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دليل التركيب

جھاز تكييف الھواء

يرجى قراءة دليل التركيب ھذا بشكل كامل قبل تركيب المنتج.
يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقا للمعايير الوطنية لتوصيل األسالك ومن قبل األفراد
المصرح لھم فقط.
ً
يرجى االحتفاظ بدليل التركيب ھذا للرجوع إليه مستقبال بعد قراءته بدقة.
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أجزاء التركيب

فتحات خروج الھواء
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علبة التحكم

جھاز التحكم عن بعد السلكي
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لدعامة التعليق
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عزل التركيب

4EA

 1مجموعة

بالنسبة ألنبوب الغاز

أخرى

• دليل المالك
• دليل التركيب

بالنسبة ألنبوب السائل

• البراغي الخاصة بتثبيت اللوحات مزودة مع لوحة التزيين.
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احتياطات األمان

احتياطات األمان
للوقاية من حدوث أية إصابات للمستخدم أو لألشخاص اآلخرين ولمنع حدوث أضرار للممتلكات ،يجب اتباع التعليمات التالية.
■ تأكد من قراءة ھذا الدليل قبل تركيب جھاز التكييف.
■ تأكد من االلتزام بالتنبيھات الُمحددة ھنا ألنھا تشمل عناصر مھمة ذات صلة باألمان.
■ سوف يتسبب التشغيل غير الصحيح الذي يرجع إلى الجھل بالتعليمات في حدوث أضرار أو تلفيات .يتم تصنيف مقدار
الخطورة بالعالمات التالية.
يشير ھذا الرمز إلى إمكانية حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
يشير ھذا الرمز إلى إمكانية حدوث إصابة أو تلف بالممتلكات فقط.
■ فيما يلي توضيح لمعاني الرموز المستخدمة في ھذا الدليل.
تأكد أنك لن تفعل.
تأكد من اتباع التعليمات.

■ التركيب
ال تستخدم قاطع دائرة به خلل
أو أقل مستوى .استخدم ھذا
الجھاز على دائرة كھربائية
مخصصة.
ُ

من أجل القيام بأي أعمال
متعلقة بالكھرباء عليك االتصال
بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين
المؤھلين أو أحد مراكز الخدمة
المرخص لھم.

• ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية.

• ال تقم بفك أو إصالح الُمنتج
بنفسك .ھناك خطر نشوب حريق
أو حدوث صدمة كھربائية.

قم بتنصيب لوحة وغطاء علبة
التحكم بإحكام.

احرص دائما على استخدام
دائرة كھربائية ومصھر
مخصصين.

• ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية.

• قد يتسبب توصيل األسالك
والتركيب الخاطئ في الحريق أو
الصدمة الكھربائية

 ٤دليل التركيب

إحرص دائما على تأريض
المنتج.

• ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية.

استخدم قاطع أو مصھر من فئة
مناسبة.
• ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية.

ال تدع الجھاز يعمل لوقت طويل
عندما يكون مستوى الرطوبة
مرتفع جدا وقد تم ترك أحد
األبواب أو إحدى النوافذ مفتوحة.

ال تقم بتعديل أو إطالة كابل
التوصيل بالطاقة.

• ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية.

• قد تتركز الرطوبة مما يؤدي إلى
تعرض األثاث للتلف أو البلل.

للتنصيب ،احرص دائما على
االتصال بالموزع أو بأحد مراكز
الخدمة المعتمدة.

ال تقم بتركيب المنتج على
حامل به خلل أو عيب.

• ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية أو االنفجار أو
اإلصابة.

• يمكن أن يتسبب ذلك في اإلصابة
أو الحوادث أو إتالف المنتج.

توخى الحذر عند إخراج المنتج
من مواد التغليف الخاصة وعند
تنصيبه.
• يمكن أن تتسبب الحواف الحادة
في اإلصابة .إنتبه بشكل خاص
إلى حواف الھيكل والزعانف
الموجودة في المكثف والمبخر.

