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Açıklayıcı Notlar
Bu AC Smart Premium Kullanıcı Kılavuzu'nun içeriği uluslar arası telif hakkı yasaları ve Bilgisayar
Programı Koruma Kanunu tarafından korunmaktadır. İşbu belgede bahsedilen Kullanım Kılavuzu'nun
ve programların içeriği yalnızca kullanıcı anlaşmasına kati surette uyarak LG Electronics lisansı
altında kullanılabilir.
Her ne şekilde olursa olsun bu Kullanıcı Kılavuzu'nun kopyalarını veya herhangi bir kısmını LG
Electronics'in önceden izni olmaksızın çoğaltamaz veya dağıtamazsınız.
Telif Hakkı © 2013 LG Electronics. Tüm hakları saklıdır. Twin Towers 20, Yeouido, Yeongdeungpogu, Seul

Tescilli Ticari Markalar
AC Smart Premium LG Electronics'in tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ürün ve şirker adları ilgili
sahiplerinin ticari markalarıdır ve yalnızca örnek amacıyla kullanılmıştır.
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Açıklayıcı Notlar

Ürün Özellikleri
TÜRKÇE

Yerleşik Web Sunucusu
İlave yazılım yüklemeden çeşitli çevrimiçi içeriklere erişmek için Internet Explorer'ı kullanabilirsiniz.
Ayrıca gücü istenildiği gibi kontrol etmek adına AC Smart Premium'u doğrudan LG Electronics talep
denetim birimine bağlamak için talep kontrolü fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Basit Merkezi Denetim Birimi Arabirimi
ACP / AC Smart Premium'u 16 odalı bir basit merkezi denetim birimi ile arabirimle bağlayabilirsiniz.

AC Manager Plus Arabirimi
Çeşitli AC Manager Plus fonksiyonlarını kullanmak için AC Smart Premium'u bilgisayar tabanlı bir
AC Manager Plus'a bağlayabilirsiniz. Ayrıca AC Manager Plus'a sahip bilgisayar kapalı olsa dahi
planlama fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Açıklayıcı Notlar
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Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır
kılavuzu kolay erişilebilecek şekilde saklayın.

Bu Kılavuzda Kullanılan İşaretler
• Sistemde görüntülenen kontrol düğmeleri köşeli parantez ([ ]) içerisinde kalın yazı tipiyle işaretlenir.
Örnek: [TAMAM], [Kaydet]
• Programda görüntülenen seçenek başlıkları kalın yazı tipiyle işaretlenir.
Örnek: Başlat, Programlar
• Sistem tarafından kullanılan klavye vuruşları açılı parantez (< >) içerisinde kalın yazı tipiyle
işaretlenir.
Örnek: <Esc>

TÜRKÇE

Lütfen AC Smart Premium'u kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzu'nu baştan sona okuyun. Bu
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Güvenlik Önlemleri
• Yetkisiz bir kişi tarafından yapılan bir kurulumdan kaynaklanan herhangi bir sorun kullanıcının
sorumluluğundadır ve garanti kapsamında yer almayacaktır.
• Aşağıdaki güvenlik önlemleri, beklenmedik tehlikelerin veya hasarların önlenmesine yöneliktir.
• Bu ürün işyerinde veya ev dışındaki alanlarda kullanım için tasarlanmıştır ve Elektromanyetik
Girişim Testini geçmiştir.

Uyarı
Talimatlarıa uyulmaması durumunda yaralanma veya ölüm olasılığı mevcuttur.

Yükleniyor
yy Ürünü yeniden kurmak için lütfen ürünü satın aldığınız bayii ile veya yeniden kurulum
hizmeti veren bir servis merkeziyle irtibat kurun.
Ürünün yetkisiz bir kişi tarafından kurulmaı yangına, elektrik çarpmasına, patlamaya,
yaralanmaya veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.
yy Güç kablosunu kıvırmayın veya hasar vermeyin.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Elektrik işleri için lütfen ürünü satın aldığınız bayii ile veya bir servis merkeziyle irtibat
kurun.
Ürünün yetkisiz bir kişi tarafından sökülmesi veya onarılması yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
yy Ürünü yağmurdan korunan bir alana kurun.
Ürün, su girmesi durumunda hatalı çalışabilir.
yy Ürünü nemli bir alana kurmayın.
Ürün, nemlenmesi durumunda hatalı çalışabilir.
yy Ürünün kurulumu için lütfen ürünü satın aldığınız bayii ile veya bir servis merkeziyle
irtibat kurun.
Ürünün yetkisiz bir kişi tarafından kurulmaı yangına, elektrik çarpmasına, patlamaya,
yaralanmaya veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.

TÜRKÇE

• Bu ürün yetkili LG servis merkezindeki bir kurulum uzmanı tarafından kurulmalıdır.
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Güvenlik Önlemleri
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yy Elektrik işleri için lütfen işi kurulum kılavuzuna ve belirtilen devre şemasına göre bir
elektrikçiye yaptırın.
Uygun olmayan bir kablonun kullanılması veya elektrik tesisatın üzerinde amatör bir iş
yapılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Ürünü bir alev kaynağının yanına koymayın.
Ürünün tutuşmasına neden olabilir.
yy Ürünün bir hastaneye veya iletişim üssü istasyonuna kurulması durumunda gürültüye
karşı yeterli koruyucu ekipman sağlayın.
Ürün hatalı çalışabilir veya diğer ürünler anormal şekilde çalışabilir.
yy Ürünü güvenli bir şekilde kurun.
Ürün, kurulum sırasında sabitlenmemesi durumunda düşebilir veya hatalı çalışabilir.
yy Ürünü doğru şekilde kurmak için kılavuzu tamamen okuyun.
Okumamanız durumunda hatalı bir kurulum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Ürünün kablo bağlantılarını yaparken standart dışı bir kablo kullanmayın veya kabloyu
aşırı derecede uzatmayın.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Güç kablosunu ve iletişim kablosunu güvenli bir şekilde takın.
Güvenli olmayan bir kurulum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Güç kablosunu iletişim terminaline bağlamayın.
Yangına, elektrik çarpmasına veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.

Güvenlik Önlemleri
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Kullanım

yy Güç kablosunu gelişigüzel değiştirmeyin veya uzatmayın.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Ürüne özel kabloyu kullanın.
İzinsiz standart dışı bir kablo kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Güç kablosunun yakınında bir ısıtma cihazı kullanmayın.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Ürüne asla su girmediğinden emin olun.
Elektrik çarpmasına veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.
yy Ürünün üzerine suvu dolu bir kap koymayın.
Ürün hatalı çalışabilir.
yy Ürüne ıslak elle dokunmayın.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Standart bileşenleri kullanın.
İzinsiz bir ürünün kullanılması yangına, elektrik çarpmasına, patlamaya, yaralanmaya veya
ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.
yy Ürünün su altında kalması durumunda bir servis merkeziyle irtibat kurmalısınız.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Ürünü sarsmayın.
Ürün hatalı çalışabilir.
yy Ürünün yakınında herhangi bir yanıcı gaz veya kolay tutuşabilir bir madde saklamayın
veya kullanmayın.
Yangına veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.
yy Ürünü gelişigüzel sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Çocuklar ve yaşlılar ürünü bir koruyucunun gözetimi altında kullanmalıdır.
Dikkatsizlik kazaya veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.

TÜRKÇE

yy Güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
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Güvenlik Önlemleri
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yy Koruyucu, çocukların ürüne erişmesini önlemelidir.
Ürün hasar görebilir veya çocukları yaralayacak şekilde düşebilir.
yy Kılavuzda belirtilen çalışma sıcaklığı aralığını göz önünde bulundurun.
kılavuzda öalışma sıcaklığı aralığı bulunmuyorsa, ürünü 0 ve 40℃ (32 ve 104°F) arasında
kullanın.
Ürünün bu aralığın dışında kullanılması durumunda ürün ciddi şekilde hasar görebilir.
yy Anahtara veya düğmeye keskin bir nesneye basmayın.
Elektrik çarpmasına veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.
yy Ürün açıkken elektrik teli takmayın.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Üründen alışılmadık ses veya koku gelirse, ürünü kullanmayı bırakın.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Ürünün üzerine ağır bir nesne koymayın.
Ürün hatalı çalışabilir.
yy Ürüne su püskürtmeyin veya ıslak bir bezle temizlemeyin.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
yy Ürünü hayvanları ve bitkileri, hassas aygıtları, sanat eserlerini muhafaza etmek veya
başka özel bir amaç için kullanmayın.
Malınızın zarar görmesine neden olabilir.
yy Ambalaj materyalini güvenli bir şekilde imha edin.
Ambalaj materyai kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Güvenlik Önlemleri

Talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya malınızın zarar görmesine neden
olabilir.

Yükleniyor
yy Ürünü, yankınında yanıcı gaz bulunan bir alana kurmayın.
Yangına, elektrik çarpmasına, patlamaya, yaralanmaya veya ürünün hatalı çalışmasına neden
olabilir.
yy Ürünü, ürünün ağırlığını destekleyebilecek bir alana güvenli bir şekilde kurun.
Ürün düşebilir ve parçalanabilir.
yy Ürünü yağ, buhar veya sülfürik gaz bulunan ortamlarda kullanmayın.
Ürünün performansını etkileyebilir veya hasar verebilir.
yy Nominal güç kapasitesini kontrol edin.
Yangına veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.
yy Modeline bağlı olarak bir sınıf 2 24 VAC trafo gelen ürün ya da güç, birlikte verilen
adaptörü kullanın.
Standart dışı bir adaptörün kullanılması durumunda ürün hatalı çalışabilir. Adaptör, A.B.D.'de
satılan AC Smart ambalajıyla birlikte verilmemektedir.
yy Ürünü taşırken düşürmemeye veya hasar vermemeye dikkat edin.
Ürün hatalı çalışabilir veya kişiler yaralanabilir.
yy Çiy, su veya böceklerin ürünün içine girmesini önlemek için kablonun sıkı bir şekilde
bağlandığından emin olun.
Ürün içerisine yabancı bir madde girmesi durumunda elektrik çarpmasına veya ürünün hatalı
çalışmasına neden olabilir.

TÜRKÇE

Dikkat
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Güvenlik Önlemleri

Kullanım

TÜRKÇE

yy Ürünü solvent bazlı bir temizleyiciyle değil yumuşak bir bezle temizleyin.
Solvent bazlı bir temizleyicinin kullanılması yangına neden olabilir veya ürünün şeklini bozabilir.
yy Panele sivri uçlu veya keskin bir nesne kullanarak dokunmayın.
Elektrik çarpmasına veya ürünün hatalı çalışmasına neden olabilir.
yy Ürünün metal bir maddeyle temas etmesine izin vermeyin.
Ürün hatalı çalışabilir.
yy Sterilize veya dezenfekte ederken ürünü kulanmayı bırakın.
Ürün anormal şekilde çalışabilir.
yy Ürünün iç kısmına dokunmayın.
Ürün hatalı çalışabilir.
yy Ürünü uzun süre kullandıktan sonra ürünün durumunu kontrol edin.
Ürün uzun süre kullanılırsa ürünün durumu kullanıcının yaralanmasına neden olacak şekilde
kötüleşebilir.
yy Ürünü saksı, su şişesi veya herhangi bir sıvının yakınında bırakmayın.
Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

yy Transformatör seçimi:
-- IEC61558-2-6 ve NEC A Sınıfı'na 2 uygun bir yalıtkan ürün seçin.
-- Ayrıca uygun bir transformatör seçimi için kurulu modüllerin, aksesuarların ve saha
cihazlarının birleşik güç tüketimini dikkate alın.
Ana modül akımı: AC24V 850mA
-- DC12V kullanırken ürünle birlikte verilen adaptörü kullanın. Adaptör, A.B.D.'de satılan AC
Smart ambalajıyla birlikte verilmemektedir.

Güvenlik Önlemleri
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Sınıf A cihazı

Bu ekipman, A Sınıfı dijital cihaz sınırlarına göre test edilmiş ve uygun bulunmuştur FCC
Kuralları bölüm 15'e.
Zararlı parazitlere karşı pro-vide makul koruma için tasarlanmıştır zaman ekipman ticari bir
ortamda çalıştırıldığında.
Bu ekipman yüklü değilse, üretir, kullanır ve yayabilir radyo frekansı enerjisi ve talimat
kılavuzuna uygun olarak kullanılan, zararlı parazitlere radyo neden olabilir iletişim. Bir yerleşim
bölgesinde bu ekipmanın kullanılması zararlı neden olabilir parazit bu durumda kullanıcının
kendi hesabına girişimi düzeltmek için gerekli olacaktır.

Dikkat
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.

TÜRKÇE
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Hazırlık
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Hazırlık
kullanmak için gerekli diğer bilgiler verilmektedir.

AC Smart Premium Genel Görünümü
AC Smart Premium, dokunmatik ekran vasıtasıyla bina içerisinde kurulu iç üniteleri,
havalandırmaları, DI/DO'ları, DOKIT'leri, AWHP'leri ve AHU'ları izlemek veya çalıştırmak için bir
binanın yönetim ofisine veya bir okulun idare ofisine kurulan bir merkezi denetim birimidir. AC Smart
Premium, 128 odaya kadar iç üniteleri, havalandırmaları, DI/DO'ları, DOKIT'leri, AWHO'leri ve
AHU'ları toplu olarak veya tek tek yönetebilir.

Bileşenler
Ambalaj kutusu içerisinde aşağıdaki bileşenler yer almaktadır. Kutuyu açın ve tim bileşenlerin
içerisinde yer aldığını doğrulayın.

AC Smart Premium
ENGLISH
FRANÇAIS DEUTSCH
ITALIANO PORTUGUESE РУССКИЙ

Quick Guide

Quick Guidestore it in an easily accessible place for all users.

ESPAÑOL
TÜRKÇE

Model Name: AC Smart Premium
Model No.: PQCSW421E0A

POLSKI

P/NO : MFL67570512

AC Smart Premium
Kullanım Kılavuzu

Güç Kablosu

Güç Adaptörü

www.lge.com

Hızlı Kılavuz

Adaptör, A.B.D.'de satılan AC Smart ambalajıyla birlikte verilmemektedir.

Notlar
Bileşenlerin ve gösterilen isteğe bağlı satın alınan ürünlerin resimleri asıl bileşenlerden ve
ürünlerden farklı olabilir.

TÜRKÇE

Aşağıda AC Smart Premium bileşenleri, nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı ile ilgili bilgiler ve ürünü
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Hazırlık

Ürün Teknik Özellikleri
TÜRKÇE

AC Smart Premium ürününün teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.
Öğe

Teknik Özellikler
PCIMX5150D

CPU

yy ARM Cortex A8™ core
yy 800MHz

BELLEK

128 x 4 MB (DDR2 SDRAM)

Hafıza
LCD
Hoparlör
RS485
USB/SD

4GB (INAND FLASH)
10.2 inç WSVGA (1024 x 600) TFT LCD
MONO 300mW
2 Bağlantı noktası
yy MICRO USB 1EA (harici USB bellek için)
yy MINI USB 1EA (servis için)
yy SD Kart 1EA

DI

2 Bağlantı noktası

DO

2 Bağlantı noktası

Dokunmatik Ekran
Düğme Tuş
GÜÇ
OS

R-Tipi 4 Kablolu Dokunmatik Panel
9 saniyeden az (LCD GÜÇ AÇMA/KAPATMA), 10 sasniye (SİSTEM
SIFIRLAMASI)
12V DC (3.33A), 24V AC
Linux

Hazırlık
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Özellikler ve Fonksiyonlar
①

⑩

③

⑦

<Ön>

⑨

②

④ ⑤

<Arka>

⑥

⑧

⑪
<Alt>

Numara

Öğe

Açıklama
yy 10.2 inç LCD kontrol paneli
yy AC Smart Premium kontrol ve bilgi ekranı

①

Dokunmatik Ekran

②

SD Bellek Yuvası (servis için)

③

DO Bağlantı noktası

2CH DO bağlantı noktası

④

DI Bağlantı noktası

2CH DI bağlantı noktası

⑤

485 Bağlantı noktası

⑥
⑦
⑧

Yazılım güncellemesi için SD kart bellek yuvası

2CH 485 bağlantı noktası (CH1: AHU, CH2: AHU
dışındaki cihazlar)

DC 12V Giriş Bağlantı noktası DC 12V güç girişi bağlantı noktası
LAN Bağlantı noktası

Ethernet bağlantısı için LAN kablosu bağlantı noktası
(100Mbps/10Mbps)

AC 24V Giriş Bağlantı noktası AC 24V güç girişi bağlantı noktası

⑨

Micro USB Bağlantı noktası

⑩

Mini USB Bağlantı noktası
(servis için)

Yerleşim planlarının, raporların, istatistiklerin vb. depolandığı
USB bellek çubuklarının bağlanması için USB 2.0.
Yazılım güncellemesi için bilgisayar bağlantı noktası

TÜRKÇE

AC Smart Premium'un özellikleri ve fonksiyonları aşağıdaki gibidir.
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Hazırlık

Numara

TÜRKÇE

⑪

Öğe

Açıklama

Güç AÇMA/KAPATMA

yy AC Smart Premium LCD arka ışığını kontrol etmek için
10 saniyenin altında basın.
yy AC Smart Premium'u sıfırlamak için 10 saniye veya
daha uzun basın.
yy AC Smart Premium'u uzun süre kullanmayacağınız
durumlarda LCD arka ışık ömrünü uzatmak için
ürünün kapatılması önerilir.

