العربية

دليل التركيب

جھاز تكييف الھواء

يرجى قراءة دليل التركيب ھذا بشكل كامل قبل تركيب المنتج.
يجب تنفيذ أعمال التركيب وفًقا لمواصفات توصيل األسالك الوطنية من قبل فني
متخصص.
يرجى االحتفاظ بدليل التركيب ھذا كمرجع في المستقبل بعد قراءته جيًدا.
الجھاز المخفى بالسقف
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نصائح لتوفير الطاقة

نصائح لتوفير الطاقة
إليك بعض النصائح التي ستساعدك على توفير استھالك الطاقة عند استخدام جھاز تكيف الھواء.
ُيمكن استخدام جھاز تكيف الھواء بشكل أكثر فاعلية بالرجوع إلى التعليمات الواردة أدناه:

• ال تبرد المناطق الداخلية بشكل زائد عن الحد .فقد يضر ذلك بصحتك ويستھلك قدر أكبر من الكھرباء.

العربية

• أسدل الستائر لحجب أشعة الشمس أثناء تشغيل جھاز تكيف الھواء.
• حافظ على إغالق النوافذ واألبواب بإحكام عند تشغيل جھاز تكيف الھواء.
• قم بتعديل اتجاه تدفق الھواء رأسًيا أو أفقًيا لتدوير الھواء الداخلي.
• ارفع سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الھواء داخل المكان بسرعة.
• افتح النوافذ بانتظام للتھوية ألن نقاء الھواء في األماكن المغلقة قد يَقل إذا استخدم جھاز تكيف الھواء لعدة ساعات.
• نظف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين .قد يسد الغبار والشوائب التي تتجمع بفلتر الھواء وتعيق تدفق الھواء أو ُتضعف
وظائف التبريد/إزالة الرطوبة.

معلومات للتسجيل
قم بتدوين المعلومات المھمة من الفاتورة في ھذه الصفحة في حالة أن تثبت البيانات لغرضي للشراء أو للضمان
أكتب رقم المنتج والرقم التسلسلي للموديل ھنا :
رقم الموديل :
الرقم التسلسلي :
سوف تجدھم على اللصاقة الموضوعة على جانب الوحدة
اسم البائع :
تاريخ الشراء :

تعليمات السالمة المھمة
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تعليمات السالمة المھمة
يرجى قراءة دليل التعليمات قبل استخدام الجھاز.
التزم دائًما باالحتياطات التالية لتفادي التعرض لمواقف خطيرة ولضمان أقصى أداء للمنتج

!

تحذير

!

تنبي ه

قد يتسبب تجاھل التوجيھات في التعرض إلصابة طفيفة أو تلف المنتج

!

تحذير

• قد يؤدي التركيب أو اإلصالح بواسطة أشخاص غير مؤھلين في تعرضك أنت واآلخرين للخطر.
• يجب أن يتفق تركيب جميع األسالك والمكونات مع قوانين البناء المحلية أو ،في غياب القوانين المحلية ،مع قانون
الكھرباء المحلي رقم  70والقانون الوطني إلنشاء وسالمة المباني أو قانون الكھرباء الكندي وقانون البناء الوطني بكندا.
• الھدف من المعلومات المتضمنة في الدليل ھو استخدامھا من قبل فني خدمة مؤھل على علم باإلجراءات ومزود
باألدوات المناسبة وأدوات االختبار.
• اإلخفاق في قراءة وإتباع كافة التعليمات الواردة في ھذا الدليل يمكن أن تتسبب في تعطل المعدات ،وأضرار في
الممتلكات واإلصابة الشخصية و/أو الوفاة.

التركيب
• قم دائًما بتأريض الجھاز - .وإال ،قد تحدث صدمة كھربية.
• لتركيب الجھاز ،اتصل دائًما بمركز الخدمة أو وكالة التركيب المتخصصة - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو وقوع
انفجار أو حدوث صدمة كھربائية.
• قم بتركيب غطاء الجزء الكھربي للوحدة الداخلية ووحدة الخدمة للوحدة الخارجية بإحكام - .في حال عدم تركيب غطاء
الجزء الكھربي للوحدة الداخلية ووحدة الخدمة للوحدة الخارجية بإحكام ،قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربية بسبب الغبار ،الماء ،وما إلى ذلك.
• قم دائًما بتركيب قاطع تسريب ارضى ولوحة التحويل المخصصة - .فقد يتسبب عدم التركيب في نشوب حريق أو
التعرض لصدمة كھربائية.
• ال تخزن أو تستخدم الغازات سريعة االشتعال أو المواد القابلة لالشتعال بالقرب من جھاز تكييف الھواء - .وإال ،سيتسبب
ذلك في نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.
• تأكد أن إطار تركيب الوحدة الخارجية غير تالف بسبب االستخدام لفترة طويلة - .من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث
إصابة أو حادث.
• ال تقم بفك المنتج أو إصالحه عشوائًيا - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• ال تقم بتركيب المنتج في مكان ُيخشى سقوطه - .وإال ،فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية.
• كن حذًرا عند فك التغليف والتركيب - .قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث اإلصابات.
• استخدم مضخة تفريغ أو غاز خامل )نيتروجين( عند إجراء اختبار التسرب أو طرد الھواء .ال تضغط الھواء أو األكسجين وال
تستخدم الغازات القابلة لالشتعال .فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث انفجار .ھناك خطر الوفاة ،أو اإلصابة أو
نشوب حريق أو حدوث انفجار.
• راجع الموزع المحلي فيما يتعلق بما يجب القيام به في حال تسرب غاز التبريد .عند تركيب جھاز تكييف الھواء في
غرفة صغيرة ،من الضروري اتخاذ اإلجراءات الضرورية حتى ال تتجاوز كمية أي سائل تبريد ُمسرب حد التركيز في حال
التسرب .وإال ،فقد يؤدي ذلك غلى وقوع حادث بسبب نقص األكسجين.
• قم بأعمال التركيب المحددة بعد وضع الزالزل في الحسبان .فقد يتسبب اإلھمال في القيام بذلك في سقوط الوحدة
ووقوع الحوادث.

العربية

قد يتسبب تجاھل التوجيھات في التعرض إلصابة خطيرة أو حدوث وفاة

تعليمات السالمة المھمة
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• تأكد من توفير دائرة إمداد بالكھرباء منفصلة لھذه الوحدة ومن تنفيذ كافة األعمال الكھربية بواسطة موظف مسؤول وفًقا
للقوانين واللوائح المحلية ودليل التركيب ھذا .فقد تؤدي قدرة اإلمداد بالطاقة غير الكافية أو البنية الكھربية غير
المناسبة إلى التعرض لصدمات كھربية أو نشوب حريق.
• تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة قبل لمس أي أجزاء كھربية.
• تأكد من تثبيت كافة األسالك بإحكام ،ومن استخدام األسالك المحددة ،ومن عدم وجود ضغط على التوصيالت الطرفية
أو األسالك.

العربية

• في حال تسرب غاز التبريد أثناء التركيب ،قم بتھوية المنطقة على الفور .فقد تنتج غازات سامة في حال اتصال غاز
التبريد بالنار.

التشغيل
• افصل الطاقة في الحال إذا سمعت أصوات غريبة أو صدور روائح أو دخان من الوحدة - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب
حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• أبق اللھب بعيًدا - .وإال سيتسبب ذلك في حدوث حريق.
• افصل قابس الطاقة إذا لزم األمر ،حام ً
ال رأس القابس وال تلمسھا بأيدي مبللة - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق
أو حدوث صدمة كھربائية.
• ال تفتح مدخل الشفط الخاص بالوحدة الداخلية  /الخارجية أثناء التشغيل - .وإال ،قد تحدث صدمة كھربية أو عطل.
• ال تسمح بدخول الماء إلى األجزاء الكھربية - .وإال قد يتسبب في حدوث عطل باآللة أو التعرض لصدمة كھربائية.
• ال تلمس األجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة المرشح - .فھي حادة وقد تسبب إصابة.
• ال تخطو على الوحدة الداخلية  /الخارجية وال تضع أي شيء عليھما - .فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة عن طريق
إسقاط الوحدة أو السقوط.
• عند غمر المنتج بالماء ،اتصل دائًما بمركز الخدمة - .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• احرص على عدم خطو األطفال على الوحدة الخارجية - .وإال ،قد يتعرض األطفال إلى إصابة خطيرة بسبب السقوط.

!

تنبي ه

التركيب
• قم بتركيب خرطوم التصريف لضمان القيام بالتصريف بإحكام - .وإال ،قد يتسبب ذلك في تسرب المياه.
• قم بتركيب المنتج بحيث ال تتسبب الضوضاء أو الھواء الساخن الناتج من الوحدة الخارجية في حدوث أي تلف للجيران.
 وإال ،قد يتسبب ذلك في حدوث نزاع مع الجيران.• تفقد دائًما تسرب الغاز بعد تركيب وإصالح المنتج - .وإال ،سيتسبب ذلك في حدوث عطل بالمنتج.
• حافظ على استواء مستوى المنتج عند التركيب - .وإال ،قد يتسبب ذلك في االھتزاز أو تسرب المياه.
• ال تركب الوحده في اماكن قابله لالنفجار

التشغيل
• تجنب التبريد المفرط و قم بالتھوية في بعض األحيان - .وإال ،فقد تتضرر صحتك.
• استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف .ال تستخدم الشمع ،الثنر ،أو المنظفات القوية.
 فقد يتدھور شكل جھاز تكييف الھواء ،أو يتغير لونه ،أو ظھور عيوب سطحية.• ال تستخدم الجھاز ألغراض خاصة مثل االحتفاظ بخضروات الحيوانات ،آلة دقيقة أو قطع فنية.
 وإال ،فقد تتسبب في تلف ممتلكاتك.• ال تضع عوائق حول مدخل أو مخرج التدفق.
 وإال قد يتسبب في حدوث عطل بالجھاز أو حدوث إصابة.• ال تشغل الجھاز عند فك المعدات للتركيب ،أو الخدمة ،أو اإلصالح.

جدول المحتويات
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إعدادات التركيب – إعداد عنوان التحكم المركزي
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 53إعداد مفتاح الغمر )(DIP SWITCH

العربية
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تركيب الوحدة الداخلية
اختيار أفضل موقع

تركيب الوحدة

 ينبغي أن يتحمل المكان الذي سيتم تركيب الجھاز فيهحمل يتجاوز أربعة أضعاف وزن الوحدة الداخلية.
 -ينبغي أن يناسب المكان شكل الوحدة تماماً.

قم بتركيب الوحدة أعلى السقف بشكل صحيح.

 ينبغي أن يسمح المكان بسھولة تصريف المياه.)من الضروري أن يكون البعد المناسب ” ”Hمنحني
الشكل للتصريف(.

موضع مسمار التعليق
 استخدام قطعة قماش بين الوحدة والقناة المتصاصاالھتزازات غير الالزمة.
 -استخدام فلتر في فتحة رجوع الھواء.

 ينبغي أن يتصل المكان بسالسة بالوحدة الخارجية. ينبغي عدم تركيب الوحدة في مكان يتأثر بالضوضاءالكھربية.

العربية

 ينبغي أن يكون المكان الذي يتم تركيب الجھاز فيهمستو.