تأكد من أن منطقة التنصيب ال
تتدھور بمرور الوقت.
• في حال تعرض قاعدة الجھاز
للسقوط فقد يسقط معھا جھاز
تكييف الھواء مما يؤدي إلى تلف
الممتلكات وحدوث عطل بالمنتج
والتعرض إلصابة جسدية.

استخدم مضخة تفريغ أو غاز خامل )نيتروجين( عند إجراء اختبار التسريب أو طرد الھواء.
ال تضغط الھواء أو غاز األكسجين وال تستخدم الغازات القابلة لالشتعال.
وإال ،قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
• وھذا يؤدي إلى خطر الوفاة أو اإلصابة أو نشوب حريق أو حدوث انفجار.

■ التشغيل
ال تقم بتخزين أو استخدام الغاز القابل لالشتعال أو المواد المشتعلة بالقرب من المنتج.
• ھناك مخاطر للحريق أو تعطل المنتج.

Gasolin
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العربية

احتياطات األمان

احتياطات األمان

■ التركيب
تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز
)غاز التبريد( بعد تركيب المنتج
أو إصالحه.
• قد يؤدي انخفاض مستويات غاز
التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.

ركب خرطوم الصرف للتأكد من
تصريف الماء بعيًدا بشكل مالئم.
• قد يسبب التوصيل السيئ تسرب
المياه.

احرص على ضبط مستوى
المنتج أثناء التركيب.
• لتجنب االھتزاز أو تسرب المياه.

˚90

ال تقم بتركيب المنتج في
المكان الذي قد يؤدي فيه
الھواء الساخن أو الضوضاء
القادمة من الوحدة الخارجية
إلى إلحاق الضرر بالجيران.
• قد يتسبب ھذا األمر في حدوث
مشكلة لجيرانك.

إذا تسرب السائل الموجود
بالبطارية إلى فمك ،فقم بغسل
أسنانك بالفرشاة واستشر
الطبيب .ال تستخدم جھاز
التحكم عن بعد إذا كانت
البطارية بھا تسريب.
• قد تسبب المواد الكيميائية
الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرھا
من المخاطر الصحية.

 ٦دليل التركيب

استعن بشخص أو أكثر عند رفع
ونقل المنتج.

• تجنب اإلصابة الجسدية.

ال تنصب المنتج حيث يمكن أن
يتعرض لرياح البحر )رذاذ الماء
المالح( بشكل مباشر.

• فربما يتسبب ذلك في صدأ وتآكل
المنتج .يمكن أن يتسبب التآكل،
خاصة في زعانف المكثف والمبخر،
في تعطل المنتج أو في عدم كفاءة
التشغيل.

التركيب

العربية

التركيب
اختيار أفضل موقع
الوحدة الداخلية

منظر علوي )الوحدة :ملم(

قم بتركيب جھاز التكييف في المكان الذي تنطبق عليه
الشروط التالية.
• ينبغي أن يتحمل المكان الذي سيتم تركيب الجھاز
فيه حمل يتجاوز أربعة أضعاف وزن الوحدة الداخلية.
• ينبغي أن يناسب المكان شكل الوحدة تماماً.
• ينبغي أن يكون المكان الذي يتم تركيب الجھاز فيه
مستو.
• ينبغي أن يتصل المكان بسالسة بالوحدة الخارجية.
• ينبغي عدم تركيب الوحدة في مكان يتأثر بالضوضاء
الكھربية.
• المكان الذي يدور فيه الھواء في الغرفة سيكون ھو
المكان الجيد.
• ينبغي أال يكون ھناك أي مصدر حرارة أو بخار بالقرب
من الوحدة.

علبة التحكم

فتحة الفحص
)(600 x 600

600

600

فتحة خروج الھواء

منظر جانبي )الوحدة :ملم(

فتحة خروج
الھواء
 H=20أو أكثر

تأكد من العالقة التشغيلية بين الوحدة وبراغي
التعليق.