Hazırlık
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Yükleniyor ve Yapılandırma
Yükleniyor
AC Smart Premium'u kullanmak için AC Smart Premium'un iç ünite, havalandırma, DI/DO, DOKIT,
AWHP ve AHU gibi cihazlarla iletişim kurabileceği bir ortam oluşturun. Bu cihazları kaydetmek için
AC Smart Premium'u kullanın.
AC Smart Premium aşağıdaki sırada kurulmalıdır:

ADIM 1. Yükleniyor ortamını kontrol edin ve cihaz adresini
yapılandırın.
AC Smart Premium'u kurmadan önce arabirimle bağlanmış cihazlara karşı ağ
yapılandırmasını kontrol edin ve her bağlı cihaz için özel bir adres atayın.

ADIM 2. PI485'i AC Smart Premium'a bağlayın.
PI485'i AC Smart Premium'a bağlamak için bir RS485 kablosu kullanın.

ADIM 3. Oturum açın ve cihazı kaydedin.
AC Smart Premium'da oturum açın ve adresleri ayarlanmış cihazları kaydedin.

Dikkat
AC Smart Premium kurulumu bir uzman tarafından yapılmalıdır. Yükleniyor için mutlaka nitelikli
bir mühendis ile irtibat kurun. Yükleniyora ilişkin bir sorunuz veya talebiniz varsa, yetkili bir LG
servis merkezindeki ve LG Electronics'teki bir kurulum uzmanıyla irtibat kurun.

TÜRKÇE

Bu bölümde AC Smart Premium'un nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
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Hazırlık

Yükleniyor ortamını kontrol edin ve cihaz adresini yapılandırın

TÜRKÇE

AC Smart Premium, (iç üniteler, havalandırmalar, DI/DO'ları, DOKIT'leri, AWHP'ler ve AHU'lar dahil)
128 odaya kadar bağlanabilir.
Aşağıda AC Smart Premium'un bu gibi cihazlara bağlanmasına ilişkin bir örnek gösterilmektedir.
AC Smart Premium'u PI485'e bağlanır ve iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak için
RS485 kullanır. AC Smart Premium'a bağlanacak cihazlara (iç üniteler, havalandırmalar, DI/DO'lar,
DOKIT'ler, AWHP'ler, AHU'lar) özel adresler atayın. Adresler 00 ila FF arasında seçilebilecek onaltılı
sayılardır.
Güç Dağıtım
Göstergesi

watt-saat ölçer

Dış Mekan Üniteleri

İç Mekan
Cihazları 1

İç Mekan
Cihazları 2

İç Mekan
Cihazları 3

Yapılandırma
Adresi: 01

Yapılandırma
Adresi: 02

Yapılandırma
Adresi: 03

CH2
CH1
AC Smart Premium
Havalandırma

Yapılandırma
Adresi: 11

DI/DO, DOKIT

Yapılandırma
Adresi: 21

Yapılandırma
Adresi: 31

...

AWHP

AHU
Yapılandırma
Adresi: 41

Hazırlık
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Notlar

yy İç üniteler, havalandırmalar, DI/DO'lar, DOKIT'ler, AWHP'ler ve AHU'lar için aynı tip cihazlar
içerisinde eş adresler atayamazsınız. Aynı tip cihazlar için farklı adresler atayın. (iç ünite ve
DOKIT aynı adresi kullanamaz.)
yy PDI ile bağlandığında PDI ile kullanılabilir Her aygıt benzersiz bir adres olarak ayarlanmalıdır.
Cihazlar hakkında daha fazla bilgi PDI kullanılabilir için, PDI kılavuzuna bakın.

TÜRKÇE

yy LG Electronics tarafından garanti edilen izin verilen maksimum iletişim mesafesi 1.000
metredir. Bu, AC Smart Premium ve en uzak cihaz arasındaki mesafenin 1.000 metreyi
geçmemesi gerektiğini gösterir. İletişim kablosunun 0.75 karesi veya üzerini kullanması
önerilir.
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Hazırlık

AC Smart Premium'un RS485 bağlantısı

TÜRKÇE

Bir AC Smart Premium maksimum 128 iç üniteye sahip olabilir. Bağlanacak çok sayıda dış ünite
bulunması durumunda bunları bir veriyoluna bağlayın. Aksi halde AC Smart Premium hatalı
çalışabilir.

<İyi örnek: Bağlantıdan RS485 VERİYOLU>

<Kötü örnek: Bağlantıdan RS485 YILDIZI>

Notlar
RS485 iletişim hattına bağlanabilecek maksimum düğüm sayısı.
yy Multi V
1 RS485 hattına maksimum 16 düğüm bağlanabilir.
yy Çoklu/Tekli
1 RS485 hattına maksimum 32 düğüm bağlanabilir.
yy ERV
1 RS485 hattına maksimum 32 düğüm bağlanabilir.

Hazırlık
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AC Smart Premium'a bağlayın

1.

AC Smart Premium için bir yer seçin.
• AC Smart Premium'u sabitlemeden önce bu alanın AC Smart Premium, bir RS485 kablosu,
güç kablosu ve UTP kablosu kurulumu için uygun olup olmadığını kontrol edin.

2.

AC Smart Premium'un arka panelini RS485 kablosunun bulunduğu duvara sabitleyin.

3.

RS485 kablosunu arka panelin üstünden uzatın.

TÜRKÇE

AC Smart Premium'u ve kablolarını aşağıdaki şekilde kurabilirsiniz.
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Hazırlık

4.

AC Smart Premium'un arkasında bulunan RS485 kablosunu RS485 terminaline bağlayın.

TÜRKÇE
Dikkat
RS485 kablosu önceliğe sahiptir, bu nedenle kabloları bağlarken kutupluluğu korumaya
dikkat edin.

5.

AC Smart Premium ile sağlanan ağ fonksiyonlarını (e-posta iletimi ve web kontrolü) kullanmak
için bir UTP kablosunu AC Smart Premium'un arkasındaki LAN bağlantı noktasına bağlayın.

Hazırlık

6.

19

AC Smart Premium'un arkasında, güç adaptörünü güç girişine bağlayın.

TÜRKÇE

Adaptör, A.B.D.'de satılan AC Smart ambalajıyla birlikte verilmemektedir.

Notlar
Güç kablosunu güç girişinin altında bulunan güç kablosu askısına asabilirsiniz.

7.

AC Smart Premium'un altında, güç ablosunu güç girişine bağlayın.

Notlar
A.B.D. dışında bazı ülkelerde ürünle birlikte verilen adaptörü kullanarak AC Smart Premium'a
12V'lik güç bağlayabilirsiniz. Gerekli ise AC Smart Premium'a 24V'lik güç bağlayın.
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Hazırlık

8.

Ana gövdenin üzerindeki kancayı duvara monteli arka panelin üzerine taktıktan sonra lütfen ana
gövdenin üst kısmını KANCA işareti yanana kadar ileriye doğru ittirin.

TÜRKÇE
Dikkat
Lütfen düşmesini önlemek için ünitenin altındaki 2 noktayı vidalayın.

Notlar
Ürünün sökülmesi
2 vidayı gövdenin alt kısmında ayırdıktan sonra düz uçlu tonavida kullanarak gövdeyi hafifçe
çekin ve ürünü sökmek için gövdeyi kaldırın.

9.

Güç adaptörünün güç kablosunu elektrik fişine bağlayın.

Hazırlık
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Bir acil durdurma düğmesi yapılandırın
DOKIT'ler, AWHP'ler ve AHU'lar) durdurabilir. Yangın algılama sensörü bir yangın algılar ve bağlı
tüm cihazların çalışmasını durduran AC Smart Premium DI1 bağlantı noktasına bir AÇMA sinyali
gönderir.
Acil durdurma düğmesini kullanmadan önce harici yangın algılama sensörünü AC Smart Premium'un
arkasındaki kuru kontak terminalinin DI1 bağlantı noktasına bağlamalısınız (aşağıdaki grafiğe
bakınız).

Dikkat
DI1 bağlantı noktası, bir yangının meydana geldiği durumlar dışında daima açık olmalıdır.

TÜRKÇE

Yangın gibi acil bir durumda AC Smart Premium bağlı tüm cihazları (iç üniteler, havalandırmalar,

22

Hazırlık

Bilgi Giriş Yöntemi
TÜRKÇE

AC Smart Premium bilgi giriş kutusuna dokunun, panelin alt kısmında bir dokunmatik klavye ekrana
gelecektir. Bilgileri girmek için dokunmatik klavyeyi kullanın.

Başlatma
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Başlatma
için cihazların nasıl kaydedileceği açıklanmaktadır.

Ekranın açılması/kapatılması
Aşağıda AC Smart Premium ekranının nasıl açılıp kapatılacağı açıklanmaktadır.

Ekranın açılması
Ekranı aşağıdaki gibi açabilirsiniz.

1.

Ünitenin altındaki güç düğmesine basın.
• Ekran açılır.

• Ekranın kapatılması
Ekranı aşağıdaki gibi kapatabilirsiniz.

1.

Ünitenin altındaki güç düğmesine kısa süre basın.
• Ekran kapanır.

Notlar
AC Smart Premium'u uzun süre kullanmayacağınız durumlarda LCD arka ışık ömrünü uzatmak
için ürünün kapatılması önerilir.

TÜRKÇE

Bu kısımda (AC Smart Premium'u kullanmadan önce) sisteme nasıl bağlanılacağı ve ortam kurulumu
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Başlatma

Yeniden başlatma
TÜRKÇE

Cihaz aşağıdai şekilde yeniden başlatabilirsiniz.

1.

Ünitenin altındaki güç düğmesine basın 10 saniye veya daha fazla basın.
• Cihaz yeniden başlar.

Oturum açma ve oturum kapatma
Aşağıda AC Smart Premium'da nasıl oturum açılacağı/oturumkapatılacağı açıklanmaktadır.
AC Smart Premium ekipman sadece kontrol değil, aynı zamanda Web edilebilir. İnternet adres
çubuğuna başka bir program, merkezi kontrol programı AC Smart Premium kurulumu olmadan AC
Smart Premium nin IP adresini girdiğinizde, Web sunucusu içeriği çeşitli, otomatik olarak yürütülür
etti sen işlevini kullanabilirsiniz.
Kılavuzu, ben AC Smart Premium standart donanım olarak açıklayacağım.

Notlar
yy Sen Adobe Flash Player Web denetimi için kurulacak gerekir.
yy Özel karakter (^), (‘) ve (,) kullanılamaz.

Başlatma
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Oturum Açma
1.
2.

AC Smart Premium'u çalıştırın.
Kimliğinizi ve parolanızı oturum açma penceresine girdikten sonra [Onayla] düğmesine tıklayın.
• Şimdi oturum açmış bulunmaktasınız.

Oturum kapatma
Aşağıdaki şekilde oturum kapatabilirsiniz.

1.

AC Smart Premium ekranın sağ üstündeki [Çıkış] düğmesine dokunun.
• Şimdi oturumu kapatmış bulunmaktasınız.

TÜRKÇE

Aşağıdaki şekilde oturum açabilirsiniz.
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Başlatma

Giriş ekranı düzeni ve özellikleri
TÜRKÇE

Aşağıda giriş ekranı düzeni ve özellikleri açıklanmaktadır.

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

Numara

Öğe

①

Çalışma
Durumu(Üniteler)

②

Zaman

③

Bugünün Takvimi

④

Ana Menü

AC Smart Premium ana menüsünü kullanın.
Giriş ekranına dönün.

⑤

Ana Sayfa

⑥

Görünüm Menüsü

⑦

Geçerli Menü

Açıklama
Tüm cihazların çalıştığını, durduğunu veya daha önce
kontrol edilip edilmediklerini kontrol edin.
Geçerli tarih ve saati kontrol edin.
(Hava durumunu kontrol etmek için İnternet bağlantısına
sahip olmanız gerekir.)
yy Kayıtlı takvimlerin kronolojik sırada olduğunu kontrol
edin.
yy Takvim menüsüne gitmek için [+] düğmesine dokunun.

Aktif menüyü görüntüleyin.
Aktif menünün adını görüntüleyin.

Programın Kullanılması

27

Programın Kullanılması
TÜRKÇE

Aşağıda AC Smart Premium fonksiyonlarının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Kontrol/İzleme
Kontrol/İzleme, birden çok cihazın toplu olarak bir cihaz gibi yönetilmesidir. Aşağıda Kontrol/İzleme
menü seçenekleri açıklanmaktadır.

Kontrol/İzleme ekran düzeni ve özellikleri
Aşağıda Kontrol/İzleme ekranı düzeni ve özellikleri açıklanmaktadır.

①

⑤

②

⑥

③

④

⑦

Numara

Öğe

①

Tümünü Seç/Seçimi
Kaldır

②

[Çizim] Düğmesi

Bir grubun yerleşim planlarını görüntüleyin.

③

[Filtre] Düğmesi

Kontrol durumunu kontrol etmek istediğiniz cihaz
tiplerini seçin.

④

Görünüm Tipini Seç

Açıklama
Bir gruptaki tüm cihazları seçin/seçimi kaldırın.

İzleme ekranı için bir görünüm tipi seçin
(Simge/Basit/Ayrıntılı)
(Görünüm Tipi ile ilgili daha fazla bilgi için 28
sayfasına bakın )
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Öğe

⑤

Grup Listesi

⑥

İzleme Ekranı

TÜRKÇE

Numara

Açıklama
Cihaz grup listelerini kontrol edin.
Bir cihazın kontrol durumunu kontrol edin.

Cihaz Kontrol Kutusu

⑦

yy cihaz kontrol menüsünü görüntüleyin.
yy Cihaz kontrol kutusu, cihaza bağlı olarak farklı
menüler gösterir.
(Cihaz Kontrol Menüsü ile ilgili daha fazla bilgi
için 33 sayfasına bakın )

Görünüm Tipi
Kontrol/İzleme menüsü üç tip görünüme sahiptir (simge, basit ve ayrıntılı). Aşağıda görünüm tipi
ekran düzeni ve özellikleri gösterilmektedir.

Simge
Kontrol durumu simge halinde gösterilir. Cihaz simgesi aşağıdaki düzene ve özelliğe sahiptir.

①
④

②

⑤

③

⑥
Numara

Öğe

Açıklama

①

Çalışma Modu
ve Cihaz Durumu
Simgesi

Simge kutusunun üst kısmındaki renk geçerli çalışma modunu
gösterir ve cihazın durumu bir simge olarak belirtilir.

②

Cihaz Simgesi

③

Geçerli Sıcaklık

Geçerli sıcaklığı görüntüleyin.

④

Çalışma Modu

Cihazın çalışma modunu görüntüleyin.

⑤

İstenen Sıcaklık

İstenen sıcaklığı görüntüleyin.

⑥

Cihaz Adı

Kontrol edilecek cihaz bir simge olarak belirtilir.
Gösterilen cihaz asıl ünite görünümünü yansıtmayabilir.

Cihazın adını görüntüleyin.

Programın Kullanılması
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Basit

①
②

Numara

Öğe

Açıklama

①

Çalışma Modu

Kutunun rengi geçerli çalışma modunu gösterir.

②

Cihaz Simgesi

Kontrol edilecek cihaz bir simge olarak belirtilir.

Ayrıntılar
Tüm kontrol cihazı özellikleri ayrıntılı olarak tablo halinde verilir.

TÜRKÇE

Yalnızca kontrol cihazı ve çalışma modu görüntülenir.
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İzleme ekran renkleri ve simgeler

TÜRKÇE

Simgeye göre kutu renkleri ve çalışma modu
Renk

Simge

Çalışma Modu
Soğutma
Havalandırma, Genel

(Mavi)

Isıtma
Havalandırma, Elektrikli Isıtma

(Turuncu)

Nem giderimi
(Lacivert)

Fan
(Gök Mavisi)

Güç Tasarrufu
(Yeşil)
Otomatik
Havalandırma, Otomatik

(Mor)

-

AÇIK ve Kısa

-

KAPALI ve Açık

-

Hata

(Sarı)

(Gri)

Programın Kullanılması
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Cihaz durumu simgesi
Cihaz Durumu
Filtre Değişimi

Tümünü Kilitle

Pik/Talep Kontrolü

Takvim

Kontrol cihazı simgesi
Simge

Cihaz Tipi
İç Mekan Cihazı

Havalandırmalar

AHU

AWHP

Chiller

DI

DO

DO Kit

TÜRKÇE

Simge
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Cihaz Kontrolü
TÜRKÇE

Cihazları aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde Kontrol/Görüntüleme menü simgesine dokunun.
Grup listesinden kontrol etmek istediğiniz cihaz grubuna dokunun.
• Cihaz izleme ekranı görüntülenir.