الحالة األولى

E
G

D
C

 ينبغي أن يتم تركيب الجھاز في مكان جيد التھويةبالغرفة.
 ينبغي أال يكون ھناك أي مصدر حرارة أو بخار بالقرب منالوحدة.
 قم بتأكيد العالقة الموضعية بين الوحدة ومساميرالتعليق.

J
A
B

 عازل حراري فتحة السقف لتنظيف الفلتر أو الخدمةأسفل المنتج.

F
I

فتحة التفتيش
600 x 600

منظر علوي
)وحدة :مم(
فتحات مدخل الھواء

H

صندوق التحكم

)وحدة :مم(
األبعاد

600

1000
الجانب األمامي

 20أو أكثر

600
فتحات مخرج الھواء
المنظر األمامي
)وحدة :مم(

سعة
)(kBtu/h

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

900 201.4 858 15.2 270 30 691 619.2 971.6 933.4 18k / 24k / 30k
36k / 48k / 54k
1250 201.4 1208 15.2 360 30 691 619.2 1321.6 1283.4
/ 60k
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تركيب الوحدة الداخلية

الحالة الثانية

 -حدد وعين موضع مسامير التثبيت.

 قم بتركيب الوحدة بحيث تميل إلى جانب فتحة التصريفكما ھو موضح بالشكل مما يؤدي إلى سھولة تصريف
المياه.

 -قم بحفر حفرة لمسمار التثبيت في السقف.

موضع مسمار التعليق

العربية

 يتم التركيب في مكان تكون فيه الوحدة مستوية ويمكنأن يتحمل وزن الوحدة.
 يتم التركيب في مكان تتمكن الوحدة فيه من مقاومةاالھتزازات.
 يتم التركيب في مكان يتم فيه القيام بأعمال الصيانةبسھولة ويسر.

4X
4X
4X

 قم بإدخال حلقة الزنق وأداة التثبيت في مساميرالتعليق لتثبيت مسامير التعليق في السقف.
 قم بتثبيت مسامير التعليق بمسمار التثبيت بإحكام. قم بتثبيت ألواح التركيب في مسامير التعليق )بصورةمستوية تماما( باستخدام الصواميل وحلقات الزنق
وحلقات الزنق اللولبية.

4X
4X
4X

1
2
3
4
5

!

تنبي ه

أحكم ربط الصامولة والمسمار لمنع سقوط الوحدة.

تركيب الوحدة الداخلية

!
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تنبي ه

• من المھم للغاية تركيب الوحدة الداخلية بميل لتسھيل عملية الصرف بالنسبة لتكييف الھواء المزود بقناة.
• يجب أال تقل سماكة المادة العازلة الخاصة بأنابيب التوصيل عن  5مم.

منظر أمامي
• يجب أن تكون الوحدة مائلة نحو خرطوم الصرف الذي يتم توصيله عند االنتھاء من عملية التركيب.

1/100~1/50

فتحة التصريف

العربية

السقف

غير صحيح

ص حي ح

فتحة التصريف

تحذير يتعلق بميل الوحدة وأنبوب التصريف
ثبت خرطوم التصريف بميل مناسب بحيث يسمح بصرف الماء.
• ثبت أنابيب الصرف دائما بميل ألسفل بنسبة
) 100/1إلى  .(50/1تجنب أي تدفق ألعلى
أو تدفق عكسي في أي جزء من األجزاء.
• يجب تغطية أنابيب التصريف دائما بطبقة
من العازل الحراري بسمك  10مم أو أكثر.

العازل الحراري
)توريد محلي(
أنبوب التصريف
)توريد محلي(

الوحدة

فتحة التصريف

تأكد من إغالقھا.

• ال يسمح بالتوجيه
ألعلى

غير صحيح

ص حي ح

بعد محبس الروائح  Uالمستخدم
• قم بتثبيت محبس الروائح ) Pأو محبس
الروائح  (Uلتفادي تسرب المياه الحادث
بسبب انسداد فلتر سحب الھواء.
B
محبس
الروائح U

C
A

 70 ≤ Aمم
 × 2 ≤ Bالضغط الثابت
SP × 2 ≤ C
الضغط الثابت = الضغط
الخارجي )ملم (Aq
مثال( الضغط الخارجي =
 10ملم Aq
 70 ≤ Aمم
 40 ≤ Bمم
 20 ≤ Cمم
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أنبوب تصريف الوحدة الداخلية

فحص عملية التصريف

 يجب أن تكون أنابيب التصريف منحدرة إلى أسفل )من 50/1إلى  :(100/1تأكد من عدم التثبيت بشكل مائل
في االتجاه الخطأ لمنع التدفق العكسي.

 قم بتوصيل أنبوب التصريف األساسي بالجزء الخارجيواتركه مؤقتاً حتى يتم االنتھاء من االختبار.

العربية

 أثناء توصيل أنابيب الصرف ،يجب االنتباه لتفادي الضغطأكثر من الالزم على منفذ التصريف الموجود بالوحدة
الداخلية.

 ضخ المياه داخل خرطوم التصريف المرن وافحص األنابيببحثا عن تسرب.
 عند االنتھاء من االختبار ،قم بتوصيل خرطوم الصرفالمرن بمنفذ التصريف بالوحدة الداخلية.

 يكون القطر الخارجي لوصلة التصريف بالوحدة الداخلية 32مم.
مادة األنابيب :أنبوب بالستيكي من البولي فينيل
كلورايد  VP-25ولوازم األنبوب

مياه التغذية
خرطوم تصريف مرن )ملحق(
أنبوب تصريف أساسي

 تأكد من تركيب عزل حراري في أنابيب الصرف. قم بتركيب أنابيب رفع الصرف بالزاوية اليمنى للوحدةالداخلية على بعد ال يزيد عن  300ملم من الوحدة.
ال يسمح
بالتوجيه ألعلى

قامطة أنابيب

الصق الوصلة

 1أزل مرشح الھواء.

الوحدة الداخلية

صيانة منفذ
تصريف
فالتر الھواء

مادة العازل الحراري :رغوة البولي إثيلين بسمك
يتجاوز  8مم.

 2تحقق من التصريف.
 قم برش كوب أو أكثر من الماء فوق المبخر. تأكد من أن الماء يتدفق من خرطوم الصرف بالوحدةالداخلية بدون أي تسرب.
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العازل الحراري

 2إذا تم تشغيل جھاز تكييف الھواء لفترة طويلة في
مستوى رطوبة مرتفع )درجة الحرارة التي يتكاثف
عندھا بخار الماء :أكثر من  23درجة( ،من المحتمل
سقوط قطرات المياه .في تلك الحالة ،ضع مادة العزل
الحراري وفًقا للخطوات التالية:

A

 إعداد مادة العزل الحراري ...صوف زجاجي ذو درجةحرارة ثابتة بسمك  10إلى  20ملم.
 الصق الصوف الزجاجي على أجھزة تكييف الھواءالموضوعة في السقف.
حزام التثبيت )ملحق(

أنابيب غاز
التبريد

الوحدة
الداخلية

العازل الحراري )ملحق(

توصيل األسالك
 افتح غطاء صندوق التحكم وقم بتوصيل سلك وحدةالتحكم عن بعد وأسالك طاقة الوحدة الداخلية.
 قم بإزالة غطاء صندوق التحكم لتوصيل األسالك بينالوحدة الداخلية والوحدة الخارجية) .أزل المسامير①(.
 -استخدم الكالبات لتثبيت السلك.

A

!

تنبي ه

• يجب أن يتفق كابل التوصيل المتصل بالوحدة الداخلية
والوحدة الخارجية مع المواصفات التالية )عازل من
المطاط ،النوع  H05RN-Fالمعتمد بواسطة HAR
و.(SAA
منطقة القطاع
المستعرض العادية
المنطقة  0.75ملم

2

/YL

GN

 20مم

• في حالة تلف سلك الطاقة ،يجب استبداله بسلك أو
مجموعة خاصة تتوافر من قبل جھة التصنيع أو مقدم
الخدمة التابع لھا .عندما يكون خط االتصال بين الوحدة
الداخلية والوحدة الخارجية أكبر من  40متر ،قم بوصل
خط االتصال وخط الطاقة على حدة.
• جب شراء األنابيب واألسالك بشكل منفصل لتركيب
المنتج.

العربية

 1استخدم مادة العزل الحراري ألنابيب غاز التبريد التي
تتميز بمقاومتھا لدرجات الحرارة المرتفعة )أكثر من
 120درجة مئوية(.
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!

أعمال التفليج

تنبي ه

احتياطات الزمة عند وضع أسالك الطاقة
استخدام أطراف ضغط مستديرة للتوصيالت بأطراف
الطاقة الرئيسية.
أسالك الطاقة

طرف ضغط مستدير

يرجع السبب الرئيسي في تسرب الغاز إلى وجود عيب
في أعمال التفليج .فقم بتنفيذ أعمال التفليج الصحيحة
باتباع اإلجراء التالي.

قطع األنابيب والكابل

العربية

 1استخدم ملحقات مجموعة األنابيب أو األنابيب
المشتراة محلياً.
 2قم بقياس المسافة بين الوحدتين الداخلية والخارجية.
عندما ال يتوفر أي منھا ،اتبع التعليمات التالية.
• ال تقم بتوصيل أسالك ذات سماكة مختلفة بطرف
الطاقة الرئيس) .قد يتسبب الترھل في أسالك
الطاقة في حرارة غير طبيعية(.
• عند توصيل أسالك بنفس السمك ،افعل كما ھو
مبين في الشكل أدناه.

 3اقطع األنابيب بطول يزيد قليال عن المسافة التي تم
قياسھا.
 4اقطع الكابل بطول يزيد عن طول األنبوب ب  1.5م.
غير
خشن مستٍو

مائل

90°

أنبوب
نحاسي

إزالة النتوءات
 1قم بإزالة جميع الحواف الخشنة تماًما من الجزء
المقطوع عرضيا لألنبوب/القناة.
 2ضع طرف القناة النحاسية /األنبوب النحاسي متجًھا
إلى األسفل لتجنب سقوط الحواف الخشنة داخل
القنوات.
األنابيب
• لتوصيل األسالك ،استخدم سلك الطاقة المعين وقم
بتوصيله بحزم ،ثم أّمنه لتمنع ھدر الضغط الخارجي
في طرف الكابل.

موسع ثقوب
متجه نحو
األسفل

• استخدم مفك مسامير مناسب إلحكام ربط مسامير
الطرف .مفتاح المسامير ذو الرأس الصغير سينحت
الرأس وسيجعل إحكام ربط المسامير أمًرا مستحي ً
ال.
• اإلفراط في إحكام المسامير الطرفية قد يؤدي إلى
كسرھا.

!

تنبي ه

يجب أن يكون النحاس المتصل بسائل التبريد خالياً من
األكسجين أو منزوع األكسجين ،مثل  Cu-DHPكما ھو
محدد في  EN 12735-1و EN 12735-2
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تركيب الصمولة

الفحص

 قم بإزالة صواميل التفليج الملحقة بالوحدات الداخليةوالخارجية ،ثم قم بتركيبھا على األنبوب/القناة الذي
تمت إزالة حوافه/حوافھا الخشنة تماًما) .ال يمكن وضعھا
بعد إنھاء أعمال التفليج(
الجوز مضيئة

سلس من جميع الجوانب
المع من الداخل دون وجود ألي خدوش

= تفليج غير سليم =

العربية

صمام نحاسي

 1قارن أعمال التفليج مع الشكل المقابل.
 2إذا كان المقطع المفلج معيب ،اقطعه وقم بأعمال
التفليج مرة أخرى.

