KURULUM/KULLANICI KILAVUZU

KLİMA CIHAZI

Ürünü kurmadan önce, lütfen kurulum kılavuzu tam olarak okuyun.
Kurulum, kablo bağlantı standartlarına uygun olarak ve sadece yetkili personel
tarafından yapılmalıdır.
Lütfen bu kılavuzu tümüyle okuduktan sonra ileride kullanmak üzere saklayın.

HVAC manager (AC Manager IV)
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www.lg.com
P/NO : MFL68581209

Açıklayıcı Notlar

i

Açıklayıcı Notlar
AC Manager IV yazılımına yönelik bu Kullanıcı Kılavuzu'nun içeriği uluslar arası telif hakları ve
bilgisayar programları koruma kanunlarıyla korunmaktadır. Bu Kullanıcı Kılavuzu'nun içeriği ve
burada bahsedilen programlar LG Electronics tarafından izin verilen kullanım şekilleriyle sınırlıdır.
İçerik, yalnızca kullanıcı anlaşmasına uygun şekilde kullanılabilir ve kopyalanabilir. LG Electronics'in
önceden onayı olmaksızın bu Kullanıcı Kılavuzu'nun (hiçbir surette) kopyalarını çıkaramaz veya
(hiçbir surette) dağıtamazsınız.
Telif Hakkı © 2014 LG Electronics. Tüm hakları saklıdır.

Tescilli Ticari Markalar
AC Manager IV, LG Electronics şirketinin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ürünler ve şirket isimleri
ilgili hamillerinin ticari markalarıdır ve yalnızca örnekleme amacıyla kullanılır.

TÜRKÇE

Telif Hakları
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Açıklayıcı Notlar

Ürün Özellikleri
TÜRKÇE

AC Manager IV Yapılandırması Kolay Entegrasyon Sağlar.
yy Entegre aygıt yönetimi sürücü yönetimi, azami güç denetimi, istenen güç
denetimi ve birikmiş güç bölücü işlevlerini sunar.
AC Manager IV

yy Planda gösterildiği gibi durum izleme ve denetim.
yy Belirli bir programa göre iç ve dış grupları çalıştırır.
yy Günlük, haftalık veya aylık dahili kullanım kayıtları sağlar.
yy Rapor özelliği dahili rapor oluşturmak için kullanılabilir.
Diğer Harici Ekipmanların Denetimi
yy Yangın alarmları, anahtar etiketleri ve aydınlatma gibi harici ekipmanlarla
uyumlu şekilde çalışır.
yy ACP ile birbirine bağlanabilir
Verimli Güç Denetimi
yy Her odanın güç kullanımını görüntüler ve yönetir.
yy Dağıtılan güç verileri kaydedilebilir veya yazdırılabilir.
yy Dış ünite kapasitesini denetleyebilir
Uygun Otomasyon

AC Manager IV

ACP

yy Kullanıcılar tarafından istenilen sıcaklığa ulaşmak için soğutma ve ısıtma
arasında geçiş yapar.

Açıklayıcı Notlar
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Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır

Bu Kılavuzda Kullanılan Simgeler
Klavye Simgesi
• Sistem tarafından kullanılan tuş basımları açılı parantez (< >) içerisinde kalın metinle işaretlenir.
Örnek: <Esc> Tuşu
• Tuş kombinasyonlarında ilave bir artı (+) işareti ile birlikte aynı format kullanılır.
Örnek: <Ctrl+C> Tuşu

Program Ara Birimi Simgesi
• Sistem içerisinde görüntülenen kontrol düğmeleri köşeli parantez ([]) içerisinde kalın metinle
işaretlenir.
Örnek: [Tamam], [Kaydet]
• Programda görüntülenen seçenek başlıkları kalın metinle işaretlenir.
Örnek: Başlat, Programlar

TÜRKÇE

Lütfen AC Manager IV programını kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzu'nu baştan sona okuyun.
Ayrıca bu kılavuzu kolayca erişilebilecek bir yerde saklayın.

iv
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Önemli Güvenlik Önlemleri

1

Önemli Güvenlik Önlemleri
UYARI
Talimatlara uymadığınız takdirde yaralanabilir ve hatta hayatınızı kaybedebilirsiniz.
yy Kilit Anahtarı'nı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Çocukların Kilit Anahtarı'nı
yutması durumunda derhal doktora başvurun.
yy Elektrik çarpmasını veya yangını önlemek için Kilit Anahtarı'nı suya veya neme maruz
bırakmayın.
yy Elektrik çarpmasına sebep olabileceğinden Kilit Anahtarı'nı keyfi olarak sökmeyin.
yy Kilit Anahtarı, bozulma sebebiyle yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek herhangi bir
kullanımı garanti etmez.

DIKKAT
Talimatlara uymadığınız takdirde yaralanabilir veya mal kaybına uğrayabilirsiniz.
yy Kilit Anahtarı ellerinizi yaralayabilir. Lütfen kullanırken büyük özen gösterin.
yy AC Manager IV programını kullanırken asla Kilit Anahtarı'nı çıkarmayın.

TÜRKÇE

Aşağıda gösterilen Önemli Güvenlik Önlemleri, beklenmedik kazalardan meydana gelebilecek olası
yaralanmaları veya hasarları önlemeye ve ürünün kullanım ömrünü arttırmaya yöneliktir.

2

Önemli Güvenlik Önlemleri

DIKKAT
TÜRKÇE

Yükleme hatası önlemek için, bilgisayarınızda, Windows durumunu kontrol edin.
yy Eğer Windows Update sırasında, AC Manager IV kurulumu başlarsa, hata verir ve kurulum
tamamlanamaz.
yy Kontrol etmek için: Başlat>Denetim Masası>Sistem ve Güvenlik>Windows Update

Hazırlık

3

Hazırlık
Kurulum
Bu bölümde AC Manager IV için ön kurulum hazırlıkları ve nasıl kurulacağı açıklanmaktadır.

Bileşenler
AC Manager IV ambalajında şemada gösterildiği gibi aşağıdaki bileşenler yer almaktadır. Lütfen AC
Manager IV ambalajını açın ve tüm bileşenlerin içerisinde yer aldığını doğrulayın.

KURULUM/KULLANICI KILAVUZU

KLİMA CIHAZI

Ürünü kurmadan önce, lütfen kurulum kılavuzu tam olarak okuyun.
Kurulum, kablo bağlantı standartlarına uygun olarak ve sadece yetkili personel
tarafından yapılmalıdır.
Lütfen bu kılavuzu tümüyle okuduktan sonra ileride kullanmak üzere saklayın.

HVAC manager (AC Manager IV)
PACM4B000

www.lg.com
P/NO : MFL68581209

AC Manager IV
USB Kimlik Doğrulama Anahtarı
Kurulum DVD'si (Kullanıcı Kılavuzu)
(Donanım Kilidi Anahtarı)

Hızlı Kılavuz

DİKKAT
Standart ürünümüzden başka herhangi bir ürün kullanılırsa ve bir problem ortaya çıkarsa, ilgili
probleme ilişkin hiçbir sorumluluk almıyoruz. Lütfen başka ürünlerle kullanmaktan kaçının.

Önerilen Özellikler
AC Manager IV için önerilen özellikler burada gösterilmektedir.
Donanım
CPU
Sistem Belleği
Sabit Disk Alanı
İS (İşletim Sistemi)
Çözünürlük
Önerilen Grafikler
ACP

Çift Çekirdek 2.4GHz veya üzeri
4 GB veya üzeri
100 GB veya üzeri
Windows XP/7/8/8.1
1280 x 1024 veya üzeri
VGA: NVidia, Geforce veya sonrası için. ATI, Radeon veya sonrası için
ACP sürüm 1.1.4p veya üstü

TÜRKÇE

Bu kısımda AC Manager IV programını kullanmadan önce gerekli temel bilgiler verilmektedir.
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Hazırlık

AC Manager IV Kurulumu
Bu belgede ayrıntılı olarak verilen prosedürleri izleyerek AC Manager IV programını kurun.

TÜRKÇE

Donanım Kurulumu
↓
AC Manager IV Yazılım Kurulumu (İstemci/Sunucu)

Donanım Kurulumu
Bu kısımda AC Manager IV programını kullanmak için bilgisayarın ACP'ye nasıl bağlanacağı
açıklanmaktadır.

AC Manager IV’ı bir ACP’ye bağlıyor
AC Manager IV'ı kurarken ve ACP'yi aynı bilgisayara bağlarken bu adımları izleyin.

1.

Bir Ethernet çapraz kablosunu ACP'nin Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
ACP

AC Manager IV

2.

LAN (Çapraz kablo)

Ethernet çapraz kablosunun diğer ucunu bilgisayarın Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
• Bilgisayarı (AC Manager IV) ve ACP'yi bir hub kullanmadan bağlıyorsanız yalnızca bir Ethernet
çapraz kablosu kullanmalısınız. ACP Ethernet terminali aygıt üzerinde şekilde gösterildiği gibi
yer almaktadır.
Hub kullanarak bağlayın
Doğrudan Kablo
Doğrudan AC Manager IV'ın
kurulu olduğu bilgisayara
bağlayın
Çapraz kablo

NOTLAR
Ethernet kablosunu, doğrudan kablo mu yoksa çapraz kablo mu olduğunu kontrol etmeden önce
kullanmayın. Kabloyu bağlamadan önce kabloyu kontrol etmek için LAN test cihazı kullanın.

Hazırlık
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AC Manager IV’ı birden fazla ACP’ye bağlıyor
AC Manager IV'ı bir hub kullanarak birden çok ACP'ye bağlarken bu adımları izleyin.
Her ACP'yi bir standart Ethernet kablosu ile hub'a bağlayın.
AC Manager IV
ACP

LAN
(Doğrudan Kablo)

Hub

TÜRKÇE

1.

6

Hazırlık

AC Manager IV yazılım kurulumu (İstemci)
Bu bölüm AC Manager IV yazılımının (İstemci) nasıl kurulacağını açıklamaktadır.

TÜRKÇE

1.
2.

Kurulum dosyasını çift tıklayın.

3.

Gerekli bileşen kurulum ekranı belirdiği zaman [Yükle] butonunu tıklayın.

Kurulum dilini seçin ve [ileri >] butonuna tıklayın.

• Bu hareket gerekli bileşenlerin kurulumunu başlatacaktır.

Hazırlık

7

• Gerekli bileşenlerin kurulumu tamamlandığı zaman, AC Manager IV İstemci kurulum yazılımı
InstallShield Sihirbazını hazırlar. Lütfen bekleyin.

TÜRKÇE

4.

AC Manager IV Client InstallShield Sihirbazı görüntülendiğinde [ileri >] düğmesine tıklayın.

8

Hazırlık
Kullanıcı bilgisini girin ve [ileri >] düğmesine tıklayın.

6.

AC Manager IV Client'ın kurulum konumunu onaylayın ve [ileri>] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

5.

• Kurulum konumunu değiştirmek isterseniz [Değiştir...] düğmesine tıklayın ve istenilen konumu
ayarlayın.

Hazırlık

7.

9

Kurulumu başlatmak için [Yükle] düğmesine tıklayın.
• AC Manager IV Client şimdi kurulacak.

TÜRKÇE

8.

Yazılımı başlatmak için "Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum." butonunu
tıklayın. Ve [Son] butonunu tıklayın.
• Yazılım kurulumu tamamlandı.

10

Hazırlık

AC Manager IV yazılım kurulumu (Sunucu)

TÜRKÇE

DİKKAT
Yazılım kurulumunun tamamlanmasından sonra, kilit anahtarının takılması gerekir.
Bu bölüm AC Manager IV yazılımının (Sunucu) nasıl kurulacağını açıklamaktadır.

1.
2.

3.

Kurulum dosyasını çift tıklayın.
Kurulum dilini seçin ve [ileri >] butonuna tıklayın.

Gerekli bileşen kurulum ekranı belirdiği zaman [Yükle] butonunu tıklayın.
• Bu hareket gerekli bileşenlerin kurulumunu başlatacaktır.

Hazırlık
SafeNet kurulum ekranı belirdiği zaman [Next >] butonunu tıklayın.

5.

SafeNet Lisans Anlaşması ekranı belirdiği zaman, Lisans Anlaşmasını kabul ediyorum ve
ardından [Next >] butonunu tıklayın.

TÜRKÇE

4.

11

12

Hazırlık
• Bu hareket kurulumu başlatacaktır.

TÜRKÇE
6.

Kurulum tamamlanınca, [Finish] butonunu tıklayın.

Hazırlık
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• Bu hareket aşağıdaki gerekli bileşenlerin kurulumunu başlatacaktır:

TÜRKÇE

7.

Microsoft SQL Server 2008 Express R2 kurulum ekranı belirdiği zaman, [Install] butonunu
tıklayın.
• Gerekli bileşenlerin kurulumu tamamlandığı zaman, AC Manager IV Sunucu kurulum yazılımı
InstallShield Sihirbazını hazırlar. Lütfen bekleyin.

14

Hazırlık

TÜRKÇE
8.

AC Manager IV Service InstallShield Sihirbazı ekranı belirdiği zaman, [İleri >] butonunu tıklayın.

Hazırlık

9.

15

Kullanıcı bilgilerini girin ve [İleri >] butonunu tıklayın.

TÜRKÇE

10. AC Manager IV Servis kurulum konumunu kontrol edip, [İleri(İ)>] butonunu tıklayın.
• Kurulum konumunu değiştirmek için [Değiştir(D)...] butonunu tıklayın ve istenen kurulum
konumunu belirtin.

16

Hazırlık

11.

Veritabanı sunucusu ve doğrulama yöntemini belirleyin ve [İleri >] butonunu tıklayın.

TÜRKÇE
12. Kurulumu başlatmak için, [Yükle] butonunu tıklayın.
• Bu hareket AC Manager IV Müşteri kurulumunu başlatacaktır.

Hazırlık

17

13. Yazılımı başlatmak için "Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum." butonunu
tıklayın. Ve [Son] butonunu tıklayın.

DIKKAT
Bilgisayarda güç tasarruf modunun ayarlı olup olmadığını kontrol edin.
yy Başlat>Denetim Masası>Donanım ve Ses>Güç Seçenekleri menüsünde, bilgisayarın güç
tasarrufuna geçeceği zamanı “Hiçbir Zaman” olarak değiştirin

TÜRKÇE

• Yazılım kurulumu tamamlandı.
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Hazırlık

Silinmesi AC Manager IV (Windows 7)
Bu kısımda AC Manager IV programının nasıl silineceği açıklanmaktadır.

TÜRKÇE

AC Manager IV yazılımını (İstemci) silmek
Bu bölüm AC Manager IV yazılımının (İstemci) nasıl silineceğinı açıklamaktadır.

1.
2.

3.

> Denetim Masası > Programlar > Programlar ve Özellikler.
Program Ekle/Kaldır penceresinde AC Manager IV Client öğesini vurgulayın ve [kaldır] düğmesine
tıklayın.

Kaldırma işlemini onaylamanız istendiğinde [Evet] düğmesine tıklayın.

Hazırlık
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• Bu hareket kaldırma işlemini başlatacaktır.

TÜRKÇE

4.

Yazılımı başlatmak için "Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum." butonunu
tıklayın. Ve [Son] butonunu tıklayın.
• Bu hareket yazılım kaldırma işlemini sonlandıracaktır.

NOTLAR
AC Manager IV programını silerseniz tüm veriler de silinecektir.

20

Hazırlık

AC Manager IV yazılımını (Sunucu) silmek
Bu bölüm AC Manager IV yazılımının (Sunucu) nasıl silineceğinı açıklamaktadır.

TÜRKÇE

1.
2.

3.

> Denetim Masası > Programlar > Programlar ve Özellikler.
Program Ekle/Kaldır penceresinde AC Manager IV Client öğesini vurgulayın ve [kaldır] düğmesine
tıklayın.

Kaldırma işlemini onaylamanız istendiğinde [Evet] düğmesine tıklayın.

Hazırlık

21

• Bu hareket kaldırma işlemini başlatacaktır.

TÜRKÇE

4.

Yazılımı başlatmak için "Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum." butonunu
tıklayın. Ve [Son] butonunu tıklayın.
• Bu hareket yazılım kaldırma işlemini sonlandıracaktır.

NOTLAR
AC Manager IV programını silerseniz tüm veriler de silinecektir.

22

Hazırlık

Programı Başlatma ve Kapatma
TÜRKÇE

Bu kısımda AC Manager IV programının nasıl başlatılacağı ve kapatılacağı açıklanmaktadır.

Programı Başlatma
Bu kısımda AC Manager IV programının nasıl başlatılacağı açıklanmaktadır.

1.

Kimlik doğrulama anahtarını AC Manager IV yüklü bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına
bağlayın.
• Programı kimlik doğrulama anahtarını takmadan başlatmaya çalışırsanız bir uyarı görüntülenir.
Kimlik doğrulama anahtarını takın ve programı tekrar başlatın.