• البعد المناسب ” ”Hضروري لتوفير فتحة للتصريف
كما ھو موضح في الشكل

• ركب فتحة السقف لتنظيف الفلتر أو إلجراء
الخدمة تحت المنتج.

)الوحدة :ملم(

القدرة
)كيلو وحدة حرارية بريطانية/سا(

A

B

5/7/9
12/15/18
21/24

800
800
800

800
1000
1200

) Bالحد األدنى(

A
)الحد األدنى(

السقف
مساحة الخدمة
A

B
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التركيب

أبعاد السقف وموقع مسمار التعليق اللولبي
تركيب الوحدة

E

قم بتركيب الوحدة أعلى السقف بشكل صحيح.

G

D C

موضع مسمار التعليق اللولبي
• استخدام قطعة قماش بين الوحدة والقناة المتصاص
االھتزازات غير الالزمة.
• ركب ملحق مرشح في فتحة الھواء الراجع.

J
A
B

)الوحدة :ملم(

5/7/9

700 155 660 20 190 36 700 628 772 733

12/15/18

900 155 860 20 190 36 700 628 972 933

21/24

1100 155 1060 20 190 36 700 628 1172 1133

قم بتركيب الوحدة بحيث تميل إلى جانب
فتحة التصريف كما ھو موضح بالشكل مما
يؤدي إلى سھولة تصريف المياه.
موقع المسمار اللولبي للوحدة المركزية
• يتم التركيب في مكان تكون فيه الوحدة مستوية
ويمكن أن يتحمل وزن الوحدة.
• يتم التركيب في مكان تتمكن الوحدة فيه من مقاومة
االھتزازات.
• يتم التركيب في مكان يتم فيه القيام بأعمال الصيانة
بسھولة ويسر.

 ٨دليل التركيب

I

القدرة )كيلو
وحدة حرارية بريطانية/سا(

H

فتحة التصريف

 X 4صامولة M10
 X 4حلقة معدنية M10

 X 4حلقة معدنية M10
 X 8صامولة M10

F

األبعاد

A

B

C

D

E

F

G

H

I

I

التركيب

• قم بإدخال الحلقة المعدنية وأداة التثبيت في مسامير
التعليق لتثبيت مسامير التعليق في السقف.
• قم بتثبيت مسامير التعليق بمسمار التثبيت بإحكام.
• قم بتثبيت ألواح التركيب في مسامير التعليق )بصورة
مستوية تماما( باستخدام الصواميل والحلقات
المعدنية والحلقات المعدنية النابضة.

• حدد وعين موضع مسامير التثبيت.
• قم بعمل ثقب لمسمار التثبيت في السقف.

المبنى القديم

المبنى الجديد

 1مرساة التثبيت
 2حلقة معدنية ثقافية
 3حلقة الزنق اللولبية
 4صامولة

تنبيه :احكم ربط الصمولة والمسمار
لتفادي سقوط الوحدة.

 5مسامير التعليق

توصيل األسالك
وصل األسالك بالوصالت الطرفية في لوحة التحكم كل على حدة وفًقا لتوصيل الوحدة الخارجية.
• تأكد من تطابق ألوان أسالك الوحدة الخارجية ورقم طرف التوصيل مع تلك الخاصة بالوحدة الداخلية على التوالي.
السلسلة L1/L2/L3

IDU

IDU

SODU SODU

)4(B

)3(A

)1(L

)2(N

230

تحذير :تأكد من إحكام ربط براغي طرف التوصيل.
تنبيه :يجب تحديد سلك الطاقة الموصل بالوحدة وفقا للمواصفات التالية.
)نوع الكابل  CVمعتمد وفًقا للمعيار (IEC 60502-1