3.

Kontrol etmek istediğiniz cihaza dokunun.
• Tüm cihazları seçmek için üstteki

düğmesine tıklayın.

• Ekranın altında cihaz kontrol alanı görüntülenir.

4.

Cihaz kontrol kutusunda cihazın kontrol durumunu ayarlayın.
• Cihaz kontrol kutusunda cihaza bağlı olarak farklı bir menü görüntülenir. Her cihazın kontrol
alanıyla ilgili daha fazla bilgi için 33 sayfasındaki Cihaz Kontrol Menüsü'ne bakın.

5.

Ayarları tamamladığınızda [Uygula] düğmesine dokunun.

Programın Kullanılması

33

Cihaz Kontrol Menüsü

menüsü gösterilmektedir.

İç Mekan Cihazı
Aşağıda iç ünite kontrol menüsü ve özellikleri yer almaktadır.

Öğe
Çalışma

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapalı] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.

Git

[Takvim▶] Düğmesi: Takvim menüsüne gidin.

Oda

Geçerli sıcaklığı görüntüleyin.
Sıcaklığı ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.

Ayar Sıcaklığı

Mod

(Ayarlanabilen maksimum/minimum sıcaklıklar modele bağlı olarak farklılık
gösterebilir.)
yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modunu çalıştırır.
yy [Isitma] Düğmesi: Isıtma Modunu çalıştırır.
yy [Otomati̇ k] Düğmesi: Çalışma ortamı koşullarını değerlendirir ve
otomatik olarak optimum sıcaklığı ayarlar.
yy [Nem Alı] Düğmesi: Yağmurlu mevsimlerde veya nemin yüksek olduğu
zamanlarda nemi giderir. Bu menüde sıcaklığı ayarlayamazsınız.
yy [Fan] Düğmesi: Havayı temizler. Bu menüde sıcaklığı ayarlayamazsınız.
[Düşük] Düğmesi: Fan hızını düşürür.
[Orta] Düğmesi: Fan hızını orta düzeye ayarlar.
[Yüksek] Düğmesi: Fan hızını arttırır.
[Otomati̇ k] Düğmesi: Düşük - Orta - Yüksek hızlar arasında geçiş yapar.

Fan Hızı

yy
yy
yy
yy

Salınım

yy [Ayarla] Düğmesi: Otomatik fan salınımını çalıştırır.
yy [Temizle] Düğmesi: Otomatik fan salınımını durdurur.

[Detayar ▶]
Düğmesi

Ayrıntıları kontrol eder.

TÜRKÇE

Kontrol kutusu menüsü, cihaza bağlı olarak farklılık gösterir. Aşağıda cihaza göre kontrol kutusu
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• İç ünite ince ayar kontrolü

TÜRKÇE
Öğe
Çalışma
Set

Mod

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapalı] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
Sıcaklığı ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modunu çalıştırır.
yy [Isitma] Düğmesi: Isıtma Modunu çalıştırır.
yy [Otomati̇ k] Düğmesi: Çalışma ortamı koşullarını değerlendirir ve otomatik
olarak optimum sıcaklığı ayarlar.
yy [Nem Alı] Düğmesi: Yağmurlu mevsimlerde veya nemin yüksek olduğu
zamanlarda nemi giderir. Bu menüde sıcaklığı ayarlayamazsınız.
yy [Fan] Düğmesi: Havayı temizler. Bu menüde sıcaklığı ayarlayamazsınız.
[Düşük] Düğmesi: Fan hızını düşürür.
[Orta] Düğmesi: Fan hızını orta düzeye ayarlar.
[Yüksek] Düğmesi: Fan hızını arttırır.
[Otomatik] Düğmesi: Düşük - Orta - Yüksek hızlar arasında geçiş yapar.

Fan Hızı

yy
yy
yy
yy

Salınım

yy [Ayarla] Düğmesi: Otomatik fan salınımını çalıştırır.
yy [Temizle] Düğmesi: Otomatik fan salınımını durdurur.

Filter Alarm

Filtre değiştirme alarmını devre dışı bırakmak için Devre dışı düğmesine
dokunun. (Diğer modeller için, doğru çalışmayabilir.)
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Açıklama

Kısmi Kilit

yy [HardLock] Düğmesi: Tüm özellikler için uzaktan kumandayı devre dışı
bırakır.
yy [Temizle] Düğmesi: Tüm özelliklerin kilidi açılır.
yy [Mod Kilidi] Düğmesi: Yerel mod ayarı için uzaktan kumandayı devre dışı
bırakır.
yy [Temizle] Düğmesi: Mod kilidi açılır.
yy [Fan Kilidi] Düğmesi: Yerel fan hız ayarı için uzaktan kumandayı devre
dışı bırakır.
yy [Temizle] Düğmesi: Fan hız kilidi açılır.
yy [Sıcaklık Kilidi] Düğmesi: Yerel sıcaklık ayarı için uzaktan kumandayı
devre dışı bırakır.
yy [Temizle] Düğmesi: Sıcaklık kilidi açılır.

Sıcaklık
Aralığını
Ayarlayın
[2Ayar noktası]
Düğmesi

Sıcaklık sınırını ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
Seçilen sıcaklık aralığı içerisinde soğutma ve ısıtma arasında geçiş yapar.

• İç mekan 2 Ayar noktası (OtomatikÇalışma Modu)

Öğe

Açıklama
(Otomatik değiştrime fonksiyonu "Isı Geri Kazanım" modeliyle birlikte verimli
şekilde çalışır. Diğer modellerde uygun şekilde çalışmayabilir.)

AutoChangeOver

Uygun oda sıcaklığını muhafaza etmek adına çalışma modunu otomatik
olarak değiştirmek için otomatik değiştirme fonksiyonunu kullanın.
yy [Açık] Düğmesi: Otomatik Değiştirme Etkin
yy [Kapalı] Düğmesi: Otomatik Değiştirme Devre Dışı

TÜRKÇE

Öğe
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Öğe

Açıklama

TÜRKÇE

Alt

Sıcaklık aralığı alt sınırını ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
(18°C~30°C / 64°F~86°F).

Üst

Sıcaklık aralığı üst sınırını ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
(18°C~30°C / 64°F~86°F).
(Setback fonksiyonu "Isı Geri Kazanım" modeliyle birlikte verimli şekilde
çalışır. Diğer modellerde uygun şekilde çalışmayabilir.)

Setback

İç ünite kapalı olduğu zaman uygun oda sıcaklığını kontrol etmek için
setback fonksiyonunu ayarlayın.
yy [Açik] Düğmesi: Sıcaklık sınırları etkin
yy [Kapali] Düğmesi: Sıcaklık sınırları devre dışı

Soğutma
Başlangış
Sıcaklığı
Isıtma Başlangıç
Sıcaklığı

Soğutma çalışma sıcaklığını (21°C~40°C / 70°F~104°F) ayarlamak için [▲]/
[▼] düğmelerine dokunun.
Isıtma çalışma sıcaklığını (1°C~20°C / 34°F~68°F) ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerine dokunun.
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Havalandırmalar

Öğe
Çalışma

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapalı] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.

Git

[Takvim▶] Düğmesi: Takvim menüsüne gidin.

Oda

Geçerli sıcaklığı görüntüleyin.

Ayar Sıcaklığı

Mod

Fan Hızı

[Detaylar ▶]
Düğmesi

İstenen sıcaklığı (havalandırma etkin değildir) ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerine dokunun.
yy [Otomati̇ k] Düğmesi: Çalışma ortamı koşullarını değerlendirir ve otomatik
olarak optimum sıcaklığı ayarlar.
yy [Isi Değiştirici] Düğmesi: Hava beslemesi ve emisyonların tamamu ısı
eşanjöründen havalandırılır.
yy [Normal] Düğmesi: Isı eşanjöründen geçmeden emisyonları havalandırın.
yy
yy
yy
yy

[Düşük] Düğmesi: Fan hızını düşürür.
[Yüksek] Düğmesi: Fan hızını arttırır.
[Süper] Düğmesi: Maksimum fan hızı.
[Otomati̇ k] Düğmesi: Düşük - Orta - Yüksek hızlar arasında geçiş yapar.

Kontrol ayrıntıları.

TÜRKÇE

Aşağıda havalandırma kontrol menüsü ve özellikleri yer almaktadır.
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• Havalandırma İnce Ayar Kontrolü

TÜRKÇE
Öğe
Çalışma
Set

Mod

Fan Hızı

Kısmi Kilit

Ek Fonksiyon

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapali] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
İstenen sıcaklığı (havalandırma etkin değildir) ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerine dokunun.
yy [Otomati̇ k] Düğmesi: Çalışma ortamı koşullarını değerlendirir ve otomatik
olarak optimum sıcaklığı ayarlar.
yy [Isi Değiştirici] Düğmesi: Hava beslemesi ve emisyonların tamamu ısı
eşanjöründen havalandırılır.
yy [Normal] Düğmesi: Isı eşanjöründen geçmeden emisyonları havalandırın.
yy
yy
yy
yy

[Düşük] Düğmesi: Fan hızını düşürür.
[Yüksek] Düğmesi: Fan hızını arttırır.
[Süper] Düğmesi: Maksimum fan hızı.
[Otomati̇ k] Düğmesi: Düşük - Orta - Yüksek hızlar arasında geçiş yapar.

yy [Ayarla] Düğmesi: Tüm özellikler için uzaktan kumandayı devre dışı
bırakır.
yy [Temizle] Düğmesi: Kilidi devre dışı bırakır.
yy [Eco] Düğmesi: Mümkün olan en verimli yöntemle çalışarak enerji
tüketimini azaltır.
yy [Hızlı] Düğmesi: Odanın kirlenmiş veya nemli havasının diğer alanlara
girmesini önlemek için maksimum performansta çalışır.
yy [Temizle] Düğmesi: Güç tasarrufunu / hızlı çalışmayı devre dışı bırakır.
yy [Isıtıcı Açık] Düğmesi: Odayı ısıtmak için ısıtıcı fonksiyonunu etkinleştirir.
yy [Isıtıcı Kapalı] Düğmesi: Isıtıcı fonksiyonunu devre dışı bırakır.
A.B.D. gibi bazı ülkelere göre bazı ilave fonksiyonlar sağlanmayabilir.
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Doğrudan genişlemeli havalandırma

Öğe
Çalışma

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapalı] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.

Git

[Takvim▶] Düğmesi: Takvim menüsüne gidin.

Oda

Geçerli sıcaklığı görüntüleyin.

Ayar Sıcaklığı

Mod

Fan Hızı

[Detaylar ▶]
Düğmesi

Sıcaklığı ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
yy [Otomati̇ k] Düğmesi: Çalışma ortamı koşullarını değerlendirir ve otomatik
olarak optimum sıcaklığı ayarlar.
yy [Isi Değiştirici] Düğmesi: Hava beslemesi ve emisyonların tamamu ısı
eşanjöründen havalandırılır.
yy [Normal] Düğmesi: Isı eşanjöründen geçmeden emisyonları havalandırın.
yy
yy
yy
yy

[Düşük] Düğmesi: Fan hızını düşürür.
[Yüksek] Düğmesi: Fan hızını arttırır.
[Süper] Düğmesi: Maksimum fan hızı.
[Otomati̇ k] Düğmesi: Düşük - Orta - Yüksek hızlar arasında geçiş yapar.

Kontrol ayrıntıları.

TÜRKÇE

Aşağıda doğrudan genişlemeli havalandırma kontrol menüsü ve özellikleri yer almaktadır.
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• Doğrudan Genişlemelei Havalandırma İnce Ayar Kontrolü

TÜRKÇE
Öğe
Çalışma
Set

Mod

Fan Hızı

Kısmi Kilit

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapali] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
Sıcaklığı ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
yy [Otomati̇ k] Düğmesi: Çalışma ortamı koşullarını değerlendirir ve otomatik
olarak optimum sıcaklığı ayarlar.
yy [Isi Değiştirici] Düğmesi: Hava beslemesi ve emisyonların tamamu ısı
eşanjöründen havalandırılır.
yy [Normal] Düğmesi: Isı eşanjöründen geçmeden emisyonları havalandırın.
yy
yy
yy
yy

[Düşük] Düğmesi: Fan hızını düşürür.
[Yüksek] Düğmesi: Fan hızını arttırır.
[Süper] Düğmesi: Maksimum fan hızı.
[Otomati̇ k] Düğmesi: Düşük - Orta - Yüksek hızlar arasında geçiş yapar.

yy [Ayar] Düğmesi: Tüm özellikler için uzaktan kumandayı devre dışı bırakır.
yy [Temizle] Düğmesi: Kilidi devre dışı bırakır.
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Açıklama

Ek Fonksiyon

yy [Eco] Düğmesi: Mümkün olan en verimli yöntemle çalışarak enerji
tüketimini azaltır.
yy [Hızlı] Düğmesi: Odanın kirlenmiş veya nemli havasının diğer alanlara
girmesini önlemek için maksimum performansta çalışır.
yy [Temizle] Düğmesi: Güç tasarrufunu / hızlı çalışmayı devre dışı bırakır.
yy [Isıtıcı Açık] Düğmesi: Odayı ısıtmak için ısıtıcı fonksiyonunu etkinleştirir.
yy [Isıtıcı Kapalı] Düğmesi: Isıtıcı fonksiyonunu devre dışı bırakır.
yy [Nem Açık] Düğmesi: Oda nem kontrolü için nemlendirici fonksiyonunu
etkinleştirir.
yy [Nem Kapalı] Düğmesi: Nemlendirici fonksiyonunu devre dışı bırakır
(etkin değil).
A.B.D. gibi bazı ülkelere göre bazı ilave fonksiyonlar sağlanmayabilir.

Klima

yy
yy
yy
yy

[Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modunu çalıştırır.
[Isitma] Düğmesi: Isıtma Modunu çalıştırır.
[Otomati̇ k] Düğmesi: Otomatik Mod'u çalıştırır.
[Durdur] Düğmesi: Havalandırma fonksiyonu durdurur.

TÜRKÇE

Öğe
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AHU

TÜRKÇE

Aşağıda AHU kontrol menüsü ve özellikleri yer almaktadır.

Öğe
Çalışma

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapalı] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.

Git

[Takvim▶] Düğmesi: Takvim menüsüne gidin.

Oda

Geçerli sıcaklığı görüntüleyin.

Ayar Sıcaklığı

Mod

Sıcaklığı ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
[Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modunu çalıştırır.
[Isitma] Düğmesi: Isıtma Modunu çalıştırır.
[Fan] Düğmesi: Havayı temizler.
[Nem Alı] Düğmesi: Yağmurlu mevsimlerde veya nemin yüksek olduğu
zamanlarda havadaki nemi giderir.
yy [Ekonomi] Düğmesi: Mümkün olan en verimli yöntemle çalışarak enerji
tüketimini azaltır.
yy
yy
yy
yy

Otomatik
Havalandırma

yy [Ayar] Düğmesi: Soğutma veya ısıtma sırasında CO2 konsantrasyon
seviyesi artarsa, CO2 konsantrasyon seviyesini düşürmek için dış hava
hacmini arttırın.
yy [Temizle] Düğmesi: Otomatik Havalandırma'yı devre dışı bırakır.

Nemlendirme

yy [Ayar] Düğmesi: Nemlendirici fonksiyonunu etkinleştirir.
yy [Temizle] Düğmesi: Nemlendirici fonksiyonunu dışı bırakır.

[Detaylar ▶]
Düğmesi

Kontrol ayrıntıları.
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• AHU İnce Ayar Kontrolü

TÜRKÇE

Öğe
Çalışma
Ayar

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapali] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
Sıcaklığı ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.

Mod

[Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modunu çalıştırır.
[Isitma] Düğmesi: Isıtma Modunu çalıştırır.
[Fan] Düğmesi: Havayı temizler.
[Nem Alı] Düğmesi: Yağmurlu mevsimlerde veya nemin yüksek olduğu
zamanlarda havadaki nemi giderir.
yy [Ekonomi] Düğmesi: Mümkün olan en verimli yöntemle çalışarak enerji
tüketimini azaltır.

Otomatik
Havalandırma

yy [Ayar] Düğmesi: Soğutma veya ısıtma sırasında CO₂ konsantrasyon
seviyesi artarsa, CO₂ konsantrasyon seviyesini düşürmek için dış hava
hacmini arttırın.
yy [Temizle] Düğmesi: Otomatik Havalandırma'yı devre dışı bırakır.

CO2(ppm)

100 ppm aralıklarla istenen karbon dioksit emisyon seviyesini 500 ppm ila
1,500 ppm arasında ayarlamak için [▲]/[▼] düğmelerini kullanın (CO₂ bazı
modellerde ayarlanamaz.).