NOTLAR
yy AC Manager IV programının tüm işlevleri kimlik doğrulama anahtarının onayıyla belirlenir.
AC Manager IV çalışırken kimlik doğrulama anahtarını bilgisayardan çıkarmayın.
yy Program çalışırken kimlik doğrulama anahtarı çıkarılırsa, aşağıdaki uyarı mesajı ekrana
gelir. Kimlik doğrulama anahtarını 30 saniye içerisinde takarsanız uyarı penceresi kapanır ve
program normal şekilde çalışmaya başlar.

2.

> tüm programlar > LG Electronics > AC Manager IV Client > Executing AC Manager IV.
• Alternatif olarak masaüstünüzdeki

kısayol simgesine çift tıklayın.

• AC Manager IV Programı başlayacak.

3.

Oturum açma penceresinde [Enter server information] kısmına tıklayın.

Hazırlık

4.

Sunucunun IP adresini girdikten sonra [Kaydet] düğmesine tıklayın.

Oturum açma penceresine kimliğinizi ve parolanızı girdikten sonra [Giriş] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

• Bu IP adresi hangi bilgisayardan oturum açtığınıza bağlı olarak değişebilir. Bu, sunucu
bilgisayarsa, geri dönüş adresini (127.0.0.1) girin. Bu, istemci bilgisayarıysa, sunucu bilgisayarın
IP adresini girin.

5.

23
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Hazırlık

Programı Kapatma
AC Manager IV programından aşağıdaki şekilde çıkabilir ve programı kapatabilirsiniz.

TÜRKÇE

1.

AC Manager IV programında, sağ üst köşedeki [X] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması

25

Yazılımın kullanılması
TÜRKÇE

Bu bölüm AC Manager IV yazılımının nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Ana sayfa
AC Manager IV içinde kurulmuş tüm cihazların işletme durumunu, bugünün programını ve otomatik
kontrol uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilirsiniz. Tüm iç mekan ünitelerinin başla/dur
durumlarını da denetleyebilirsiniz.

Ekran Yapılandırma ve Özellikler
Bu bölüm ana sayfa yapılandırmasını ve özelliklerini açıklamaktadır.

①

②

④

③

No.

Öğe

①

Çalıştırma

Açıklama
Tüm iç mekan ünitelerinin başla/dur durumu

26

Yazılımın kullanılması

No.

Öğe

Açıklama
yy Genel operasyon durumu

TÜRKÇE

-- AC Manager IV üzerine kurulmuş cihazların durumunu
(çalışma/duruş/hata) denetleyin.
-- Cihaz numarasına göre sınıflandırın.
②

Operasyon
durumu

yy Her yönetim grubuna göre durum
-- Kullanıcı tarafından belirlenmiş her yönetim grubunun
durumunu denetleyin.
yy Her konum grubuna göre durum
-- Kullanıcı tarafından belirlenmiş her konum grubunun
durumunu denetleyin.

③

Bugünün
programı

④

Otomatik kontrol

Beşe kadar program listesi görün.
Otomatik kontrol operasyonunda olup olmadığı

Yazılımın kullanılması

27

Kontrol / Görüntüleme
TÜRKÇE

Bu kısımda aygıtın nasıl denetleneceği ve aygıtın denetim durumunun nasıl izleneceği
açıklanmaktadır.

Ekran Yapılandırması ve Özellikleri
Kontrol / Görüntüleme menü ekranının ekran yapılandırması ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

①

③

②

④

No.

Öğe

①

Araç Çubukları

②

Aygıt Listesi Sekmesi

③

İçerik Ekranı

④

Özet Ekranı

28
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Araç Çubukları
Bu kısımda Kontrol / Görüntüleme menüsünün araç çubukları açıklanmaktadır.

TÜRKÇE

⑤

①
②
③
④

⑥
⑦
No.

Öğe

①

AC Manager IV
Menü Sekmesi

②

Araç Kutusu
Denetimleri

③

Uygula/İptal

Açıklama
AC Manager IV Hizmet Menüsü.
Bağlı aygıta ve diğer değişkenlere göre geçiş yapar.
(Daha fazla bilgi için 30 sayfasındaki Aygıt Araç Kutusu
Denetimleri kısmına bakın.)
Denetim durumundaki değişiklikler bunu tetikler.
İçerik Ekranı alanındaki içeriği aygıt türüne ve durumuna göre
filtrelemenizi sağlar. İlgili içeriği görmek veya gizlemek için her
filtredeki kutulara tıklayın.

④

İçerik Filtresi
Düğmesi

yy

: Etkin aygıtları göster.

yy

: Etkin olmayan aygıtları göster.

yy

: Programlı aygıtları göster.

yy

: Azami ve istenen güç ile denetlenen aygıtları göster.

yy

: Hata içeren aygıtları göster.

yy

: Filtre değişimi gereken aygıtları göster.

yy

: Kilit ayarı yapılmış aygıtları göster.

yy

: Yağ Alarm cihazlarını göster.

yy

: Dahili aygıtları göster.

yy

: Havalandırmalı veya doğrudan genleşmeli aygıtları
göster.

yy

: AHU aygıtlarını göster.

yy

: AWHP / Hidro kit aygıtlarını göster.

yy

: Chiller aygıtlarını göster.

yy

: Açma/Kapatma aygıtlarını göster.

yy

: DI aygıtlarını göster.

yy

: DO aygıtlarını göster.

yy

: AI aygıtlarını göster.

yy

: AO aygıtlarını göster.

Yazılımın kullanılması

No.

Hata Uyarısı

Açıklama
yy Hata içeren aygıtların sayısını göster.
yy Seçildiğinde, Rapor > Çalışma geçmişi kısmına geçer.
yy İsme göre: Aygıtları adlarına göre sıralar.

⑥

Sıralama Seçimi

yy Adrese göre: Aygıtları adreslerine göre sıralar.
yy Cihaza göre: Ekipman türüne göre sıralar.
yy Çalışan: Duruma göre sıralar; "Açık", "Hata" veya "Kapalı".
İçerikler bölümünde beliren cihaz görüntüleme simgesinin
boyutunu ayarlayın.

⑦

Her cihaz simge
türünü görmek için
buton

yy

: Listeyi gör

yy

: Küçük listeyi gör

yy

: Normal listeyi gör

yy

: Büyük listeyi gör

NOTLAR
AC Manager IV üzerinde hata kodu görüntülenirse, hata tanımıyla ilgili ayrıntıları görmek için
lütfen çift tıklayın.

TÜRKÇE

⑤

Öğe
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Aygıt Araç Kutusu Denetimleri

TÜRKÇE

kayıtlı aygıt, araç kutusu denetimleri menüsü farklılık gösterebilir. Aşağıda aygıt araç kutusu
denetimleri örneklenmektedir.

NOTLAR
Bir aygıtın tam denetim sınırı asıl aygıttan farklı olabilir. Lütfen aygıtın kılavuzuna mutlaka bakın.

■■ Dahili Aygıt

Öğe
Çalıştırma

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.
yy [Oto] Düğmesi: Otomatik Mod'a geçer.
yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modu'na geçer.
yy [Isıtma] Düğmesi: Isıtma Modu'na geçer.

Çalışma modu

yy [Nem alma] Düğmesi: Yağmur mevsiminde ya da nemin fazla yüksek
olduğu durumlarda rutubeti uzaklaştırır. Nem alma seçildiği zaman,
cihaza istenen ısı uygulanmaz.
yy [Fan] Düğmesi: Hava arındırma operasyonu. Fan seçildiği zaman,
cihaza istenen ısı uygulanmaz.

Sıcaklık

Sıcaklığı ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine tıklayın.
yy Fan: Fan hızını seçer.
-- [Oto] Düğmesi: Düşük-Orta-Yüksek sıralamasında geçiş yapar
-- [Yüksek] Düğmesi: Hızlı fan hızı.

Fan

-- [Orta]: Orta seviye fan hızı.
-- [Düşük] Düğmesi: Yavaş fan hızı.
yy Salınım [Ayarla/İptal] Düğmesi: Fanın otomatik salınım hareketini
açın veya kapatın.

Yazılımın kullanılması

Öğe

Açıklama

yy Mod [Kilit/İptal] Düğmesi: Uzaktan kumandayla mod seçimini
etkinleştirir/devre dışı bırakır.
yy Sıcaklık [Kilit/İptal] Düğmesi: Uzaktan kumandayla sıcaklık ayarını
etkinleştirir/devre dışı bırakır.
yy Fan hızı [Kilit/İptal] Düğmesi: Uzaktan kumandayla fan ayarını
etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Limit sıcaklık

Sıcaklık sınırını ayarlamak için [▲]/[▼] öğesini kullanın. Bu işlem
kullanıcının iç mekan sıcaklığını belirlenen aralığın dışında ayarlamasını
önler.
yy Otomatik geçiş: Dahili ısı üst ısı sınırının üzerinde olduğu zaman
otomatik olarak soğutma, dahili ısı alt ısı sınırının altında olduğu zaman
da otomatik olarak ısıtma işlemine geçen bu işlevdir. (Sadece çift işlevli
soğutma/ısıtma ünitesi tarafından desteklenir.)
-- [AÇIK] butonu: Otomatik geçişi ayarlar.
-- [KAPALI] butonu: Otomatik geçişi ilk durumuna getirir.
yy Alt sınır: Alt sınır ısısını (18 °C~30 °C) ayarlamak için [▲]/[▼] butonuna
dokunun.

2 set Çalışma
Ayan

yy Üst sınır: Üst sınır ısısını (18 °C~30 °C) ayarlamak için [▲]/[▼] butonuna
dokunun.
yy Isı sınırı: Cihazın yerleştirildiği mekanın ısısını belirli bir aralık içinde
tutan işlevdir. (Sadece çift işlevli harici soğutma/ısıtma ünitesi tarafından
desteklenir.)
-- [AÇIK] butonu: Isı sınırını ayarlar.
-- [KAPALI] butonu: Isı sınırını ilk durumuna getirir.
yy Soğutma işlemi başlangıç ısısı: Soğutma işlemi başlangıç ısısını (21
°C~40 °C) ayarlamak için [▲]/[▼] butonuna dokunun.
yy Isıtma işlemi başlangıç ısısı: Isıtma işlemi başlangıç ısısını (1 °C~20 °C)
ayarlamak için [▲]/[▼] butonuna dokunun.

TÜRKÇE

yy Bütün [Kilit/İptal] Düğmesi: Tüm özelliklerin uzaktan kumandayla
ayarlanmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Kilit
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■■ Havalandırma veya Doğrudan Genleşmeli Havalandırma

TÜRKÇE

Öğe
Çalıştırma

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.
yy [Oto] Düğmesi: Otomatik Mod'a geçer.

Çalışma modu

yy [Isı değiştirici] Düğmesi: Hava beslemesi ve emisyonu, ısı
eşanjöründen geçerek sağlanır.
yy [Normal] Düğmesi: Emisyonun ısı eşanjöründen geçmeden
yapılmasını sağlar.

Sıcaklık

(Yalnızca Doğrudan Genleşmeli Havalandırma'da kullanılabilir.)
Sıcaklığı ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine tıklayın.
yy Oto: Düşük-Yüksek-Çok Yüksek sıralamasında geçiş yapar
-- Kullanıcılar bu modu seçemez.
-- Uyku moduna/hızlı moda ayarlandığında fanlar otomatik olarak Auto
moduna ayarlanır.

Fan hızı

-- Uyku modu/hızlı mod devre dışı bırakıldığında fanlar otomatik olarak
Yüksek düzeye ayarlanır.
-- Otomatik çalışma modu etkinken Çok yüksek, Yüksek veya Düşük
düzey seçilirse uyku modu/hızlı mod devre dışı bırakılır.
yy Süper yüksek: Maksimum fan hızı.
yy Yüksek: Hızlı fan hızı.
yy Düşük: Yavaş fan hızı.
(Yalnızca Doğrudan Genleşmeli Havalandırma'da kullanılabilir.)
yy [Kapalı] Düğmesi: Doğrudan Genleşmeli Havalandırma için klimayı
devre dışı bırakır.

Klima

yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma moduna geçer.
yy [Oto] Düğmesi: İç mekan koşullarına dayalı olarak modu otomatik
olarak değiştirir.
yy [Isıtma] Düğmesi: Isıtma moduna geçer.
yy Hızlı [Ayarla/İptal] Düğmesi: Hızlı özelliğini açar/kapatır. (Hızlı mod
etkinleştirilirse, Uyku modu devre dışı bırakılır.)

Ek fonksiyon

yy Nemlendirici [Ayarla/İptal] Düğmesi: Nemlendirme özelliğini açar/
kapatır.
(Yalnızca Klima Isıtma modundayken.)
yy Güç tasarrufu [Ayarla/İptal] Düğmesi: Uyku modunu açar/kapatır.
(Uyku modu etkinleştirilirse, Hızlı mod devre dışı bırakılır.)
yy Isıtıcı [Ayarla/İptal] Düğmesi: Isıtıcı özelliğini açar/kapatır.

Yazılımın kullanılması

Öğe

Açıklama
Bütün [Kilit/İptal] Düğmesi: Tüm özelliklerin uzaktan kumandayla
ayarlanmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır.

■■ AHU

Öğe
Çalıştırma

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.
Kolay kontrol modunu (kullanıcı modu) eklemek/düzenlemek/silmek için
[Kolay kontrol ▼] butonuna basın

Kolay kontrol

yy En fazla 4 kolay kontrol modu belirleyebilirsiniz.
yy Ayarlanmış kolay kontrol modu olarak uygulanan kontrol komutları
kumanda alet kutusuna kaydedilmez.
yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modu'na geçer.
yy [Isıtma] Düğmesi: Isıtma Modu'na geçer.
yy [Fan] Düğmesi: Havayı temizler. Bu modda sıcaklığı
ayarlayamazsınız.

Çalışma modu

yy Bir AHU kaydettikten sonra Çalışma Modları altında ek seçenekler
görüntülenecektir.
-- [Güç tasarrufu] Düğmesi: En verimli şekilde çalışarak enerji
tüketimini düşürür. Emisyon havası, iç mekandan tahliye edilen
havayı daha verimli şekilde dışarı vermek için besleme havasından
daha fazladır.
-- [Nem alma] Düğmesi: Yağmurlu mevsimlerde veya nem yüksek
olduğunda nemi giderir. Bu modda sıcaklığı ayarlayamazsınız.

Sıcaklık

Sıcaklığı ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine tıklayın.
yy Bu seçenekler yalnızca AHU eklentileri kurulduğunda görüntülenir.

Ek fonksiyon

yy Otomatik havalandırma [Ayarla/İptal] Düğmesi: Otomatik
Havalandırma modunu açar/kapatır.
yy Nemlendirici [Ayarla/İptal] Düğmesi: Nemlendirme modunu açar/
kapatır.

Ayarla

yy CO₂: İstenen karbon dioksit emisyonunu 100 ppm aralıklarla 500 ppm
ila 1 500 ppm arasında ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.(CO₂
yalnızca Otomatik Havalandırma modunda ayarlanabilir)
yy Nem: İstenen nem oranını % 5'lik aralıklarla % 40 ila % 60 arasında
ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.(nemlendirme yalnızca nem
oranı ayarında ayarlanabilir)

TÜRKÇE

Kilit
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Öğe

Açıklama

TÜRKÇE

yy Dış ortam havası: Hava girişi damperi açıklık değerini 1 SDgr'lik
aralıklarla 0 ila 90 SDgr arasında ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını
kullanın.
yy Egzos havası: Emisyon damperi açıklık değerini 1 SDgr'lik aralıklarla
0 ila 90 SDgr arasında ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.
Damper açılma
derecesi

yy Karışık hava: Karışım damperi açıklık değerini 1 SDgr'lik aralıklarla 0
ila 90 SDgr arasında ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın (damper
açıklığı değeri yalnızca Soğutma/Isıtma Fan modlarında ayarlanabilir).
*Ayar> Sistem Ayarları> Temel Ayar>
'Kapak Ayarı' butonu 'Ayar' konumundaysa, <Harici Hava(OA)=Egzoz
Havası(EA), Harici Hava(OA)+Karışık Hava(MIX)=90> çalışıyor.

Kilit

Bütün [Kilit/İptal] Düğmesi: Tüm özelliklerin uzaktan kumandayla
ayarlanmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır.

■■ AWHP / Hidro kit

Öğe
Çalıştırma

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.
yy [Oto] Düğmesi: Otomatik Mod'a geçer.

Çalışma modu

yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modu'na geçer.
yy [Isıtma] Düğmesi: Isıtma Modu'na geçer.
(Yalnızca Soğutma/Isıtma modlarında çalışır.)

Çıkış su
sıcaklığı*

Hava sıcaklığı*

yy Yerden soğutma ve ısıtma için su sıcaklık ayarı.
yy Soğutma ve Isıtma modlarının sıcaklığını ayarlamak için [▲]/[▼]
tuşlarını kullanın.
(Yalnızca Soğutma/Isıtma modlarında çalışır.)
İç hava sıcaklığını ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.
(Yalnızca Hidro Kit'e uygulanır.)