عادي منطقة القسم
المستعرض  2.5ملم

2
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تركيب الوحدة الداخلية

التركيب
تنبيه:
بعد التأكد من الشروط السابقة ،قم بإعداد األسالك على النحو التالي:
مخصص لجھاز التكييف .وفيما يتعلق بطريقة توصيل
 (١احرص دائًما على توفير مصدر تيار فردي ُ
األسالك ،استخدم الرسم البياني للدائرة الكھربائية المطبوع على السطح الداخلي لعلبة
التحكم.
 (٢قم بتوفير مفتاح قاطع دائرة كھربائية بين مصدر الطاقة والوحدة.
 (٣المسمار اللولبي المستخدم في تثبيت األسالك الموجودة في علبة اللوازم الكھربائية يمكن
أن ينفك بسبب االھتزازات التي تتعرض لھا الوحدة خالل عملية النقل .افحصھا وتأكد من
ربطھا بإحكام) .في حال انفكاكھا فيمكن أن تتسبب في احتراق األسالك(.
 (٤مواصفات مصدر الطاقة
 (٥تأكد من أن القدرة الكھربية كافية.
 (٦تأكد من الحفاظ على الفولتية البادئة على أكثر من  90في المائة من الفولتية المقدرة
الموضحة على لوحة االسم.
محدد في مواصفات مصدر الطاقة) .الحظ على وجه
 (٧تأكد من أن سمك الكابل كما ھو ُ
الخصوص العالقة بين طول الكابل وسمكه(.
 (٨احرص دائًما على تركيب قاطع للتسرب في حالة الرطوبة أو االبتالل.
 (٩ستحدث المشكالت التالية في حال انخفاض الفولتية.
• اھتزاز المفتاح المغناطيسي ،وحدوث تلف بنقطة االتصال ،وكسر الصمامات ،واضطراب األداء الطبيعي
لجھاز الوقاية من الحمل الزائد.
• ال يتم إمداد الضاغط بطاقة بدء التشغيل المالئمة.

 ١٠دليل التركيب

التركيب

• نوع القناة الثابتة المنخفضة في حالة الشفط من
الجانب الخلفي.

العربية

أرقام األجزاء ووظائفھا
مرشح الھواء

فتحة خروج الھواء

الجانب الخلفي
من اللوحة

• نوع القناة الثابتة المنخفضة في حالة الشفط من
الجانب السفلي.
في ھذه الحالة ،أعد وضع الجزء الخلفي من اللوحة
وقم بثني الجزء السفلي حتى يتوافق مع موقع
الفتحة في الغالف الخارجي للخزانة كما ھو موضح
في الشكل.

الجانب الخلفي
من اللوحة

فتحة خروج الھواء
مرشح الھواء
الغالف الخارجي
للخزانة

الجانب الخلفي
من اللوحة
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التركيب

العزل ،أخرى
العزل الحراري

قم بعزل الوصلة المفصلية واألنابيب بالكامل
يجب أن يتوافق كل العزل الحراري مع المتطلبات المحلية.

الوحدة الداخلية

الفحص واالختبار
■ بعد االنتھاء من كافة األعمال ،تحقق من عمل وتشغيل الوحدة.
• توزيع الھواء .........ھل مستوى توزيع الھواء جيد؟
• التصريف .............ھل يتم التصريف بسالسة وبدون ارتشاح؟
• تسرب الغاز .........ھل األنبوب موصل بشكل صحيح؟
• توصيل األسالك ...ھل األسالك موصلة بشكل صحيح؟
• مسمار زنق ........ھل مسمار الزنق الخاص بالضاغط مفكوك؟
• العزل .................ھل الوحدة معزولة بالكامل؟
• أرضي ................ھل الوحدة مؤرضة بشكل آمن؟

فحص الصرف
 .١أزل مرشح الھواء.

 .٢فحص التصريف.
• قم برش كوب أو اثنين على المبخر.
• تأكد من أن الماء يتدفق من خرطوم الصرف بالوحدة
الداخلية بدون أي تسرب.