Nemlendirme
Nem(%)
Kısmi Kilit
OA Damperi

yy
yy
yy
yy

yy [Ayar] Düğmesi: Nemlendirici fonksiyonunu etkinleştirir.
yy [Temizle] Düğmesi: Nemlendirici fonksiyonunu dışı bırakır.
%1'lik aralıklarla istenen nemi %40 ila %60 arasında ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerini kullanın.
yy [Ayar] Düğmesi: Tüm özellikler için uzaktan kumandayı devre dışı bırakır.
yy [Temizle] Düğmesi: Kilidi devre dışı bırakır.
1°'lik aralıklarla OA damperini 0° ila 90° arasında ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerini kullanın.
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Öğe

Açıklama

TÜRKÇE

EA Damperi

1°'lik aralıklarla EA damperini 0° ila 90° arasında ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerini kullanın.

Mix Damperi

1°'lik aralıklarla karışım damperini 0° ila 90° arasında ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerini kullanın.

DO Kit
Aşağıda DOKIT kontrol menüsü ve özellikleri yer almaktadır.

Öğe
Çalışma
Git

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapalı] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
[Takvim▶] Düğmesi: Takvim menüsüne gidin.

AWHP
Aşağıda AWHP kontrol menüsü ve özellikleri yer almaktadır.

Öğe
Çalışma
Git
Mod

Hava/Su
Sıcaklığı
Sıcak Su
Sıcaklığı

Açıklama
yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapalı] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
[Takvim▶] Düğmesi: Takvim menüsüne gidin.
yy [Otomati̇ k] Düğmesi: Çalışma ortamı koşullarını değerlendirir ve otomatik
olarak optimum sıcaklığı ayarlar.
yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modunu çalıştırır.
yy [Isitma] Düğmesi: Isıtma Modunu çalıştırır.
(Ürüne bağlaı olarak hava veya su sıcaklığı olarak gösterilir.)
Hava/su sıcaklığını ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
Su ısıtıcı sıcaklığını ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
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Öğe

Açıklama
Kontrol ayrıntıları.

TÜRKÇE

[Detaylar ▶]
Düğmesi

• AWHP İnce Ayar Kontrolü

Öğe

Açıklama

Çalışma

yy [Açik] Düğmesi: Cihaz çalışmasını başlatır.
yy [Kapali] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.

Sıcak Su

yy [Açik] Düğmesi: Sıcak su fonksiyonunu etkinleştirir.
yy [Kapali] Düğmesi: Sıcak su fonksiyonunu devre dışı bırakır.

Kısmi Kilit

yy [Ayar] Düğmesi: Tüm özellikler için uzaktan kumandayı devre dışı bırakır.
yy [Temizle] Düğmesi: Kilidi devre dışı bırakır.

Mod

yy [Otomati̇ k] Düğmesi: Çalışma ortamı koşullarını değerlendirir ve otomatik
olarak optimum sıcaklığı ayarlar.
yy [Soğutma] Düğmesi: Soğutma Modunu çalıştırır.
yy [Isitma] Düğmesi: Isıtma Modunu çalıştırır.

Hava/Su
Sıcaklığı
Sıcak Su
Sıcaklığı
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(Ürüne bağlaı olarak hava veya su sıcaklığı olarak gösterilir.)
Hava/su sıcaklığını ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
Su ısıtıcı sıcaklığını ayarlamak içi [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
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DO

TÜRKÇE

Aşağıda DO kontrol menüsü ve özellikleri yer almaktadır.

Öğe
Çalışma
Git

Açıklama
yy [Kisa] Düğmesi: Kısa sinyal çıkışı.
yy [Açik] Düğmesi: Açık sinyal çıkışı.
[Takvim▶] Düğmesi: Takvim menüsüne gidin.
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Yerleşim Planının Kaydedilmesi

planlarını kaydedebilirsiniz. Yerleşim planında bir cihazın kuruluduğu yerin yanı sıra alan bilgilerini de
kaydedebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Kontrol/Görüntüleme] menü simgesine dokunun.
Grup listesinden izlemek istediğiniz cihaz grubunu seçin.
• Cihaz izleme ekranı görüntülenir.

3.

[Çizim] düğmesine dokunun.

4.

[Düzenle] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

Kontrol/İzleme menüsünde her cihazı ve cihaz grubunu tanımlamak ve yerini belirlemek için yerleşi
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5.

[Çizim Ekle] düğmesine dokunun.
• Yerleşim Planı Aç penceresi görüntülenir.

TÜRKÇE
6.

Yerlişim Planı Aç penceresinden istenen yerleşim planını seçin ve ardından [Onayla] düğmesine
tıklayın.
• Yerleşim planı resmi görüntülenir.

Notlar
Dosya adı Kore dilinde ise yerleşim planını açamazsınız. İngilizce dosya adları kullanın.
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7.

49

Cihaz listesinde yerleşim planında görüntülemek istediğiniz bir cihaz seçin ve planda cihaz
konumuna dokunun.

8.

Yerleşim planı kaydını tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.

Notlar
yy Bir yerleşim planı eklemek için yalnızca jpg, gif veya png dosya formatlarını kullanabilirsiniz.
yy Bir yerleşim planı eklemek için 2MB veya altında bir resim boyutu önerilir.

TÜRKÇE

• Bir cihazı plandan silmek için simgesine çift dokunun.
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Yerleşim Planının Kontrol Edilmesi

TÜRKÇE

Kontrol/İzleme menüsünde yerleşim planlarını kontrol edebilirsiniz. Yerleşim planında bir cihazın
kuruluduğu yerin yanı sıra alan bilgilerini de kaydedebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Kontrol/Görüntüleme] menü simgesine dokunun.
Grup listesinden izlemek istediğiniz cihaz grubunu seçin.
• Cihaz izleme ekranı görüntülenir.

3.

[Çizim] düğmesine dokunun.
• Kayıtlı yerleşim planı görüntülenir.
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Yerleşim Planının Düzenlenmesi

1.
2.

Ana menüde [Kontrol/Görüntüleme] menü simgesine dokunun.
Grup listesinden izlemek istediğiniz cihaz grubunu seçin.
• Cihaz izleme ekranı görüntülenir.

3.

[Çizim] düğmesine dokunun.

4.

[Düzenle] düğmesine dokunun.

5.

Yerleşim planını değiştirmek için [Değiştir] düğmesine dokunun.
• Yerleşim Planı Aç penceresi görüntülenir.

6.

Yerlişim Planı Aç penceresinden istenen yerleşim planını seçin ve ardından [Onayla] düğmesine
tıklayın.
• Yerleşim planı resmi görüntülenir.

TÜRKÇE

Kayıtlı bir yerleşim planını düzenleyebilirsiniz.
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7.

Bir cihazın konumunu değiştirmek için cihazın simgesine dokunun ve ardından cihazı taşımak
istediğiniz konuma dokunun.

TÜRKÇE
8.

Yerleşim planı düzenlemesini tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.

Notlar
yy Bir yerleşim planı eklemek için yalnızca jpg, gif veya png dosya formatlarını kullanabilirsiniz.
yy Bir yerleşim planı eklemek için 2MB veya altında bir resim boyutu önerilir.
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Yerleşim Planının Silinmesi

1.
2.

Ana menüde [Kontrol/Görüntüleme] menü simgesine dokunun.
Grup listesinden izlemek istediğiniz cihaz grubunu seçin.
• Cihaz izleme ekranı görüntülenir.

3.

[Çizim] düğmesine dokunun.
• Kayıtlı yerleşim planı görüntülenir.

4.
5.

[Düzenle] düğmesine dokunun.

6.

Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.

Bir yerleşim planını silmek için [Sil] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

Kayıtlı bir yerleşim planını silebilirsiniz.
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Bir Cihazın İzlenmesi
TÜRKÇE

Kayıtlı cihazların kontrol durumunu kontrol edebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Kontrol/Görüntüleme] menü simgesine dokunun.
Grup listesinden izlemek istediğiniz cihaz grubunu seçin.
• Cihaz izleme ekranı görüntülenir.

3.
4.

İzlemek istediğiniz bir cihaza dokunun.
Lütfen izleme ekranında cihaz bilgilerini kontrol edin.
• İzleme ekranındaki bilgiler görünüm tipine bağlı olarak farklı olabilir. Görünüm tipleriyle ilgili
daha fazla bilgi için 28 sayfasındaki Görünüm Tipi kısmına bakın.

5.

Cihazın kontrol durumunu kontrol etmek için [Detaylar ▶] düğmesine dokunun.
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Takvim
takvime göre çalışması gerekiyorsa cihazı yalnızca planlanan zamanlarda çalışacak şekilde
programlayabilirsiniz. Planlanan cihazlar çalışmaları programlanmadığı veya merkezi olarak
yönetilmedikleri sürece etkinleşmez. Bu işlem enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.

Takvim Ekranı düzeni ve özellikleri
Aşağıda Takvim Ekranı düzeni ve özellikleri açıklanmaktadır.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Numara

Öğe

Açıklama

①

[Bugün] Düğmesi

②

Tarihler

yy Seçilen tarihi görüntüler.
yy Önceki/sonraki tarihe gitmek için [◀]/[▶]
düğmelerini kullanın.

③

Görünüm Tipi

yy [W] Düğmesi: Hafta Görünümü'ne geçer.
yy [M] Düğmesi: Ay Görünümü'ne geçer.

④

[Toplam] Düğmesi

⑤

Takvim

⑥

Takvim Listesi

Bugünün tarihini, geçerli haftayı veya geçerli ayı
görüntüleyin.

Tüm takvim listesini görün.
yy Seçilen tarihlerdeki takvimleri görüntüler.
yy Bugünün tarihi daire içerisine alınır.
İsme göre kayıtlı takvimleri görüntüler.

TÜRKÇE

Takvim özelliği cihazların davranışını programlamanıza olanak sağlar. Bir cihazın belirli bir
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TÜRKÇE

Numara

Öğe

⑦

[Takvim ekle]
Düğmesi

Açıklama
Yeni takvimler kaydeder.

Takvim Oluşturma
Bir cihaz için bir takvim yapılandırabilir ve ekleyebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Takvim] menü simgesine dokunun.
[Takvim Ekle] Düğmesi.
• Takvim Ekle penceresi açılır.

3.

Grup listesinde bir tavimin uygulandığı bir cihaz seçin.
• Seçilen cihaz kontrol kumanda yapılandırmasının uygulanan cihaz alanında görüntülenir.
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4.
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Cihazı kontrol eden takvim bilgilerini yapılandırın.

TÜRKÇE

Öğe
Takvim Adı

Açıklama
Giriş kutusuna dokunun. Takvime bir ad girmek için görüntülenen
dokunmatik klavyeyi kullanın.

Zaman

yy Saat alanına dokunun ve ardından istenen saati seçmek için [+]/[-]
düğmelerini kullanın.
yy Öğeden sonra veya öğleden önceki dönemi seçmek için [AM]/
[PM] düğmesini kullanın.

Periyod

Dönem alanına dokunun ve ardından istenen dönemi seçmek için [+]/
[-] düğmelerini kullanın.
Tekrar Eden Kalıp alanına dokunun ve istenen kalıbı seçin.

Tekrar Eden
Desen

Gün seç

Gün Seç: Takvimin yerine getirileceği seçilen günler.
Bir kez: bir takvimi seçilen bir tarihte bir kez uygular.
Hergün: Aynı takvimi Hergün uygular.
Ptesi - Cum: Bir takvimi Pazartesiden Cumaya kadar tekrarlayarak
uygular.
yy Ptesi - Ctesi: Bir takvimi Pazartesiden Cumartesiye kadar
tekrarlayarak uygular.
yy
yy
yy
yy

Bir takvimin uygulanması istenen bir güne dokunun.
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5.

Uygulanan cihazın cihaz simgesine dokunun.
• Cihazın kontrol yapılandırma penceresi görüntülenir. Cihaza bağlı olarak kontrol yapılandırma

TÜRKÇE

penceresi farklılık gösterir.

6.

Cihaz kontrol durumunu yapılandırın ve ardından [Onayla] düğmesine dokunun.
• Komut Özeti alanında yapılandırılan kontrol listesi görüntülenir.

7.

Takvim yapılandırmasını tamamlamak için [Onayla] düğmesine dokunun.
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Takvimlerin Kontrol Edilmesi
1.
2.

Ana menüde [Takvim] menü simgesine dokunun.
Tarih alanında bir takvim arama dönemi seçmek için [◀]/[▶] düğmesine dokunun.
• Seçilen tarihe göre takvim sayısı görüntülenir.

3.

Takvim ayrıntılarını kontrol etmek için takvim listesinde kontrol etmek istediğiniz takvime
dokunun.
• Takvim ayrıntıları görüntülenir.

TÜRKÇE

Kayıtlı takvimleri kontrol edebilirsiniz.
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Takvimlerin Düzenlenmesi
TÜRKÇE

Kayıtlı bir takvimin içeriğini aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Takvim] menü simgesine dokunun.
Takvim listesinden değiştirmek istediğiniz takvime dokunun.
• Takvim ayrıntıları görüntülenir.

3.

[Düzenle] düğmesine dokunun.
• Takvim yapılandırma ekranı görüntülenir.

4.

Takvim bilgileri ve cihaz kontrol yapılandırmasını değiştirin ve ardından [Onayla] düğmesine
dokunun.
• Değiştirilen veriler silinecektir.
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Takvimlerin Silinmesi
1.
2.

Ana menüde [Takvim] menü simgesine dokunun.
Takvim listesinden silmek istediğiniz takvime dokunun.
• Takvim ayrıntıları görüntülenir.

3.

[Sil] düğmesine dokunun.

4.

Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.
• Seçilen takvim silinir.

TÜRKÇE

Kayıtlı bir takvimi aşağıdaki şekilde silebilirsiniz.
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Otomatik Mantık
TÜRKÇE

Otomatik Mantık sistemin harici cihazların güç tüketimini otomatik olarak kontrol etmesine olanak
sağlar. Ayrıca iç mekan sıcaklığını dış koşullara göre otomatik olarak düzenlenecek şekilde
ayarlayabilir veya cihazları belirli bir süre zarfında etkinleştirebilirsiniz.

Notlar
Otomatik mantık durumu görünümünde bir cihaz kontrol değeri ayarlarsanız cihaz o değeri esas
alarak çalışabilir.

Pik Kontrolü
Pik kontrolü pik güç tüketimini sınırlar. Hedef çalışma oranını toplam güç tüketimi ayarlı sınırı
geçmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Güç tüketiminin bu sınırı aşmasını önlemek için sistem
otomatik olarak soğutma modunu fan moduna değiştirecek ve ısıtma modunu iptal edecektir.

Notlar
Yükleniyor yerinin özelliklerine bağlı olarak pik kontrolü veya talep kontrolünden bir tanesi
seçilebilir. Ortam > Gelişmiş Ayar > Pik/Talep Ayarı kısmına gidin ve istenen kontrol tipini
seçin.
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Grupların Düzenlenmesi

Aşağıda grupların nasıl oluşturulacağı ve oluşturulan grupların nasıl düzenleneceği açıklanmaktadır.

Grup Ekleme
Aşağıdaki şekilde grup oluşturabilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Pik Kontrolü] menü simgesine dokunun.
[Grubu Düzenle] düğmesine dokunun.
• Ekran Grubu Düzenle görünümüne geçer.

3.

[Grup Ekle] düğmesine dokunun.

Notlar
[Varsayılan grubu uygula] düğmesine dokunarak otomatik olarak Cihaz Yönetimi
menüsünde ayarlı grup ve iç ünite yapılandırmasının esas alındığı bir grup oluşturabilirsiniz.

4.

Grup adı giriş penceresi görüntülendiğinde bir grup adı girmek için dokunmatik klavyeyi kullanın
ve [Onayla] düğmesine dokunun.
• Grup, grup listesine eklenir.

5.

Grup listesinde Adım 4'te eklenen gruba dokunun.

TÜRKÇE

Otomatik mantık kayıtlı cihazları bir grup olarak isimlendirir ve onları grup olarak kontrol eder.
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6.

Kayıtlı olmayan cihaz alanında yeni gruba eklenecek cihaza ve [Ekle] düğmesine dokunun.
• Seçilen cihaz kayıtlı cihaz alanına taşınır.

TÜRKÇE
Notlar
Pik kontrolü yalnızca iç ünite cihazlarıyla sınırlıdır, bu nedenle havalandırma veya AHU gibi
diğer cihazları kaydedemezsiniz.

7.

Grup oluşturma işlemini tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.
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Grup Adının Değiştirilmesi

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Pik Kontrolü] menü simgesine dokunun.
[Grubu Düzenle] düğmesine dokunun.
• Ekran Grubu Düzenle görünümüne geçer.

3.

Grup listesinde adını değiştirmek istediğiniz gruba ve [Yeniden Adlandır] düğmesine dokunun.

4.

Yeni grup adını girmek için dokunmatik klavyeyi kullanın ve [Onayla] düğmesine dokunun.
• Grup adı artık değişmiştir.