Sıcak su

yy [Başla] Düğmesi: Su ısıtıcı çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Su ısıtıcı çalışmasını durdurur.

Sıcak su
sıcaklığı
Kilit

Su ısıtıcı sıcaklığını ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.
Bütün [Kilit/İptal] Düğmesi: Tüm özelliklerin uzaktan kumandayla
ayarlanmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır.

* AWHP aygıtını ayarlarken seçilen sıcaklık görüntülenir. (109 sayfasındaki AWHP kısmına bakın)
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NOTLAR
Chiller bağlı bir özelliktir, bu desteklenmiyor olamaz.

■■ Soğutucuyu tara

Öğe
Çalıştırma
Alarm

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.
[Sıfırla] butonu: Cihazdaki alarmı ilk durumuna getirir.
(Sadece cihazın ilgili modu desteklemesi halinde gösterilir.)

Çalışma modu

yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modu'na geçer.
yy [Isıtma] Düğmesi: Isıtma Modu'na geçer.
yy Dahili soğutma/ısıtma için yük suyu çıkış ısısını belirle.

Sıcaklık
Talep kontrolü

yy Soğutma modu ve ısıtma modu ısılarını belirlemek için [▲]/[▼]
butonuna basın.
Talep sınır oranını belirlemek için [▲]/[▼] butonuna basın.

■■ Vidalı soğutucu

Öğe
Çalıştırma
Alarm
Çalışma modu

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.
[Sıfırla] butonu: Cihazdaki alarmı ilk durumuna getirir.
Çalışma modu denetlenemez. İzlenen çalışma modunun belirlenmiş
ısısının denetimi
yy Dahili soğutma/buz yapımı için yük suyu çıkış ısısını belirle.

Sıcaklık
Motor akım
sınırı

35

yy Soğutma modu ve buz yapım modu ısılarını belirlemek için [▲]/[▼]
butonuna basın.
Motor akımı sınır oranını belirlemek için [▲]/[▼] butonuna basın.
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TÜRKÇE
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■■ Turbo soğutucu

TÜRKÇE

Öğe
Çalıştırma
Alarm
Çalışma modu

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.
[Sıfırla] butonu: Cihazdaki alarmı ilk durumuna getirir.
Çalışma modu denetlenemez. İzlenen çalışma modunun belirlenmiş
ısısının denetimi
yy Dahili soğutma/ısıtma/buz yapımı için yük suyu çıkış ısısını belirle.

Sıcaklık
Operasyon
akım sınır
değeri

yy Soğutma modu ve ısıtma modu/buz yapım modu ısılarını belirlemek
için [▲]/[▼] butonuna basın.
Motor akımı sınır oranını belirlemek için [▲]/[▼] butonuna basın.

■■ Emme tipi soğutucu

Öğe
Çalıştırma
Alarm
Çalışma modu

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.
[Sıfırla] butonu: Cihazdaki alarmı ilk durumuna getirir.
Çalışma modu denetlenemez. İzlenen çalışma modunun belirlenmiş
ısısının denetimi
yy Dahili soğutma/ısıtma için yük suyu çıkış ısısını belirle.

Sıcaklık
Kontrol Vanası
Üst Limit

yy Soğutma modu ve ısıtma modu ısılarını belirlemek için [▲]/[▼]
butonuna basın.
Vana sınır oranını belirlemek için [▲]/[▼] butonuna basın.
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■■ Açık/Kapalı cihaz

TÜRKÇE

Öğe
Çalıştırma

Açıklama
yy [Başla] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını başlatır.
yy [Kapat] Düğmesi: Aygıtın çalışmasını durdurur.

■■ DI

Öğe
Çalıştırma

Açıklama
yy [Kısadevre] Düğmesi: Kısa sinyal çıkışı.
yy [Aç] Düğmesi: Açık sinyal çıkışı.

■■ DO

Öğe
Çalıştırma

Açıklama
yy [Kısadevre] Düğmesi: Kısa sinyal çıkışı.
yy [Aç] Düğmesi: Açık sinyal çıkışı.

■■ AI

Öğe
Isı

Açıklama
İstenen ısıyı belirlemek için [▲]/[▼] butonuna basın.

Yazılımın kullanılması
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■■ AO

TÜRKÇE

Öğe
Isı

Açıklama
İstenen ısıyı belirlemek için [▲]/[▼] butonuna basın.

NOTLAR
ACS I/O cihazları için kumanda alet kutusu metni ve ünitesi kullanım ayarlarına göre farklı olarak
gösterilmektedir.
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Aygıt Listesi Sekmesi
Aygıt Listesi Sekmesini açıklar.

TÜRKÇE

①

②

No.

Öğe

①

Yönetim

②

Konum

③

Yükleme

④

Çoklu taraf

③

④

Açıklama
Kullanıcı kolaylığı için yönetim aygıtları listesi.
yy Her aygıtın denetimini ve yönetimini gösteren bir kat planı.
yy Küçük bir harita içerir.
Bağlı tüm aygıtlarla ilgili bilgi verir.
yy Üç grupta sıralanmış bir liste: Aygıtlar, Durum ve Diğer.
yy Seçilen öğelere dayalı geçmişleri görüntüler.

Yazılımın kullanılması
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İçerik Ekranı
Bir aygıtın ayar durumu aşağıdaki gibi görüntülenir.

TÜRKÇE

①
②

③

No.

Öğe

Açıklama

①

Grup Ekranı

Yönetim grubu adını, etkin aygıt sayısını, kurulu aygıt sayısını ve hata
veren aygıt sayısını görüntüler.

②

Kurulu Aygıt
Sayımı

Her grupta kurulu aygıt sayısını görüntüler. (Bunu Ayarla kısmı altında
Ayarla veya İptal.)
yy Büyük simgeler

③

İçerik
Ayrıntıları

①

① Aygıt durumu simgesi

②
③
④

③G
 eçerli sıcaklık / geçerli sıcaklık /
çalışma modu

② Aygıt simgesi / çalışma durumu

④ Aygıt adresi

yy Orta simgeler

①
②
③

① Aygıt durumu simgesi
② Aygıt simgesi / çalışma durumu
③G
 eçerli sıcaklık / geçerli sıcaklık /
çalışma modu

yy Küçük simgeler
Aygıt simgesi / çalışma durumu / çalışma
modu
yy Liste: Gruptaki aygıtların tüm niteliklerini görüntüler.
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İçerik Ekranı Simgeleri

TÜRKÇE

Aygıt Durumu Simgeleri
Simge
Büyüt/Normal

Durum

Küçük
-

Takvim kontrolü

-

Peak kontrol

-

Filtreyi değiştirin

-

Tümünü kilitle

-

Yağ Alarmı

Özet Ekranı

①

②
No.

Öğe

Açıklama

①

Kullanım
durumu

Seçilen aygıtın geçerli durumunu gösterir.

②

Çalışma
geçmişi

Aygıtın çalışma geçmişini gösterir.

Yazılımın kullanılması
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Aygıt Denetimi
İstenen duruma ayarlayarak kayıtlı aygıtı denetleyebilirsiniz.
Üstteki menü çubuğunda Kontrol / Görüntüleme düğmesine tıklayın.
Aygıt Listesi'nde istenen sekmeye tıklayın.
Öğe
Yönetim:
Konum
Kurulum
Çok taraflı

3.

Açıklama
Kullanıcı kolaylığı için yönetim aygıtları listesi.
yy Her aygıtın denetimini ve yönetimini gösteren bir kat planı.
yy Küçük bir harita içerir.
Bağlı tüm aygıtlarla ilgili bilgi verir.
yy Üç grupta sıralanmış bir liste: Aygıtlar, Durum ve Diğer.
yy Seçilen öğelere dayalı geçmişleri görüntüler.

Listeden yönetmek istediğiniz aygıtı seçin.
• Birden çok aygıtı aynı anda denetleyebilirsiniz. Seçilen aygıtları İçerik Ekranı'na sürükleyin.
Birden çok aygıtı ayrı ayrı seçmek için <Ctrl> tuşuna basılı tutun. Bir gruptaki tüm aygıtları
seçmek istiyorsanız seçilen grubun onay kutucuğunu işaretleyin. Seçilen aygıtların türüne
bağlı olarak denetim kutucuğu sınırlanır.

4.
5.

Seçilen aygıtın denetim durumunu ayarlamak için Araç Kutusu'nu kullanın.
Değişiklikleri tamamladığınızda [Uygula] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

1.
2.

44

Yazılımın kullanılması

Aygıtların İzlenmesi
Kayıtlı aygıtların denetim durumunu kontrol edebilirsiniz.

TÜRKÇE

1.
2.
3.

Üstteki menü çubuğunda Kontrol / Görüntüleme düğmesine tıklayın.
Aygıt Listesi'nde istenen sekmeye tıklayın.
İçerik Ekranı'nda aygıt türünün veya durumunun filtre düğmesine tıklayın.
• veya

hariç birden çok filtre seçilebilir

.

• İlgili parçanın içerik bilgilerini seçin.
Öğe

Açıklama
Etkin aygıtları göster(

seçilemez)

Etkin olmayan aygıtları göster(

seçilemez)

Programlı aygıtları göster.
Azami ve istenen özelliği ile denetlenen aygıtları göster.
Hata içeren aygıtları göster.
Filtre değişimi gereken aygıtları göster.
Kilit ayarı yapılmış aygıtları göster.
Yağ Alarm cihazlarını göster.
Dahili aygıtları göster.
Havalandırmalı veya doğrudan genleşmeli aygıtları göster.
AHU aygıtlarını göster.
AWHP / Hidro kit aygıtlarını göster.
Show Chiller aygıtlarını göster.
Açma/Kapatma aygıtlarını göster.
DI aygıtlarını göster.
DO aygıtlarını göster.
AI aygıtlarını göster.
AO aygıtlarını göster.

4.

Lütfen İçerik Ekranı'nda aygıt bilgilerine bakın.
• Kaydırıcıyla aygıt simgelerinin boyutunu küçültebilir/büyütebilirsiniz.

5.

Bir aygıtın denetim durumu ayrıntılarını ayarlamak için simgesine çift tıklayın.
• Bu işlem sizi seçilen aygıtın ayrıntılı bilgi ekranına yönlendirir.

6.

İzleme ekranına geri dönmek istiyorsanız aygıt listesine veya [Ana menüye git] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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Kat Planının Düzenlenmesi
Denetim/İzleme menüsünde Konum sekmesini seçerek kat planını düzenleyebilirsiniz.
Üstteki menü çubuğunda Kontrol / Görüntüleme düğmesine tıklayın.
Aygıt Listesi'nde Konum sekmesine tıklayın.
• Kat planı açılır.

3.

[Düzenleniyor]düğmesine tıklayın.
• Kat planı editörü açılır.

TÜRKÇE

1.
2.
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4.
5.

Bir kat planı eklemek için [Kat planı ekle] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

Dosya alma penceresi görüntülenirse kullanmak istediğiniz kat planı dosyasını seçin ve [Aç]
düğmesine tıklayın.
• Seçilen görüntü kat planı editöründe görüntülenecektir.

6.
7.

Kat planına bir aygıt eklemek için aygıt listesinden aygıtı seçin ve kat planına sürükleyin.
Kat planına metin eklemek veya metni düzenlemek için Araç Kutusu'nda Metin girişi denetimini
kullanın.

Öğe

Açıklama
yy Metin: Kat planına bir metin kutusu ekler.
yy Yazı tipi: Bir listeden istenen yazı tipini seçmek için [▼] tuşunu kullanın.
yy Yazı tipi boyutu: Bir listeden istenen yazı tipini seçmek için [▼] tuşunu kullanın.

Metin girişi

yy Koyu renk: Metni kalın stile değiştirin.
yy Yazı tipi rengi: Bir paletten istenen yazı tipi rengini seçin.
yy Büyüt: Yazı tipi boyutunu 1 punto arttırır.
yy Küçült: Yazı tipi boyutunu 1 punto düşürür.

8.
9.

Değişiklikleri tamamladığınızda [Uygula] düğmesine tıklayın.
Ana kat planı ekranına gitmek için [drawing View] düğmesine tıklayın.

NOTLAR
yy Bir kat planı eklemek için yalnızca jpg, bmp veya png formatı kullanabilirsiniz.
yy Bir kat planı eklemek için 2MB veya altında resim boyutu kullanılması önerilir. Bu boyut aşılırsa,
uyarı penceresi ekrana gelir.
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Kat Planının Silinmesi
Eklenen kat planını silebilirsiniz.
Üstteki menü çubuğunda Kontrol / Görüntüleme.
Aygıt Listesi'nde sekmesine tıklayın.
• Kat planı açılır.

3.

[Düzenleniyor]düğmesine tıklayın.
• Kat planı editörü açılır.

TÜRKÇE

1.
2.
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4.

Bir kat planını silmek için [Çizimi sil] düğmesine tıklayın.
• Kat planı silinir.

TÜRKÇE
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Takvim

Genel programı görüntüle
Tüm parçaların listesini AC Manager IV içinde belirlenen tüm programlarda görebilirsiniz.
Belirlenen programın uygulanıp uygulanmadığını, adını, tekrarlanma tarihlerini, başlangıç tarihini,
bitiş tarihini ve cihaz listesini kontrol edebilirsiniz. İstenen programı seçtiğiniz zaman, özet bilgi en
altta görüntülenir. İstenen programı hemen uygulayabilir ya da ilk durumuna getirebilirsiniz.

TÜRKÇE

Program özelliği aygıtların davranışını programlamanıza olanak sağlar. Bir aygıtın belirli bir
programa iliştirilmesi gerekiyorsa, aygıtı yalnızca programlanan saatlerde çalışacak şekilde
programlayabilirsiniz. Programlanan aygıtlar o şekilde programlanmadıkça ve merkezi olarak
yönetilmedikçe etkinleşmez. Bu işlem enerji tüketimini önemli ölçüde düşürür.
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Program Oluşturma
Bir program eklemek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Takvim düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Yeni takvim] düğmesine tıklayın.
• Yeni program ekranı açılır.

①

②

③

④

No.

Öğe

①

Ad ve Program:

②

İstisnalar

③

Aygıt Listesi

Açıklama
Program adını, başlangıç tarihini, bitiş tarihini ve çalışma
günlerini ayarlayın.
İstisna günleri yönetin.
yy Kayıtlı aygıtlarla ilgili bilgileri görüntüler.
yy [Cihazı düzenle] Düğmesi: Bir aygıt ekleyin veya silin.

Yazılımın kullanılması

No.

Öğe
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Açıklama
yy Seçilen aygıt için olaylar oluşturun.
-- Saati ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine tıklayın.
-- Geçerli girişler 10 dakikalık aralıklarla 00:00 - 23:50
arasındadır.

Olaylar

④

yy Cihaz ayarları
-- Kullanılabilir aygıt sekmeleri Aygıt Listesi'nde seçilen
aygıta bağlıdır. Aygıt davranışını ayarlamak için bu
denetimleri kullanın.
yy [Etkinlik ekle] Düğmesi: Ek olay oluşturun.

3.
4.

yy

Düğmesi: bir etkinliği kopyalayın.

yy

Düğmesi: Geçerli olayı siler.

Bu pencerede program için bir ad girin.
Selecione datas repetidas para repetir a programação.
Öğe

Açıklama
yy Programı sadece başlangıç tarihine uygulayın.

Bir Kez

yy Bu ayar ile tekrar günü belirleyemezsiniz.
yy Eğer bir bitiş tarihi seçemezsiniz.

Haftanın gününü seçin

5.

Başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar haftada sadece aynı gün
tekrarlanması için haftanın gününü seçin.

İstenen süreyi belirleyin.
Öğe
Başlangıç tarihi

Açıklama
yy Mini takvim için istenen başlangıç tarihini seçin
yy Varsayılan başlangıç tarihi olarak bugünün tarihi seçilir.
yy Mini takvim için istenen bitiş tarihini seçin

Bitiş tarihi
Bitiş tarihi belirtilmemiş

6.

yy Başlangıç tarihinden önce, ya da aynı tarihte bir bitiş tarihi
seçemezsiniz.
Bu program elle sonlandırılana kadar tekrar eder.

İstisna tarihleri ayarlamak için [Load saved data] düğmesine tıklayın.
• İstisna tarihler sistem ayarlarından alınır ve görüntülenir.

7.
8.
9.

Manuel olarak yeni istisna tarihler eklemek için

öğesine tıklayın ve eklenecek istisna tarihleri seçin.

Ad kutucuğuna istisnanın adını ekleyin.
Aygıt Listesi'nde [Cihazı düzenle] düğmesine tıklayın.
• Aygıt düzenleme penceresi açılır.

TÜRKÇE

yy Saatin Girilmesi
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10. Kaydedilmeyen aygıtlar listesinde, kaydetmek istediğiniz aygıtın ait olduğu gruba tıklayın ve [◀]
düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

• Bir kerede birden fazla grup kaydetmek için, kaydetmek istediğiniz gruplar için onay kutusuna
tıklayın ve [◀] düğmesine tıklayın.
• Seçilen aygıtlar aygıt listesine eklenir.