 ١٢دليل التركيب

التركيب

 .١من المھم للغاية تركيب الوحدة الداخلية بميل لتسھيل عملية الصرف بالنسبةلتكييف الھواء المزود بقناة.
 .٢يجب أن ال يقل سمك العزل الخاص بأنبوب التوصيل عن  19ملم.
منظر أمامي
• يجب أن تكون الوحدة أفقية أو مائلة نحو خرطوم الصرف الذي يتم توصيله عند االنتھاء من
عملية التركيب.
السقف

فتحة التصريف
استخدام مضخة الصرف

أنبوب الصرف
• يجب أن تكون أنابيب التصريف منحدرة إلى أسفل )من
 50/1إلى  :(100/1تأكد من عدم وجود انحدارات أعلى
وأسفل لمنع التدفق العكسي.
• أثناء توصيل أنابيب الصرف ،يجب االنتباه لتفادي الضغط
أكثر من الالزم على منفذ التصريف الموجود بالوحدة
الداخلية.
• القطر الخارجي لوصلة التصريف بالوحدة الداخلية  32ملم.
مادة األنابيب :أنابيب  VP-25مصنوعة من كلوريد
البوليفينيل وأدوات تثبيت األنابيب
• تأكد من إجراء العزل الحراري على أنبوب الصرف.
مادة العزل الحراري :رغوة البولي إيثيلين بسمك يزيد
عن  8ملم.
اختبار التصريف
يستخدم جھاز التكييف مضخة تصريف لتصريف الماء.
اتبع اإلجراءات التالية الختبار تشغيل مضخة التصريف:
• قم بتوصيل أنبوب التصريف األساسي بالجزء
الخارجي واتركه مؤقتاً حتى يتم االنتھاء من
االختبار.
• ضخ المياه داخل خرطوم التصريف المرن وافحص
األنابيب بحثا عن تسرب.
• احرص على فحص مضخة التصريف للتأكد من
التشغيل بشكل طبيعي وعدم انبعاث ضوضاء عند
استكمال توصيل األسالك الكھربائية.
• عند االنتھاء من االختبار ،قم بتوصيل خرطوم
الصرف المرن بمنفذ التصريف بالوحدة الداخلية.
الوحدة الداخلية ™١٣ MULTI V
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تنبيه

التركيب
تنبيه:
خرطوم التصريف المرن المزود ال يجب
طيه أو ليه.
في حال طي الخرطوم أو ليه فقد
يتسبب ذلك في تسرب الماء.

1~15m

تركيب جھاز التحكم عن بعد السلكي
• نظرا ً ألن مستشعر درجة حرارة الغرفة موجود في جھاز التحكم عن بعد ،فينبغي أن يتم تركيب صندوق جھاز
التحكم عن بعد في مكان بعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة المرتفعة والتعرض المباشر للھواء
البارد لالحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة في المكان .قم بتركيب جھاز التحكم عن بعد فوق األرض على ارتفاع 5
قدم )أي ما يعادل  1.5متر( في منطقة ذات تھوية جيدة بدرجة حرارة متوسطة.
ال تقم بتركيب جھاز التحكم عن بعد في مكان يمكن أن يتأثر فيه بما يلي:
• التيارات الھوائية أو المناطق المخفية خلف األبواب وفي الزوايا.
• الھواء الساخن أو البارد القادم من القناة.
• الحرارة اإلشعاعية القادمة من الشمس أو األجھزة.
• المداخن واألنابيب المخفية.
• المناطق المطلقة مثل الجدار الخارجي خلف جھاز التحكم عن بعد.
• جھاز التحكم عن بعد ھذا يحتوي على شاشة مؤشر  LEDسبعة أجزاء .لتشغيل شاشة مؤشر  LEDبجھاز
التحكم عن بعد بشكل مالئم ،يجب تركيب جھاز التحكم عن بعد بشكل مالئم كما ھو موضح في الشكل .1
)االرتفاع القياسي من  1.2إلى  1.5م من مستوى األرضية(.

شكل  1المواقع النموذجية لجھاز التحكم عن بعد
مالحظة:
أثناء تركيب أجزاء الملحقات مثل جھاز التحكم عن بعد السلكي وسخان الطوارئ...إلخ ،يرجى الرجوع إلى دليل
التركيب ذي الصلة بالمزود معھا.