TÜRKÇE

Kayıtlı bir grubun adını aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.
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Grupların Silinmesi

TÜRKÇE

Kayıtlı bir grubu silebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Pik Kontrolü] menü simgesine dokunun.
[Grubu Düzenle] düğmesine dokunun.
• Ekran Grubu Düzenle görünümüne geçer.

3.

4.

Grup listesinde silinecek gruba ve [Grubu Sil] düğmesine dokunun.

Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.
• Seçilen grup silinir ve sekme kaldırılır.

Notlar
yy Pik Kontrolü'nde yapılandırılan grup ayrıca Talep Kontrolü'ne de uygulanır.
yy Grup yapılandırmasını cihaz yönetim menüsünde değiştirirseniz Pik Kontrolü'nde yapılandırılan
grup başlatılır.

Programın Kullanılması

67

Pik Kontrolü'nün Yapılandırılması

1.
2.

TÜRKÇE

Pik Kontrolü'nü aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.
Ana menüde [Otomatik Mantık > Pik Kontrolü] menü simgesine dokunun.
Kontrol yapılandırma alanında kontrol durumunu seçin.

①

②

③

④

Numara

Öğe

①

Grup Listesi

⑤

Açıklama
Cihaz grup listesini ve grup önceliğini görüntüler.
Pik Kontrolü yapılandırmasını ve ayrıntıları yapılandırır.

②

Kontrol
Yapılandırma
Alanı

yy Çalışma Durumu
-- [Ortam > Gelişmiş Ayar] kısmında yapılandırılabilir.
-- Öncelik: Grup önceliğine dayalı kontrol
-- Dış Ünite Kontrolü: Dış ünite kapasite sınırına dayalı
kontrol.
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Numara

Öğe

Açıklama
(seçilen Çalışma Durumu - Öncelik Kontrolü)

TÜRKÇE

yy Çalışma
-- [Çalıştır] Düğmesi: Cihazı çalıştırır.
-- [Durdur] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.

②

Kontrol
Yapılandırma
Alanı

yy Vardiya Zaman(Dakika): Çalışmayı değişmeye
zorlamak adına zamanı dakika biriminde ayarlamak
için [▲]/[▼] düğmelerine dokunun.
yy Hedef oran(%): Hedef oranı ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerine dokunun.
yy Çalışma Akimi Orini(%): Geçerli oranı görüntüler.
(seçilen Çalışma Durumu - Dış ünite kapasite kontrolü)
yy Çalışma
-- [Çalıştır] Düğmesi: Cihazı çalıştırır.
-- [Durdur] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
yy Hedef oran(%): Hedef oranı ayarlamak için [▲]/[▼]
düğmelerine dokunun.

3.

③

[Grubu Düzenle]
Düğmesi

④

[İptal] Düğmesi

⑤

[Uygula]
Düğmesi

Bir kontrol grubunu düzenleyin.
Kontrol yapılandırmasını iptal eder.
Kontrol yapılandırmasını uygular.

Yapılandırmayı tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.
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Öncelik Yapıandırması
Ana menüde [Otomatik Mantık > Pik Kontrolü] menü simgesine dokunun.
Grup listesinde söz konusu grubun öncelik simgesine (

) dokunun ve ardından istenen

önceliği seçin.

Notlar
Genel olarak yeni eklenen bir grup en yüksek önceliğe sahiptir. Bir grup eklenirse tüm grupların
önceliğini yeniden yapılandırın.

TÜRKÇE

1.
2.
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Pik Kontrol Durumunun Kontrol Edilmesi

TÜRKÇE

Pik Kontrolü yapılandırma durumunu aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Pik Kontrolü] menü simgesine dokunun.
Pik Kontrolü'nün nasıl yapılandırıldığını kontrol edin.

Öğe

Açıklama
Pik Kontrolleri'ni yapılandırın.
yy Çalışma Durumu
-- [Ortam > Gelişmiş Ayar] kısmında yapılandırılabilir.
-- Öncelik: Grup önceliğine dayalı kontrol
-- Dış ünite kapasite kontrolü: Dış ünite kapasite sınırına dayalı
kontrol.
(seçilen Çalışma Durumu - Öncelik Kontrolü)

Kontrol
Yapılandırma
Alanı

yy Çalışma
-- [Çalıştır] Düğmesi: Cihazı çalıştırır.
-- [Durdur] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
yy Vardiya Zaman(Dakika): Çalışmanın değiştiği devir.
yy Hedef oran(%): Hedef çalışma oranını görüntüler.
yy Çalışma Akimi Orini(%): Geçerli oranı görüntüler.
(seçilen Çalışma Durumu - Dış ünite kapasite kontrolü)
yy Çalışma
-- [Çalıştır] Düğmesi: Cihazı çalıştırır.
-- [Durdur] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
yy Hedef oran(%): Hedef çalışma oranını görüntüler.
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Talep Kontrolü
önleyebilir. Talep kontrolünü güç tüketiminin o sınırı aşacağını tahmin eden programı ayarlarsanız,
enerji tasarrufu yapmak için daha düşük öneme sahip cihazları devre dışı bırakmaya başlayacaktır.

Notlar
yy Yükleniyor yerinin özelliklerine bağlı olarak talep için pik kontrolü veya talep kontrolü
fonksiyonlarından bir tanesi seçilebilir. Ortam > Gelişmiş Ayar > Pik/Talep Ayarlarıı kısmına
gidin ve istenen kontrol tipini seçin.
yy Yükleniyor yerinin özelliklerine bağlı olarak dış ünite kapasite kontrolü için pik kontrolü veya
talep kontrolü fonksiyonlarından bir tanesi seçilebilir.
yy Talep Kontrolü menüsünde yalnızca Talep Kontrolü durumunu kontrol edebilirsiniz. Çalışmayı,
çalışma değiştirme devrini, istenen oranı, geçerli oranı, vb. yapılandıramazsınız.

Notlar
AC Smart Premium, LG talep denetim birimleriyle (PCP-D11A2J) birlikte kullanılabilir ancak diğer
üreticilerin talep denetim birimleriyle birlikte kullanılamaz.

TÜRKÇE

Güç tüketimindeki değişiklikleri gözlemledikten sonra bu özellik güç tüketiminin ayarlı sınırı aşmasını
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Talep Kontrol Durumunun Kontrol Edilmesi

TÜRKÇE

Pik Kontrolü yapılandırma durumunu aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Talep Kontrolü] menü simgesine dokunun.
Talep Kontrolü'nün nasıl yapılandırıldığını kontrol edin.

①

②

Numara

Öğe

Açıklama

①

Talep Denetim
Birimiyle İletişim
Durumu

Talep denetim birimi ve AC Smart Premium arasındaki iletişim
durumunu görüntüler.
Talep yapılandırma ayrıntılarını kontrol eder.

②

Kontrol
Yapılandırma
Alanı

yy Çalışma Durumu
-- [Ortam > Gelişmiş Ayar] kısmında yapılandırılabilir.
-- Öncelik: Grup önceliğine dayalı kontrol
-- Dış Ünite Kontrolü: Dış ünite kapasite sınırına dayalı
kontrol.
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Numara

Öğe

Açıklama

yy Çalışma
-- [Çalıştır] Düğmesi: Cihazı çalıştırır.
-- [Durdur] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
Kontrol
Yapılandırma
Alanı

yy Vardiya Zaman(Dakika): Çalışmanın değiştiği devir.
yy Hedef oran(%): Hedef çalışma oranını görüntüler.
yy Çalışma Akimi Orini(%): Geçerli oranı görüntüler.
(seçilen Çalışma Durumu - Dış ünite kapasite kontrolü)
yy Çalışma
-- [Çalıştır] Düğmesi: Cihazı çalıştırır.
-- [Durdur] Düğmesi: Cihaz çalışmasını durdurur.
yy Hedef oran(%): Hedef çalışma oranını görüntüler.

TÜRKÇE

(seçilen Çalışma Durumu - Öncelik Kontrolü)

②
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Zaman Limit Kontrolü
TÜRKÇE

süre sınırlı çalışma cihazların (iç ünite, havalandırma DOKIT'ler, AWHP'ler ve AHU) ayrı aryı
çalıştığı süre miktarını sınırlar. Cihaz çalışma süresini önceden ayarlayarak bir cihazın ne kadar süre
çalışacağını ve otomatik olarak durmasını kontrol edebilirsiniz.

Grupların Düzenlenmesi
Otomatik mantık kayıtlı cihazları bir grup olarak isimlendirir ve onları grup olarak kontrol eder.
Aşağıda grupların nasıl oluşturulacağı ve oluşturulan grupların nasıl düzenleneceği açıklanmaktadır.

Grup Ekleme
Aşağıdaki şekilde grup oluşturabilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Zaman Limit Kontrolü] menü simgesine dokunun.
[Grubu Düzenle] düğmesine dokunun.
• Ekran Grubu Düzenle görünümüne geçer.

3.

[Grup Ekle] düğmesine dokunun.

Notlar
[Varsatilan Gruba Ekle] düğmesine dokunarak otomatik olarak Cihaz Yönetimi menüsünde
ayarlı grup ve iç ünite yapılandırmasının esas alındığı bir grup oluşturabilirsiniz.

4.

Grup adı giriş penceresi görüntülendiğinde bir grup adı girmek için dokunmatik klavyeyi kullanın
ve [Onayla] düğmesine dokunun.
• Grup, grup listesine eklenir.
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5.
6.

Grup listesinde Adım 4'te eklenen gruba dokunun.
Kayıtlı olmayan cihaz alanında yeni gruba eklenecek cihaza ve [Ekle] düğmesine dokunun.

Notlar
Süre sınırlı çalışma için DI/DO kaydı yapamazsınız.
Grup oluşturma işlemini tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

• Seçilen cihaz kayıtlı cihaz alanına taşınır.

7.
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Grup Adının Değiştirilmesi

TÜRKÇE

Kayıtlı bir grubun adını aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Zaman Limit Kontrolü] menü simgesine dokunun.
[Grubu Düzenle] düğmesine dokunun.
• Ekran Grubu Düzenle görünümüne geçer.

3.

4.

Grup listesinde adını değiştirmek istediğiniz gruba ve [Yeniden Adlandır] düğmesine dokunun.

Yeni grup adını girmek için dokunmatik klavyeyi kullanın ve [Onayla] düğmesine dokunun.
• Grup adı artık değişmiştir.
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Grupların Silinmesi

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Zaman Limit Kontrolü] menü simgesine dokunun.
[Grubu Düzenle] düğmesine dokunun.
• Ekran Grubu Düzenle görünümüne geçer.

3.

Grup listesinde silinecek gruba ve [Grubu Sil] düğmesine dokunun.

4.

Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.
• Seçilen grup silinir ve sekme kaldırılır.

TÜRKÇE

Kayıtlı bir grubu silebilirsiniz.
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Süre Sınırlı Çalışmanın Yapılandırılması

TÜRKÇE

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > Zaman Limit Kontrolü] menü simgesine dokunun.
Grup yapılandırma durumu alanında kontrol edilecek gruba dokunun.
• Cihaz listesi, durum bilgileri ve grup durumuyla ilgili ayrıntılar görüntülenir.

3.

Durum yapılandırma alanında kontrol durumunu seçin.
Öğe

Çalışma

Kapalı Saatler(Saat)
Günler

Açıklama
Süre Sınırlı Çalışmanın başlatılıp başlatılmayacağının
seçilmesi
yy [Çalıştır] Düğmesi: Süre sınırlı çalışmayı başlatır.
yy [Durdur] Düğmesi: Süre sınırlı çalışmayı durdurur.
yy Bir çalışma grubunun çalışma süre sınırını seçin.
yy Grup içerisinde yer alan cihazlar seçilen süre boyunca
çalışır ve ardından otomatik olarak durur.
Süre sınırlı çalışmanın başlatılacağı bir gün seçin.
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4.

79

Grupta süre sınırlı çalışmayı başlatmak için grup yapılandırması çalışma durumu alanında
[Devre dışı] düğmesine dokunun.

5.

Yapılandırmayı tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.

Notlar
Çalışma durdurma bekleme süresini değiştirmek isterseniz bu işlemin uygulanması 15 saniye
sürer.

TÜRKÇE

• Düğme [Etkin] olarak değişir.
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InterLocking
TÜRKÇE

Tüm iç üniteleri ve havalandırmaları durdurmak için sistemi yangın alarmları gibiharici cihazlarla
entegre edebilirsiniz. InterLocking için bir cihaz kalıbı oluşturmalı ve kontrol yapılandırmasını
uygulamalısınız. Aşağıda grupların nasıl bir grup ve kontrol cihazı entegrasonu oluşturulacağı ve
yönetileceği açıklanmaktadır.

Kalıbın Yönetilmesi
Aşağıda entegre cihazların nasıl bir kalıp olarak kaydedileceği ve kayıtlı bir kalıbın nasıl
değiştirileceği veya silineceği açıklanmaktadır.

Kalıp Ekleme
Aşağıdaki şekilde kalıp ekleyebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > InterLocking] menü simgesine dokunun.
[Ekle] düğmesine dokunun.
• Kalıbın oluşturulacağı bir pencere görüntülenir.

3.

Kalıp adı giriş penceresine yeni bir kalıp adı girin ve [Done] düğmesine dokunun.

4.

[Giriş Cihazı] sekmesine tıklayın.

Programın Kullanılması
Kayıtlı olmayan cihaz alanında kaydedilecek cihaza ve [Ekle] düğmesine dokunun.

6.
7.
8.
9.

Giriş cihazı listesinde kontrol etmek istediğiniz cihaza dokunun.

TÜRKÇE

5.
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Kontrol yapılandırma alanında bir kontrol durumunu seçin.
[Çıkış Cihazı] sekmesine tıklayın.
Kayıtlı olmayan cihaz alanında kaydedilecek cihaza ve [Ekle] düğmesine dokunun.

10. Çıkış cihazı listesinde kontrol etmek istediğiniz cihaza dokunun.
11. Kontrol yapılandırma alanında bir kontrol durumunu seçin.
12. Kalıp eklemeyi tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.
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Kalıbın Düzenlenmesi

TÜRKÇE

Bir kalıbı aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Otomatik Mantık > InterLocking] menü simgesine dokunun.
Bir kalıp seçin ve [Düzenle] düğmesine dokunun.
• Kalıp düzenleme ekranı açılır.

3.

Kalıp yapılandırma bilgilerini değiştirin ve [Uygula] düğmesine dokunun.

Kalıbın Silinmesi
Bir kalıbı aşağıdaki şekilde silebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Otomatik Mantık > InterLocking] menü simgesine dokunun.
Silinecek kalıbı seçin ve [Sil] düğmesine dokunun.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.
• Seçilen kalıp silinir.
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InterLocking'in Kontrol Edilmesi
Ana menüde [Otomatik Mantık > InterLocking] menü simgesine dokunun.
Cihaz entegrasonunu kontrol etmek istediğiniz bir kalıba dokunun.
• Kalıpta cihaz entegrasyon durumu görüntülenir.

TÜRKÇE

1.
2.
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İstatistikler
TÜRKÇE

Aşağıda bir cihazın güç tüketimini ve çalışma süresini kontrol eetmek için istatistiklerin ve grafiklerin
nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

İstatistikler Ekran Düzeni ve Özellikleri
Aşağıda istatistikler ekran düzeni ve özellikleri açıklanmaktadır.

①

⑥

②

⑦

Numara

Öğe

①

Grup Listesi

②

İstatistik Öğeleri

③

④

⑧

⑤

⑨

Açıklama
Cihaz grup listesini görüntüler.
yy [Güç] Düğmesi: Sen her grubun güç tüketimi ve
toplam güç tüketimi kontrol edebilirsiniz.
yy [ÇalışmaSüresi] Düğmesi: Bu çalışma süresi ve her
grupta iç ünitelerin toplam çalışma süresini kontrol
edebilirsiniz.

③

Sorgu Birimi

yy [Aylık] Düğmesi: Son dört ay içinde aylık tüketimi
sorgular.
yy [Günlük] Düğmesi: Sorgu süresi içinde günlük tüketim
sorguları.

④

Sorgu Süresi
Seçim Alanı

yy Her gün için istatistik bilgileri sorgulamak istediğiniz
dönem seçer.
yy Başlangıç tarihi bitiş tarihinden önce en fazla 31 gün
olmalıdır.
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Numara

İstatistik Bilgilerini
görüntüler

Açıklama
yy Süreye göre istatistik verileri: Sorgu birimine göre
güç tüketimini veya çalışma süresi istatistiklerini ve
grafiklerini görüntüler.
yy Güç tüketimi: Güç tüketimini ve kullanım süresini
görüntüler.
İstatistik Veri Görünümünün Değiştirilmesi
yy Tablo: Sorgulanan istatistik verilerini bir tablo
formatında gösterir.
yy Grafik: Sorgulanan istatistik verilerini bir grafik
formatında gösterir.

⑥

[Tablo]/[Grafik]
Düğmesi

⑦

[Başlangıç Tarihi]
Düğmesi

⑧

[Email] Düğmesi

Sorgulanan istatistik verilerini Tercihler menüsünde kayıtlı
e-posta adresine gönderir.