NOTLAR
Farklı türden Exp.I/O cihazları kaydetmeniz durumunda, "Farklı türden Exp.I/O cihazlarını
aynı tür altında kaydedemezsiniz" yazılı bir uyarı mesajı görünecek ve 3 saniye sonra da
kaybolacaktır.

11. Bir aygıtı kaydettikten sonra [Kaydet] düğmesine tıklayın.
12. Yeni bir olay eklemek için [Etkinlik ekle] düğmesine tıklayın.
13. Olaylar listesinde istenen saati ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerini kullanın ve ardından denetim
durumunu seçin.

NOTLAR
Zaman haricinde önceden ayarlanan seti kopyalamak için
düğmesine basın. Bir etkinlik
için ayar zamanı aralığı 10 dakika veya daha uzun olmalıdır.

14. Değişiklikleri tamamladığınızda [Uygula] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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İstisnaların Ayarlanması

İstisnaların Alınması
Sistemde daha önceden ayarlı istisna tarihleri aşağıdaki şekilde alabilirsiniz.

1.

Program ekranında [Load saved data] düğmesine tıklayın.
• İstisna tarihler sistem ayarlarından alınır ve görüntülenir.

2.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

İstisna Ekleme veya Silme
İstisna tarihleri aşağıdaki şekilde dilediğiniz gibi ekleyebilir veya silebilirsiniz.

1.

Program ekranından istisna tarih ekleyin veya silin.

①
②
③

No.

Öğe

Açıklama

①

Tümünü Sil

Listelenen tüm istisna tarihleri silin.

②

Seçileni Sil

Seçilen istisna tarihi silin.

③

İstisna Ekle

yy Ek bir istisna tarih ekleyin.

2.

yy

→ tuşuna tıklayarak eklenecek istisna tarihleri
seçin. Giriş kutucuğuna istisna için bir ad girin.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

Sistemde daha önceden ayarlı istisna tarihleri alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Ek istisna tarihler de
ekleyebilirsiniz.
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Programların Kontrol Edilmesi
Bir programı kontrol etmek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.

Üstteki menü çubuğunda Takvim düğmesine tıklayın.
• Program ekranı açılır.

①

②

③
No.

Öğe

①

Tarihler

②

Olay Ekranı

Açıklama
yy Aşağıda o anda görüntülenen tarihi gösterir.
yy O anda görüntülenen tarihi değiştirmek için [◀]/[▶] tuşlarını
kullanın.
yy Seçilen programı görüntülemek için kutucuğu işaretleyin.
yy Programlar renge, tarihe ve ada göre görüntülenir
(Program rengini elle ayarlayabilirsiniz).
yy Seçilen programın bir özeti.

③

Özet

yy Program adı, süre, tekrarlar ve aygıtlar ile ilgili bilgi sağlar.
yy Saate göre ayarları görüntüler.

2.

Takvimde veya Araç Kutusu'nda görüntülenecek tarihi seçin.
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3.

Programı görmek için bir görüntüleme modu seçin.
Öğe

Açıklama

TÜRKÇE

Gün Görünümü
Hafta Görünümü
Ay Görünümü

4.

Program listesinden görmek istediğiniz program öğesini seçin.
• Birden çok program seçmek için listenin başındaki kutucuğu işaretleyin.
• Seçilen programlara yönelik ayarlar ekranı görüntülenir.

5.
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Seçilen programları toplu halde başlatmak isterseniz [Tümünü çalıştır] düğmesine tıklayın.
Seçilen programları toplu olarak durdurmak için [Tümünü kapat] düğmesine tıklayın.
• Tek bir program başlatmak için program adına göre
programı durdurmak için
düğmesine tıklayın.

düğmesine tıklayın. Çalışan bir

• Program ayarlarını bir dosya olarak kaydetmek için [Dosya olarak kaydet] düğmesine tıklayın.
Dosya kayıt ekranı görüntülendiğinde bir dosya adı girin ve [Kaydet] düğmesine tıklayın.
• Programı yazdırmak için [Yazdır] düğmesine tıklayın.
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Programların Düzenlenmesi
O anda listelenen programların ayarlarını değiştirebilirsiniz.

TÜRKÇE

1.

Üstteki menü çubuğunda Takvim düğmesine tıklayın.

2.
3.

Listeden değiştirmek istediğiniz programı seçin.
[Düzenle] düğmesine tıklayın.
• Program ekranı açılır.
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②

③

④

No.

Öğe

①

Ad ve Program:

②

İstisnalar

③

Aygıt Listesi

Açıklama
Program adını, başlangıç tarihini, bitiş tarihini ve çalışma
günlerini değiştirin.
İstisna günleri yönetin.
yy [belirt] Düğmesi: Sistem ayarlarından istisna tarihlerin
bir listesini alın.
yy Kayıtlı aygıtlarla ilgili bilgileri görüntüler.
yy [Cihazı düzenle] Düğmesi: Bir aygıt ekleyin veya silin.

TÜRKÇE

①
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No.

Öğe

Açıklama
yy Seçilen aygıt için olaylar oluşturun.

TÜRKÇE

yy Saatin Girilmesi
-- Saati ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine tıklayın.
-- Geçerli girişler 10 dakikalık aralıklarla 00:00 - 23:50
arasındadır.
④

Olaylar

yy Cihaz ayarları
-- Kullanılabilir aygıt sekmeleri Aygıt Listesi'nde seçilen
aygıta bağlıdır. Aygıt davranışını ayarlamak için bu
denetimleri kullanın.
yy [Etkinlik ekle] Düğmesi: Ek olay oluşturun.

4.
5.

yy

Düğmesi: bir etkinliği kopyalayın.

yy

Düğmesi: Geçerli olayı siler.

İstenen programı değiştirin.
Değişiklikleri tamamladığınızda [Uygula] düğmesine tıklayın.
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Program kopyalama
Programı Kopyala Programı kopyalayabilirsiniz.
Üstteki menü çubuğunda Takvim düğmesine tıklayın.

4.

Onay açılır penceresi görüntülendiğinde, [OK] butonuna tıklayın.

Listeden bir program seçin, lütfen programı kopyalayın
Araç çubuğu alanından [Programı Kopyala] butonuna tıklayın.

• Seçili programın bir listesi kopyalanacaktır.

TÜRKÇE

1.
2.
3.
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Programların Silinmesi
Bir programı silmek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.
2.
3.
4.

Üstteki menü çubuğunda Takvim düğmesine tıklayın.
Program listesinden silmek istediğiniz programı seçin.
Araç kutusunda [Sil] düğmesine tıklayın.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Tamam] düğmesine tıklayın.
• Seçilen program silinir ve listeden kaldırılır.

Geçmişi görüntüle
Bu günlükte programlanan faaliyetin geçmişini görüntüleyin.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Takvim düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Geçmişi görüntüle] düğmesine tıklayın.
• Günlük raporu görüntülenir.

3.

Günlüğü bir dosya olarak kaydetmek için [Dosya olarak kaydet] düğmesine tıklayın. Dosya kayıt
ekranı görüntülendiğinde bir dosya adı girin ve [Kaydet] düğmesine tıklayın.

4.

Günlüğü yazdırmak için [Yazdır] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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Otomatik kontrol

NOTLAR
yy Otomatik Denetim modunda aygıtın denetim değerini değiştirirseniz var olan Otomatik Denetim
değerleri iptal edilir.
yy Soğutucu otomatik kontrol bağlantısında değildir.
yy Otomatik kontrolün grup bilgisini değiştirdiğiniz zaman Otomatik kontrol > Pik/Talep kontrol bilgisi
başlatılır.

Peak kontrol
Azami denetim, azami güç tüketimini sınırlar. Hedef çalışma hızını ayarlayabilirsiniz böylece toplam
güç tüketimi bu sınırı aşmaz. Güç tüketiminin bu sınırı aşmasını önlemek için sistem otomatik olarak
soğutma modundan fan moduna geçecek ve ısıtma modunu iptal edecektir.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Peak kontrol] düğmesine tıklayın.
• Azami denetim ekranı açılır.

①

②

TÜRKÇE

Otomatik denetim güç tüketimini değiştirmenize ve harici aygıtlara bağlanarak onları denetlemenize
olanak sağlar. Ayrıca iç mekan sıcaklığını dış koşullara göre otomatik olarak değişecek veya aygıtları
belirli zaman aralıklarında etkinleşecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
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No.

Öğe

Açıklama
yy Çalıştırma

TÜRKÇE

-- [Peak kontrolü uygula] Düğmesi: Seçilen ACP için azami
denetimi etkinleştirir.
-- [Peak kontrolünü iptal et] Düğmesi: Seçilen ACP için azami
denetimi devre dışı bırakır.
yy Kontrol yöntemi
-- Dış ünite kapasite kontrol fonksiyonu: Dış ünite sınırlarını
denetlemek için dış ünitelere sınır koyar.
-- Öncelik kontrolü: Her ACP'nin önceliğine göre sınır koyar.
yy Çalışma hızı Çubuğu

①

-- Bu grafik çubuğu, iç ünitelerin geçerli çalışma hızını ve hedef
çalışma hızını gösterir.

Denetim
Bilgileri Ekranı

-- Hedef çalışma hızını değiştirmek için üçgen kaydırıcıyı (
sürükleyebilirsiniz.

)

yy Mevcut çalışma oranı (%)
-- Tüm iç ACP üniteleri arasında o anda çalışan ünitelerin
yüzdesini gösterir (mavi çubuk).
yy Hedef işlem hızı (%)
-- İstenen çalışma hızını ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın
(yeşil çubuk).
yy Zamanla çalışma değişimi(dakika)
-- Çalışmanın durması zorlanacak saati dakika olarak ayarlamak
için [▲]/[▼] düğmelerine tıklayın.
-- 5 ila 15 dakika arasında ayarlayabilirsiniz.
②

3.

Çalışma
Durumu

Aygıt adını, faaliyeti, geçerli sıcaklığı, ayarlanan sıcaklığı ve çalışma
modunu gösterir.

Bu listeden denetlemek istediğiniz ACP'yi seçin.
• ACP ayarları listenin sağında görüntülenir.

4.
5.

Denetim durumu ekranında denetim durumunu seçin.
Denetim ayarlarını uygulamak için [Uygula] düğmesine tıklayın.
• Denetim ayarları kaydedilir.

6.

Seçilen grubu etkinleştirmek için [Peak kontrolü uygula] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.
• Seçilen grubu devre dışı bırakmak için [Peak kontrolünü iptal et] düğmesine veya grup adının
yanındaki
düğmesine tıklayın.

7.

Tüm azami denetimleri kayıtlı ACP'lere uygulamak için [Hepsine uygula] düğmesine tıklayın.
Tüm azami denetimleri devre dışı bırakmak için [Hepsini iptal et] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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NOTLAR
TÜRKÇE

yy Kurulum yerinin özelliklerine bağlı olarak azami denetim veya istenen denetim seçilebilir. Ayarla >
Sistem ayarları > Basit ayarlar kısmına gidin. Peak/talep kontrolünü seçin kısmında istenen denetim
yöntemini seçin.
yy Azami denetim yalnızca iç aygıtla sınırlıdır ve bir iç aygıt hariç havalandırma veya AHU gibi diğer aygıtları
kaydedemezsiniz.

Grupların Düzenlenmesi
ACP'nin alt kısmında grup ayarlarını değiştirmek için bu adımları izleyin.

1.
2.
3.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Peak kontrol] düğmesine tıklayın ve bir ACP seçin.
[Düzenle] düğmesine tıklayın.
• Azami denetim grup düzenleme ekranı açılır.

①
②
③
④

⑤

No.

Öğe

Açıklama

①

Grup Sekmeleri

Kayıtlı tüm gruplar sekmeler halinde görüntülenir.

②

Grup Adı

Grup adını bu metin kutusuna girin veya değiştirin.
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No.

TÜRKÇE
4.

Öğe

Açıklama
Grubun önceliğini seçin: Çok düşük, Düşük, Normal, Yüksek,
Çok yüksek

③

Grup Önceliği

④

Botão
[Cihazı düzenle]

Aygıt listesinin düzenleneceği (ekle/kaldır) bir pencere açar.

⑤

Aygıt Listesi

Seçilen gruba kaydedilmiş aygıtların bir listesini görüntüler.

Birden çok dış üniteyi birlikte gruplandırabilir veya bir gruba belirli üniteleri ekleyebilir veya
silebilirsiniz. Seçilen grubu tercihlerinize göre düzenleyin
• Dış ünitelerin gruplandırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için 64 sayfasındaki kısmına bakın.
• Grupların eklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için 66 sayfasındaki Grup Ekleme kısmına bakın.
• Grupların silinmesiyle ilgili daha fazla bilgi için 66 sayfasındaki kısmına bakın.

5.

Denetim ayarlarını uygulamak için [Uygula] düğmesine tıklayın.
• Denetim ayarları kaydedilir.

Yazılımın kullanılması
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Dış Ünitelere Uygulama
Birden çok dış üniteyi (ACP'ye kaydedilmiş) birlikte gruplandırabilirsiniz.
Ayarları ACP'ye kaydedilmiş dış ünitelere uygulamak için [Dış ünite ile uygula] düğmesine
tıklayın.
• Azami denetim o gruba uygulanır.

NOTLAR
Dış ünite uygulanırsa, daha önce oluşturulmuş grup silinir.

2.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

1.
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Grup Ekleme
Yeni bir grup eklemek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.

Bir grup eklemek için [Yeni grup ekle] düğmesine tıklayın.
• Grup ekleme ekranı açılır.

2.
3.
4.

Grup adı metin kutusuna grup için bir ad girin.
Grubun önceliğini ayarlayın.
Bir aygıt eklemek için [Cihazı düzenle] düğmesine tıklayın.
• Aygıt düzenleme ekranı açılır.

5.

Eklemek istediğiniz kayıtlı olmayan aygıtların kutucuğunu işaretleyin ve [◀] düğmesine tıklayın.
• Azami denetim için yalnızca iç üniteleri ekleyebilirsiniz.
• Bir defada birden çok aygıt eklemek için [◀] düğmesine tıklamadan önce birden çok kutucuk
işaretleyin.
• Seçilen aygıtlar aygıt listesine eklenir.

NOTLAR
Gruba ait olmayan bir cihaz kaydedilemez.

6.
7.

Değişiklikleri listeye kaydetmek için [Kaydet] düğmesine tıklayın.
Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması

67

Grupların Silinmesi
Grup listesinden bir grubu silmek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.

Silmek istediğiniz grubun sekmesindeki [X] düğmesine tıklayın.
• Seçilen grup silinir ve sekme kaldırılır.

2.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

Azami Denetim Durumunun Görüntülenmesi
Geçerli azami denetim durumunu görüntülemek için bu adımları izleyin.

1.
2.
3.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol.
Alet kutusundan [Peak kontrol] butonunu tıklayın.
Kontrol listesinden [View peak control status] butonunu tıklayın.
• Pik kontrol durumu ekranı belirecektir.

①

②

No.

①

Öğe
Denetim
Bilgileri
Ekranı

Açıklama
yy Kontrol yöntemi
-- Öncelik kontrolü: Denetimi önceliğe göre değiştirin.
-- Dış ünite kapasite kontrol fonksiyonu: Denetimi dış ünitelere
göre değiştirin.
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No.

Öğe

Açıklama
(Öncelik denetimi seçildiği zamanki denetim yöntemi)

TÜRKÇE

yy Her ACP için azami denetim durumunun bir listesini görüntüler.
-- Öncelikli peak kontrol durumu: Her ACP için geçerli çalışma
hızları ve hedef çalışma hızlarıyla ilgili bir grafik göstergesi.
-- Mevcut çalışma oranı (%): Her ACP'nin geçerli çalışma hızını
görüntüler (mavi çubuk).
②

Azami
Denetim
Listesi

-- Hedef işlem hızı (%): Her ACP'nin hedef çalışma hızını görüntüler
(yeşil çubuk).
(Dış ünite denetimi seçildiği zamanki denetim yöntemi)
yy Her ACP'deki dış üniteler için bir kapasite denetimi listesi görüntüler.
-- Dış ünite kapasite peak kontrol durumu: Hedef çalışma hızını
(%) görüntüler.
-- Hedef işlem hızı (%): Her ACP'deki dış ünitelerin hedef çalışma
hızını görüntüler.

Yazılımın kullanılması
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Talep kontrolü

1.
2.

TÜRKÇE

Güç tüketimindeki değişiklikleri gözlemledikten sınra bu özellik güç tüketiminin ayarlanan sınırı
aşmasını önler. İstenen denetimi ayarlarsanız ve program, güç tüketiminin bu sınırı aşacağını
öngörürse, enerji tasarrufu yapmak için daha az öneme sahip aygıtları devre dışı bırakmaya
başlayacaktır.
Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Talep kontrolü] düğmesine tıklayın.
• İstenen denetim ekranı açılır.

①

②

No.