سماكة غير مشروخ سطح غير
مستوية
سليم

أعمال التفليج
 1ضع أنبوب النحاس وأربط عليه بإحكام في قضيب ،وفق
األبعاد الموضحة في الجدول التالي.
 2قم بتنفيذ أعمال التفليج باستخدام أدوات التفليج.

بوصة ) Aمم(

قطر األنبوب
بوصة )مم(

نوع الصامولة المجنحة

)Ø1/4 (Ø6.35

)0.04~0.05 (1.1~1.3

)Ø3/8 (Ø9.52

)0.06~0.07 (1.5~1.7

)Ø1/2 (Ø12.7

)0.06~0.07 (1.6~1.8

)Ø5/8 (Ø15.88

)0.06~0.07 (1.6~1.8

)Ø3/4 (Ø19.05

)0.07~0.08 (1.9~2.1

""A

النوع القابض

0~0.02
)(0~0.5

قضيب

أنبوب النحاس
>نوع الصامولة المجنحة<
>النوع القابض<

مائل

طول مستٍو من
جميع الجوانب

توصيل األنبوب بالوحدة الداخلية وتوصيل
خرطوم التصريف بأنبوب التصريف.
 1قم بمحاذاة مركز األنابيب ثم اربط الصامولة المفلجة
بيدك بإحكام.

األنابيب

قنوات الوحدة الداخلية

الصامولة
المفلجة

 2أحكم ربط صامولة التفليج باستخدام مفتاح الربط.

القطر الخارجي
بوصة
مم
1/4
Ø6.35
3/8
Ø9.52
1/2
Ø12.7
5/8
Ø15.88
3/4
Ø19.05

عزم اللي
kgf·m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.6
6.3~8.2
9.9~12.1

مفك )ثابت(

!

تنبي ه

• يجب التقليل من األنابيب عند التركيب إلى أقل حد
ممكن
• يجب أن يقتصر استخدام الوصلة المفلجة على
المواسير الملدنة فقط ،بشرط أال يزيد حجم قطر
الماسورة عن  20مم خارج القطر.

الصامولة المفلجة
أنبوب التوصيل

مفتاح ربط يقيس
عزم اللي
قنوات الوحدة الداخلية
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!

تنبي ه

• عند إعادة استخدام الموصالت الميكانيكية في
الداخل ،يجب تجديد األجزاء المانعة للتسرب.

 2ضبط خط قطع األنابيب إلى أعلى.
ف المنطقة التي تحتوي على مقطع تغليف األنابيب
ول ّ
الخلفية بشريط الفينيل.

خط القطع

العربية

• عند إعادة استخدام الوصالت المفلجة في الداخل،
يجب إعادة تشكيل الجزء المفلج.
 3عند الحاجة لتمديد خرطوم الصرف الخاص بالوحدة
الداخلية ,قم بتخميع أنبوب الصرف كما ھو موضح في
الرسومات

أنبوب تصريف

أنبوب الوحدة
الداخلية
لفھا بشريط فينيل

خرطوم تصريف الوحدة الداخلية
شريط فينيل )ضيق(

خط القطع
أنبوب السائل أنبوب السائل
حالة جيدة
حالة سيئة
* يجب أن يكون خط القطع لألنابيب باالتجاه األعلى.

كابل توصيل
الصق

أنبوب التوصيل
شريط فينيل
)عريض(

األنبوب
شريط فينيل )ضيق(

ف مادة العزل حول الجزء المستخدم في
ل ّ
التوصيل
 1قم بلف عازل أنبوب التوصيل مع عازل أنبوب الوحدة
الداخلية .واربطھم مًعا باستخدام شريط الفينيل بحيث
ال توجد فجوات.

 3قم بتجميع األنابيب وخرطوم التصريف معاً بلفھما
بشريط من القماش على طول المسافة التي تكفي
لدخولھم في مقطع تغليف األنابيب الخارجية.

لفھا بشريط فينيل

مادة عازلة

األنبوب

شريط فينيل )عريض(
خرطوم التصريف
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تعليمات التركيب
 اتجاه اإلعداد :إصالح سطح الجدار ،العلوي ،األيمن إذا تم إعداد كابل وحدة التحكم عن بعد في الجانبالعلوي واأليمن ،فُيرجى إعداده بعد إزالة أخدود كابل
وحدة التحكم عن بعد.

العربية

 1يرجي تثبيت الوحدة بإحكام باستخدام المسمار
المقدم بعد وضع لوحة إعداد وحدة التحكم عن بعد
في المكان الذي ترغب أن تقوم فيه بعملية اإلعداد.
 ُيرجى توخي الحذر عند تركيب لوحة اإلعداد حتى التتعرض لاللتواء نظرا ً ألن ذلك قد يؤدي إلى سوء
اإلعداد.
يرجى إعداد لوحة جھاز التحكم عن بعد بشكل
يناسب مربع اإلصالح إذا كان ھناك مربع إصالح.

 2يمكنك إعداد كابل وحدة التحكم عن بعد السلكي في
ثالثة اتجاھات.

* أزل أخدود الموجه ذو الفوھة الطويلة.
① إصالح سطح الحائط
② أخدود توجيه الجزء العلوي
③ أخدود توجيه الجزء األيمن

2

2
3
3

1
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ُ 3يرجى تثبيت الجزء العلوي لوحدة التحكم عن بعد في
لوحة اإلعداد المثبتة بسطح الجدار ،كما ھو موضح
بالصورة التالية ،ثم ،وصّله باللوحة الخلفية من خالل
الضغط على الجزء السفلي.
 ُيرجى التأكد من عد ترك أي فجوات على الجوانبالعلوي ،السفلي ،األيسر أو األيمن بين وحدة
التحكم عن بعد واللوحة الخلفية.

ُ 4يرجى الرجوع إلى االتجاھات التالية عند توصيل
الوحدة الداخلية ووحدة التحكم السلكية عن بعد مًعا.
 ُيرجى توصيل الكابل كما ھو موضح في الشكل أدناهعند توصيل الكابل من نوع الكابل من  C/BOXالوحدة
الداخلية والنوع المبيت لكابل التمديد.
ُيرجى التحقق من توصيل
الموصالت بشكل مناسب.

العربية

 قبل التجميع باللوحة الداخلية ،قم بالترتيب بحيث اليتداخل الكابل مع أجزاء الدائرة.
>ترتيب التوصيل<

كابل ) C/BOXنوع القابس(
جانب الوحدة
الداخلية
كابل التمديد )النوع المبيت(

الجدار
الجانبي

الجدار
الجانبي

!
أزل وحدة التحكم عن بعد بإدخال المفك داخل فتحات
الفصل السفلية وليه لتحرير وحدة التحكم من اللوحة
الخلفية.
 يوجد فتحتين فاصلتين .يرجى فصل كل واحدة علىحدة.
 يرجى توخ الحذر لكي ال تسبب تلف داخل المكوناتعن الفصل.
>ترتيب الفصل<

الجدار
الجانبي

الجدار
الجانبي

تنبي ه

مواصفات كابل التمديد المزود من قبل : LG
 ،AWG#22معزول ثالثي المحور )الطراز.(PZCWRC1 :
استخدم أنبوب غير قابل لالشتعال تماًما )قناة
معدنية( أو استخدم كابل  FT-6المصنف أو مستوى
أعلى في حالة قانون البناء والكھرباء المحلي الذي
يتطلب استخدام كابل مكتمل ).(CMP

 عند توصيل الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية C/BOXووحدة التحكم عن بعد السلكية بكابل
التمديد ،راجع الخطوات أدناه.
① أزل المسمار الموجود بالكابل المثبت بالوصلة
الطرفية لوحدة التحكم السلكية عن بعد
باستخدام مفك.
② أزل غطاء كابل التمديد المزود  32قدم بكماشة
قطع وقم بتقشيره كما ھو موضح في الشكل
أدناه) .عند شراء كابل تمديد في الموقع مباشرًة،
ُيرجى تقشيره كما ھو موضح في الشكل أدناه(.
 0.394بوصة ) 10ملم(  0.118 ±بوصة ) 3ملم(
8
.37
 1 7±بو
 0.19صة
)5
ب
وص  3م
ة ) 5م لم(
لم(
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④ ُيرجى توصيل الوصالت الطرفية لـ C/BOXالوحدة
الداخلية ووحدة التحكم عن بعد السلكية
بالرجوع إلى الصور والمحتويات الموضحة أدناه.
قم بتوصيل الجزء األصفر )اإلشارة( من الوصلة
الطرفية لوحدة التحكم عن بعد السلكية والجزء
‘ ’Y Lمن الوصلة الطرفية للوحدة الداخلية.
قم بتوصيل الجزء األحمر ) 12فولت( من الوصلة
الطرفية لوحدة التحكم عن بعد السلكية والجزء
‘ ’RDمن الوصلة الطرفية للوحدة الداخلية.
قم بتوصيل الجزء األسود )األرضي  (GNDمن
الوصلة الطرفية لوحدة التحكم عن بعد السلكية
والجزء ‘ ’BKمن الوصلة الطرفية للوحدة الداخلية.

• يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقا للمعايير الوطنية
لتوصيل األسالك ومن قبل األفراد المصرح لھم فقط.
• يجب أن يتوافق التركيب مع المعايير
المحلية/الوطنية أو الدولية المعمول بھا.
• ُيوصى بكابل  ،AWG#22ثالثي المحور عند
استخدام الفتحة الكبيرة الموجودة في وسط اللوحة
الخلفية.
• ُيوصى بكابل  ،AWG#24ثالثي المحور عند
استخدام الفتحة الجانبية أو العلوية باللوحة الخلفية.

ُ 5يرجى استخدام كابل التمديد إذا كانت المسافة بين
وحدة التحكم عن بعد السلكية والوحدة الداخلية أكبر
من  32قدم ) 10متر(.

!

جانب الوحدة
الداخلية

• عند تركيب جھاز التحكم عن بعد السلكي ،ال تخفيه
داخل الجدار) .فقد يسبب ھذا األمر تلفاً في
مستشعر درجة الحرارة(.

GND

>واصلة طرف داخلية<

تنبي ه

>جھاز التحكم عن بعد<

عالمة الواصلة الطرفية
لقاطع دائرة طاقة وحدة
التحكم عن بعد

واصلة طرف
د ا خلي ة

الوظائف

أصفر

YL

اإلشارة

أحمر

RD

 12فولت

أسود

BK

GND

* في حال ارتخاء المسامير أو عدم كفاية االتصال
بين الوصلة الطرفية والسلك ،قد ال تعمل وحدة
التحكم عن بعد بشكل مناسب.
* عند إيقاف تشغيل الطاقة بجھاز التحكم عن بعد،
تحقق من االتصال بين جھاز التحكم عن بعد
والواصلة الطرفية.
* استخدم مفك مسامير مناسب إلحكام ربط
مسامير الطرف .مفتاح المسامير ذو الرأس
الصغير سينحت الرأس وسيجعل إحكام ربط
المسامير أمًرا مستحي ً
ال.
* قد يؤدي اإلفراط في إحكام مسامير الوصلة
الطرفية إلى كسر األسالك والواصلة الطرفية.