⑨

[USB'ye Kaydet]
Düğmesi

İstatistik verilerini bir USB bellek çubuğuna kaydedin.

yy İstatistik Referans Tarihini seçer.
yy Ayarlar > Genel Ayarlar > İik Tarih kısmına gidin.

İstatistiklerin Sorgulanması
Bir cihazın güç tüketimi veya çalışma süresi istatistik verilerini aşağıdaki şekilde sorgulayabilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [İstatistikler] menü simgesine dokunun.
Grup listesinden istediğiniz cihaz grubuna dokunun.
İstediğiniz istatistik öğesinin düğmesine dokunun.
• [Güç] Düğmesi: Sen her grubun güç tüketimi ve toplam güç tüketimi kontrol edebilirsiniz.
• [Çalışma zamani] Düğmesi: Bu çalışma süresi ve her grupta iç ünitelerin toplam çalışma
süresini kontrol edebilirsiniz.

4.

Sorgu süresi seçim alanında istenen süreyi seçmek için tarih düğmesine ve [+]/[-] düğmesine
dokunun.
• Başlangıç tarihi bitiş tarihinden önce günlük için en fazla 31 gün olmalıdır. Aylık için süre son
dört ay sabitlenir.

TÜRKÇE

⑤

Öğe
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5.

İstatistik bilgileri görüntüleme alanında istatistik ayrıntılarını kontrol edin.
• İstatistik bilgileri görünüm tipini değiştirmek için [Tablo] veya [Grafik] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE
6.

İstatistik verilerini e-posta yoluyla göndermek için [Email] düğmesine dokunun. Bir USB bellek
çubuğuna kaydetmek için [USB'ye Kaydet] düğmesine dokunun.

Notlar
İstatistik verileri 6 aya kadar saklanır.

Notlar
yy Çalışma zamani sorgulayabilirsiniz Cihazlar: İç Mekan Cihazı
yy Güç sorgulayabilirsiniz cihazlar: PDI ile kullanılabilir cihazlar
(aygıtlar hakkında daha fazla bilgi için PDI ile kullanılabilir, PDI kılavuzuna bakın.)
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Rapor
TÜRKÇE

Aşağıda cihaz kontrol bilgilerinin veya hata bilgilerinin nasıl sorgulanacağı açıklanmaktadır.

Rapor ekran düzeni ve özellikleri
Aşağıda rapor ekran düzeni ve özellikleri açıklanmaktadır.

①

④
Numara

②

⑤
Öğe

③

⑥

Açıklama
Rapor sorgu öğelerini seçer.

①

Rapor Öğeleri

②

Sorgu Süresi Seçim
Alanı

③

Rapor ayrıntı ekranı
alanı

④

[Raporu Sil]
Düğmesi

yy [Toplam] Düğmesi: Kontrole ve hataya ilişkin tüm
raporları sorgular.
yy [Kontrol] Düğmesi: Yalnızca kontrole ilişkin
raporları sorgular.
yy [Hata] Düğmesi: Yalnızca hataya ilişkin raporları
sorgular.
yy Rapor ayrıntılarını sorgulamak istediğiniz süreyi
seçer.
yy Başlangıç tarihi bitiş tarihinden üç aydan daha önce
olmamalıdır.
Kontrol ve hataya ilişkin raporları görüntüler.
Seçilen raporu siler.
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TÜRKÇE

Numara

Öğe

Açıklama

⑤

[Email Gönder]
Düğmesi

Sorgulanan raporları Tercihler menüsünde kayıtlı
e-posta adresine gönderir.

⑥

[USB'ye Kaydet]
Düğmesi

Sorgulanan raporları bir USB bellek çubuğuna
kaydeder.

Raporun Sorgulanması
Cihaz kontrolü veya hata raporunu aşağıdaki şekilde sorgulayabilirsiniz.

1.
2.

Ana menüde [Rapor] menü simgesine dokunun.
Rapor öğesinde bir raporu sorgulamak istediğiniz öğeye dokunun.
• [Toplam] Düğmesi: Kontrole ve hataya ilişkin tüm raporları sorgular.
• [Kontrol] Düğmesi: Yalnızca kontrole ilişkin raporları sorgular.
• [Hata] Düğmesi: Yalnızca hataya ilişkin raporları sorgular.

3.

Sorgu süresi seçim alanında istenen süreyi seçmek için tarih düğmesine ve [+]/[-] düğmesine
dokunun.
• Başlangıç tarihi bitiş tarihinden üç aydan daha önce olmamalıdır.

4.

Rapor ayrıntıları görüntüleme alanında rapor ayrıntılarını kontrol edin.

5.

Rapor ayrıntılarını e-posta yoluyla göndermek için [Email Gönder] düğmesine dokunun. Bir USB
bellek çubuğuna kaydetmek için [USB'ye Kaydet] düğmesine dokunun.

Dikkat
200 rapora kadar sorgulama yapabilir ve 300 rapora kadar e-posta gönderebilir/USB bellek
çubuğuna kaydedebilirsiniz. 5000 rapora kadar saklanır.
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Yükleniyor
Cihazın Kaydedilmesi
AC Smart Premium'u kurduktan sonra bağlanacak cihazı kaydetmek için AC Smart Premium'da
oturum açın.
AC Smart Premium, bir cihazı bir veya iki yöntem kullanarak kaydedebilir.
• Cihazın Otomatik Olarak Kaydedilmesi
• Cihazın Manüel Olarak Kaydedilmesi

Notlar
Bir cihazı AC Smart Premium'a kaydetmek için yönetici izniyle oturum açmalısınız.
Standar kullanıcı izniyle önceden oturum açtıysanız bu işleme daha fazla devam edemezsiniz.

Cihazın Otomatik Olarak Kaydedilmesi
AC Smart Premium'a bağlı cihazlar otomatik olarak aratılır ve kaydedilir. Bir cihazı aşağıdaki şekilde
otomatik olarak kaydedebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Kurulun] menü simgesine dokunun.
[Yükleniyor] sekmesine dokunun.
[Otomatik Arama] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

Bir cihaz ekleyebilir veya kayıtlı bir cihazın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

90

Programın Kullanılması

4.

Ayarı onaylamanız istendiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.
• Bir cihazın otomatik olarak kaydedilmesi 5 ila 10 dakika sürer.

TÜRKÇE
5.

Aranan cihazları kaydetmek için [Uygula] düğmesine dokunun.
• Cihaz kaydı tamamlanır. 2 DI ve 2 DO Ünite Durumu alanına eklenir.
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Cihazın Manüel Olarak Kaydedilmesi

aşağıdaki şekilde manüel olarak kaydedebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Kurulun] menü simgesine dokunun.
[Yükleniyor] sekmesine dokunun.
Cihaz bilgilerini girin ve [Ekle] düğmesine dokunun.

Öğe

Açıklama
Bir cihaz tipi seçer.

Cihaz Tipi

Ünite Adı
(20 Karakter)

yy IDU(iç ünite,), ODU(Dış ünite,), ERV(havalandırma),
ERV DX(doğrudan genişlemeli tip havalandırma), DI/DO, DOKIT,
AWHP veya AHU
Cihaz adını girin.
yy 20 Karakere Kadar.
Cihazın fiziki adresini girin.

Adres(00~FF)

Model
(20 Karakter)
Kapasite
(5 hane)

4.

yy Bir fiziki adres değeri, 00 ve FF arasında bir sayıdır. Aynı cihaz için
aynı değeri giremezsiniz.
yy İç ünite cihazları ve DOKIT için birbirinin aynı bir değer giremezsiniz.
Cihaz modelini girin.
yy 20 Karakere Kadar.
Cihazın maksimum güç tüketimini girin.
yy 5 Karakere Kadar.
yy Asıl cihazın güç tüketim değeri girilen değeri aşamaz.

Cihazı kaydetmek için [Uygula] düğmesine dokunun.
• Cihaz kaydı tamamlanır.

TÜRKÇE

AC Smart Premium'a bağlı cihazlar kullanıcı tarafından ilgili bilgiler girilerek kaydedilebilir. Bir cihazı
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Cihazın Değiştirilmesi

TÜRKÇE

Kayıtlı cihazların ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Kurulun] menü simgesine dokunun.
[Yükleniyor] sekmesine dokunun.
Cihaz listesinde değiştirilecek cihaza dokunun.
• Cihaz bilgileri giriş kutusunda cihaz bilgileri görüntülenir.

4.

Cihaz bilgilerini girin ve [Üniteyi Değiştir] düğmesine dokunun.
• Değiştirilen cihaz bilgileri uygulanır.

5.

Değişikliği kaydetmek için [Uygula] düğmesine dokunun.

Cihazın Silinmesi
Bir cihazı listeden silmek için bu adımları izleyin.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Kurulun] menü simgesine dokunun.
[Yükleniyor] sekmesine dokunun.
Cihaz listesinde silinecek cihaza ve [Üniteyi Sil] düğmesine dokunun.
Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.
• Seçilen cihaz listeden silinir.

5.

Değişikliği kaydetmek için [Uygula] düğmesine dokunun.
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Cihazın Yönetilmesi

Grup Ekleme
Yeni bir grup eklemek için bu adımları izleyin.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Kurulun] menü simgesine dokunun.
[Gruplaniyor] sekmesine dokunun.
[Grup Ekle] düğmesine dokunun.
Grup adının girileceği pencere görüntülendiğinde bir grup adı girmek için dokunmatik klavyeyi
kullanın ve [Onayla] düğmesine dokunun.
• Grup, grup listesine eklenir.

5.

Gruplaniyor sekmesinde Adım 4'te eklenen gruba dokunun.

TÜRKÇE

Aşağıda sisteme eklenen bir cihazın bilgilerinin nasıl yönetileceği açıklanmaktadır.
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6.

Kayıtlı olmayan cihaz alanında yeni gruba eklenecek cihaza ve [Ekle] düğmesine dokunun.
• Seçilen cihaz kayıtlı cihaz alanına taşınır.

TÜRKÇE
7.

Grup oluşturma işlemini tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.
• Kayıtlı olmayan tüm cihazlar kaydedildiğinde [Uygula] düğmesi etkinleşir.
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Grup Adının Değiştirilmesi

1.
2.
3.

Ana menüde [Kurulun] menü simgesine dokunun.
[Gruplaniyor] sekmesine dokunun.
Cihaz yönetimi listesinde adını değiştirmek istediğiniz gruba ve [Yeniden Adlandır] düğmesine
dokunun.

4.

Yeni grup adını girmek için dokunmatik klavyeyi kullanın ve [Onayla] düğmesine dokunun.
• Grup adı değişir.

TÜRKÇE

Kayıtlı bir grubun adını aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.
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Grupların Silinmesi

TÜRKÇE

Kayıtlı bir grubu silebilirsiniz.

1.
2.
3.

4.

Ana menüde [Kurulun] menü simgesine dokunun.
[Gruplaniyor] sekmesine dokunun.
Cihaz yönetimi listesinde silinecek gruba ve [Grubu Sil] düğmesine dokunun.

Silme işlemini onaylamanız istendiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.
• Seçilen grup silinir ve sekme kaldırılır.
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Tercihler
bir ortamın nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.

Genel Ayar
Aşağıda genel sistem ortamının nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Öğe

Açıklama

Dil

Ekranda görüntülenen dili yapılandırır
(한국어(Korean)/ English/ Italiano/ Españo/ Português/
pусский язык/ Français/ Deutsch Sprache/ Türkçe/ Język Polski).

Zaman Ayarı

Sistem saatini yapılandırır.

Tarih Ayarı

Sistem tarihini yapılandırır.

Sıcaklık Göstergesi
Başlangıç Tarihi
İstatistikleri
1kWh başına ücret
Tatil Ayarı
(Takvimin Çalışmadığı
Gün)
Versiyon Bilgisi

Sıcaklık sistemini yapılandırır.
İstatistik verilerinin sorgulanması için referans tarihi yapılandırır.
1kWh başına ücret ve para birimini yapılandırır.
Takvimlerin uygulanmayacağı günleri seçer.
Geçerli yazılım sürümünü kontrol eder.

TÜRKÇE

Aşağıda kullanıcı uygunluğu için sistem ortamının nasıl yapılandırılacağı ve daha önce yapılandırılan
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Dil

TÜRKÇE

Ekranda görüntülenen dili yapılandırır.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Dil öğesine dokunun.
İstediğiniz bir dile dokunun.
• Seçilen dil sistem dili olarak uygulanır.

Zaman Ayarı
Sistem için kullanılan saati aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Zaman ayarı öğesine dokunun.
Geçerli saati uygulayın ve [Uygula] düğmesine dokunun.
• Saati seçmek için [+]/[-] düğmesine dokunun.
• Öğleden sonra veya öğleden önceki dönemi seçmek için [AM]/[PM] düğmesine dokunun.
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Tarih Ayarı

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Tarih ayarı öğesine dokunun.
Kalıp yapılandırma bilgilerini değiştirin ve [Uygula] düğmesine dokunun.
• Bir tarih seçmek için [+]/[-] düğmesini kullanın.

Sıcaklık Göstergesi
Aşağıdaki şekilde bir sıcaklık sistemi seçebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Sıcaklık göstergesi öğesine dokunun.
İstediğiniz sıcaklık sistemine dokunun.
Santigrat sistemini seçerken Minimum Santigrat(℃) Sıcaklığı penceresinde minimum sıcaklığa
dokunun.

TÜRKÇE

Sistem için kullanılan tarihi aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.
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Başlangıç Tarihi İstatistik

TÜRKÇE

İstatistik Referans Tarihi iç ünitelerin ay bazında çalışma süresinin hesaplandığı tarihtir. Bu tarihten
önceki tarihe ve gelecek ayın aynı tarihine kadar olan çalışma süresi hesaplanır ve istatistik verisi
olarak sunulur. İstatistik Referans Tarihini aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Başlangıç Tarihi İstatistik öğesine dokunun.
İstediğiniz bir tarihi seçmek için [+]/[-] düğmesine ve [Uygula] düğmesine dokunun.

1kWh başına ücret
kWh başına ücresi ve para birimini aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde 1kWh başına ücret öğesine dokunun.
Ücret/kWh yapılandırma bilgilerini yapılandırın ve [Uygula] düğmesine dokunun.
• (1kWh) başına oran: 1kWh başına ücret.
• Para: İstenen para birimini seçmek için [▼] düğmesine tıklayın.
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Tatil Ayarı(Takvimin Çalışmadığı Gün)

İstisnai Tarih Ekleme
İstenen istisnai tarihi aşağıdaki şekilde ekleyebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Tatil ayarı(Takvimin çalışmadığı gün) öğesine dokunun.
• İstisnai Tarih Yapılandırması penceresi açılır.

4.
5.
6.

İstisnai tarih giriş kutusuna istisnai tarih için bir ad girin.
Bir istisnai tarih seçmek için [+]/[-] düğmesini kullanın.
Seçilen istisnai tarihi eklemek için [Ekle] düğmesine tıklayın.
• İstisnai tarih, istisnai tarih listesine kaydedilir.

7.

İstisnai Tarih Yapılandırmasını tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

Aşağıda bir istisnai tarihin nasıl kaydedileceği veya kayıtlı bir tarihin nasıl silineceği açıklanmaktadır.
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İstisnai Tarihin Silinmesi

TÜRKÇE

Kayıtlı bir istisnai tarihi aşağıdaki şekilde silebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Tatil ayarı(Takvimin çalışmadığı gün) öğesine dokunun.
• İstisnai Tarih Yapılandırması penceresi açılır.

4.
5.

İstisnai tarih listesinde bir istisnai tarihe ve [Sil] düğmesine dokunun.
İstisnai Tarih Yapılandırmasını tamamlamak için [Uygula] düğmesine dokunun.

Versiyon Bilgisi
Yazılımın geçerli sürümünü aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Genel Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Versiyon Bilgisi öğesine dokunun.
• Geçerli sistem sürümü bir açılır pencerede görüntülenir.
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Ekran Ayarı

Öğe

Açıklama

Ekran Koruyucu
Ayarları

Bir ekran koruyucunun kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Ekran Koruyucu

Ekran koruyucuda görüntülenecek bilgileri (çalışma durumu)
yapılandırır

Bekleniyor(dakika)
Hoporlör Ayarı
Güç Ayarları Görüntüle
Beklerken Monitörü
Kapatin(dakika)
Ekran Kalibre Ediliyor

Ekran koruyucunun çalışmadan önce bekleyeceği bekleme
süresini seçer.
Bir hoparlörün kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
Monitör güç kapatma fonksiyonunun kullanılıp
kullanılmayacağını belirler
Monitörün kapanmadan önce bekleyeceği bekleme süresini
seçer
Doğru dokunuş için ekran kalibrasyonu

TÜRKÇE

Aşağıda ürün ekranına ilişkin kullanım ortamının nasıl yapılandırılıcağı açıklanmaktadır.
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Ekran Koruyucu Ayarları

TÜRKÇE

Ekran koruyucuyu aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ekran Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Ekran Koruyucu Ayarları öğesine dokunun.
• Etkinleştirin, onay kutusu kırmızı renge döner ve Ekran Koruyucu ve Bekleniyor(dakika)
etkinleştirilir.
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Bekleniyor(dakika)

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ekran Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Bekleme süresi (dakika) öğesine dokunun.
Bekelem Süresi Yapılandırması penceresinde bekleme süresine dokunun.