Öğe

Açıklama
yy Kontrol yöntemi
-- Dış ünite kapasite kontrol fonksiyonu: Dış ünite kapasite
sınırına dayalı denetimler sunan bir ekrana geçer
-- Dış ünite kapasite kontrol fonksiyonu: ACP Grup
Önceliği'ne dayalı denetimler sunan bir ekrana geçer

①

Denetim Bilgileri
Ekranı

yy Çalışma hızı Çubuğu: Bu grafik çubuğu, iç ünitelerin geçerli
çalışma hızını ve hedef çalışma hızını gösterir.
yy Mevcut çalışma oranı (%)
-- Tüm iç ACP üniteleri arasında o anda çalışan ünitelerin
yüzdesini gösterir (mavi çubuk).
yy Hedef işlem hızı (%)
-- Hedef çalışma hızını görüntüler (yeşil çubuk).

②

Çalışma Durumu

Aygıt adını, faaliyeti, geçerli sıcaklığı, ayarlanan sıcaklığı ve
çalışma modunu gösterir.
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3.

Denetim durumunu görmek için bir ACP grubu seçin.

TÜRKÇE

• Denetim bilgileri ekranı ve çalışma durumu listesinde istenen denetim durumunu kontrol
edebilirsiniz.

NOTLAR
yy Kurulum yerinin özelliklerine bağlı olarak azami denetim veya istenen denetim seçilebilir. Ayarla >
Sistem ayarları > Basit ayarlar kısmına gidin. Peak/talep kontrolünü seçin kısmında istenen denetim
yöntemini seçin.
yy İstenen denetim menüsünde istenen denetim durumunu kontrol edebilir ve grupları düzenleyebilirsiniz.
Ancak hedef çalışma hızını, geçişleri, Faaliyet Denetimleri'ni ve Tümünü Uygula/Tümünü Devre Dışı Bırak
seçeneklerini ayarlayamazsınız.

Yazılımın kullanılması
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Sıcaklık limiti
Sıcaklık sınırı özelliği belirli bir sıcaklık aralığını korumanıza olanak sağlar.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Sıcaklık limiti] düğmesine tıklayın.
• Sıcaklık sınırı ekranı açılır.

①

②

No.

Öğe

Açıklama
yy Çalıştırma
-- Uygula: Seçilen grubu etkinleştirin.
-- İptal: Seçilen grubu devre dışı bırakın.
yy Set sıcaklığı

①

Denetim
Bilgileri Ekranı

-- Düşük sıcaklık limiti: İç ünitelerde izin verilen en düşük
sıcaklık.
-- Üst sıcaklık limiti: İç ünitelerde izin verilen en yüksek sıcaklık.
yy Sıcaklık referansı: İç ünite sıcaklığı ölçüm yöntemini görüntüler.
-- Tüm cihazların averajı: Tüm aygıtlar da okunan ortalama
sıcaklık.

②

3.

Denetim
Listesi

Kaydedilen her aygıtın ve geçerli durumunun bir listesini görüntüler.

Grup listesinde sıcaklık sınırının uygulanacağı grubu seçin.
• Seçilen grubun denetim ayarları durumu açılır.
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4.

Seçilen grubu etkinleştirmek için [Uygula] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

• Seçilen grubu devre dışı bırakmak için [İptal] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.

5.

Tüm grupları toplu halde başlatmak için [Hepsine uygula] düğmesine tıklayın. Tüm grupları toplu halde
durdurmak için [Hepsini iptal et] düğmesine tıklayın..

Grup Ekleme
Yeni bir grup eklemek için bu adımları izleyin.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol.
Araç kutusunda [Sıcaklık limiti] düğmesine ve [Yeni grup] düğmesine tıklayın.
• Grup ekleme ekranı açılır.

①
②

③

No.

Öğe

①

Grup Adı

②

Set sıcaklığı

Açıklama
Grup adını bu metin kutusuna girin veya değiştirin.
yy Düşük sıcaklık limiti: Olası en düşük iç mekan sıcaklığını
ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.
yy Üst sıcaklık limiti: Olası en yüksek iç mekan sıcaklığını
ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.

Yazılımın kullanılması

Öğe

③

Aygıt Listesi

Açıklama
yy Kayıtlı aygıtlarla ilgili bilgileri görüntüler.
yy [Cihazı düzenle] Düğmesi: Bir aygıt ekleyin veya silin.

Grup adı metin kutusuna grup için bir ad girin.
Düşük ve yüksek sıcaklık sınırlarını ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine tıklayın.
Bir aygıt eklemek için [Cihazı düzenle] düğmesine tıklayın.
• Aygıt düzenleme penceresi açılır.

6.

Eklemek istediğiniz kayıtlı olmayan aygıtların kutucuğunu işaretleyin ve [◀] düğmesine tıklayın.
• Sıcaklık sınırlarını yalnızca iç ünitelere uygulayabilirsiniz.
• Bir defada birden çok aygıt eklemek için [◀] düğmesine tıklamadan önce birden çok kutucuk
işaretleyin.
• Seçilen aygıtlar aygıt listesine eklenir.

7.
8.

Bir aygıtı kaydettikten sonra [Kaydet] düğmesine tıklayın.
Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

3.
4.
5.

No.
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Grupların Düzenlenmesi
Grup ayarlarını değiştirmek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Sıcaklık limiti] düğmesine tıklayın.
• Sıcaklık sınırı ekranı açılır.

3.

Grup listesinde değiştirilecek grubu seçin ve ardından Araç Kutusu'nda [Düzenle] düğmesine
tıklayın.
• Grup düzenleme ekranı açılır.

①
②

③

4.
5.

No.

Öğe

①

Grup Adı

②

Set sıcaklığı

③

Aygıt Listesi

Açıklama
Grup adını bu metin kutusuna girin veya değiştirin.
yy Düşük sıcaklık limiti: Olası en düşük iç mekan sıcaklığını
ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.
yy Üst sıcaklık limiti: Olası en yüksek iç mekan sıcaklığını
ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.
yy Kayıtlı aygıtlarla ilgili bilgileri görüntüler.
yy [Cihazı düzenle] Düğmesi: Bir aygıt ekleyin veya silin.

Seçilen denetimleri tercihlerinize göre düzenleyin.
Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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Grupların Silinmesi
Grup listesinden bir grubu silmek için bu adımları izleyin.
Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Sıcaklık limiti] düğmesine tıklayın.
• Sıcaklık sınırı ekranı açılır.

3.
4.

Listeden silinecek grubu seçin ve Araç Kutusu'nda [Sil] düğmesine tıklayın.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Tamam] düğmesine tıklayın.
• Seçilen grup silinir ve listeden kaldırılır.

TÜRKÇE

1.
2.
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Otomatik Geçiş
TÜRKÇE

Sıcaklık yüksek sınırı aşarsa, soğutma sistemi etkinleşir. Düşük sınırın altına düşerse ısıtma sistemi
etkinleşir.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Auto Change Over] düğmesine tıklayın.
• Otomatik geçiş ekranı açılır.

①

②

No.

Öğe

Açıklama
yy Çalıştırma
-- Uygula: Seçilen grubu etkinleştirin.
-- İptal: Seçilen grubu devre dışı bırakın.
yy Set sıcaklığı

①

Denetim
Bilgileri Ekranı

-- Standard temperature: O anda ayarlı iç mekan sıcaklığını
gösterir.
-- Sıcaklık farkı: Ayarlı sıcaklığa göre mevcut sıcaklık farkını
gösterir.
yy Sıcaklık referansı: İç ünite sıcaklığı ölçüm yöntemini görüntüler.
-- Tüm cihazların averajı: Tüm aygıtlar da okunan ortalama
sıcaklık.

②

3.

Denetim
Listesi

Kaydedilen her aygıtın ve geçerli durumunun bir listesini görüntüler.

Grup listesinde otomatik geçişin uygulanacağı grubu seçin.
• Seçilen grubun denetim ayarları durumu açılır.

Yazılımın kullanılması

4.

Seçilen grubu etkinleştirmek için [Uygula] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.

Tüm grupları toplu halde başlatmak için [Hepsine uygula] düğmesine tıklayın. Tüm grupları toplu
halde durdurmak için [Hepsini iptal et] düğmesine tıklayın.

Grup Ekleme
Yeni bir grup eklemek için bu adımları izleyin.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Auto Change Over] düğmesine ve [Yeni grup] düğmesine tıklayın.
• Grup ekleme ekranı açılır.

①
②

③

No.

Öğe

①

Grup Adı

②

Set sıcaklığı

Açıklama
Grup adını bu metin kutusuna girin veya değiştirin.
yy Standart sıcaklık: İzin verilen iç mekan sıcaklığını
ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.
yy Sıcaklık farkı: Sıcaklığı değişimi aralığını ayarlamak için
[▲]/[▼] düğmelerini kullanın.
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• Seçilen grubu devre dışı bırakmak için [İptal] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.

5.
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No.

TÜRKÇE

③

3.
4.
5.

Öğe
Aygıt Listesi

Açıklama
yy Kayıtlı aygıtlarla ilgili bilgileri görüntüler.
yy [Cihazı düzenle] Düğmesi: Bir aygıt ekleyin veya silin.

Grup adı metin kutusuna grup için bir ad girin.
Referans sıcaklıktan oluşacak farkı ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine tıklayın.
Bir aygıt eklemek için [Cihazı düzenle] düğmesine tıklayın.
• Aygıt düzenleme penceresi açılır.

6.

Eklemek istediğiniz kayıtlı olmayan aygıtların kutucuğunu işaretleyin ve [◀] düğmesine tıklayın.
• Otomatik geçişi yalnızca iç ünitelere uygulayabilirsiniz.
• Bir defada birden çok aygıt eklemek için [◀] düğmesine tıklamadan önce birden çok kutucuk
işaretleyin.
• Seçilen aygıtlar aygıt listesine eklenir.

7.
8.

Bir aygıtı kaydettikten sonra [Kaydet] düğmesine tıklayın.
Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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Grupların Düzenlenmesi
Grup ayarlarını değiştirmek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Auto Change Over] düğmesine tıklayın.
• Otomatik geçiş ekranı açılır.

3.

Grup listesinde değiştirilecek grubu seçin ve ardından Araç Kutusu'nda [Düzenle] düğmesine
tıklayın.
• Grup düzenleme ekranı açılır.

①
②

③

4.
5.

No.

Öğe

①

Grup Adı

②

Set sıcaklığı

③

Aygıt Listesi

Açıklama
Grup adını bu metin kutusuna girin veya değiştirin.
yy Standart sıcaklık: İzin verilen iç mekan sıcaklığını
ayarlamak için [▲]/[▼] tuşlarını kullanın.
yy Sıcaklık farkı: Sıcaklığı değişimi aralığını ayarlamak için
[▲]/[▼] düğmelerini kullanın.
yy Kayıtlı aygıtlarla ilgili bilgileri görüntüler.
yy [Cihazı düzenle] Düğmesi: Bir aygıt ekleyin veya silin.

Seçilen denetimleri tercihlerinize göre düzenleyin.
Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
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Grupların Silinmesi
Grup listesinden bir grubu silmek için bu adımları izleyin.
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1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Auto Change Over] düğmesine tıklayın.
• Otomatik geçiş ekranı açılır.

3.
4.

Listeden silinecek grubu seçin ve Araç Kutusu'nda [Sil] düğmesine tıklayın.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Tamam] düğmesine tıklayın.
• Seçilen grup silinir ve listeden kaldırılır.

Yazılımın kullanılması
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Zaman sınırlaması
Aygıtların ne zaman çalışacağıyla ilgili sınırları ayarlayabilirsiniz.
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1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Zaman sınırlaması] düğmesine tıklayın.
• Süre sınırı ekranı açılır.

①

②

No.

Öğe

Açıklama
yy Çalıştırma
-- Uygula: Seçilen grubu etkinleştirin.

①

Denetim
Bilgileri Ekranı

-- İptal: Seçilen grubu devre dışı bırakın.
yy Sürekli çalışma süresi: Kesintisiz çalışma süresini görüntüler.
yy Haftanın gününe uygula: Süre sınırının uygulandığı günleri
görüntüler.

②

3.

Denetim
Listesi

Kaydedilen her aygıtın ve geçerli durumunun bir listesini görüntüler.

Listeden bir grup seçin.
• Seçilen grubun denetim ayarları durumu açılır.

4.

Seçilen grubu etkinleştirmek için [Uygula] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.
• Seçilen grubu devre dışı bırakmak için [İptal] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.

5.

Tüm grupları toplu halde başlatmak için [Hepsine uygula] düğmesine tıklayın. Tüm grupları toplu
halde durdurmak için [Hepsini iptal et] düğmesine tıklayın.
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Grup Ekleme
Yeni bir grup eklemek için bu adımları izleyin.
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1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Zaman sınırlaması] düğmesine ve [Yeni grup] düğmesine tıklayın.
• Grup ekleme ekranı açılır.

①
②

③

No.

Öğe

①

Grup Adı

Açıklama
Grup için bir ad girin.
yy Sürekli çalışma süresi: İzin verilen maksimum süreyi
seçmek için (1 - 4 saat) [▼] düğmesine tıklayın.

3.
4.
5.

②

Ayarlı Süre

③

Aygıt Listesi

yy Haftanın gününe uygula: Hangi günlere süre sınırı
uygulandığını seçmek için kutucuklara tıklayın. (Örtüşen
günleri seçebilirsiniz.)
yy Kayıtlı aygıtlarla ilgili bilgileri görüntüler.
yy [Cihazı düzenle] Düğmesi: Bir aygıt ekleyin veya silin.

Grup adı metin kutusuna grup için bir ad girin.
İzin verilen maksimum süreyi seçmek için [▼] düğmesine tıklayın.
Hangi günlere süre sınırı uygulanacağını seçmek için kutucuklara tıklayın.

Yazılımın kullanılması

6.

83

Bir aygıt eklemek için [Cihazı düzenle] düğmesine tıklayın.
• Aygıt düzenleme penceresi açılır.
Eklemek istediğiniz kayıtlı olmayan aygıtların kutucuğunu işaretleyin ve [◀] düğmesine tıklayın.
• Süre sınırı denetimini AHU, AWHP, Hidro kit, DI, DO ve AÇMA/KAPATMA hariç tüm aygıtlarda
kullanabilirsiniz.
• Bir defada birden çok aygıt eklemek için [◀] düğmesine tıklamadan önce birden çok kutucuk
işaretleyin.
• Seçilen aygıtlar aygıt listesine eklenir.

8.
9.

Bir aygıtı kaydettikten sonra [Kaydet] düğmesine tıklayın.
Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
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7.

84

Yazılımın kullanılması

Grupların Düzenlenmesi
Grup ayarlarını değiştirmek için bu adımları izleyin.
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1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Zaman sınırlaması] düğmesine tıklayın.
• Süre sınırı ekranı açılır.

3.

Grup listesinde değiştirilecek grubu seçin ve ardından Araç Kutusu'nda [Düzenle] düğmesine
tıklayın.
• Grup düzenleme ekranı açılır.

①
②

③

No.

Öğe

①

Grup Adı

Açıklama
Grup adını bu metin kutusuna girin veya değiştirin.
yy Sürekli çalışma süresi: İzin verilen maksimum süreyi
seçmek için (1 - 4 saat) [▼] düğmesine tıklayın.

4.
5.

②

Ayarlı Süre

③

Aygıt Listesi

yy Haftanın gününe uygula: Hangi günlere süre sınırı
uygulandığını seçmek için kutucuklara tıklayın.
(Örtüşen günleri seçebilirsiniz.)
yy Kayıtlı aygıtlarla ilgili bilgileri görüntüler.
yy [Cihazı düzenle] Düğmesi: Bir aygıt ekleyin veya silin.

Seçilen denetimleri tercihlerinize göre düzenleyin.
Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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Grupların Silinmesi
Grup listesinden bir grubu silmek için bu adımları izleyin.
Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Zaman sınırlaması] düğmesine tıklayın.
• Süre sınırı ekranı açılır.

3.
4.

Listeden silinecek grubu seçin ve Araç Kutusu'nda [Sil] düğmesine tıklayın.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Tamam] düğmesine tıklayın.
• Seçilen grup silinir ve listeden kaldırılır.
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1.
2.

86

Yazılımın kullanılması

Cihaz kilitleme
TÜRKÇE

Sistemi, tüm iç ünitelerin ve havalandırmaların çalışmasını sonlandırmak için yangın alarmları gibi
harici aygıtlarla entegre edebilirsiniz.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz kilitleme] düğmesine tıklayın.
• Aygıt entegrasyonu ekranı açılır.

①

②

No.

Öğe

①

Denetim Bilgileri
Ekranı

②

3.

Denetim Listesi

Açıklama
yy Çalıştırma
-- Uygula: Seçilen grubu etkinleştirin.
-- İptal: Seçilen grubu devre dışı bırakın.
yy Her eylemin giriş ve çıkış koşullarını gösterir.
yy Gruptaki kayıtlı aygıtların listesini görüntüler.