التسليم
درب المستخدم على كيفية تشغيل وصيانة الوحدة باستخدام دليل التشغيل.
)تنظيف مرشح الھواء ،التحكم في درجة الحرارة...إلخ(.
 ١٤دليل التركيب

التركيب

العربية

إعداد مفتاح Dip

الوصف

الوظيفة

إيقاف تشغيل اإلعداد

تشغيل اإلعداد افتراضي

 SW1االتصال

ال ينطبق )افتراضي(

-

-

إيقاف التشغيل

 SW2الدورة

ال ينطبق )افتراضي(

-

-

إيقاف التشغيل

 SW3التحكم الجماعي

اختيار الوحدة الرئيسية أو
التابعة

رئيسية

تابعة

إيقاف التشغيل

 SW4وضع التالمس الجاف

اختيار وضع التالمس الجاف

جھاز التحكم عن بعد
السلكي /الالسلكي
تحديد وضع التشغيل اليدوي
أو التلقائي

تلقائي

إيقاف التشغيل

 SW5التركيب

التشغيل المستمر للمروحة

إزالة التشغيل المستمر

-

إيقاف التشغيل

 SW6وصلة السخان
وصلة جھاز التھوية

ال ينطبق
اختيار وصلة جھاز التھوية

-

-

إزالة الوصلة

التشغيل

ريشة التوجيه
اختيار الريشة )الوحدة اختيار ريشة التوجيه ألعلى/
ريشة التوجيه ألعلى وألسفل
SW7
ألعلى فقط
ألسفل
المركزية(
اختيار المنطقة
 SW8إلخ.

اختيار المنطقة االستوائية
احتياطية

الطراز العام

الطراز االستوائي

-

-

إيقاف التشغيل

إيقاف التشغيل

إيقاف التشغيل

تنبيه
بالنسبة للطرازات ذات جھاز التھوية المتعدد ،يجب ضبط مفتاح  Dipرقم  1و 2و 6و 8على OFF
)إيقاف التشغيل(.
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التركيب

إعداد التحكم الجماعي
 .١التحكم الجماعي 1
■ جھاز التحكم عن بعد السلكي  + 1الوحدات الداخلية القياسية
نظام شبكة LGAP

أرضي
اإلشارة
 12فولت

تابعة

تابعة

وصل خطوط اإلشارة واألرضي المتسلسلة
فقط بين الوحدات الداخلية التابعة

رئيسية

تابعة

عرض رسالة خطأ
رئيسية

■ مفتاح  Dipفي لوحة الدائرة المطبوعة )وحدات داخلية من النوع المخفي في السقف والمزود بقناة(
② إعداد الوحدة التابعة
① إعداد الوحدة الرئيسة
رقم 3إليقاف التشغيل

رقم 3للتشغيل

 .١يمكن توصيل  16وحدة داخلية )كحد أقصى( بجھاز تحكم عن بعد سلكي واحد.
اضبط وحدة داخلية واحدة فقط كوحدة رئيسية ،وضبط الوحدات األخرى كوحدات تابعة.
 .٢يمكن التوصيل بكل أنواع الوحدات الداخلية.
 .٣يمكن اسخدام جھاز تحكم عن بعد السلكي في نفس الوقت.
 .٤يمكن التوصيل بوحدة تالمس جاف وجھاز تحكم مركزي في نفس الوقت.
 يمكن للوحدة الداخلية الرئيسية أن تتعرف على وحدة التالمس الجاف وجھاز التحكم المركزي فقط. في حال استخدام جھاز التحكم المركزي وجھاز التحكم الجماعي في نفس الوقت ،يمكن وحدتين داخليتينمتسلسلتين قياسيتين أو مصنعتين منذ فبراير2009
 في حالة إعداد جھاز التحكم المركزي ،يمكن أن يستخدم للتحكم في الوحدات الداخلية بعد إعداد عنوانالوحدة الداخلية الرئيسية فقط.
 سيتم تشغيل الوحدة الداخلية التابعة كوحدة داخلية رئيسية. ال يمكن التحكم بشكل فردي في الوحدة الداخلية التابعة بواسطة جھاز التحكم المركزي. بعض أجھزة التحكم عن بعد ال يمكن أن تعمل مع التالمس الجاف وجھاز التحكم المركزي في نفس الوقت.لذلك يرجى االتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول ھذه المسألة.