• ال ترّكب كابل يبلغ طوله  164قدم )50م( أو أكثر.
)ألن ذلك قد يسبب خطأ في االتصال(.

العربية

③ تأكد من تثبيت كل سلك بإحكام أسفل طرف
كل مسمار ومن عدم اتصال األسالك ببعضھا
البعض.

!

تنبي ه
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تركيب وحدة التحكم عن بعد
نظرا ً ألن مستشعر درجة حرارة الغرفة موجود في جھاز التحكم عن بعد ،فينبغي أن يتم تركيب صندوق جھاز التحكم عن
بعد في مكان بعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة المرتفعة والتعرض المباشر للھواء البارد لالحتفاظ بدرجة حرارة
مناسبة في المكان .قم بتركيب جھاز التحكم عن بعد فوق األرض على ارتفاع  5قدم )أي ما يعادل  1.5متر( في منطقة
ذات تھوية جيدة بدرجة حرارة متوسطة.
ال تقم بتركيب جھاز التحكم عن بعد في مكان يمكن أن يتأثر فيه بما يلي:

العربية

 التيارات الھوائية أو المناطق المخفية خلف األبواب وفي الزوايا. الھواء الساخن أو البارد القادم من القناة. الحرارة اإلشعاعية القادمة من الشمس أو األجھزة. المداخن واألنابيب المخفية. المناطق المطلقة مثل الجدار الخارجي خلف جھاز التحكم عن بعد. ُتزود وحدة التحكم عن بعد ھذه بشاشة  LCD.لتشغيل شاشة وحدة التحكم عن بعد بشكل مناسب ،يجب تركيبوحدة التحكم عن بعد بشكل مناسب كما ھو موضح في الشكل .1
)يتراوح االرتفاع الطبيعي فوق أرضية الحجرة ما بين  4إلى  5قدم ) 1.2إلى  1.5متر(.

منطقة التعرض ألشعة
الشمس المباشرة

نعم
ال

ال
 5أقدام
) 1.5متر(
ال

)الشكل (1
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 1عند تركيب أكثر من وحدتين لتكييف الھواء بوحدة
تحكم عن بعد سلكيةُ ،يرجى التوصيل كما ھو موضح
في الشكل بالجانب األيمن.
 في حالة عدم اتصال الوحدة الداخلية ،قم بضبطھاكتابع.
 -تحقق من حالة االتصال عن طريق دليل المنتج.

GND
12V

GND

عند التحكم في العديد من الوحدات الداخلية بوظيفة
حالة االتصال باستخدام وحدة تحكم عن بعد واحدة،
يجب أن تقوم بتغيير إعداد الرئيس  /التابع من الوحدة
الداخلية.
بالنسبة للوحدات الداخلية ،تتم تھيئة الوحدة
الرئيسة/التابعة للمنتج بعد االنتھاء من ‘إيقاف
تشغيل’ الوحدة الخارجية ثم ‘تشغيلھا’ بعد مرور
إشارة على التسجيل.

عند التحكم في مجموعة ،قد تكون بعض الوظائف
باستثناء إعدادات التشغيل األساسية ،مستوى
المروحة حد أدنى/متوسط/حد أقصى ،قفل وحدة
التحكم عن بعد وإعداد الوقت محدودة.
 2عند تركيب أكثر من وحدتين لتكييف الھواء بوحدات
تحكم عن بعد سلكية في جھاز تكييف واحدُ ،يرجى
التوصيل كما ھو موضح في الشكل بالجانب األيمن.
 عند تركيب أكثر من وحدتي لجھاز التحكم عن بعدالسلكي في جھاز تكييف واحد ،قم بإعداد إحدى
وحدات التحكم عن بعد السلكية كرئيسة والوحدات
األخرى كتابعة ،كما ھو موضح بالصورة الموجودة
بالجانب األيمن.
 ال يمكنك التحكم في المجموعة ببعض المنتجاتكما ھو موضح في الجانب األيمن.
ُ -يرجي الرجوع إلى دليل المنتج للمزيد من التفاصيل.

GND

GND
12V

12V
B Y R

B Y R

 بالنسبة لمجموعة جھاز التكييف السقفي واألنابيبالسقفية ،قم بتغيير إعداد التحويل لقاطع دائرة طاقة
الوحدة الداخلية.

 3#إيقاف التشغيل :رئيس
)اإلعداد االفتراضي للمصنع(

 3#التشغيل :تابع
 بالنسبة لمنتجات النوع المثبت على الحائط والنوعالقائم ،قم بتغيير إعداد الرئيس/التابع باستخدام
وحدة التحكم الالسلكية عن بعد) .راجع دليل وحدة
التحكم عن بعد الالسلكية لمعرفة التفاصيل(

 عند التحكم في مجموعات ،قم بإعداد الرئيس /التابع بوحدة التحكم عن بعد.
راجع قسم إعداد المثبت الخاص بكيفية إعداد
الرئيس  /التابع لمزيد من التفاصيل.

العربية

التحكم الجماعي

* عند تركيب جھازي للتحكم عن بعد بوحدة داخلية
واحدة باستخدام وظيفة حالة االتصال ،قم بإعداد
الرئيس/التابع لوحدة التحكم عن بعد) .راجع تحديد
وحدة التحكم عن بعد الرئيسة/التابعة(

 20تعليمات التركيب

إعداد المثبت – كيفية الدخول إلى وضع إعداد المثبت
!

تنبي ه

العربية

وضع إعداد المثبت إلعداد تفاصيل وظيفة وحدة التحكم عن بعد.
إذا لم يتم ضبط وضع إعداد المثبت بشكل صحيح ،قد يتسبب في حدوث مشاكل بالمنتج ،تعرض المستخدم لإلصابة أو
تلف الممتلكات .يجب اإلعداد بواسطة مثبت معتمد ،وأي تركيب أو تغيير يتم بواسطة شخص غير معتمد ينبغي أن
يكون ھذا الشخص مسؤو ً
ال عن النتائج .في ھذه الحالة ،ال يمكن توفير الخدمة المجانية.

1

إذا كنت ترغب في ضبط وضع إعداد المثبت ،اضغط على
زر زيادة درجة الحرارة وزر وضع الفتح في نفس الوقت
لمدة خمس ثواني.

2

عند الدخول إلى وضع اإلعداد مبدئًيا.
ُيعرض الرمز على الشاشة .LCD

FAN
SPEED
TEMP

كود الوظيفة

OPER
MODE

القيمة

>جدول رموز إعدادات المثبت<
منتج تكييف الھواء العام
الرقم
1
2

الوظيفة
التشغيل التجريبي
ضبط العنوان

01
02

3

 E.S.P.القيمة

03

4

المقاوم الحراري

04

5

ارتفاع السقف

05

6

الضغط االستاتيكي

06

7

إعداد الوحدة الرئيسية

07

8

التحول ما بين الدرجة
المئوية والفھرنھايت

12

9

درجة الضغط الثابت

32

الكود

قد ال ُتعرض بعض المحتويات وفًقا لوظيفة المنتج

القيمة
 : 0 1ضبط
 : 00~FFالعنوان
> خطوة < ESP
: 01منخفض جًدا
: 02منخفض
: 03متوسط
: 04مرتفع
: 05مرتفع جًدا
 : 01عن بعد
 : 0 1د ا خلي
2TH : 01
 : 01متوسط
 : 02منخفض
 : 03مرتفع
 : 04مرتفع جًدا

> خطوة < ESP
0~255
كود الوظيفة

V-H : 01
F-H : 02
V-L : 03
F-L : 04
 : 00الوحدة
 : 01الوحدة

> مثال

<

خطوة قيمة
ESP ESP

التابعة
الرئيسية
 : 00التبديل بين )مخصص للواليات المتحدة األمريكية فقط(
 : 01فھرنھايت
 : 00استخدام قيمة ضبط الضغط الثابت )الكود (06
 : 11 ~01درجة الضغط الثابت )كود  (32ضبط القيمة
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إعداد المثبت – وضع إجراء االختبار
بعد تركيب المنتج ،يجب تشغل المنتج في وضع التشغيل التجريبي.

1

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.
 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإجراء االختبار بالضغط على الزر .P
* قيمة رمز وضع إجراء االختبار01 :

2

عند الضغط على الزر  ،Pيتم تطبيق وضع تشغيل
االختبار ،وُيعرض كما ھو موضع في الصورة الموجودة
بالجانب األيسر.

3

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

4

العربية

للحصول على تفاصيل حول ھذه العملية ،راجع دليل المنتج.

FAN
SPEED
TEMP
OPER
MODE

عند مرور  18دقيقة تقريًبا بعد بدء تشغيل وضع تشغيل
االختبار ،سيتوقف النظام تلقائًيا ويتحول إلى حالة
االستعداد.
 في حال إدخال أي زر إثناء وضع إجراء االختبار،سينطلق وضع تشغيل االختبار جبًرا.

ما ھو وضع إجراء االختبار؟
 ھذا يعني تشغيل المنتج في حالة التبريد ،الھواء القوي ،والضاغط دون إجراء التحكم في درجة حرارة الغرفة للتأكد منالحالة الثابتة أثناء تركيب المنتج.

 22تعليمات التركيب

إعداد المثبت – إعداد عنوان التحكم المركزي
الوظيفة المستخدمة لتوصيل التحكم المركزي.
ُيرجى الرجوع إلى دليل جھاز التحكم المركزي لمعرفة التفاصيل.

1

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.

العربية

 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإعداد عنوان التحكم المركزي بالضغط على الزر .P
* إعداد عنوان قيمة رمز التحكم المركزي02 :

2

قم بإعداد رقم المجموعة والوحدة الداخلية باستخدام
أزرار تعديل درجة الحرارة )▲.(▼،
رقم المجموعة
TEMP

رقم الوحدة الداخلية

على سبيل المثال ،عند اإلعداد كـ
]رقم المجموعة= 2رقم الوحدة الداخلية=[3
سيتم عرضھا كما ھو موضح في الشكل الموجود
بالجانب األيسر.

3

عند الضغط على الزر  ،Oسيتم إعداد النظام
باستخدام قيمة العنوان الذي تم تثبيته حالًيا.

4

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.

FAN
SPEED
TEMP
OPER
MODE

 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

 إذا قمت بتوصيل الوحدة الداخلية بوحدة التحكم المركزية ،يجب تحديد عنوان شبكة الوحدة الداخلية حتى يمكن التعرفعلى وحدة التحكم المركزية.
 -عنوان التحكم المركزي مكون من رقم المجموعة ورقم الوحدة الداخلية.

!

مالحظة

تعرض وحدة التحكم عن بعد '  'H Lإذا قامت وحدة التحكم المركزية بإغالق وحدة التحكم عن بعد.
وفي حال إعداد القفل في وحدة التحكم المركزية ،سُيشار إلى '  'H Lعلى نافذة شاشة وحدة التحكم عن بعد
السلكية ولن يتم التحكم في الوحدة الداخلية بواسطة جھاز التحكم عن بعد.
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إعداد المثبت – الضغط الخارجي الثابت )(E.S.P.
ھذه ھي الوظيفة التي تقرر قوة الرياح لجميع مستويات الرياح ونظرا ً لذلك تعمل ھذه الوظيفة على تسھل عملية
التركيب.
 إذا قمت بضبط  ESPبشكل خاطئ ،فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل بوظائف جھاز تكييف الھواء. -يجب أن يتم ھذا اإلعداد من قبل فني معتمد.