Grup listesinden harici bir aygıtla entegre edilecek bir grup seçin.
• Seçilen grubun denetim ayarları durumu açılır.

4.

Seçilen grubu etkinleştirmek için [Uygula] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.
• Seçilen grubu devre dışı bırakmak için [İptal] düğmesine veya grup adının yanındaki
düğmesine tıklayın.

5.

Tüm grupları toplu halde başlatmak için [Hepsine uygula] düğmesine tıklayın. Tüm grupları toplu
halde durdurmak için [Hepsini iptal et] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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Grup Ekleme
Yeni bir grup eklemek için bu adımları izleyin.
Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol.
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1.
2.

Araç kutusunda [Cihaz kilitleme] düğmesine ve [Yeni grup] düğmesine tıklayın.
• Grup ekleme ekranı açılır.

①

②

③
④
⑤
⑥

⑦

⑧

④

88
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No.

Öğe

①

Grup Adı

Açıklama
Grup için bir ad girin.

TÜRKÇE

yy Genel model
-- Girdi koşulları karşılandığı zaman çıktı denetim talebini
çalıştıran model
yy Kopya model
-- Çıktı cihazının girdi cihazı durumunu olduğu gibi izlediği
model
②

Model türünü seçin

-- Girdi koşuluna sadece 1 cihaz ekleyebilirsiniz ve
sadece eklenen girdi cihazıyla aynı niteliklere sahip
olan cihaz kaydedilir.
yy Acil model
-- Girdi koşulları karşılandığı zaman, acil durum olarak
tanınan model
-- Acil durumu belirlemek, acil durum simgesi acil modelin
yanında görüntülenir.

③

Giriş/Çıkış Sekmeleri

Girişler ve çıkışlar ayrı sekmelere bölünür.
(Girdi grubu ayarı sekmesi seçildiği zaman)

Entegrasyon
Koşulları

Listelenen koşullar için bir mantıksal işleç seçmenize olanak
sağlar.
yy AND: Tüm cihazlar için aynı durum
yy OR: 1 veya daha fazla aygıt için aygıt koşullarına uyum
(Çıktı grubu ayarı sekmesi seçildiği zaman)

④

E-posta gönder

Onay kutucuğu seçildiği zaman, ACP'de ilgili olay
çalıştırılıyorsa, olayın gerçekleşip gerçekleşmediği Sistem
ayarları > hata uyarı ayarı > alıcı e-posta adresi içinde
belirtilen adrese bir e-posta gönderilir.
(ACP e-posta gönderen bir ağa bağlanması gerekir ve bu eski
tip ACP tarafından desteklenen bir özellik değildir.

⑤

[Aygıtı düzenle]
Düğmesi

⑥

[Tümünü seç]
Düğmesi

⑦

Aygıt Listesi

Bir aygıt ekleyin veya silin.
Tüm cihaz listesini seç
Giriş veya çıkış aygıtlarının bir listesini görüntüler.
Her aygıttaki giriş/çıkış faaliyetinin ayarlarını gösterir.

⑧

3.
4.
5.

Denetim Araç Kutusu

yy Bağlı aygıtlara ve diğer değişkenlere göre geçiş yapar.
(daha fazla bilgi için 30 sayfasındaki Aygıt Araç Kutusu
Denetimleri kısmına bakın.)

Grup adı metin kutusuna grup için bir ad girin.
Model türünü seçin.
Giriş Ayarları sekmesini seçin ve aygıt entegrasyonu koşullarını belirleyin.

Yazılımın kullanılması

6.

89

Bir aygıt eklemek için [Cihazı düzenle] düğmesine tıklayın.
• Aygıt düzenleme penceresi açılır.
Eklemek istediğiniz kayıtlı olmayan aygıtların kutucuğunu işaretleyin ve [◀] düğmesine tıklayın.
• Bir defada birden çok aygıt eklemek için [◀] düğmesine tıklamadan önce birden çok kutucuk
işaretleyin.
• Seçilen aygıtlar aygıt listesine eklenir.

8. Bir aygıtı kaydettikten sonra [Kaydet] düğmesine tıklayın.
9. Araç Kutusu'nda istediğiniz denetim durumunu seçin.
10. Çıktı grubu ayar sekmesini seçin ve e-posta gönderilip gönderilmeyeceğini belirleyin.
11. 6 ~ 9 arasındaki adımlar teker teker yineleyin.
12. Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
NOTLAR
yy Eski tip ACP'de cihaz arayüzü kopya model işlevi, acil model işlevi ve bireysel ayar
kullanılamaz.
yy Eski tip ACP'de, dahili ünite dışındaki cihazlar sadece girdi hatası/çalış ve çıktı işletme işlevleri
desteklenir.
yy Eski tip ACP'de, girdi şerit koşulu sadece dahili ünitenin 'mevcut ısısı = seçilmedi + standart
değer' bileşimini destekler.
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7.

90

Yazılımın kullanılması

Grupların Düzenlenmesi
Grup ayarlarını değiştirmek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz kilitleme] düğmesine tıklayın.
• Aygıt entegrasyonu ekranı açılır.

3.

Grup listesinde değiştirilecek grubu seçin ve ardından Araç Kutusu'nda [Düzenle] düğmesine
tıklayın.
• Grup düzenleme ekranı açılır.

①

②

③
④
⑤
⑥

⑦

⑧

④

Yazılımın kullanılması

Öğe

①

Grup Adı

②

Giriş/Çıkış Sekmeleri

③

Entegrasyon Koşulları

Açıklama
Grup adını bu metin kutusuna girin veya değiştirin.
Girişler ve çıkışlar ayrı sekmelere bölünür.
Listelenen koşullar için bir mantıksal işleç seçmenize
olanak sağlar.
yy AND: Tüm cihazlar için aynı durum
yy OR: 1 veya daha fazla aygıt için aygıt koşullarına uyum

④

[Aygıtı düzenle]
Düğmesi

⑤

Aygıt Listesi

Bir aygıt ekleyin veya silin.
Giriş veya çıkış aygıtlarının bir listesini görüntüler.
Her aygıttaki giriş/çıkış faaliyetinin ayarlarını gösterir.

⑥

4.
5.

Denetim Araç Kutusu

yy Bağlı aygıtlara ve diğer değişkenlere göre geçiş yapar.
(daha fazla bilgi için 30 sayfasındaki Aygıt Araç Kutusu
Denetimleri kısmına bakın.)

Seçilen denetimleri tercihlerinize göre düzenleyin.
Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

Eliminar grupos
Grup listesinden bir grubu silmek için bu adımları izleyin.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Otomatik kontrol düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz kilitleme] düğmesine tıklayın.
• Aygıt entegrasyonu ekranı açılır.

3.
4.

Listeden silinecek grubu seçin ve Araç Kutusu'nda [Sil] düğmesine tıklayın.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Tamam] düğmesine tıklayın.
• Seçilen grup silinir ve listeden kaldırılır.
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No.
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Enerji görüntüleme
TÜRKÇE

Bu bölüm cihazın güç tüketiminin, gaz kullanım miktarının veya çalışma süresinin monitör değeri ve
grafikle nasıl denetleneceğini açıklamaktadır.

Watt miktarı
Her grubun güç tüketimini, bir iç ünitenin güç tüketimini ve toplam güç tüketimini kontrol edebilirsiniz.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Enerji görüntüleme düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Watt miktarı] düğmesine tıklayın.

①

②

No.

Öğe

Açıklama

①

Güç Tüketimi Geçmişi
Grafiği

②

Enerji Monitörü
Ayrıntıları

yy Seçilen zaman dilimini görüntüler.

3.

yy Birikimli ve ortalama tüketimi görüntüler.
yy Birikimli ve ortalama tüketim geçmişini ve geçerli
durumunu görüntüler.
Kayıtlı iç ünitelerin ayrıntılı güç tüketimini verir.

Araç Kutusu'nda zaman dilimini ayarlayın.
Öğe

Açıklama
yy

Zaman
Cetveli

gösterir

Düğmesi: Başlangıç tarihinden itibaren 24 saatlik kullanımı

yy

Düğmesi: Başlangıç tarihi dahil, 92 günlük kullanımı gösterir

yy

Düğmesi: Başlangıç ayı dahil, 12 aylık kullanımı gösterir

Yazılımın kullanılması

Açıklama

Başlangıç
tarihini
belirleyin

yy [Akım] Düğmesi: Hali hazırdaki tarihi başlangıç tarihi olarak belirleyin.
yy

Düğmesi: Mini takvimden istenen tarihi seçin ve başlangıç tarihini
belirleyin.

Bu ayarları görüntülemek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
• Seçilen süre içerisindeki güç tüketimi görüntülenir.
• Sorguyu bir dosya olarak kaydetmek için [Dosya olarak kaydet] düğmesine tıklayın. Dosya
kayıt ekranı görüntülendiğinde bir dosya adı girin ve [Kaydet] düğmesine tıklayın.
• Kuyruğa alınan içeriği bir e-postaya aktarmak için, [E-posta Gönderme] düğmesine basın.
-- Eğer yönetici erişim sağlarsa, [E-posta Gönderme] düğmesi etkinleştirilir.
Ayarla > Kullanıcı ayarları > Mail server ayarla kısmında, e-posta göndermek için
Bağlantı Testi'ni tamamlayın.
• Sorguyu yazdırmak için [Yazdır] düğmesine tıklayın.

NOTLAR
yy Gaz miktarı ancak GDI kurulması koşuluyla mümkündür.
yy [Gaz miktarı] butonu ancak sistem ayarları içinde 'gaz miktarı görüntüleme' seçilmesi koşuluyla
etkinleşir.
yy Yazılımda görüntülenen gaz miktarı faturada belirtilen miktardan farklı olabilir.
yy Enerji Monitörü sadece son bir yıllık veriyi günceller.
yy Saatlik veriler sadece geçmiş 3 ay için verilir.

TÜRKÇE

4.

Öğe
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Gaz
TÜRKÇE

Her grubun gaz kullanma miktarı da dahil, grubun içindeki dahili ünitelerin gaz tüketim ve birikmiş
gaz tüketim değerlerini denetleyebilirsiniz.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Enerji görüntüleme düğmesine tıklayın.
Alet kutusundan [Gaz] butonunu tıklayın.

①

②

No.

Öğe

Açıklama
yy Seçilen zaman dilimini görüntüler.

3.

①

Güç Tüketimi Geçmişi
Grafiği

②

Enerji Monitörü
Ayrıntıları

yy Birikimli ve ortalama tüketimi görüntüler.
yy Birikimli ve ortalama tüketim geçmişini ve geçerli
durumunu görüntüler.
Kayıtlı iç ünitelerin ayrıntılı güç tüketimini verir.

Araç Kutusu'nda zaman dilimini ayarlayın.
Öğe

Açıklama
yy

Zaman
Cetveli

Başlangıç
tarihini
belirleyin

gösterir

Düğmesi: Başlangıç tarihinden itibaren 24 saatlik kullanımı

yy

Düğmesi: Başlangıç tarihi dahil, 92 günlük kullanımı gösterir

yy

Düğmesi: Başlangıç ayı dahil, 12 aylık kullanımı gösterir

yy [Akım] Düğmesi: Hali hazırdaki tarihi başlangıç tarihi olarak belirleyin.
yy

Düğmesi: Mini takvimden istenen tarihi seçin ve başlangıç tarihini
belirleyin.

Yazılımın kullanılması
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Bu ayarları görüntülemek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
• Seçilen süre içerisindeki güç tüketimi görüntülenir.

• Kuyruğa alınan içeriği bir e-postaya aktarmak için, [E-posta Gönderme] düğmesine basın.
-- Eğer yönetici erişim sağlarsa, [E-posta Gönderme] düğmesi etkinleştirilir.
Ayarla > Kullanıcı ayarları > Mail server ayarla kısmında, e-posta göndermek için
Bağlantı Testi'ni tamamlayın.
• Sorguyu yazdırmak için [Yazdır] düğmesine tıklayın.

NOTLAR
yy Güç görüntüleme ancak PDI kurulması koşuluyla mümkündür.
yy [Watt miktarı] yalnızca Güç Tüketimi Geçmişi Grafiği sistem ayarlarında etkinleştirildiğinde
etkin olur.
yy Programda görüntülenen güç tüketimi faturada belirtilen güç tüketiminden farklı olabilir.
yy Enerji Monitörü sadece son bir yıllık veriyi günceller.
yy Saatlik veriler sadece geçmiş 3 ay için verilir.

TÜRKÇE

• Sorguyu bir dosya olarak kaydetmek için [Dosya olarak kaydet] düğmesine tıklayın. Dosya
kayıt ekranı görüntülendiğinde bir dosya adı girin ve [Kaydet] düğmesine tıklayın.
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Çalışma zamanı
Her grubun çalışma süresini ve iç ünitelerin toplam çalışma süresini kontrol edebilirsiniz.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Enerji görüntüleme düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Çalışma zamanı] düğmesine tıklayın.

①

②

No.

Öğe

Açıklama

①

Güç Tüketimi Geçmişi
Grafiği

②

Enerji Monitörü
Ayrıntıları

yy Seçilen zaman dilimini görüntüler.

3.

yy Birikimli ve ortalama tüketimi görüntüler.
yy Birikimli ve ortalama tüketim geçmişini ve geçerli
durumunu görüntüler.
Kayıtlı iç ünitelerin ayrıntılı güç tüketimini verir.

Araç Kutusu'nda zaman dilimini ayarlayın.
Öğe

Açıklama
yy

Zaman
Cetveli

Başlangıç
tarihini
belirleyin

gösterir

Düğmesi: Başlangıç tarihinden itibaren 24 saatlik kullanımı

yy

Düğmesi: Başlangıç tarihi dahil, 92 günlük kullanımı gösterir

yy

Düğmesi: Başlangıç ayı dahil, 12 aylık kullanımı gösterir

yy [Akım] Düğmesi: Hali hazırdaki tarihi başlangıç tarihi olarak belirleyin.
yy

Düğmesi: Mini takvimden istenen tarihi seçin ve başlangıç tarihini
belirleyin.

Yazılımın kullanılması
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Bu ayarları görüntülemek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
• Seçilen süre içerisindeki güç tüketimi görüntülenir.

• Kuyruğa alınan içeriği bir e-postaya aktarmak için, [E-posta Gönderme] düğmesine basın.
-- Eğer yönetici erişim sağlarsa, [E-posta Gönderme] düğmesi etkinleştirilir.
Ayarla > Kullanıcı ayarları > Mail server ayarla kısmında, e-posta göndermek için
Bağlantı Testi'ni tamamlayın.
• Sorguyu yazdırmak için [Yazdır] düğmesine tıklayın.

NOTLAR
yy Enerji Monitörü sadece son bir yıllık veriyi günceller.
yy Saatlik veriler sadece geçmiş 3 ay için verilir.

TÜRKÇE

• Sorguyu bir dosya olarak kaydetmek için [Dosya olarak kaydet] düğmesine tıklayın. Dosya
kayıt ekranı görüntülendiğinde bir dosya adı girin ve [Kaydet] düğmesine tıklayın.
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Rapor
TÜRKÇE

Aygıt çalışma günlüğünün veya kurulum durumunun nasıl sorgulanacağını açıklar.

Çalışma geçmişi
Aygıtların durumu ve faaliyeti ile ilgili rapor oluşturabilirsiniz

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Rapor düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Çalışma geçmişi] düğmesine tıklayın.
• Çalışma günlüğü ekranı açılır.

①

②

③

No.

Öğe

①

Olay Sayımı/Tarih
Aralığı

yy Olay Sayımı: Rapordaki olayların sayısını görüntüler.

②

[Önceki sayfa] /
[Sonraki sayfa]
butonu

yy Genişletilmiş tarihçe içeriklerinde önceki/sonraki
sayfaya geçin

③

Çalışma Günlüğü

Açıklama
yy Tarih Aralığı: Seçilen tarih aralığını görüntüler.

yy Bir sayfada 20.000'e kadar liste görebilirsiniz.
Her aygıtın çalışma geçmişini görüntüler.

Yazılımın kullanılması

3.

Araç Kutusu'nda zaman dilimini ayarlayın.
Öğe

Açıklama
yy [Bugün] Düğmesi: Hali hazırdaki tarihi başlangıç tarihi olarak
belirleyin.
yy

Düğmesi: Mini takvimden istenen tarihi seçin (1 yıla kadar olan günleri
görebilirsiniz).

Araç Kutusu'nda istenen aygıtı ve olay filtrelerini seçin.
• Birden çok filtre işaretleyebilirsiniz.

5.

Bu ayarları görüntülemek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
• Seçilen süre içerisindeki çalışma günlüğü görüntülenir.
• Sorguyu bir dosya olarak kaydetmek için [Dosya olarak kaydet] düğmesine tıklayın. Dosya
kayıt ekranı görüntülendiğinde bir dosya adı girin ve [Kaydet] düğmesine tıklayın.
• Sorguyu yazdırmak için [Yazdır] düğmesine tıklayın.

NOTLAR
Raporlar yalnızca son bir yıl içerisindeki verileri saklar.