 ١٦دليل التركيب

التركيب

العربية

 .٥في حال حدوث خطأ في الوحدة الداخلية ،يتم العرض على شاشة جھاز التحكم عن بعد السلكي.
ويمكن التحكم بشكل فردي في الوحدة الداخلية ،باستثناء الوحدة الداخلية التي يحدث بھا خطأ.
 .٦في حالة التحكم الجماعي ،يمكن استخدام الوظائف التالية.
 تحديد خيارات التشغيل )تشغيل  /إيقاف  /الوضع  /ضبط درجة الحرارة( التحكم في معدل التدفق )عالي  /متوسط  /منخفض( ال يمكن القيام بذلك في بعض الوظائف.※ يمكن إعداد الوحدات الداخلية كوحدات رئيسية /تابعة باستخدام مفتاح  Dipللوحة الدائرة المطبوعة.
※ يمكن توصيل الوحدات الداخلية المصنعة منذ فبراير2009
وفي الحاالت األخرى ،يرجى االتصال بشركة LGE.
※ يمكن أن يسبب ذلك األعطال في حال عدم إعداد الوحدة الرئيسية والتابعة.

 .٢التحكم الجماعي 2
■ أجھزة التحكم عن بعد السلكية  +الوحدات الداخلية القياسية
نظام شبكة LGAP

أرضي
اإلشارة
 12فولت

تابعة

تابعة

رئيسية

تابعة

ال توصل خط  12فولت متسلسل
عرض رسالة خطأ
تابعة

رئيسية

※ يمكن التحكم في الوحدات الداخلية  Nعن طريق وحدات  Mلجھاز التحكم عن بعد السلكي.
) M+N≤17وحدة(
اضبط وحدة داخلية واحدة فقط كوحدة رئيسية ،وضبط الوحدات األخرى كوحدات تابعة.
اضبط جھاز تحكم عن بعد سلكي واحد كوحدة رئيسية ،واضبط الوحدات األخرى كوحدات تابعة.
وخالف ذلك ،تطبق نفس اإلجراءات المتبعة في التحكم الجماعي .1
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التركيب

 .٣التحكم الجماعي 3
■ التوصيل المختلط مع الوحدات الداخلية ووحدة دخول الھواء المنعش

نظام شبكة LGAP

أرضي
اإلشارة
 12فولت

رئيسية

FAU
رئيسية

FAU
تابعة

عرض رسالة خطأ

رئيسية

رئيسية

※ في حال التوصيل بوحدة داخلية قياسية ووحدة لدخول الھواء المنعش ،افصل وحدة دخول الھواء
المنعش مع الوحدات القياسية.
)ألن إعدادات درجة الحرارة تختلف(.
※ وخالف ذلك ،تطبق نفس اإلجراءات المتبعة في التحكم الجماعي .1