العربية

1

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.
بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمز
الضغط الخارجي الثابت بالضغط على الزر .P
قيمة رمز الضغط الخارجي الثابت03 :

2

حدد معدل تدفق الھواء المرغوب باستخدام الزر .P
متى تم الضغط على الزر  ،Nيتم اإلشارة إلى
]منخفض ← متوسط ← عالي[.

3

حدد قيمة معدل تدفق الھواء المراد بزر زيادة )▲(،
خفض )▼( درجة الحرارة.

FAN
SPEED

* نطاق قيمة الضغط الخارجي الثابت255~0 :

TEMP
OPER
MODE

 سيتم اإلشارة إلى قيمة الضغط الخارجي الثابت فيالقسم األيمن العلوي من نافذة الشاشة.

4

عند الضغط على الزر  ،Oسيتم إعداد قيمة الضغط
الخارجي الثابت الثابتة في الحال.

5

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

 يجب اتخاذ االحتياطات لعدم تغيير قيمة الضغط الخارجي الثابت المماثلة لكل قسم تدفق للھواء. قد تتغير قيمة الضغط الخارجي الثابت بناًء على المنتجات. في حال االنتقال إلى مرحلة معدل تدفق الھواء التالي بالضغط على زر سرعة المروحة أثناء إعداد قيمة الضغط الخارجيالثابت ،سيتم االحتفاظ بمعدل تدفق الھواء السابق بتذكر قيمة الضغط الخارجي الثابت قبل التغيير.

 24تعليمات التركيب

إعداد المثبت – الثيرميستر
ھذه الوظيفة لتحديد مستشعر درجة الحرارة لتقدير درجة حرارة الغرفة.

1

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائيًا في وضع إعداد
المثبت.

العربية

 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإعداد مستشعر الثيرميستر بالضغط على الزر .P
* قيمة رمز تحديد مستشعر الثيرميستر04 :

2

حدد قيمة اإلعداد المراد بزر زيادة )▲( ،خفض )▼( درجة
الحرارة.
قيمة اإلعداد
 :01جھاز التحكم عن بعد
 :02الوحدة الداخلية
 2 :03ثيرميستر

FAN
SPEED

قيمة الرمز

TEMP

القيمة

3

عند الضغط على الزر  ،Oسيتم إعداد موضع مستشعر
الثيرميستر الثابت في الحال.

4

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.

OPER
MODE

 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

* ألن خصائص وظيفة ' '2THقد تختلف وفًقا للمنتجاتُ ،يرجى مراجعة دليل تعليمات المنتج لمعرفة التفاصيل.
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إعداد المثبت – تحديد ارتفاع السقف
ھذه الوظيفة لتعديل معدل تدفق ھواء المروحة وفًقا الرتفاع السقف )للمنتج السقفي(

1

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائيًا في وضع إعداد
المثبت.
 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزارتفاع السقف بالضغط على الزر .P

2

العربية

* قيمة رمز إعداد ارتفاع السقف05 :
حدد قيمة اإلعداد المراد بزر زيادة )▲( ،خفض )▼( درجة
الحرارة.

قيمة اإلعداد
 :01منخفض
 :02قياسي
 :03عالي
 :04عالي جًدا

قيمة الرمز
FAN
SPEED

القيمة

TEMP
OPER
MODE

3

عند الضغط على الزر  ،Oسيتم إعداد قيمة ارتفاع
السقف الثابت في الحال.

4

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

ألن معايير إعداد ارتفاع السقف قد تختلف وفًقا للمنتجاتُ ،يرجى مراجعة دليل تعليمات المنتج لمعرفة التفاصيل.

>جدول تحديد ارتفاع السقف<
01
02
03
04

مستوى ارتفاع السقف
منخفض
قياسي
عالي
عالي جًدا

الوصف
انخفاض معدل تدفق الھواء الداخلي درجة واحدة عن المستوى القياسي
ضبط معدل تدفق الھواء الداخلي على المستوى القياسي
زيادة معدل تدفق الھواء الداخلي درجة واحدة عن المستوى القياسي
زيادة معدل تدفق الھواء الداخلي درجتين عن المستوى القياسي

 يتوفر إعداد ارتفاع السقف لبعض المنتجات فقط. قد ال توجد وظيفة ارتفاع السقف ‘عالي جًدا’ وفًقا للوحدة الداخلية.ُ -يرجي الرجوع إلى دليل المنتج للمزيد من التفاصيل.
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إعداد المثبت – إعداد الضغط الثابت
ُتطبق ھذه الوظيفة على النوع األنبوبي فقط .سيتسبب إعداد ھذه الوظيفة في حاالت أخرى في خلل.

1

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائيًا في وضع إعداد
المثبت.

العربية

 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإعداد الضغط الثابت بالضغط على الزر .P
* قيمة رمز إعداد الضغط الثابت06 :

2

حدد قيمة اإلعداد المراد بزر زيادة )▲( ،خفض )▼( درجة
الحرارة.

قيمة اإلعداد
V-H :01
F-H :02
V-L :03
F-L :04

قيمة الرمز

FAN
SPEED

القيمة

TEMP

3

عند الضغط على الزر  ،Oسيتم إعداد قيمة الضغط
الثابت الثابتة في الحال.

4

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثواني بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.

OPER
MODE

 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

>جدول إعداد الضغط الثابت<
تحديد الضغط
01
02
03
04

V-H
F-H
V-L
F-L

حالة المنطقة
متغير
ثابت
متغير
ثابت

الوظائف
قيمة الضغط الخارجي الثابت القياسية
عالي
عالي
منخفض
منخفض
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إعداد المثبت – إعداد وحدة التحكم عن بعد الرئيسة/التابعة
وظيفة اإلعدادات في التحكم الجماعي ،أو التحكم بواسطة جھازي تحكم عن بعد.

1

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائيًا في وضع إعداد
المثبت.
 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإعداد ارتفاع السقف بالضغط على زر الوضع المفتوح.

2

العربية

* قيمة رمز إعداد وحدة التحكم عن بعد
الرئيسة/التابعة07 :
حدد قيمة اإلعداد المراد بزر زيادة )▲( ،خفض )▼(
درجة الحرارة.
قيمة اإلعداد
 :00تابع
 :01رئيس
FAN
SPEED

قيمة الرمز

TEMP

القيمة

OPER
MODE

3

عند الضغط على الزر  ،Oسيتم إعداد قيمة الضغط
الثابت الثابتة في الحال.

4

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

جھاز التحكم عن بعد

الوظائف

رئيس

تعمل الوحدة الداخلية بناًء على وحدة التحكم عن بعد الرئيسة في التحكم الجماعي.
)ستكون الوحدة الرئيسة مُعدة عند التسليم من المخزن(

تابع

اضبط كل وحدات التحكم عن بعد على تابعة باستثناء وحدة تحكم عن بعد رئيسة واحدة
في وضع التحكم الجماعي

* راجع جزء ‘التحكم الجماعي’ لمعرفة التفاصيل
 عند التحكم في مجموعات ،قد تكون إعداد التشغيل األساسي ،قوة تدفق الھواء ضعيف/متوسط/قوي ،إعداد قفل وحدةالتحكم عن بعد ،إعدادات الوقت ،وغيرھا من الوظائف محدودة.
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إعداد المثّبت  ESP -التلقائي
تقوم ھذه الوظيفة تلقائًيا بضبط سرعة دوران المراوح المقابلة لكل خطوة من خطوات تدفق الھواء المقنن لضمان سھولة
التركيب.

2

اضبط وضع  ESPباستخدام زر درجة الحرارة واضبط
الخطوة اليدوية باستخدام زر سرعة المروحة.

العربية

1

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
ن ،سيتم إدخال النظام في وضع إعداد المثّبت.
من  3ثوا ٍ

 في حال تكرار الضغط على زر  ،Pفسيتم نقله إلىقائمة إعداد  ESPالتلقائي كما ھو موضح في الصورة
أدناه.
* قيمة الرمز68 :

‘رمز الوظيفة

FAN
SPEED

القيمة  :1وضع  ESPالتلقائي

TEMP

القيمة  :2الخطوة اليدوية
OPER
MODE

3

اضغط على زر  Oلحفظ اإلعداد

4

والزر  Pفي وقت واحد ألكثر
عند الضغط على الزر
ن بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم إطالق وضع
من  3ثوا ٍ
اإلعداد.
 وإذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة تزيد عن  25ثانية،فسيتم إطالق وضع إعدادات المثّبت أيًضا.

تعليمات التركيب 29
 hيمكن ضبط الجھد عن طريق ضبط وضع  ESPالتلقائي على “يدوي ) .”(02انتقل إلى إعدادات الخطوة اليدوية باستخدام
الزر “.”Fanspeed
 hأثناء ضبط “ ESPالتلقائي” ،تتغير شاشة العرض على وحدة التحكم عن ُبعد السلكية كما ھو موضح أدناه ،وال يمكن
تشغيل وحدة التحكم عن بُعد السلكية.

العربية

 hبمجرد اكتمال اإلعداد ،يمكنك الدخول إلى إعداد المثبت ) (68للتحقق من نجاح اإلعداد أو فشله.
) :03نجاح :04 ,فشل(

القيمة 1
)وضع  ESPالتلقائي(

القيمة 2
)الخطوة اليدوية(

الوصف
)إعداد الجھد(

0
)غير مستخدم(

-

-

1
)تلقائي(

-

-

00

190 V

01

200 V

02

210 V

03

220 V

04

230 V

05

240 V

06

250 V

07

260 V

08

270 V

3

-

ال يمكن ضبطه ،فقط المراقبة ممكنة.
حا.
إذا كانت القيمة  1ھي  ،3يكون اإلعداد ناج ً

4

-

ال يمكن ضبطه ،فقط المراقبة ممكنة.
إذا كانت القيمة  1ھي  ،4فھذا يعني فشل اإلعداد.

2
)يدوي(
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!

مالحظة

إذا تم ضبط ھذه الوظيفة بشكل غير صحيح خاصًة في حالة عدم تطابق الجھد الكھربي ،فقد ال يعمل مكيف الھواء
بشكل صحيح.
يتعين إعداد ھذه الوظيفة بمعرفة اختصاصي تركيب لديه رخصة تركيبُ) .يرجى التحقق من نوع المنتج(

العربية

!

مالحظة

• إذا لم يكن المبادل الحراري جاًفا ،فُيرجى ضبط الجھاز للعمل في وضع تدوير الھواء لمدة خمسة عشر دقيقة
• يجب توصيل فلتر الھواء بشكل صحيح بجانب الشفط في المنتج.
• اضبط المخمدات بحيث يقوم كل مدخل ومخرج للھواء بإخراج الھواء المطلوب.
• ُيرجى عدم استخدام وظيفة ضبط تدفق الھواء التلقائي عند استخدام مراوح تعزيز مختلفة )جھاز معالجة الھواء
الخارجي أو  ERVمن خالل القنوات(.
• ُيرجى إعادة تشغيل وظيفة ضبط تدفق الھواء التلقائي إذا تغير شكل مجرى الھواء منذ تركيبه األولي.
• عند ضبط الجھد الكھربي يدويًا ،سيختلف تدفق الھواء المحدد عن تدفق الھواء الفعلي إذا كان الجھد المحدد
مختلًفا عن الجھد الفعلي.
• عند ضبط الجھد الكھربي يدويًا ،قم بقياس الجھد الفعلي وحدد الجھد الكھربي المعين على وحدة التحكم عن
ُبعد.
• قد يؤدي عدم اتباع الطريقة المذكورة أعاله إلى اختالف تدفق الھواء الفعلي عن تدفق الھواء المقنن.
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العملية االختيارية

 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتم دخول وضعإعدادات المستخدم.
تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.
 بالنسبة للمنتجات المثبتة على الحائط ،قم بإلغاءاتجاه تيارات الھواء يسارا /يمينا.