TÜRKÇE

Referans
Tarihler

4.
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Yükleme durumu
Kurulu aygıtların aygıt ayarlarıyla ilgili bir rapor oluşturabilirsiniz.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Rapor düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Yükleme durumu] düğmesine tıklayın.
• Kurulum durumu ekranı açılır.

①

②

No.

3.

Öğe

①

Aygıt Sayımı

②

Kurulum Durumu

Açıklama
Rapordaki aygıtların sayısını görüntüler.
Tüm aygıtların kurulum durumu listesini görüntüler.

Araç Kutusu'nda istenen aygıt filtrelerini seçin.
• Birden çok filtre işaretleyebilirsiniz.

4.

Bu ayarları görüntülemek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
• Kurulum Durumu görüntülenir.
• Sorguyu bir dosya olarak kaydetmek için [Dosya olarak kaydet] düğmesine tıklayın. Dosya
kayıt ekranı görüntülendiğinde bir dosya adı girin ve [Kaydet] düğmesine tıklayın.
• Sorguyu yazdırmak için [Yazdır] düğmesine tıklayın.

Yazılımın kullanılması
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Cycle
TÜRKÇE

Bu sekmede IDU/ODU (İç ünite/Dış ünite) ve Soğutucu döngü bilgileri görüntülenir.

Dış ünite
1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Cycle düğmesine tıklayın
Araç Kutusu'nda [Dış ünite] düğmesine tıklayın.
• Dış ünite devir ekranı açılır.

①

②

3.

No.

Öğe

①

Dış Ünite Devir Bilgileri

②

İç Ünite Devir Bilgileri

Açıklama
Dış ünitelerle ilgili master/slave bilgilerini görüntüler.
Dış ünitelere bağlı tüm iç ünitelerle ilgili bilgileri görüntüler.

ACP listesinde devir bilgileri görüntülenecek bir dış ünite seçin.
• Seçilen dış ünitenin devir bilgileri sağ tarafta görüntülenir.

NOTLAR
Yalnızca kurulu dış ünite devir bilgisi sağladığında sorgu yapabilirsiniz.
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Chiller
TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Cycle düğmesine tıklayın
Araç Kutusu'nda [Chiller] düğmesine tıklayın.
• Soğutucu Döngüsü ekranı açılır.

①

②

No.

3.

Öğe

Açıklama

①

Cycle güncelleme

Chiller Cycle (Soğutucu Döngüsü)'nün bilgi güncelleme
döngüsünü ayarlayın (30 Saniye / 1 dakika / 2 dakika /
5 dakika / 10 dakika / 1 saat / 2 saat / Otomatik güncelleme
yapılamadı)

②

Soğutucu Döngü
Bilgileri

Soğutucu için Genel/Döngü bilgilerini görüntüler.

ACP listesinde döngü bilgilerini görüntüleyeceğiniz bir Soğutucu seçin.
• Seçilen soğutucunun döngü bilgileri sağ tarafta görüntülenir.
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Ayarla

Cihaz ayarları
Bir ACP veya başka bir aygıt ekleyebilir ve kayıtlı aygıtların ayarlarını değiştirebilirsiniz.

NOTLAR
yy ACP eklenmelidir, cihazı ekleyebilirsiniz.
yy ACP veya cihaz ayarı değiştirilirse, program ve otomatik kontrol ayar içerikleri silinebilir.

ACP Ekleme
Ek bir ACP eklemek için bu adımları izleyin.

1.
2.
3.

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz ayarları] düğmesine ve [ACP ekle] düğmesine tıklayın.
Aygıt düzenleme ekranına yeni ACP'nin ayarlarını girin.

Öğe
ACP adı
Adres
IP

Açıklama
Kolay tanınması için ACP'ye bir ad verin.
ACP'nin yazılım adresi.
ACP'nin IP adresi.
(AC Manager IV programını kullanırken bir statik IP kullanın.)

TÜRKÇE

Bu kısımda AC Manager IV programını kurduktan sonra aygıtın ve sistemin nasıl ayarlanacağı
açıklanmaktadır.
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Öğe

TÜRKÇE

ACP model
Port

4.

Açıklama
[▼] düğmesine basarak ACP türünü (Standart / İlk / ACSmart Primium /
Old ACP / ACP IV / AC Smart IV) seçin
ACP'ye atanan bağlantı noktası sayısı.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

ACP Ayarları Al
Daha önce kaydedilen aygıttan ACP ayarlarını alabilirsiniz.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz ayarları] düğmesine tıklayın.
• Varsayılan olarak aygıt düzenleme ekranı açılır.

3.

Kurulum listesinden bir ACP seçin ve ardından [ACP ayarlarını belirt] düğmesine tıklayın.
• Ayar alma penceresi açılır.

4.

Alınan ayarları geçerli ayarların üzerine yazmak için [Tamam] düğmesine tıklayın.
• Alınan ACP ayarları hemen uygulanır.

Yazılımın kullanılması
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Aygıt Ekle
Aygıt listesine yeni bir aygıt eklemek için bu adımları izleyin.
Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz ayarları] düğmesine tıklayın.
• Varsayılan olarak aygıt düzenleme ekranı açılır.

Öğe
Tür
Ayarlar

3.

Açıklama
O aygıtın hiyerarşik grubuna bağlı olarak aygıt türü farklı şekilde
görüntülenir.
Seçilen aygıta bağlı olarak farklı ayar öğeleri görüntülenir (tek aygıt
ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için 106 sayfasındaki Tek Aygıt Ayarları kısmına
bakın).

Eklenen aygıt için bir hiyerarşik grup seçin.
• Cihaz listesinde ACP seçerseniz dış ünite, havalandırma, AHU, AWHP, AÇIK/KAPALI, DI, DO,
Soğutucu ve Exp.I/O ekleyebilirsiniz.
• Aygıt listesinde dış üniteyi seçerseniz, yalnızca iç üniteleri ekleyebilirsiniz.

4.
5.

Araç kutusunda [Ekle] düğmesine tıklayın.
Eklenecek aygıtın türünü seçin.
• Aygıtın hiyerarşik grubuna bağlı olarak aygıt türleri farklı görüntülenir.

6.

Aygıt ayarlarını girin.
• Aygıta bağlı olarak kullanılabilir farklı ayarlar görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 106 sayfasındaki
Tek Aygıt Ayarları kısmına bakın.

7.
8.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
Aygıt Ekle 'yi tamamlamak için, [Transmisyon] düğmesine basın.

TÜRKÇE

1.
2.
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Tek Aygıt Ayarları
Tek Aygıt Ayarları aşağıdaki gibidir.

TÜRKÇE

■■ Dış üniteler

Öğe
ACP adı
Adres

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.
Aygıtın yazılım adresi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad
Model
Kapasite
PDI yüklü olsun
Dış ünite kapasite
kontrol fonksiyonu
Toplu ekle

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
Aygıtın ürün modeli.
Aygıtın ürün kapasitesi.
PDI'nın kurulu olup olmadığını belirtin.
Ünitenin kapasite denetimini destekleyip desteklemediğini belirtin.
Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)

Yazılımın kullanılması
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■■ İç ünite

TÜRKÇE

Öğe
ACP adı

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.

Dış ünite adı

Bağlı dış ünitenin adı.

Adres

Aygıtın yazılım adresi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad
Model

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
Aygıtın ürün modeli.

Tip

İç ünitenin türünü seçin.

Kapasite

Aygıtın ürün kapasitesi.

Function to cancel
filter alarm
Toplu ekle

Aygıttaki filtre uyarısının devre dışı bırakılıp bırakılamayacağını belirtin.
Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)
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■■ ERV

TÜRKÇE
Öğe
ACP adı
Tip
Adres

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.
Bir havalandırma türü seçin.
Aygıtın yazılım adresi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad
Model
Kapasite
Toplu ekle

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
Aygıtın ürün modeli.
Aygıtın ürün kapasitesi.
Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)
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■■ AWHP

TÜRKÇE

Öğe
ACP adı
Adres

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.
Aygıtın yazılım adresi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad
Model
Kapasite
Sıcaklık görüntüle
Toplu ekle

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
Aygıtın ürün modeli.
Aygıtın ürün kapasitesi.
Hangi sıcaklık ölçümünün görüntüleneceğini seçin.
Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)
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■■ AHU

TÜRKÇE
Öğe
ACP adı
Adres

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.
Aygıtın yazılım adresi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad
Model
Basit mod

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
Aygıtın ürün modeli.
Soğutma veya soğutma/ısıtma modu arasında seçim yapın.

AHU tipi

AHU türünü seçin.

Ek mod

Aygıtın desteklediği herhangi bir çalışma modu seçin.

Ek fonksiyon
Oda ısısı standart
ayar
Toplu ekle

Aygıtın desteklediği herhangi bir ek özellik seçin.
Seçin standartları Arz veya Vent arasında oda sıcaklığında ayarlanır.
Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)
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■■ Chiller

TÜRKÇE

Öğe
ACP adı

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.

Tip

Bir soğutucu türü seçin

Adres

Aygıtın yazılım adresi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
(Tarama soğutucu seçildiği zaman)

Çalışma modu

yy soğutma/ısıtma sadece soğutma ya da işletme modunu seçin
(Geri kalan soğutucular seçilmişse)
yy İşletme modunu seçemezsiniz

Toplu ekle

Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)

NOTLAR
Chiller bağlı bir özelliktir, bu desteklenmiyor olamaz.
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■■ Açık/Kapalı cihaz

TÜRKÇE
Öğe
ACP adı
Adres

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.
Aygıtın yazılım adresi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad

Toplu ekle

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)
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■■ DI/DO

TÜRKÇE

Öğe
ACP adı

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad
Port
Toplu ekle

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
Aygıta atanan bağlantı noktası sayısı.
Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)
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■■ Exp.I/O

TÜRKÇE
Öğe
ACP adı
Tip
Adres

Açıklama
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.
Exp. I/O tipini seçin
Aygıtın yazılım adresi.
yy Aygıtın sistemde görünen adı.

Ad

Toplu ekle

yy Bir grup aygıt eklerken adları için "Cihaz tipi_Cihaz adresi"
formatını kullanın.
Bu kutucuk işaretlendiğinde aygıt, bir partiye eklenecektir.
(Partiye eklerken adres çakışmaları uyarı oluşturur)

NOTLAR
yy 1 MODBUS girişine en fazla 15 cihaz bağlayabilirsiniz. (Soğutucu, Modüler_Ahu, Exp.I/O)
yy Bir cihaz ekledikten sonra alt bölüm Exp.I/O için ayarlanmalıdır.

Yazılımın kullanılması
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• Exp.I/O alt bölüm ayarı

TÜRKÇE

Öğe
Kullanılan
ACP adı
Ad
Simge

Açıklama
Bir cihaz kullanıp kullanmamayı seçin
Seçilen aygıtın ACP hiyerarşisi.
İlgili cihazın adı
Cihazın simgesini seçin
Cihazın kullanım alanını seçin (Kullanım seçimi I/O tipine göre
değişiklik gösterir).

Kullanım

yy Durum bilgisi: Calış/stop, Açık/Kısa, Normal/Uyarı alarmı, Açık/
Kapalı. AÇIK/KAPALI, Meşgul/Kapalı, 0/1
yy Sayı bilgisi: ısı, nem, açıklık, su seviyesi, işletme oranı,
yoğunluk, basınç.

I/O tipi
Birim sembolü
Görüntüleme aralığı
Kumanda tipi
Sinyal sınırı
Ayarla

I/O tipini seçin (BI veya VOL, CUR, PT1000, NTC10K, NI1000)
Birim sembolü seçin
yy Kullanım seçimine göre esnek olarak değişir
Azami/asgari değer girdisi
AO'nun kontrol edebileceği asgari birim değerini belirleyin
Sinyal sınırını I/O tipine göre seçin
Girdi düzeltme değeri
yy 5 basamağa kadar girebilirsiniz.
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Aygıtı Düzenle
Kayıtlı aygıtların ayarlarını değiştirebilirsiniz.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz ayarları] düğmesine tıklayın.
• Varsayılan olarak aygıt düzenleme ekranı açılır.

3.

Listeden düzenlenecek aygıtı seçin.
• Aygıt bilgilerini gösterecek aygıt düzenleme ekranı açılır.

4.

Aygıt düzenleme ekranında aygıt ayarlarını değiştirin.
• Aygıta bağlı olarak kullanılabilir farklı ayarlar görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 106 sayfasındaki
Tek Aygıt Ayarları kısmına bakın.

5.
6.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
Aygıtı Düzenle'yi tamamlamak için [Transmisyon] düğmesine basın.

Aygıtı Sil
Listeden bir aygıtı silmek için bu adımları izleyin.

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz ayarları] düğmesine tıklayın.
• Varsayılan olarak aygıt düzenleme ekranı açılır.

3.
4.
5.

Listeden silinecek aygıtı seçin.
Araç kutusunda [Sil] düğmesine tıklayın.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Tamam] düğmesine tıklayın.
• Seçilen aygıt silinir ve listeden kaldırılır.

6.

Aygıtı Sil'i tamamlamak için [Transmisyon] düğmesine basın.

Yazılımın kullanılması
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Grup Ekleme
Yeni bir grup eklemek için bu adımları izleyin.
Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz ayarları] düğmesine ve [Grubu düzenle] düğmesine tıklayın.
• Grup düzenleme ekranı açılır.

3.
4.

Grup listesinde uygun sekmeye (Yönetim, Konum) tıklayın.
[Ekle] düğmesine tıklayın.
• Grup ekleme ekranı açılır.

5.
6.
7.

3. adımda Yönetim sekmesini seçtiyseniz, grup adı ekleyebilirsiniz.

8.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

3. adımda Konum sekmesini seçtiyseniz, bina adını, kat sayısını ve açıklamaları girebilirsiniz.
Yeni bir aygıtı aygıt listesine kaydetmek için kayıtlı olmayan aygıt listesinde eklemek istediğiniz
aygıtın kutucuğunu işaretleyin ve [◀] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

1.
2.
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Grupların Düzenlenmesi
Grup ayarlarını değiştirmek için bu adımları izleyin.

TÜRKÇE

1.
2.

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz ayarları] düğmesine ve [Grubu düzenle] düğmesine tıklayın.
• Grup düzenleme ekranı açılır.

3.
4.
5.
6.

Grup listesinde uygun sekmeye (Yönetim, Konum) tıklayın.

7.
8.

Bir aygıtı kayıtlı aygıt listesinden kaldırmak için listeden aygıtı seçin ve [▶] düğmesine tıklayın.

9.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

Bir grup seçin.
3. adımda Yönetim sekmesini seçtiyseniz, grup adını değiştirebilirsiniz.
3. adımda Konum sekmesini seçtiyseniz, bina adını, kat sayısını ve açıklamaları
değiştirebilirsiniz.
Yeni bir aygıtı aygıt listesine kaydetmek için kayıtlı olmayan aygıt listesinde eklemek istediğiniz
aygıtın kutucuğunu işaretleyin ve [◀] düğmesine tıklayın.
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Grupların Silinmesi
Grup listesinden bir grubu silmek için bu adımları izleyin.
Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Cihaz ayarları] düğmesine ve [Grubu düzenle] düğmesine tıklayın.
• Grup düzenleme ekranı açılır.

3.
4.

Listeden silinecek grubu seçin ve Araç Kutusu'nda [Sil] düğmesine tıklayın.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Tamam] düğmesine tıklayın.
• Seçilen grup silinir ve kaldırılır.
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1.
2.
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Sistem ayarları
Bu kısımda AC Manager IV programının sistem ortamının nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.
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Basit ayarlar
Varsayılan sistem ortamını ayarlamak veya değiştirmek için bu adımları izleyin.

1.
2.
3.

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Sistem ayarları] düğmesine tıklayın.
Sistem ayarları listesinde, [Basit ayarlar] düğmesine basın.
• Basit ayarlar ekranı açılır.

4.

AC Manager IV için denetim ortamını istediğiniz şekilde ayarlayın.

Öğe
Başlık

Açıklama
Kolay referans için ayar yapılandırmasına isim verin.

Dil

[▼] öğesine tıklayarak bir dil seçin (한국어/ English/ Español/ Português/
Italiano/ Turkish/ Deutsch/ Polski/ Pусский/ Français/ 中国的/ User
language).

Sıcaklık

İstediğiniz sıcaklık kontrol ünitesi türünü seçmek için [▼] düğmesine
basın (Santigrat 1℃ / Santigrat 0.5℃ / Fahrenhayt 1℉).

