EASY WALL CONTROLLER
for Online Controller
KBRCS01A

BRUGERVEJLEDNING

Styrefunktioner af drejelig vægbetjening KBRCS01A (EWC)
Drejelig vægbetjening er KKRP01A adapters tilbehør som sikrer en enkel og brugervenlig betjening af
klimaanlægget. Følgende fig. viser en detaljeret beskrivelse af styreelementer og indikatorer af udstyrets
tilstand.

LED REMOTE
lokal/fjern
temperaturindstilling

Tasten for
ventilatorens
tænding og
slukning

LED OFF
klimaanlæg er
slukket

DREJELIG
betjening
af indstillede
temperatur

LED FAN
indstilling af
ventilationsintensitet

Tasten for ventilation FAN og LED OFF, I, II, III, AUTO:
Tryk på tasten (gentages) til at opnå den ønskede funktion. Hvert tryk på tasten flytter funktionsvalget med
et frem (ned). Efter at man når den sidste (nederste) position, vil indstillingen ved det næste klik vende
tilbage til den første (øverste) position (roteringsprincippet)

OFF

LED OFF

lyser

– klimaanlægget er slukket

I

LED I

lyser

– klimaanlægget er tændt, langsom ventilation

II

LED II

lyser

– klimaanlægget er tændt, mellemhurtig ventilation

III

LED III

lyser

– klimaanlægget er tændt, hurtig ventilation

lyser

– klimaanlægget er tændt, automatisk regulering af
luftstrømmens intensitet

AUTO LED AUTO

Notits: Kun en LED lyser permanent i kolonnen, andre lyser ikke.
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DREJELIG BETJENING og LED REMOTE:
•
•
•

Ved at dreje knappen med uret vil den ønskede temperatur i rummet forhøjes-SETPOINT
Ved at dreje knappen mod uret vil den ønskede temperatur i rummet nedsættes
symbol  betyder aritmetiske gennemsnitsværdier mellem maksimum og minimum, separat for
hver driftsmode (operationsmode)

REM - Indikatoren af fjernbetjening
•
•
•

Hvis LED REM lyser ikke, svarer den ønskede temperatur SETPOINT indstillingen af den drejelige
betjening.
Hvis LED REM lyser, SETPOINT svarer ikke betjeningens indstilling, d.v.s. at SETPOINT blev ændret
eksternt (f.eks. gennem PC, PDA, server).
Tastens enhver bevægelse vil bestemme temperaturindstillingen ifølge tastens position og LED REM
vil slukkes igen.

Notits: Den drejelige vægbetjening (EWC) tillader ikke ændring af driftstilstanden. For at ændre tilstanden
skal man bruge en manuel fjernbetjening el. tilkoble sig klimaanlægget gennem computer, PDA, ev.
Smartphone. Styremodulen skal åbnes.

Selskaber CONTINEO, s.r.o. og COLTBURG, s.r.o. erklærer, at produktet KBRCS01A stemmer over ens med krav og
andre forskrifter i 1999/5/EC direktiv.
Direktiv 2002/96/EC WEEE er europeisk lovmæssig standard med målet i forebyggelsen mod forurening med
elektriske og elektroniske udstyr (WEEE) og støtten af genbrug og andre fornyelsesforme som vil reducere
affaldsmængde. Produtet skal ikke smides i husholdningsaffald. Aflever det til det tilsvarende opsamlingssted for
elektriske og elektroniske udstyr.
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