TÜRKÇE

Ekran koruyucunun çalışmadan önce bekleyeceği bekleme süresini yapılandırabilirsiniz.
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Hoporlör Ayarı

TÜRKÇE

Hoparlör ayarını aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayar listesinde Ekran Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Hoporlör Ayarı öğesine dokunun.
• Etkinleştirin, onay kutusu kırmızı renge döner ve Hoparlör etkinleştirilir.
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Güç Ayarları Görüntüle

şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu fonksiyonu aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ekran Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Güç Ayarları Görüntüle öğesine dokunun.
• Etkinleştirin, onay kutusu kırmızı renge döner ve Beklerken Monitörü Kapatin(dakika)
etkinleştirilir.

TÜRKÇE

Dokunmatik ekranın uzun süre kullanılmayacağı durumda monitörü otomatik olarak kapanacak
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Beklerken Monitörü Kapatin(dakika)

TÜRKÇE

Dokunmatik ekranın uzun süre kullanılmayacağı durumda monitörü aşağıdaki gibi otomatik olarak
kapanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ekran Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Beklerken Monitörü Kapatin(dakika) öğesine dokunun.
İstediğiniz bekleme süresine dokunun.

Ekran Kalibre Ediliyor
Ekranı doğru dokunma tepkisi için aşağıdaki şekilde kalibre edebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.

5.

Sol üstte bir çarpı işareti görüntülendiğinde çarpının ortasına dokunun.

Ayarlar listesinde Ekran Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Ekran Kalibre Ediliyor öğesine dokunun.
Ekran kalibrasyonunu başlatmak için [Ekran kalibrasyonunu başlat] düğmesine dokunun.
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Gelişmiş Ayar

Öğe

Açıklama

LGAP Ayarları

yy Master: AC Smart Premium bağımsız olarak kullanılır.
yy Slave: İletişim hattını diğer merkezi denetim birimi ürünleriyle
paylaşır.
(Birden çok AC Smart Premium'un kullanılması durumunda bir tanesi
Master ve diğerleri Slave olarak seçilmelidir. Slave modunda Yükleniyor
menüsündeki bazı Otomatik Arama özellikleri mevcut değildir.)

Peak/Talep Ayarı

yy Pik Kontrolü: Otomatik mantık menüsünde pik kontrolü
özelliğini kullanabilirsiniz.
yy Talep Kontrolü: Otomatik mantık menüsünde talep kontrolü
özelliğini kullanabilirsiniz.

Çalışma Modu
Ayarla

yy Öncelik Kontrolü: Pik/Talep Kontrolü menüsünde cihazları
grubun önceliğine dayanarak kontrole edin.
yy Dış Ünite Kapasite Kontrolü: Pik/Talep Kontrolü
menüsünde ünite başına dış ünite kapasite oranını kontrole
edin.

Autochangeover/
Setback Ayarı
Sıcaklık Farkı
S/W Güncelle

[+]/[-] düğmelerini kullanın.
yy Bir USB bellek çubuğu kullanarak yazılım güncellemesi.
yy Güncellemeyi tamamlayın ve sistemi yeniden başlatın.

DB Yedekleme

DB'yi bir USB bellek çubuğuna yedekleyin.

DB Geri Yükle

USB bellek çubuğunda saklanan DB'yi sistemi yeniden başlatmak
için kullanın.

TÜRKÇE

Aşağıda cihaz çalışması için gerekli fonksiyonların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
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LGAP Ayarları

TÜRKÇE

AC Smart Premium, bir cihazı kontrol etmek için başka bir merkezi denetim birimi ile arabirimle
bağlanabilir. Diğer cihazlarla arabirim tipini aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Gelişmiş Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde LGAP Ayarı öğesine dokunun.
İstediğiniz bir tipe dokunun.
• Master: AC Smart Premium bağımsız olarak kullanılır.
• Slave: İletişim hattını diğer merkezi denetim birimi ürünleriyle paylaşır.

Notlar
Birden çok AC Smart Premium'un kullanılması durumunda bir tanesi Master ve diğerleri Slave
olarak seçilmelidir.

Peak/Talep Ayarı
Otomatik mantık için kullanılacak bir kontrol tipi seçebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Gelişmiş Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Pik/Talep ayarı öğesine dokunun.
Otomatik mantık için kullanılacak bir kontrol tipine dokunun.
• Pik Kontrol: Otomatik mantık menüsünde pik kontrolü özelliğini kullanabilirsiniz.
• Talep Kontrolü: Otomatik mantık menüsünde talep kontrolü özelliğini kullanabilirsiniz.
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Çalışma Modu Ayarla

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Gelişmiş Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Çalışma Modu Ayarla öğesine dokunun.
İstediğiniz bir çalışma tipine dokunun.

Autochangeover/Setback Ayarı Sıcaklık Farkı
Otomatik değiştirme çalışması için sıcaklık aralığını yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Gelişmiş Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Autochangeover/Setback Ayarı Sıcaklık Farkı öğesine dokunun.
İstediğiniz bir sıcaklık aralığını seçmek için [+]/[-] düğmesine ve [Uygula] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

Çalışma tipini aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.
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S/W Güncelle

TÜRKÇE

Yazılımın geçerli sürümünü aşağıdaki şekilde güncelleyebilirsiniz.

Notlar
Yazılımı güncellemek için ramdisk klasöründe patch.tar dosyasına sahip bir USB bellek
çubuğuna ihtiyacınız vardır.

1.
2.
3.
4.
5.

USB bellek çubuğunu AC Smart Premium'a bağlayın.
Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Gelişmiş Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde S/W Güncelle öğesine dokunun.
Yazılım güncelleme penceresi ekrana geldiğinde [S/W Güncelle] düğmesine dokunun.
• Güncelleme tamamlandığında, program yeniden başlar.
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DB Yedekleme

1.
2.
3.
4.
5.

USB bellek çubuğunu AC Smart Premium'a bağlayın.
Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Gelişmiş Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde DB Yedekleme öğesine dokunun.
DB Yedekleme penceresi ekrana geldiğinde [DB Yedekleme] düğmesine dokunun.

DB Geri Yükle
Sistem veritabanını geri yüklemek için USB bellekte saklanan veritabanını kullanabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.
5.

USB bellek çubuğunu AC Smart Premium'a bağlayın.
Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Gelişmiş Ayar öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde DB Geri Yükle öğesine dokunun.
DB Geri Yükle penceresi ekrana geldiğinde [DB Geri Yükle] düğmesine dokunun.
• DB geri yükleme tamamlandığında, program yeniden başlar.

TÜRKÇE

Sistemde saklanan veritabanını aşağıdaki şekilde USB belleğe yedekleyebilirsiniz.
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Müşteri Ayarı
TÜRKÇE

Kullanıcı ortamlarını yalnızca yönetici hesabı değiştirebilir.

Öğe

Açıklama

Şifreyi Değiştir

Parolayı yalnızca yönetici hesabı değiştirebilir.

Kullanıcı Ekle

30'a kadar yeni sistem kullanıcısı ekleyin.

Kullanıcı Yönetimi

yy [Sil] Düğmesi: Bir kullanıcıyı siler.
yy [Düzenle] Düğmesi: Kullanıcı bilgilerini değiştirir.
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Parolayı Değiştir

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Müşteri Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Şifreyi Değiştir öğesine dokunun.
Geçerli ve yeni parolaları girdikten sonra [Onayla] düğmesine tıklayın.
• Geçerli Şifre: Geçerli parolayı girin.
• Yeni Şifre: Bir kullanıcının istediği yeni parolayı girin.
• Şifreyi yenile: Yeni parolanın doğru şekilde girildiğini onaylamak için yeni parolayı girin.

TÜRKÇE

Yönetici hesabı bir parolayı aşağıdaki şekilde değiştirebilir.
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Kullanıcı Ekle

TÜRKÇE

Aşağıdaki şekilde bir kullanıcı ekleyebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.

5.

Yeni Kullanıcı Ekle penceresi ekrana geldiğinde kullanıcı bilgilerini girin ve [Onayla] düğmesine

Ayarlar listesinde Müşteri Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Kullanıcı Ekle öğesine dokunun.
Sistem parolası giriş penceresi ekrana geldiğinde parolayı girin ve [Onayla] düğmesine tıklayın.

tıklayın.
• ID: E-posta sunucusu için kullanıcı kimliğini girin.
• Şifre: Oturum açma parolasını girin.
• Şifre Onaylandı: Parolayı tekrar girin.
• Kullanıcı Rolü: İstediğiniz kullanıcı iznini seçin
• Erişilebilir Grup: Kontrol edilebilir cihaz grubu seçin

Notlar
Kullanımı kullanıcıya bağlı olarak sınırlıdır.
yy Genel kullanıcı menüsü: otomatik mantık, rapor, cihaz yapılandırması, ayarlar
yy Yönetici menüsü: Ortam Yapılandırmaları

Programın Kullanılması

117

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı Bilgilerinin Silinmesi
Kayıtlı bir kullanıcının bilgilerini aşağıdaki şekilde silebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.

4.

Sistem parolası giriş penceresi ekrana geldiğinde parolayı girin ve [Onayla] düğmesine tıklayın.

Ayarlar listesinde Müşteri Ayarı öğesine dokunun.
Kullanıcı listesinde silmek istediğiniz kullanıcı bilgileri için [Sil] düğmesine dokunun.

• Kullanıcı bilgileri silinir.

TÜRKÇE

Aşağıda kayıtlı bir kullanıcının nasıl silineceği veya bilgilerin nasıl düzenleneceği açıklanmaktadır.

118

Programın Kullanılması

Kullanıcı Bilgilerinin Düzenlenmesi

TÜRKÇE

Kayıtlı bir kullanıcının bilgilerini aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.

4.

Sistem parolası giriş penceresi ekrana geldiğinde parolayı girin ve [Onayla] düğmesine tıklayın.

Ayarlar listesinde Müşteri Ayarı öğesine dokunun.
Kullanıcı listesinde düzenlemek istediğiniz kullanıcı bilgileri için [Düzenle] düğmesine dokunun.
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Yeni Kullanıcı Ekle penceresi ekrana geldiğinde kullanıcı bilgilerini girin ve [Onayla] düğmesine
tıklayın.

TÜRKÇE

• Güncellenen kullanıcı bilgileri uygulanır.
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Ağ Ayarı
TÜRKÇE

Aşağıda ağ ortamının nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Öğe

Açıklama
IP adresi atama tipini seçin.

IP adres ayarları

IP Adresi
Subnet Mask

yy DHCP kullanarak IP Adrdsi Alın: IP adresi ağ tarafından
otomatik olarak atanır.
yy Statik IP adresi kullanılıyor: IP adresini ağ yöneticisinden alın
ve manüel olarak girin.
IP adresini girin
IP adresi için alt ağ maskesi bilgilerini girin.

Gateway

Ağ geçidinin IP adresini girin.

Ana DNS

Ana DNS sunucusunun IP adresini girin.

Sub DNS

İkincil DNS sunucusunun IP adresini girin.
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IP adres ayarları

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ağ Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde IP adresi ayarları öğesine dokunun.
İstediğiniz IP adresi atama tipine dokunun.
• DHCP kullanarak IP Adrdsi Alın: IP adresi ağ tarafından otomatik olarak atanır.
• Statik IP adresi kullanılıyor: IP adresini ağ yöneticisinden alın ve manüel olarak girin.

IP Adresi
IP adresini aşağıdaki şekilde girebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ağ Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde IP Adresi öğesine dokunun.
IP bilgileri penceresi ekrana geldiğinde [Uygula] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

IP adresi atamasını aşağıdaki şekilde seçebilirsiniz.
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Alt ağ maskesi

TÜRKÇE

Bir IP adresi için alt ağ maskesi bilgilerini aşağıdaki şekilde girebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ağ Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Subnet Mask öğesine dokunun.
IP bilgileri penceresi ekrana geldiğinde alt ağ maskesi bilgilerini girin ve [Uygula] düğmesine
dokunun.

Ağ Geçidi
Bir ağ geçidinin IP adresini aşağıdaki şekilde girebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ağ Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Gateway öğesine dokunun.
IP bilgileri penceresi ekrana geldiğinde ağ geçidinin IP adresini girin ve [Uygula] düğmesine
dokunun.
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Ana DNS

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ağ Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Ana DNS öğesine dokunun.
DNS Sunucusu penceresi ekrana geldiğinde ana DNS sunucusunun IP adresini girin ve [Onayla]
düğmesine dokunun.

Sub DNS
İkincil DNS sunucusunun IP adresini aşağıdaki şekilde girebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde Ağ Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Sub DNS öğesine dokunun.
DNS Sunucusu penceresi ekrana geldiğinde ikincil DNS sunucusunun IP adresini girin ve
[Onayla] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

Ana DNS sunucusunun IP adresini aşağıdaki şekilde girebilirsiniz.
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E-Mail Ayarları
TÜRKÇE

Yönetici bulunmadığında, AC Smart Premium herhangi bir hata bilgisini gözden geçirmesi için
yöneticiye e-posta olarak gönderir. Aşağıda e-postanın nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Öğe
Email Hesap Ayarları

Açıklama
Kullanıcı e-posta hesabının yapılandırılması.

Email Ayarları

E-posta hesabının kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

Email Konusu

Bir e-posta gönderirken bir e-posta konusu girin.

Email Alma

E-postayı alacak olan alıcının e-posta adresini kaydedin.

Iletişim Döngüsü
Sırasında Hata
Oluştu(Dakika)

Bir hata oluşması durumunda bir e-posta göndermek için
iletim döngüsünü ayarlayın.

Otomatik Günlük Hata
Bilgilendirme maili

Rapor edilecek hata olmasa dahi her gün saat 00:00'de
gnderilecek bir e-posta yapılandırın.
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Email Hesap Ayarları

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde E-Mail Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Email Hesap Ayarları öğesine dokunun.
E-posta hesap bilgilerini girin.
• Kullanıcı Adı: E-posta kullanıcısının adını girin.
• Email Adresi: Kullanıcının e-posta adresini girin.
• Giden Posta Sunucusu (SMTP): E-posta sunucusunun adresini girin.
• Giden Posta Sunucusu Portu: E-posta sunucusunun bağlantı noktasını girin.
• Sunucu Erişim Hesabı: Sunucu bağlantı hesabını girin.
• Şifre: E-posta sunucusunda oturum açılacak parolayı girin.

5.

Yapılandırılan hesabın doğru olup olmadığını kontrol etmek için [Test Hesap Ayarı] düğmesine

6.
7.

Hesap Yapılandırması Tamamlama penceresi ekrana geldiğinde [Onayla] düğmesine dokunun.

dokunun.
E-posta hesap yapılandırmasını tamamlamak için [Onayla] düğmesine dokunun.

TÜRKÇE

Kullanıcının e-posta hesabını yapılandırabilirsiniz.
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Email Ayarları

TÜRKÇE

E-posta fonksiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını aşağıdaki şekilde seçebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde E-Mail Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Email Ayarları öğesine dokunun.
• Etkinleştir seçeneği belirlenirse onay kutusu kırmızı renge döner ve Email Konusu, Email
Alma, Iletişim Döngüsü Sırasında Hata Oluştu(Dakika) ve Otomatik Günlük Hata
Bilgilendirme maili etkinleştirilir.

Email Konusu
E-posta konusunu aşağıdaki şekilde girebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde E-Mail Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Email Konusu öğesine dokunun.
E-posta Yapılandırma penceresi ekrana geldiğinde e-posta başlığını girin ve [Onayla]
düğmesine tıklayın.
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Email Alınıyor

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde E-Mail Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Email Alınıyor öğesine dokunun.
E-posta Yapılandırma penceresi ekrana geldiğinde e-posta alıcısının e-posta adresini girin ve
[Onayla] düğmesine tıklayın.

Hata oluştuğu sırada iletim döngüsü (dakika)
Bir e-postanın (bir hata oluştuğunda) 10 dakika ve bir saat aralığında ne zaman gönderileceğine
ilişkin takvimi aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde E-Mail Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Iletişim Döngüsü Sırasında Hata Oluştu(Dakika) öğesine dokunun.
E-Posta Takvimi Seç penceresi ekrana geldiğinde istediğiniz gönderme takvimine dokunun.

TÜRKÇE

E-posta alıcısının e-posta adresini aşağıdaki şekilde kaydedebilirsiniz.
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Otomatik Günlük Hata Bilgilendirme maili

TÜRKÇE

Hata bulunmasa dahi her gün bir kez otomatik olarak gönderilecek bir e-posta yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde E-Mail Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Otomatik Günlük Hata Bilgilendirme Maili öğesine dokunun.
• Etkinleştir seçeneği belirlenir, onay kutusu kırmızı renge döner.