Yazılımın kullanılması

Öğe

Açıklama
Sistemde filtre değişimi alarmını göstermek veya gizlemek için bu
öğeyi seçin.
Kontrol / Monitör'deki seçilen grupların aygıtlarını Ayarla / İptal

Grubuna göre
görüntülemek

Peak/talep
kontrolünü seçin

Güç tüketimini göster
Gaz kullanım
miktarını
görüntüleyin
Grup özet bilgisi
görüntüle
Kapak açıklığı
Düzenli
yedeklemeler kaydı

yy Birden fazla cihaz kaydedilmişse, 'Belirle' olarak ayarlayın
yy 'İptal' öğesini seçerseniz, PC'nin performansına bağlı olarak
program yavaşlayabilir.
yy Peak kontrol: Otomatik denetim menüsünde azami denetim
özelliğini kullanabilirsiniz.
yy Talep kontrolü : Otomatik denetim menüsünde istenen denetim
özelliğini kullanabilirsiniz.
Güç tüketiminin AC Manager IV ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini belirleyin.
Güç kullanım miktarının AC Manager IV ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini belirleyin.
Denetim/İzleme kısmında gruplardaki aygıtların durumunu
görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.
Kapak açıklığının ayarlanıp ayarlanmayacağını belirleyin.
yy Kapak açıklığı ayarlanmışsa, OA=EA, OA+MIX=90 olarak çalışır.
yy Her ay bir kez kaydedilir.
yy Dosyalar 'DBDATA' klasörlerine kaydedilir.
yy Yedekleme verileri sadece altı ayda bir kaydedilir.
[▼] öğesine tıklayarak bir tarih seçin.

Enerji istatistiği için
referans tarih

yy Aylık güç tüketimi hesaplamaları için bir referans tarih seçin.
yy Hesaplamalar, seçilen tarihten başlamak üzere bir takvim ayı
üzerinden yapılır.
[▼] öğesine tıklayarak bir tarih seçin.

Gaz istatistiği
başlangıç tarihi

yy Kullanılan aylık gaz miktarını istatistik sistemi içinde hesaplamak
için başlangıç tarihini belirleyin.
yy Başlangıç tarihine dayanarak, gelecek aydan bir gün öncesine
kadar tarihleri hesaplayın.
[▼] öğesine tıklayarak bir tarih seçin.

Çalışma süresi
istatistiği başlangıç
tarihi
Takvim istisna
tarihini ayarla
Programda istisnai
cihazları kaydedin

yy Aylık çalışma sürelerini istatistik sistemi içinde hesaplamak için
başlangıç tarihini belirleyin.
yy Başlangıç tarihine dayanarak, gelecek aydan bir gün öncesine
kadar tarihleri hesaplayın.
İstisnai program tarihlerini yönetin.
Program ayarının başlangıcında hariç tutulacak cihazı belirlemek için
kullanılan özellik.
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Filter değiştirme
uyarısı
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Öğe

Açıklama

Veri yedekleme

yy Dosya yedekle: Verileri düzenli olarak yedeklemek için bir dosya
ayarlayın. Her yedekleme işlemiyle dosyanın üzerine yazılır.

yy Yedekleme: Verileri hemen bir .csv dosyası olarak yedekleyin.
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5.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

DİKKAT
yy ACP, AC Manager IV ile ilişkilendirilecek şekilde bağlanırsa, Azami Denetimi doğrudan kullanmak için
ACP'yi kullanmayın. ACP, AC Manager IV'ın azami çalışma hızı ayarlarına dayalı olarak çalışır.
yy Hedef çalışma hızı AC Manager IV ile denetleniyorsa, AC Manager IV = Azami Denetim ve ACP =
İstenen Denetim şeklinde olmalıdır. Hedef çalışma hızı İstenen Denetim Birimi ile denetleniyorsa,
AC Manager IV = İstenen Denetim ve ACP = İstenen Denetim şeklinde olmalıdır. Hedef çalışma
hızı ACP ile denetleniyorsa, AC Manager IV = İstenen Denetim ve ACP = Azami Denetim şeklinde
olmalıdır.

İstisnaların Ayarlanması
İstisna tarihler eklemek veya silmek için bu adımları izleyin.

1.

İstisna tarihleri programlamak için Sistem ayarları > Basit ayarlar [Ayarla] kısmına ilerleyin.
• İstisna ayarı ekranı açılır.

2.

İstisna tarihleri dilediğiniz gibi silin veya ekleyin.

①
②

No.

Öğe

①

Seçileni Sil

②

İstisna Ekle

Açıklama
Seçilen istisna tarihi silin.
yy Ek bir istisna tarih ekleyin.

3.

yy

→ tuşuna tıklayarak eklenecek istisna tarihleri seçin. Giriş
kutucuğuna istisna için bir ad girin.

Bu ayarları kaydetmek için [Kaydet] düğmesine tıklayın.
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Hata bildirme Ayarı
Hata bildirisini ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.
Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Sistem ayarları] düğmesine tıklayın.
Sistem ayarları listesinde, [Hata bildirme Ayarı] düğmesine tıklayın.
• Hata bildirme Ayarı ekranı gösterilir.

4.

AC Manager IV için denetim ortamını istediğiniz şekilde ayarlayın.

Item
Hata Popup
Hata bildirme
E-Posta Ayarı

Hatalı bir aygıtın adresini ve hata kodunu e-posta ile göndermek (veya
göndermemek) için seçer.

E-posta Başlık

E-posta adresini seçin

Endereço de e-mail
Hata e-posta
gönderme zaman
aralığı (Dakika)

5.

Description
Hata aygıtların bir listesini gösteren açılır pencere için açın (veya
kapatın)

Alıcının e-posta adresini girin
Hata olması için bir döngü göndermek için seçin
(10 dakika / 20 dakika / 30 dakika / 40 dakika / 50 dakika / 60 dakika)

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
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1.
2.
3.
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Hata Mesajı Açılır Pencereleri
Program kullanılırken bir hata oluştu, hata mesajı penceresi görüntüleniyor.
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①
②
③
④

No.

Öğe

①

Başlık ekranı

②

Bilgi ekranı

③

[Daha fazla bilgi]

④

[Tamam]

Açıklama
Hata mesajı penceresini görüntüler
Hatayla ilgili bilgi sağlar
yy Ortaya çıkış sırasıyla en fazla 8 hata görüntüler
Rapor > Çalışma geçmişi > Hata sayfası
Mesaj pencerelerini kapatır

NOTLAR
Açılır hata mesajlarını görüntülemek istemezseniz, Ayarla > Sistem ayarları öğesine gidin ve
Hata bildirme Ayarı'nda Açılır Hata'yı kapatın.
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Sınıf B cihazı

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15'e uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz
sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
Bu sınırlar bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı pro-vide makul koruma için
tasarlanmıştır.
Bu cihaz üretir, kullanır ve radyo frekans enerjisi üretir, değilse de-durdu ve talimatlara uygun
olarak kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir
kurulumda parazit meydana gelmeyeceğine dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya
ekipmanı kapatmadan ve üzerinde tespit edilebilen televizyon alımında zararlı parazite neden
olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeyi denemesi
tavsiye edilir:
yy Yönünü veya antenin yerini değiştirin.
yy Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
yy Alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize-bağlayın.
yy Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

DİKKAT
Uyumdan sorumlu üretici tarafından onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Eski cihazınızın atılması
1. Ürünün üzerinde çarpı isareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü
bulunması, ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında oldugunu
gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sebekesinden ayrı
olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmis toplama
tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın dogru sekilde imha edilmesi, gerek çevre gerek insan
saglıgı açısından potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı
olacaktır.
4. Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için
lütfen bulundugunuz yerdeki belediye, çöp ve atık hizmetleri müdürlügü
veya ürünü satın aldıgınız magaza ile temasa geçin.
5. EEE Yönetmeligine uygundur.
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NOTLAR

126

Yazılımın kullanılması

Kullanıcı ayarları
Bu kısımda AC Manager IV kullanıcılarının nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.
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Yönetici
Kullanıcı ortamlarını yalnızca yönetici hesabı değiştirebilir.

1.
2.
3.

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Kullanıcı ayarları] düğmesine tıklayın.
Kullanıcı listesinde Yönetici kullanıcısına tıklayın.
• Yönetici ayar ekranı açılır. Kullanıcı ayarlarını ve sistem ortamını dilediğiniz gibi değiştirin.

Öğe

Açıklama
Dilerseniz kullanıcının parolasını değiştirin.

Şifreyi ayarla

yy Mevcut şifre: Kullanıcının geçerli parolasını girin.
yy Yeni şifre: Yeni bir parola girin.
yy Yeni şifreyi kontrol et: Yeni parolayı bir kez daha girin.
Kullanıcının kişisel bilgilerini değiştirin.
yy Ad: Kullanıcının adını girin.

Bilgi

yy E-mail: Kullanıcının e-posta adresini girin.
yy İletişim numarası: Bu kullanıcıyla irtibat kurulacak bir telefon
numarası veya bir cep telefonu numarası girin.
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Öğe
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Açıklama
Yönetici E-posta Sunucusu Ayarları

Mail server ayarla

yy ID: E-posta sunucusu için kullanıcının kimliğini girin.
yy Şifre : E-posta sunucusu için kullanıcının parolasını girin.
yy Bağlantı testi: Kullanıcının e-posta hesabına yönelik bir bağlantı
testi gerçekleştirir (internete bağlı olmalısınız).

Menü ayarları

Yöneticinin menüsünü özelleştirmek için kutucukları işaretleyin
(birden çok öğe seçebilirsiniz).
yy Basit menü: Rapor, Devir, Aygıt Ayarları
yy Seçenekler: Program, Otomatik Denetim, Enerji Monitörü

4.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.
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yy SMTP server: SMTP sunucusunun adresini girin.
yy Port: Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
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Kullanıcı
Yalnızca yönetici ayrıcalıklarına sahip bir hesap genel kullanıcı ortamını değiştirebilir.
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1.
2.
3.

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Kullanıcı ayarları] düğmesine tıklayın.
Kullanıcı listesinde Kullanıcı düğmesine tıklayın.
• Genel kullanıcı ayar ekranı açılır. Bu ekranda kullanıcı ekleyebilir, değiştirebilir veya
silebilirsiniz.

Öğe

Açıklama
Tüm genel kullanıcıların kısa bir özeti.
yy Sayı, Kullanıcı Adı, Kimlik, E-posta, İrtibat

Kullanıcı listesi

yy [Ekle] Düğmesi: Yeni bir kullanıcı ekleyin.
yy [Düzenle] Düğmesi: Seçilen kullanıcıyı düzenleyin.
yy [Sil] Düğmesi: Seçilen kullanıcıyı silin.
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Açıklama
yy Genel kullanıcı ekleme veya düzenleme
-- ID: Kullanıcı kimlikleri harf duyarlıdır. Hem büyük hem de küçük
harf kullanın.
-- Şifre : Maksimum güvenlik için rakam ve büyük ve küçük harfler
kullanın.

Ekle & Düzenle

-- E-mail: Kullanıcı için bir e-posta adresi girin.
-- İletişim numarası: Bu kullanıcıyla irtibat kurulacak bir telefon
numarası veya bir cep telefonu numarası girin.
yy Genel Kullanıcılar için Menü Ayarları
-- Basit menü: Rapor
-- Seçenekler: Program, Otomatik Denetim, Enerji Monitörü.
yy Genel kullanıcı grupları yetkilendirme.
-- Sadece seçilen yönetim grubu kontrol edebilirsiniz.

4.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

-- Ad: Kullanıcının adını girin.
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Yazılımın kullanılması

Bilgi Yönetimi
Bir genel kullanıcı oturum açtıktan sonra kendi kullanıcı bilgilerini görebilir ve düzenleyebilir.

TÜRKÇE

1.
2.
3.

NOT

Üstteki menü çubuğunda Ayarla düğmesine tıklayın.
Araç kutusunda [Kullanıcı ayarları] düğmesine tıklayın.
Sistem Ayarları menüsünde Bilgi yönetimi düğmesine tıklayın.
• Bilgi yönetimi ekranı açılır. Bu ekranda kullanıcı bilgilerini görebilir ve değiştirebilirsiniz.

Öğe
Ad

Kullanıcının adı.

ID

Kullanıcının kimliği.

Şifre
Şifreyi kontrol et
E-mail
İletişim numarası

4.

Açıklama

Kullanıcının parolasını değiştirmek için buraya yeni bir parola girin.
Onaylamak için aynı parolayı tekrar girin.
Kullanıcı için bir e-posta adresi girin.
Bu kullanıcıyla irtibat kurulacak bir telefon numarası veya bir cep telefonu
numarası girin.

Kaydetmek için [Uygula] düğmesine tıklayın.

İpucu
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İpucu
TÜRKÇE

AC Manager IV programının kullanımı için gerekli ek bilgiler sağlar.

AC Manager IV Tam Sistem Şeması
AC Manager IV bir ACP’ye bağlıyor
Hub kullanılmadan bir ACP'nin AC Manager IV programına bağlanması

Multi V
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NOTLAR
İç aygıta atanan numara, iç aygıta ayarlanan merkezi denetime yönelik örnek bir adrestir.
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İpucu

Bir hub kullanarak AC Manager IV'ı ACP'ye bağlayın

TÜRKÇE

Multi V
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(Doğrudan Kablo)

00

01

02

10

11

12

20

21

22

ACP
PI485
Multi V

İnternet veya İntranet
(Dahili Ağ)

PI485
Multi V

PI485

AC Manager IV

30
31

Multi

32
33
PI485

AC Ez

NOTLAR
Gerekli ise, AC Ez ayrı olarak bağlanabilir.

İpucu
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AC Manager IV’ı birden fazla ACP’ye bağlıyor

ACP

TÜRKÇE

LAN
(Doğrudan Kablo)
İnternet veya
İntranet (Dahili Ağ)

AC Manager IV
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İpucu

Pre-Tech Destek Kontrol Listesi
TÜRKÇE

Ürün arızalanırsa lütfen servis merkezini aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin.
Belirti
Sunucuya
bağlanamıyorum.
Oturum
açamıyorum.

Program kimlik
doğrulama
anahtarını
bulamıyor.

Aygıt simgesi
hata işareti
veriyor.

Kontrol
yy Bilgisayarınız internete bağlı mı?
yy Sunucu bilgileri doğru şekilde girildi
mi?
Doğru parolayı girdiniz mi?

yy Kimlik doğrulama anahtarı
doğru şekilde bağlandı mı?
yy Kimlik doğrulama anahtarı bir
USB hub'a bağlandı mı?

ACP'niz normal şekilde çalışıyor
mu?

Eylem
yy İnternet bağlantınızı kontrol edin.
yy Sunucunun IP adresini doğrulayın.
(Doğrudan sunucuyu kullanıyorsanız IP
adresini 127.0.0.1. olarak girin)
Caps Lock tuşunun açık olmadığından emin
olun ve tekrar deneyin.
yy Kimlik doğrulama anahtarını çıkarın ve
tekrar bağlayın.
yy Kimlik doğrulama anahtarı bir USB hub'a
bağlandığında yetersiz güç sebebiyle
çalışmayabilir. Kimlik doğrulama
anahtarını doğrudan bilgisayara
bağlayın.
ACP'nizi yeniden başlatın.

İpucu
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LGE Open Source Software Notice
Windows application

Software Name

AC Manager IV

Those softwares identified by the Software Type and Software Name above from LG Electronics, Inc.
("LGE") contain the open source software detailed below. Please refer to the indicated open source
licenses (as are included following this notice) for the terms and conditions of their use.
Please be informed that LG Electronics softwares may contain open source software listed in the
tables below.

Component(s)
Disk Usage , IncEditor ,
Microsoft.office.Interop.Excel , PrismEx , SnagL

License
Microsoft Public License

OSSNotice-140813-ACManagerIV-1

TÜRKÇE

Software Type
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İpucu
Microsoft Public License

TÜRKÇE

This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you
accept this license. If you do not accept the license, do not use the software.
1. Definitions
The terms "reproduce," "reproduction," "derivative works," and "distribution" have the
same meaning here as under U.S. copyright law.
A "contribution" is the original software, or any additions or changes to the software.
A "contributor" is any person that distributes its contribution under this license.
"Licensed patents" are a contributor's patent claims that read directly on its contribution.
2. Grant of Rights
(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and limitations
in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to
reproduce its contribution, prepare derivative works of its contribution, and distribute its contribution or
any derivative works that you create.
(B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in
section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free license under its licensed
patents to make, have made, use, sell, offer for sale, import, and/or otherwise dispose of its contribution
in the software or derivative works of the contribution in the software.
3. Conditions and Limitations
(A) No Trademark License- This license does not grant you rights to use any contributors' name, logo, or
trademarks.
(B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you claim are infringed by the
software, your patent license from such contributor to the software ends automatically.
(C) If you distribute any portion of the software, you must retain all copyright, patent, trademark, and
attribution notices that are present in the software.
(D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may do so only under this
license by including a complete copy of this license with your distribution. If you distribute any portion of
the software in compiled or object code form, you may only do so under a license that complies with this
license.
(E) The software is licensed "as-is." You bear the risk of using it. The contributors give no express
warranties, guarantees or conditions. You may have additional consumer rights under your local laws
which this license cannot change. To the extent permitted under your local laws, the contributors
exclude the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.

OSSNotice-140813-ACManagerIV-1

[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative Krijgsman 1, 1186
DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory 84,
Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA
ver. 1.0.3