2

ستومض القيمة المضبوطة “ ”01في أسفل نافذة
العرض.

قيمة الكود
قيمة الضبط

حدد وضع اختبار التشغيل باستخدام زر

.

※ قيمة وضع اختبار التشغيل
 :00اختبار تشغيل التبريد
 :01اختبار تشغيل التدفئة
قيمة الضبط قيمة كود اختبار
التشغيل

3

اضغط على زر

>عند التدفئة<

4

لبدء اختبار التشغيل.

>عند التبريد<

خالل اختبار التشغيل ،اضغط على الزر أدناه إللغاء
اختبار التشغيل.
 اختيار التشغيل ،زيادة /خفض درجة الحرارة ،سرعةالمروحة ،تدفق الھواء ،زر تشغيل /إيقاف

العربية

1

اضغط مع االستمرار على زر
لدخول وضع إعدادات التركيب.

ألكثر من  3ثوان

العربية
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1

اضغط مع االستمرار على زر
لدخول وضع إعدادات التركيب.

ألكثر من  3ثوان

 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتمدخول وضع إعدادات المستخدم.
تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.

2

بمجرد دخول وضع إعداد  ESPباستخدام زر
الشاشة ما يلي.

 ،تعرض

قيمة  ESPمستوى قيمة كود
سرعة مروحة ESP
ESP

3

.
حدد مستوى سرعة مروحة  ESPباستخدام زر
ھناك  5مستويات لسرعة المروحة) SLOW ،بطيء( ←
) LOWمنخفض( ) ← MEDمتوسط( ج) ← HIGعالي(
) ← POWقوي(.

مستوى ESP
بطئ
منخفض
متوسط
عالي
قوي

سرعة المروحة
01
02
03
04
05

مستوى ESP: 01~05

 hيمكن برمجة قيمة  ESPالمضبوطة على إعداد من
 0إلى .225

4

انتقل إلى إعدادات قيمة  ESPباستخدام زر
ستومض أرقام قيمة ) . ESPاإلعداد االفتراضي لھذه
القيمة ھو .(000

5

.
اضبط قيمة  ESPباستخدام زر
)يمكن ضبط قيمة  ESPعلى إعداد من  1إلى  ,255حيث
تمثل  1أصغر قيمة و 255أكبر قيمة(.

.

1

ألكثر من
اضغط مع االستمرار على زر
 3ثوان لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة،سيتم دخول وضع إعدادات المستخدم.
تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.

2

انتقل إلى “تحديد مستشعر درجة الحرارة
باستنخدام زر
)الترمستور(” في القائمة
وستكون الشاشة المعروضة كما يلي.

3

حدد مكان مستشعر درجة الحرارة الداخلية
.
)الترمستور( باستخدام زر

قيمة الضبط قيمة الكود بالنسبة
لمستشعر درجة حرارة
※ القيمة المضبوطة بالنسبة
الغرفة )الترمستور(
لمستشعر المكان
 :01جھاز التحكم عن بعد
 :02الوحدة الداخلية
TH2 :03

4

اضغط على زر

5

للخروج.
اضغط زر
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من
اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
قبل الخروج ،فلن يتم
 hإذا لم تحدد زر
تطبيق التغييرات.

لحفظ اإلعداد.

العربية
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العربية
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1

اضغط مع االستمرار على زر
لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتمدخول وضع إعدادات المستخدم.
تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.

2

انتقل إلى تحديد الوحدة الرئيسية /التابعة في
وسيتم عرض ما يلي.
القائمة باستخدام زر

3

حدد إعداد الوحدة الرئيسية /التابعة للتحكم عن بعد
.
باستخدام زر

ألكثر من  3ثوان

قيمة الضبط
※ اضبط القيمة بالنسبة للتحكم عن بعد
 :00تابعة
 :01رئيسية

قيمة الكود بالنسبة
الرتفاع السقف

4

اضغط على زر

5

للخروج.
اضغط زر
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من
اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
قبل الخروج ،فلن يتم
 hإذا لم تحدد زر
تطبيق التغييرات.

!

مالحظة

لحفظ اإلعداد.
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الضبط الخاص بالتركيب– ضبط نمط االتصال الجاف
ھذه الوظيفة ال تكون متاحة إال بالنسبة للمنتجات المزودة بجھاز للتالمس الجاف.

1

اضغط مع االستمرار على زر
لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتمدخول وضع إعدادات المستخدم.
تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.

2

انتقل إلى “إعدادات وضع التالمس الجاف” في القائمة
وسيتم عرض ما يلي.
باستخدام زر

3

حدد “وضع التالمس الجاف” باستخدام زر

.

قيمة الضبط قيمة الكود بالنسبة
للتالمس الجاف
※ قيمة الضبط بالنسبة للتالمس الجاف
 :00يدوي
 :01تلقائي

4

اضغط على زر

5

للخروج.
اضغط زر
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من
اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
قبل الخروج ،فلن يتم تطبيق
 hإذا لم تحدد زر
التغييرات.

!

لحفظ اإلعداد.

مالحظة

ما ھو التالمس الجاف؟
يقصد به إشارة التالمس التي يتم استقبالھا عند تشغيل تكييف الھواء في تداخل مع بطاقة مفاتيح الفندق أو
المستشعر.

العربية

ألكثر من  3ثوان

العربية
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١

اضغط مع االستمرار على زر
لدخول وضع إعدادات التركيب.
 في حال الضغط لمرة واحدة قصيرة ،سيتمدخول وضع إعدادات المستخدم.
تأكد من الضغط باستمرار ألكثر من  3ثوان.

٢

لالنتقال إلى تحديد الضغط
اضغط بتكرار على زر
الثابت في القائمة على النحو التالي.

٣

ألكثر من  3ثوان

حدد مستوى الضغط الثابت باستخدام زر

.

قيمة الضبط قيمة الكود بالنسبة
※ قيمة الضبط بالنسبة للضغط الثابت
الرتفاع السقف
H-V :01
H-F :02
L -V :03
H-V :04

٤

اضغط على زر

٥

للخروج.
اضغط زر
 hإذا لم يتم تحديد أي زر لمدة  25ثانية من
اإلعداد ،يتم الخروج من وضع اإلعداد تلقائيا.
قبل الخروج ،فلن يتم تطبيق
 hإذا لم تحدد زر
التغييرات.

لحفظ اإلعداد.

قيمة الضغط الخارجي الثابت القياسية
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الجدول رقم 1
الضغط السكوني )مم)باسكال((

)8(78) 10(98) 12(118) 13(127) 14(137) 15(147

)6(59

)4(39

)2(20) 2.5(25) 3(29

قيمة الضبط

CMM

النموذج

16.5
14.5
13
18
16.5
14.5

مرتفع

سعة
)(kBtu/h

 11النموذج  10النموذج  9النموذج  8النموذج  7النموذج  6النموذج  5النموذج  4النموذج  3النموذج  2النموذج  1النموذج

125
121
117
129
125
121

103
97
93
108
103
97

)6(59

)5(49

منخفض
مرتفع
متوسط

)24(27

منخفض

الضغط السكوني )مم)باسكال((

)9(88) 10(98) 11(108) 13(127) 15(147

)8(78

)7(78

)2.5(25) 4(39

قيمة الضبط

CMM

النموذج

22
20
18

مرتفع

سعة
)(kBtu/h

 11النموذج  10النموذج  9النموذج  8النموذج  7النموذج  6النموذج  5النموذج  4النموذج  3النموذج  2النموذج  1النموذج

140
136
132

138
134
130

137
133
127

133
127
122

136
130
125

130
125
118

127
121
114

110
102
96

124
118
110

121
114
107

117
110
102

)5(49

)4(39

)2.5(25) 3(29

متوسط

30

منخفض

الضغط السكوني )مم)باسكال((

)9(88) 11(108) 12(118) 15(147

)8(78

)7(69

)6(59

قيمة الضبط

CMM

النموذج

30
25
20

مرتفع

سعة
)(kBtu/h

 11النموذج  10النموذج  9النموذج  8النموذج  7النموذج  6النموذج  5النموذج  4النموذج  3النموذج  2النموذج  1النموذج

105
101
97

101
97
92

97
92
88

91
87
83

86
82
78

84
80
76

76
72
68

71
67
63

69
65
61

66
62
58

80
76
72

)7(78

)6(59

)5(49

)4(39

متوسط

)36(38

منخفض

الضغط السكوني )مم)باسكال((

)9(88) 10(98) 11(108) 12(118) 13(127) 15(147

)8(78

قيمة الضبط

CMM

النموذج

40
34
28
50
45
40

مرتفع

سعة
)(kBtu/h

 11النموذج  10النموذج  9النموذج  8النموذج  7النموذج  6النموذج  5النموذج  4النموذج  3النموذج  2النموذج  1النموذج

116
112
107
121
117
113

110
106
102
119
114
110

108
104
99
117
112
108

105
101
96
115
109
105

102
98
94
112
106
102

100
96
92
109
104
100

98
94
89
107
102
98

94
89
82
104
98
94

92
84
79
100
96
92

89
82
76
97
92
89

83
78
74
94
90
82

متوسط

)48(53

منخفض
مرتفع
متوسط
منخفض

)54(57/60

العربية

134
131
128
138
134
130

131
128
125
135
131
127

128
125
120
132
128
124

118
114
111
122
118
114

110
107
103
115
111
106

94
91
88
99
94
89

90
85
77
95
90
85

87
77
74
92
87
77

85
76
73
90
85
76

متوسط

18
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!

مالحظة

 .1تأكد من ضبط القيمه بالرجوع للجدول رقم  . 1القيم الغير متوافقه ستؤدى الى اعطال .
 .2الجدول رقم  1عند ) . (220-240 Vيتغير معدل تدفق الھواء ,طبقا لتغير الفولت .

العربية

 .3ضبط المصنع )الضغط االستاتيكى( لكل موديل .
الحد األقصى )(E.S.P
مم)باسكال(

الحد األدنى )(E.S.P
مم)باسكال(

الحد األدنى )(E.S.P
مم)باسكال(

)15(147
)15(147
)15(147
)15(147
)15(147
)15(147

)2(20
)2(20
)2.5(25
)2.5(25
)4(39
)4(39

)6(59

* اذا كان الضغط االستاتيكى صفر  ,يرجى ضبط القيمه اقل من القيمه القصوى .
القيمة القصوى

115

98

سعة
)(kBtu/h

18
)24(27
30
)36(38
)48(53
)54(57/60

سعة
)(kBtu/h

18
)24(27
30
)36(38
)48(53
)54(57/60
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إعداد المثّبت  ESP -التلقائي

1

لفترة طويلة ألكثر من 3
إذا تم الضغط على الزر
ن ،فإنه يدخل في وضع إعداد المثّبت.
ثوا ٍ
 إذا تم الضغط عليه لفترة وجيزة لمرة واحدة ،فإنه يدخلفي وضع إعداد المستخدم.
ن.
تأكد من الضغط عليه لفترة طويلة ألكثر من  3ثوا ٍ

2

 ،فسيتم نقله إلى
في حال تكرار الضغط على الزر
قائمة إعداد  ESPالتلقائي كما ھو موضح في الصورة
أدناه.
القيمة  :2الخطوة اليدوية

القيمة :1
وضع  ESPالتلقائي

3

قيمة الرمز

انتقل إلى إعدادات الخطوة اليدوية باستخدام الزر
.