FAU

FAU

 :F A Uالوحدة المزودة بفتحة دخول للھواء المنعش
قياسية :الوحدة الداخلية القياسية

 ١٨دليل التركيب

FAU

FAU

التركيب

 .٤جھاز التحكم عن بعد

العربية

■ جھاز التحكم عن بعد  + 2الوحدة الداخلية 1

نظام شبكة LGAP

رئيسية

عرض رسالة خطأ
تابعة

رئيسية

 .١يمكن توصيل جھازين تحكم عن بعد سلكيين بوحدة داخلية واحدة.
 .٢وكل نوع من أنواع الوحدات الداخلية يمكن توصيله بجھازين للتحكم عن بعد.
 .٣يمكن اسخدام جھاز تحكم عن بعد السلكي في نفس الوقت.
 .٤يمكن التوصيل بوحدة تالمس جاف وجھاز تحكم مركزي في نفس الوقت.
 .٥في حال حدوث خطأ في الوحدة الداخلية ،يتم العرض على شاشة جھاز التحكم عن بعد السلكي.
 .٦ليست ھناك حدود لوظائف الوحدة الداخلية.
※ يمكن توصيل جھازين تحكم عن بعد سلكيين كحد أقصى بوحدة داخلية واحدة.
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 .٥ملحقات إعداد التحكم الجماعي
يمكن ضبط التحكم الجماعي باسستخدام الملحقات التالية.
الوحدة الداخلية  EA + 1جھاز التحكم عن بعد
السلكي EA 2
※ الكابل المستخدم في التوصيل PZCWRC2

الوحدة الداخلية  EA + 2جھاز التحكم عن بعد
السلكي
※ الكابل المستخدم في التوصيل PZCWRCG3

رئيسية

تابعة
PZCWRC2
PZCWRCG3

تابعة رئيسية
رئيسية

 ٢٠دليل التركيب

التركيب

ARNU05GL1G2, ARNU07GL1G2, ARNU09GL1G2
قيمة الضبط
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

)الوحدة(CMM :

الضغط االستاتيكي )ميكروبار إلى ملليمتر ماء/بسكال(
)4 (39
)3 (29
)2 (20
)1 (10
4.85
4.57
5.44
5.17
6.05
4.80
5.80
6.67
5.44
6.43
7.31
4.97
6.09
7.09
7.96
5.64
6.76
7.76
8.63
6.33
7.45
8.45
9.32
7.04
8.16
9.16
10.03
7.76
8.88
9.88
8.50
9.62
9.26
10.38
10.03
-

)0 (0
5.03
5.60
6.19
6.79
7.41
8.05
8.71
9.38
10.07
-

ARNU12GL2G2, ARNU15GL2G2, ARNU18GL2G2
قيمة الضبط
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145

)الوحدة(CMM :

الضغط االستاتيكي )ميكروبار إلى ملليمتر ماء/بسكال(
)4 (39
)3 (29
)2 (20
)1 (10
6.70
6.69
7.55
6.47
7.56
8.43
7.36
8.45
9.32
6.96
8.27
9.36
10.22
7.89
9.19
10.28
11.15
8.83
10.14
11.22
12.09
9.78
11.09
12.18
13.05
10.76
12.07
13.16
14.02
11.75
13.06
14.15
15.01
12.76
14.07
15.16
16.02
13.79
15.10
16.18
14.83
16.14
15.89
-

)0 (0
6.50
7.34
8.20
9.07
9.96
10.87
11.79
12.73
13.69
14.67
15.66
16.67
-

ARNU21GL3G2, ARNU24GL3G2
قيمة الضبط
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145

)0 (0
10.19
12.18
13.81
15.16
16.30
17.31
18.27
19.26
20.34
21.60
-

)5 (49
5.08
5.79
6.51
7.25
8.01
8.78

)5 (49
6.35
7.30
8.25
9.23
10.22
11.23
12.26
13.30
14.36

)الوحدة(CMM :

)لاكسب/ءام رتميللم ىلإ رابوركيم( يكيتاتسالا طغضلا
)4 (39
)3 (29
)2 (20
)1 (10
11.09
10.71
12.19
12.34
10.71
13.38
13.69
11.85
14.36
14.83
10.97
12.86
15.23
15.85
11.93
13.82
16.07
16.80
12.91
14.80
16.93
17.79
13.99
15.88
17.89
18.87
15.25
17.14
19.01
20.13
16.76
18.66
20.36
21.64
18.61
20.50
22.01
20.86
22.75
-

)5 (49
10.49
11.57
12.83
14.35
16.19
18.44

مالحظة:
الجدول أعاله يوضح االرتباط بين معدالت الھواء و .E.S.P
يرجى الرجوع إلى دليل جھاز التحكم عن بعد السلكي للتعرف على إجراءات إعداد .E.S.P
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جدول E.S.P

 ٢٢دليل التركيب

