” (ukryty pod klapką). Blokada klawiatury.
14. Przycisk “OK”. Potwierdzenie wykonanego ustawienia.
15. Przycisk COOL/HEAT (ukryty pod klapką) - blokada funkcji ogrzewania.
16. Przycisk ECO - ustawienie trybu ekonomicznego (typowego dla pory nocnej).
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Panel z przewodem do montażu na ścianie
Opis przycisków i ich funkcji
1. Przycisk ON/OFF: włączenie/ wyłączenie klimatyzatora.
2. Przycisk MODE: wybór żądanego trybu pracy AUTOMATYCZNY - CHŁODZENIE - OSUSZANIE
POWIETRZA - WENTYLACJA - GRZANIE.
3. Przycisk TIMER ON - włączanie regulatora czasu.
4. Przycisk TIMER OFF - wyłączanie regulatora czasu.
5. Przycisk FOLLOW ME - pomiar temperatury otoczenia w pomieszczeniu.
6. Przycisk AUXIL HEATER - nieaktywny.
7. Przycisk RESET (ukryty pod klapką) - resetowanie wszystkich ustawień.
8. Przycisk ▲ - zwiększenie wartości zadanej temperatury.
9. Przycisk ▼ - zmniejszenie wartości zadanej temperatury.
10. Przycisk SWING, (dostępny tylko w przypadku klimakonwektorów z regulowanymi lamelami deflektora) powoduje automatyczne oscylacje lameli deflektora w kierunku pionowym w celu ustawienia przepływu powietrza
w pionie.
11. Przycisk ECO - uaktywnia tryb pracy ekonomicznej (typowy dla pory nocnej).
12. Przycisk FAN SPEED - ustawienie obrotów wentylatora w kolejności: AUTO, NISKIE, ŚREDNIE, WYSOKIE i
powrót do AUTO.
13. Przycisk LOCK - blokada klawiatury.
14. Przycisk COOL/HEAT (ukryty pod klapką) - blokada funkcji ogrzewania.
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