العربية

تقوم ھذه الوظيفة تلقائًيا بضبط سرعة دوران المراوح المقابلة لكل خطوة من خطوات تدفق الھواء المقنن لضمان سھولة
التركيب.
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 hيمكن ضبط الجھد عن طريق ضبط وضع  ESPالتلقائي على “يدوي ) .”(02انتقل إلى إعدادات الخطوة اليدوية باستخدام
.
الزر
 hأثناء ضبط “ ESPالتلقائي” ،تتغير شاشة العرض على وحدة التحكم عن ُبعد السلكية كما ھو موضح أدناه ،وال يمكن
تشغيل وحدة التحكم عن بُعد السلكية.

العربية

 hبمجرد اكتمال اإلعداد ،يمكنك الدخول إلى إعداد المثبت ) (68للتحقق من نجاح اإلعداد أو فشله.
) :03نجاح :04 ,فشل(

القيمة 1
)وضع  ESPالتلقائي(

القيمة 2
)الخطوة اليدوية(

الوصف
)إعداد الجھد(

0
)غير مستخدم(

-

-

1
)تلقائي(

-

-

00

190 V

01

200 V

02

210 V

03

220 V

04

230 V

05

240 V

06

250 V

07

260 V

08

270 V

3

-

ال يمكن ضبطه ،فقط المراقبة ممكنة.
حا.
إذا كانت القيمة  1ھي  ،3يكون اإلعداد ناج ً

4

-

ال يمكن ضبطه ،فقط المراقبة ممكنة.
إذا كانت القيمة  1ھي  ،4فھذا يعني فشل اإلعداد.

2
)يدوي(

بعد تحديد الوظيفة المناسبة ،اضغط على الزر
للخروج من وضع اإلعداد.
اضغط على الزر

إلكمال اإلعداد.

 hإذا لم يكن ھناك إدخال زر لمدة  25ثانية تقريًبا بعد اإلعداد ،فسيخرج من وضع اإلعداد تلقائًيا.
 hإذا تم الخروج دون الضغط على الزر

 ،فلن تنعكس القيمة التي تمت معالجتھا.
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!

مالحظة

إذا تم ضبط ھذه الوظيفة بشكل غير صحيح خاصًة في حالة عدم تطابق الجھد الكھربي ،فقد ال يعمل مكيف الھواء
بشكل صحيح.
يتعين إعداد ھذه الوظيفة بمعرفة اختصاصي تركيب لديه رخصة تركيبُ) .يرجى التحقق من نوع المنتج(

• إذا لم يكن المبادل الحراري جاًفا ،فُيرجى ضبط الجھاز للعمل في وضع تدوير الھواء لمدة خمسة عشر دقيقة
• يجب توصيل فلتر الھواء بشكل صحيح بجانب الشفط في المنتج.
• اضبط المخمدات بحيث يقوم كل مدخل ومخرج للھواء بإخراج الھواء المطلوب.
• ُيرجى عدم استخدام وظيفة ضبط تدفق الھواء التلقائي عند استخدام مراوح تعزيز مختلفة )جھاز معالجة الھواء
الخارجي أو  ERVمن خالل القنوات(.
• ُيرجى إعادة تشغيل وظيفة ضبط تدفق الھواء التلقائي إذا تغير شكل مجرى الھواء منذ تركيبه األولي.
• عند ضبط الجھد الكھربي يدويًا ،سيختلف تدفق الھواء المحدد عن تدفق الھواء الفعلي إذا كان الجھد المحدد
مختلًفا عن الجھد الفعلي.
• عند ضبط الجھد الكھربي يدويًا ،قم بقياس الجھد الفعلي وحدد الجھد الكھربي المعين على وحدة التحكم عن
ُبعد.
• قد يؤدي عدم اتباع الطريقة المذكورة أعاله إلى اختالف تدفق الھواء الفعلي عن تدفق الھواء المقنن.

العربية

!

مالحظة
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إعدادات التركيب – كيفية الدخول إلى وضع إعداد المثبت
!

تنبيه

العربية

وضع إعداد المثبت إلعداد تفاصيل وظيفة وحدة التحكم عن بعد.
إذا لم يتم ضبط وضع إعداد المثبت بشكل صحيح ،قد يتسبب في حدوث مشاكل بالمنتج ،تعرض المستخدم لإلصابة أو
تلف الممتلكات .يجب اإلعداد بواسطة مثبت معتمد ،وأي تركيب أو تغيير يتم بواسطة شخص غير معتمد ينبغي أن
يكون ھذا الشخص مسؤو ً
ال عن النتائج .في ھذه الحالة ،ال يمكن توفير الخدمة المجانية.

1

إذا كنت ترغب في ضبط وضع إعداد المثبت ،اضغط على
زر زيادة درجة الحرارة وزر وضع الفتح في نفس الوقت
لمدة خمس ثواني.

2

عند الدخول إلى وضع اإلعداد مبدئًيا.
ُيعرض الرمز على الشاشة .LCD

كود الوظيفة

القيمة

>جدول رموز إعدادات المثبت<
منتج تكييف الھواء العام
الرقم
1
2

الوظيفة
التشغيل التجريبي
ضبط العنوان

01
02

3

 E.S.P.القيمة

03

4

المقاوم الحراري

04

5

ارتفاع السقف

05

6

الضغط االستاتيكي

06

7

إعداد الوحدة الرئيسية

07

8

التحول ما بين الدرجة
المئوية والفھرنھايت

12

9

درجة الضغط الثابت

32

الكود

قد ال ُتعرض بعض المحتويات وفًقا لوظيفة المنتج

القيمة
 : 0 1ضبط
 : 00~FFالعنوان
> خطوة < ESP
: 01منخفض جًدا
: 02منخفض
: 03متوسط
: 04مرتفع
: 05مرتفع جًدا
 : 01عن بعد
 : 01د ا خلي
2TH : 01
 : 01متوسط
 : 02منخفض
 : 03مرتفع
 : 04مرتفع جًدا

> خطوة < ESP
0~255
كود الوظيفة

V-H : 01
F-H : 02
V-L : 03
F-L : 04
 : 00الوحدة
 : 01الوحدة

> مثال

<

خطوة قيمة
ESP ESP

التابعة
الرئيسية
 : 00التبديل بين )مخصص للواليات المتحدة األمريكية فقط(
 : 01فھرنھايت
 : 00استخدام قيمة ضبط الضغط الثابت )الكود (06
 : 11 ~01درجة الضغط الثابت )كود  (32ضبط القيمة
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إعدادات التركيب – وضع إجراء االختبار
بعد تركيب المنتج ،يجب تشغل المنتج في وضع التشغيل التجريبي.

1

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.
 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمز.
إجراء االختبار بالضغط على الزر
* قيمة رمز وضع إجراء االختبار01 :

2

 ،يتم تطبيق وضع تشغيل
عند الضغط على الزر
االختبار ،وُيعرض كما ھو موضع في الصورة الموجودة
بالجانب األيسر.

3

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

4

عند مرور  18دقيقة تقريًبا بعد بدء تشغيل وضع تشغيل
االختبار ،سيتوقف النظام تلقائيًا ويتحول إلى حالة
االستعداد.
 في حال إدخال أي زر إثناء وضع إجراء االختبار،سينطلق وضع تشغيل االختبار جبًرا.

ما ھو وضع إجراء االختبار؟
 ھذا يعني تشغيل المنتج في حالة التبريد ،الھواء القوي ،والضاغط دون إجراء التحكم في درجة حرارة الغرفة للتأكد منالحالة الثابتة أثناء تركيب المنتج.

العربية

للحصول على تفاصيل حول ھذه العملية ،راجع دليل المنتج.
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إعدادات التركيب – إعداد عنوان التحكم المركزي
الوظيفة المستخدمة لتوصيل التحكم المركزي.
ُيرجى الرجوع إلى دليل جھاز التحكم المركزي لمعرفة التفاصيل.

1

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.

العربية

 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإعداد عنوان التحكم المركزي بالضغط على الزر

.

* إعداد عنوان قيمة رمز التحكم المركزي02 :

2

قم بإعداد رقم المجموعة والوحدة الداخلية باستخدام
(.
،
أزرار تعديل درجة الحرارة )
رقم المجموعة
رقم الوحدة الداخلية

على سبيل المثال ،عند اإلعداد كـ
]رقم المجموعة= 2رقم الوحدة الداخلية=[3
سيتم عرضھا كما ھو موضح في الشكل الموجود
بالجانب األيسر.

3

 ،سيتم إعداد النظام
عند الضغط على الزر
باستخدام قيمة العنوان الذي تم تثبيته حالًيا.

4

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

 إذا قمت بتوصيل الوحدة الداخلية بوحدة التحكم المركزية ،يجب تحديد عنوان شبكة الوحدة الداخلية حتى يمكن التعرفعلى وحدة التحكم المركزية.
 -عنوان التحكم المركزي مكون من رقم المجموعة ورقم الوحدة الداخلية.

!

مالحظة

تعرض وحدة التحكم عن بعد '  'H Lإذا قامت وحدة التحكم المركزية بإغالق وحدة التحكم عن بعد.
وفي حال إعداد القفل في وحدة التحكم المركزية ،سُيشار إلى '  'H Lعلى نافذة شاشة وحدة التحكم عن بعد
السلكية ولن يتم التحكم في الوحدة الداخلية بواسطة جھاز التحكم عن بعد.
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إعدادات التركيب – الضغط الخارجي الثابت )(E.S.P.
ھذه ھي الوظيفة التي تقرر قوة الرياح لجميع مستويات الرياح ونظرا ً لذلك تعمل ھذه الوظيفة على تسھل عملية
التركيب.
 -إذا قمت بضبط  ESPبشكل خاطئ ،فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل بوظائف جھاز تكييف الھواء.

1

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.
بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمز
.
الضغط الخارجي الثابت بالضغط على الزر
قيمة رمز الضغط الخارجي الثابت03 :

2

حدد معدل تدفق الھواء المرغوب باستخدام الزر
 ،يتم اإلشارة إلى
متى تم الضغط على الزر
]منخفض ← متوسط ← عالي[.

3

حدد قيمة معدل تدفق الھواء المراد بزر زيادة
درجة الحرارة.
خفض

.

،

* نطاق قيمة الضغط الخارجي الثابت255~0 :
 سيتم اإلشارة إلى قيمة الضغط الخارجي الثابت فيالقسم األيمن العلوي من نافذة الشاشة.

4

 ،سيتم إعداد قيمة الضغط
عند الضغط على الزر
الخارجي الثابت الثابتة في الحال.

5

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

 يجب اتخاذ االحتياطات لعدم تغيير قيمة الضغط الخارجي الثابت المماثلة لكل قسم تدفق للھواء. قد تتغير قيمة الضغط الخارجي الثابت بناًء على المنتجات. في حال االنتقال إلى مرحلة معدل تدفق الھواء التالي بالضغط على زر سرعة المروحة أثناء إعداد قيمة الضغط الخارجيالثابت ،سيتم االحتفاظ بمعدل تدفق الھواء السابق بتذكر قيمة الضغط الخارجي الثابت قبل التغيير.

العربية

 -يجب أن يتم ھذا اإلعداد من قبل فني معتمد.
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إعدادات التركيب – الثيرميستر
ھذه الوظيفة لتحديد مستشعر درجة الحرارة لتقدير درجة حرارة الغرفة.

1

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.
 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإعداد مستشعر الثيرميستر بالضغط على الزر

.

العربية

* قيمة رمز تحديد مستشعر الثيرميستر04 :

2

حدد قيمة اإلعداد المراد بزر زيادة
الحرارة.

 ،خفض

درجة

قيمة اإلعداد
 :01جھاز التحكم عن بعد
 :02الوحدة الداخلية
 2 :03ثيرميستر
قيمة الرمز
القيمة

3

 ،سيتم إعداد موضع مستشعر
عند الضغط على الزر
الثيرميستر الثابت في الحال.

4

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

* ألن خصائص وظيفة ' '2THقد تختلف وفًقا للمنتجاتُ ،يرجى مراجعة دليل تعليمات المنتج لمعرفة التفاصيل.

العملية االختيارية 47

إعدادات التركيب – إعداد وحدة التحكم عن بعد الرئيسة/التابعة
وظيفة اإلعدادات في التحكم الجماعي ،أو التحكم بواسطة جھازي تحكم عن بعد.

1

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.
 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإعداد ارتفاع السقف بالضغط على زر الوضع المفتوح.

2

حدد قيمة اإلعداد المراد بزر زيادة
الحرارة.

 ،خفض

العربية

* قيمة رمز إعداد وحدة التحكم عن بعد
الرئيسة/التابعة07 :
درجة

قيمة اإلعداد
 :00تابع
 :01رئيس
قيمة الرمز
القيمة

3

عند الضغط على الزر
الثابت الثابتة في الحال.

4

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.

 ،سيتم إعداد قيمة الضغط

 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

جھاز التحكم عن بعد

الوظائف

رئيس

تعمل الوحدة الداخلية بناًء على وحدة التحكم عن بعد الرئيسة في التحكم الجماعي.
)ستكون الوحدة الرئيسة مُعدة عند التسليم من المخزن(

تابع

اضبط كل وحدات التحكم عن بعد على تابعة باستثناء وحدة تحكم عن بعد رئيسة واحدة
في وضع التحكم الجماعي

* راجع جزء ‘التحكم الجماعي’ لمعرفة التفاصيل
 عند التحكم في مجموعات ،قد تكون إعداد التشغيل األساسي ،قوة تدفق الھواء ضعيف/متوسط/قوي ،إعداد قفل وحدةالتحكم عن بعد ،إعدادات الوقت ،وغيرھا من الوظائف محدودة.
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إعدادات التركيب – التبديل بين مئوية  /فھرنھايت
ُتستخدم ھذه الوظيفة لتبديل الشاشة بين مئوية وفھرنھايت) .محسن للواليات المتحدة األمريكية فقط(

1

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان ،يدخل النظام تلقائًيا في وضع إعداد
المثبت.
 بعد الدخول في وضع إعداد المثبت ،حدد قيمة رمزإعداد ارتفاع السقف بالضغط على زر الوضع المفتوح.

العربية

* قيمة رمز إعداد مئوية/فھرنھايت12 :

2

حدد قيمة اإلعداد المراد بزر زيادة
الحرارة.

 ،خفض

درجة

قيمة اإلعداد
 :00درجة مئوية
 :01فھرنھايت
قيمة الرمز
القيمة

3

 ،سيتم إعداد قيمة إعداد
عند الضغط على الزر
مئوية/فھرنھايت الثابتة في الحال.

4

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
من ثالث ثوان بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم تحرير وضع
اإلعداد.
 في حال عدم إدخال أي زر ألكثر من  25ثانية ،ينطلقوضع إعداد المثبت أيًضا.

 متى تم الضغط على زر زيادةدرجتين.

 ،خفض

درجة الحرارة في وضع فھرنھايت ،تزداد/تنخفض درجة الحرارة بمقدار
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إعدادات التركيب – ضبط خطوات الضغط الثابت
تستخدم ھذه الوظيفة فقط في النوع المزود بقناة .يتسبب ھذا اإلعداد في الحاالت األخرى في حدوث عطل.
ال تتوفر ھذه الوظيفة إال في ُ
طرز معينة .تقسم ھذه الوظيفة الضغط الثابت للمنتج على  11خطوة لإلعداد.

1

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
ن ،ينتقل النظام إلى وضع إعدادات التركيب.
من  3ثوا ٍ

العربية

 وبعد االنتقال إلى وضع إعدادات التركيب ،حدد قيمة.
رمز إعداد خطوة الضغط الثابت بالضغط على الزر
* قيمة رمز إعداد خطوة الضغط الثابت32 :

2

حدد قيمة اإلعداد المرغوبة باستخدام زر رفع
درجة الحرارة.
خفض

،

قيمة الرمز
القيمة
) :00الكود  (06استخدم قيمة إعداد الضغط الثابت
 :11 ~01قيمة إعداد الضغط الثابت )الكود (32

3

عند الضغط على الزر
المحددة حالًيا.

4

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
ن بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم إطالق وضع
من  3ثوا ٍ
اإلعداد.

 ،سُتضبط قيمة الضغط الثابت

 وإذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة تزيد عن  25ثانية،فسيتم إطالق وضع إعدادات التركيب أيًضا.

 لن تستخدم إعدادات الضغط الثابت )الكود  (06في حالة استخدام إعدادات خطوة الضغط الثابت )الكود .(32 -لمعرفة قيمة الضغط الثابت لكل خطوة ،راجع الجدول  1الموجود بالصفحة التالية.
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إعدادات التركيب –  ESPالتلقائي
تقوم ھذه الوظيفة تلقائًيا بضبط سرعة دوران المراوح المقابلة لكل خطوة من خطوات تدفق الھواء المقنن لضمان سھولة
التركيب.

1

في وقت واحد ألكثر
والزر
عند الضغط على الزر
ن ،سيتم إدخال النظام في وضع إعداد المثّبت.
من  3ثوا ٍ

العربية

 ،فسيتم نقله إلى
 في حال تكرار الضغط على زرقائمة إعداد  ESPالتلقائي كما ھو موضح في الصورة
أدناه.
* قيمة الرمز68 :

2

اضبط وضع  ESPباستخدام زر درجة الحرارة واضبط
الخطوة اليدوية باستخدام زر سرعة المروحة.

‘رمز الوظيفة
القيمة  :1وضع  ESPالتلقائي
القيمة  :2الخطوة اليدوية

3

اضغط على زر

4

في وقت واحد
والزر
عند الضغط على الزر
ن بعد االنتھاء من اإلعداد ،يتم إطالق
ألكثر من  3ثوا ٍ
وضع اإلعداد.

لحفظ اإلعداد

 وإذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة تزيد عن  25ثانية،فسيتم إطالق وضع إعدادات المثّبت أيًضا.
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 hيمكن ضبط الجھد عن طريق ضبط وضع  ESPالتلقائي على “يدوي ) .”(2انتقل إلى إعدادات الخطوة اليدوية باستخدام
الزر “.”Fanspeed
 hأثناء ضبط “ ESPالتلقائي” ،تتغير شاشة العرض على وحدة التحكم عن ُبعد السلكية كما ھو موضح أدناه ،وال يمكن
تشغيل وحدة التحكم عن بُعد السلكية.

العربية

 hبمجرد اكتمال اإلعداد ،يمكنك الدخول إلى إعداد المثبت ) (68للتحقق من نجاح اإلعداد أو فشله.
) :3نجاح :4 ,فشل(

القيمة 1
)وضع  ESPالتلقائي(

القيمة 2
)الخطوة اليدوية(

الوصف
)إعداد الجھد(

0
)غير مستخدم(

-

-

1
)تلقائي(

-

-

00

190 V

01

200 V

02

210 V

03

220 V

04

230 V

05

240 V

06

250 V

07

260 V

08

270 V

3

-

ال يمكن ضبطه ،فقط المراقبة ممكنة.
حا.
إذا كانت القيمة  1ھي  ،3يكون اإلعداد ناج ً

4

-

ال يمكن ضبطه ،فقط المراقبة ممكنة.
إذا كانت القيمة  1ھي  ،4فھذا يعني فشل اإلعداد.

2
)يدوي(
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!

مالحظة

إذا تم ضبط ھذه الوظيفة بشكل غير صحيح خاصًة في حالة عدم تطابق الجھد الكھربي ،فقد ال يعمل مكيف الھواء
بشكل صحيح.
يتعين إعداد ھذه الوظيفة بمعرفة اختصاصي تركيب لديه رخصة تركيبُ) .يرجى التحقق من نوع المنتج(

العربية

!

مالحظة

• إذا لم يكن المبادل الحراري جاًفا ،فُيرجى ضبط الجھاز للعمل في وضع تدوير الھواء لمدة خمسة عشر دقيقة
• يجب توصيل فلتر الھواء بشكل صحيح بجانب الشفط في المنتج.
• اضبط المخمدات بحيث يقوم كل مدخل ومخرج للھواء بإخراج الھواء المطلوب.
• ُيرجى عدم استخدام وظيفة ضبط تدفق الھواء التلقائي عند استخدام مراوح تعزيز مختلفة )جھاز معالجة الھواء
الخارجي أو  ERVمن خالل القنوات(.
• ُيرجى إعادة تشغيل وظيفة ضبط تدفق الھواء التلقائي إذا تغير شكل مجرى الھواء منذ تركيبه األولي.
• عند ضبط الجھد الكھربي يدويًا ،سيختلف تدفق الھواء المحدد عن تدفق الھواء الفعلي إذا كان الجھد المحدد
مختلًفا عن الجھد الفعلي.
• عند ضبط الجھد الكھربي يدويًا ،قم بقياس الجھد الفعلي وحدد الجھد الكھربي المعين على وحدة التحكم عن
ُبعد.
• قد يؤدي عدم اتباع الطريقة المذكورة أعاله إلى اختالف تدفق الھواء الفعلي عن تدفق الھواء المقنن.

إعداد مفتاح الغمر )53 (DIP SWITCH

إعداد مفتاح الغمر )(DIP SWITCH

العربية

18k / 24(27)k / 30k /
36(38)k / 48(53)k /
54(57/60)k

 PCBالداخلي

SW3

الوظائف
التحكم الجماعي

الوصف
تحديد أساسي أو التابع

 SW4وضع االتصال الجاف تحديد وضع االتصال الجاف

SW5

التركيب

التشغيل المستمر للمروحة

إيقاف تشغيل اإلعداد
رئيس

تشغيل اإلعداد االفتراضي.
إيقاف تشغيل
تابع

جھاز تحكم
سلكي/السلكي عن بعد
تحديد وضع التشغيل
اليدوي أو التلقائي

تلقائي

إيقاف تشغيل

إزالة التشغيل المستمر

العمل

إيقاف تشغيل

العربية
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