Programın Kullanılması

129

TMS Ayarı

Öğe

Açıklama

TMS Yapılandırması

Uzak kontrol sisteminin kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

TMS Server Adresi

Uzak kontrol hizmeti sunucu adresini yapılandırın.

TMS Server Portu

Uzak kontrol hizmeti bağlantı noktasını yapılandırın.

Cycle Güncelle (saniye)
Site Adresi
Site Adı
Site Kodu
Yönetici Adı
Yönetici ile Görüşün

Uzak kontrol hizmeti güncelleme döngüsünü (saniye biriminde)
yapılandırır.
Uzak site için bir adres girin.
Site adını girin.
Site kodunu girmek için [Site Kodu İste] düğmesine dokunun.
Site yöneticisinin adını girin.
Site yöneticisinin telefon numarasını girin.

TÜRKÇE

Aşağıda uzaktan kontrol sisteminin nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
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TMS Yapılandırması

TÜRKÇE

Uzak kontrol hizmetinin kullanılıp kullanılmayacağını aşağıdaki şekilde seçebilirsiniz.

1.
2.
3.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde TMS Yapılandırması öğesine dokunun.
• Etkin seçeneği belirlenirse onay kutusu kırmızı renge döner ve TMS Server Adresi, TMS
Server Portu, Cycle Güncelle (saniye), Site Adresi, Site Adı, Site kodu, Yönetici Adı ve
Yönetici ile Görüşün etkinleştirilir.
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TMS sunucu adresi

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde TMS Server Adresi öğesine dokunun.
Uzak Hizmet Bilgileri penceresi ekrana geldiğinde hizmet sunucu adresini girin ve [Onayla]
düğmesine tıklayın.

TMS sunucu bağlantı noktası
Uzak kontrol hizmetinin sunucu bağlantı noktasını aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde TMS Server Portu öğesine dokunun.
Uzak Hizmet Bilgileri penceresi ekrana geldiğinde hizmet sunucusu bağlantı noktasını girin ve
[Onayla] düğmesine tıklayın.

TÜRKÇE

Uzak kontrol hizmetinin sunucu adresini aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

132

Programın Kullanılması

Güncelleme Döngüsü (saniye)

TÜRKÇE

Uzak kontrol hizmeti bilgilerinin güncelleme döngüsünü aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Cycle Güncelle (saniye) öğesine dokunun.
Güncelleme Döngüsü Yapılandırması penceresi ekrana geldiğinde istediğiniz bir güncelleme
döngüsüne dokunun.

Site Adresi
AC Smart Premium'un kurulduğu sitenin adresini girebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Site Adresi öğesine dokunun.
Site Bilgileri Yapılandırması penceresi ekrana geldiğinde site adresini girin ve [Onayla]
düğmesine tıklayın.

Programın Kullanılması

133

Site Adı

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Site Adı öğesine dokunun.
Site Bilgileri Yapılandırması penceresi ekrana geldiğinde site adını girin ve [Onayla] düğmesine
tıklayın.

Site Kodu
Aşağıdaki şekilde site yönetimi için bir kod atayabilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Site Kodu öğesine dokunun.
Site Bilgileri Yapılandırması penceresi ekrana geldiğinde site kodunu girmek için [Site kodu iste]
düğmesine ve [Onayla] düğmesine tıklayın.

Notlar
Site kodunu istemeden önce site adresi ayrıntılarını girmelisiniz.
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AC Smart Premium'un kurulduğu sitenin adını girebilirsiniz.
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Yönetici Adı

TÜRKÇE

Site yöneticisinin adını aşağıdaki şekilde girebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Yönetici Adı öğesine dokunun.
Site Yönetici Bilgileri Yapılandırması penceresi ekrana geldiğinde site yöneticisinin adını girin ve
[Onayla] düğmesine tıklayın.

Yönetici ile Görüşün
Site yöneticisinin telefon numarasını aşağıdaki şekilde girebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.

Ana menüde [Tercihler] menü simgesine dokunun.
Ayarlar listesinde TMS Ayarı öğesine dokunun.
Ayrıntılı ayarlar listesinde Yönetici ile Görüşün öğesine dokunun.
Site Yönetici Bilgileri Yapılandırması penceresi ekrana geldiğinde site yöneticisinin tekefon
numarasını girin ve [Onayla] düğmesine tıklayın.
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İpucu
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Kontrol Kodları
AC Smart Premium'da kullanım sırasında aşağıdaki kontrol kodları görüntülenebilir
Kontrol Kodu

Açıklama

S

Cihaz durumu kontrol nedeniyle değiştiğinde görüntülenir

M

Sistem ayarları değiştiğinde görüntülenir

E

Bir hata olduğunda görüntülenir

Hata Kodları
Aşağıda AC Smart Premium kullanılırken oluşan hata kodları yer almaktadır.

İç Ünite Cihazı, Havalandırma veya Doğrudan Genişlemeli Havalandırma,
AWHP(Hidro kit), AHU hatası
Hata
Kodu

İç Mekan Cihazı

Havalandırma
veya Doğrudan
Genişlemeli
Havalandırma

AWHP(Hidro kit)

AHU

0

Hata yok

Hata yok

Hata yok

1

İç ünite (hava)
sensörü açık/kısa

Hava giriş sensörü
arızası

İç ünite hava
termometresi arızası

2

İç ünite sensörü
(giriş borusu) açık/
kısa

Soğutma gazı giriş
termometresi arızası

Soğutma gazı giriş
termometresi arızası

İletişim PCB'si
iç ünite sensörü
(giriş borusu)
hatası

3

Uzaktan kumanda
arızası

Uzaktan kumanda
arızası

Uzaktan kumanda
arızası

Uzaktan kumanda
3 dakika veya
daha uzun bir süre
çalışmaz.

4

Tahliye pompası
arızası

Tahliye pompası
arızası

5

İletişim hatası (iç ünite
↔ dış ünite)

İletişim hatası (iç ünite
↔ dış ünite)

İletişim PCB'si 3
dakika veya daha
uzun bir süre çalışmaz.
İletişim hatası (iç
ünite ↔ dış ünite)

İletişim hatası
(iletişim PCB'si ↔
dış ünite)
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Havalandırma
veya Doğrudan
Genişlemeli
Havalandırma

AWHP(Hidro kit)

6

İç ünite sensörü
(çıkış borusu) açık/
kısa

Soğutma gazı çıkış
termometresi arızası

Soğutma gazı çıkış
termometresi arızası

7

Atipik çalışma

Atipik çalışma

Atipik çalışma

Hata
Kodu

İç Mekan Cihazı

Sıcak su
termometresi arızası

8

9

EEPROM HATASI
(iç ünite)

EEPROM HATASI
(iç ünite)

10

İç ünite fan KİLİDİ
(çalışma hatası)

İç ünite fan Kilidi
(çalışma hatası)

13

İç ünite orta boru
sensörü hatası

Isıtıcı terminal bloğu
sensörü (A-PAC)

14

15

16

İletişim PCB'si
iç ünite sensörü
(çıkış borusu)
hatası
Duman algılaması
ile duman
kontrolünü
çalıştırın.

EEPROM HATASI
(iç ünite)

HHU/kazan iletişim
hatası (HHU)

11
12

AHU

O-ROTOR (BLDC
FAN tahriki) iletişim
hatası

Kazan hatası (HHU)

Güneş ısısı sıcaklık
sensörü hatası

Sıcaklık
(havalandırma,
hava beslemesi,
dış hava, Karışım)
kabul edilebilir
aralığın dışında.

İç ünite akış
değişikliği çalışma
hatası

Nem
(havalandırma,
hava beslemesi,
dış hava) kabul
edilebilir aralığın
dışında.

Su borusu aşırı
ısınma

CO₂ değeri kabul
edilebilir aralık
içerisinde

Eş zamanlı AWHP
sıcaklık sensörü
hatası

Basınç (basınç
değişikliği, statik
basınç) kabul
edilebilir aralığın
dışında

İpucu

Havalandırma
veya Doğrudan
Genişlemeli
Havalandırma

İç Mekan Cihazı

AWHP(Hidro kit)

17

Doğrudan
genişlemeli
havalandırma hava
çıkış sensörü

Giriş suyu sıcaklık
sensörü hatası

18

Doğrudan
genişlemeli
havalandırma hava
dönüş sensörü

Çıkış suyu sıcaklık
sensörü hatası

19

Doğrudan
Genişlemeli
Havalandırma Ana
PCB'si← Alt PCB
iletişim hatası

Elektrik/Isıtıcı
çıkış suyu sıcaklık
sensörü hatası

20

Doğrudan
Genişlemeli
Havalandırma Ana
PCB'si→ Alt PCB
iletişim hatası

Elektrik/ısıtıcı hatası

Dış Ünite Hataları
Hata
Kodu

Açıklama

21

DC pik

22

Maks ct (CT 2): Maksimum akım hatası

23

DC hat voltajı (düşük)

24

Yüksek voltaj/ısı plakası SW

25

Yetersiz voltaj/aşırı voltaj

26

DC kompresör konum hatası

27

PSC arızası hatası

28

DC hat voltajı (yüksek)

29

Kompresör aşırı akım

30

Statik hız #2 kompresör tahliye sıcaklığında ani artış

31

CT hatası (düşük akım)

32

İnvertör boşaltım sıcaklığı hatası (yüksek)

33

Statik hız #1 kompresör tahliye sıcaklığında ani artış

AHU
Hız (havalandırma
ve hava besleme
akışı) kabul
edilebilir aralığın
dışında.
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Hata
Kodu
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Hata
Kodu

Açıklama

TÜRKÇE

34

Ani yüksek voltaj artışı

35

Düşük akımda düşüş

36

Düşük sıkıştırma oranı hatası

37

Sıkıştırma oranı sınırı aşıldı

39

İletişim hatası (invertör ↔ PFC)

40

İnvertör CT sensörü açık/kısa

41

İnvertör boşaltım sıcaklığı sensörü açık/kısa

42

Düşük voltaj sensörü açık/kısa

43

Isı eşanjörü sıcaklık sensörü (üst)

44

Dış ünite hava sıcaklığı sensörü açık/kısa

45

Dış ünite borusu (üst) sensörü açık/kısa

46

Kompresör emme sıcaklığı sensörü açık/kısa

47

Statik hızı #1 kompresör tahliye sıcaklık sensörü hatası

48

Isı eşanjörü sıcaklık sensörü (alt) (SÜPER3: Statik hız #2 kompresör tahliye sıcakılığı
sensörü hatası)

49

Dış voltaj sensörü hatası (SÜPER3: IPM sıcaklık sensörü hatası)

50

3 fazlı dış ünite gücünde eksik faz

51

Aşırı kapasite hatası (iç ünite kapasite sınırı aşıldı)

52

İletişim hatası (invertör kartı→ ana kart)

53

İletişim hatası (iç ünite cihazı→ dış ünite)

54

RST ters faz algılaması

55

İletişim hatası (merkezi denetim birimi - ana denetim birimi)

56

İletişim hatası (ana denetim birimi - merkezi denetim birimi)

57

İletişim hatası (ana kart - invertör kartı)

58

Hatalı vergili ürün bağlantısı (vergiden muaf iç ünite - vergiye tabi dış ünite)

59

Karışık Slave dış ünite kurulumu

60

PCB EEPROM hatası (MULTI V: invertör PCB EEPROM hatası)

61

İnvertör boşaltım sıcaklığı hatası (yüksek)

62

Isı dağıtıcı hatası (yüksek)

63

Dış ünite boru sıcaklığı hatası (düşük)

65

Isı dağıtıcı TH hatası (açık/kısa)

66

Kötü bağlantı/boru tesisatı (hatalı kablo, boru, LEV vb. bağlantısı)

67

Dış ünite fan kilidi hatası (BLDC ile)

68

Statik hızlı kompresör CT açık (MPS ekle)

İpucu

Hata
Kodu

139

Açıklama
Statik #1 CT sensörü hatası

70

Statik #2 CT sensörü hatası

71

Giriş CT sensörü hatası

72

İletişim hatası (hava deliği ↔ fan)

73

Giriş ani aşırı akım (pik)

74

İnvertör PCB fazı dengesizliği

75

Fan CT sensörü hatası

76

Fan DC hattı aşırı voltaj hatası

77

Fan aşırı akım hatası

78

Fan hall sensörü hatası

79

Fan çalışma arızası hatası

80

Panjur motoru aşırı akım

81

Panjur sınırı SW hatası

82

A döngüsü düşük basınç hatası

83

B döngüsü düşük basınç hatası

84

A döngüsü yüksek basınç hatası

85

B döngüsü yüksek basınç hatası

86

Ana PCB EEPROM hatası

87

Fan PCB EEPROM hatası

88

PFC PCB EEPROM hatası

89

Ayrılabilir tip distribütör iletişim hatası

TÜRKÇE

69

MultiV 20Hp, 30Hp, 40Hp hatası
Hata
Kodu

Açıklama

100

SLAVE1 statik hızlı kompresör 1 ani tahliye sıcaklığı artışı hatası

101

SLAVE1 statik hızlı kompresör 2 ani tahliye sıcaklığı artışı hatası

102

SLAVE2 statik hızlı kompresör 1 ani tahliye sıcaklığı artışı hatası

103

SLAVE2 statik hızlı kompresör 2 ani tahliye sıcaklığı artışı hatası

104

Dış üniteyle iletişim hatası (slave - master)

105

Fan kartı iletişim hatası (fan - dış ünite)

106

Fan kartı (IPM arızası)

107

Fan kartı (düşük voltaj hatası)

140

İpucu

Hata
Kodu

Açıklama

TÜRKÇE

108

İletişim hatası (dış ünite - fan)

109

SLAVE1 (yüksek voltaj SW hatası)

110

SLAVE1 (ters faz hatası)

111

SLAVE1 (iletişim hatası: master - slave)

112

Master dış ünite sensörü (yağ borusu sıcaklık sensörü hatası)

113

Master dış ünite sensörü (sıvı borusu sıcaklık sensörü hatası)

114

Master dış ünite sensörü (aşırı soğutma giriş sıcaklık sensörü hatası)

115

Master dış ünite sensörü (aşırı soğutma çıkış sıcaklık sensörü hatası)

116

SLAVE1 dış ünite sensörü (yüksek voltaj sensörü hatası)

117

SLAVE1 dış ünite sensörü (düşük voltaj sensörü hatası)

118

SLAVE1 dış ünite sensörü (düşük voltaj sensörü hatası)

119

SLAVE1 dış ünite sensörü (yağ borusu sıcaklık sensörü hatası)

120

SLAVE1 dış ünite sensörü (emme sıcaklık sensörü hatası)

121

SLAVE1 dış ünite sensörü (statik hızlı kompresör 1 tahliye sıcaklığı hatası)

122

SLAVE1 dış ünite sensörü (statik hızlı kompresör 2 tahliye sıcaklığı hatası)

123

SLAVE1 dış ünite sensörü (ısı eşanjörü sıcaklık sensörü A hatası)

124

SLAVE1 dış ünite sensörü (ısı eşanjörü sıcaklık sensörü B hatası)

125

SLAVE1 dış ünite (sıvı borusu sıcaklık sensörü hatası)

126

SLAVE1 dış ünite (aşırı soğutma giriş sıcaklık sensörü hatası)

127

SLAVE1 dış ünite (aşırı soğutma çıkış sıcaklık sensörü hatası)

128

SLAVE2 dış ünite sensörü (yüksek voltaj sensörü hatası)

129

SLAVE2 dış ünite sensörü (düşük voltaj sensörü hatası)

130

SLAVE2 dış ünite sensörü (hava sıcaklık sensörü hatası)

131

SLAVE2 dış ünite sensörü (yağ borusu sıcaklık sensörü hatası)

132

SLAVE2 dış ünite sensörü (emme sıcaklık sensörü hatası)

133

SLAVE2 dış ünite sensörü (statik hızlı kompresör 1 tahliye sıcaklığı hatası)

134

SLAVE2 dış ünite sensörü (statik hızlı kompresör 2 tahliye sıcaklığı hatası)

135

SLAVE2 dış ünite sensörü (ısı eşanjörü sıcaklık sensörü A hatası)

136

SLAVE2 dış ünite sensörü (ısı eşanjörü sıcaklık sensörü B hatası)

137

SLAVE2 dış ünite (sıvı borusu sıcaklık sensörü hatası)

138

SLAVE2 dış ünite (aşırı soğutma giriş sıcaklık sensörü hatası)

139

SLAVE2 dış ünite (aşırı soğutma çıkış sıcaklık sensörü hatası)

140

Isı geri kazanım ünitesi sıvı borusu sensör hatası

141

Isı geri kazanım ünitesi aşırı soğutma giriş sensörü hatası

İpucu

Hata
Kodu

Açıklama
Isı geri kazanım ünitesi aşırı soğutma çıkış sensörü hatası
Isı geri kazanım ünitesi iletişim hatası

144

Isı geri kazanım ünitesi rezervi 1

145

Isı geri kazanım ünitesi rezervi 2

146

Isı geri kazanım ünitesi rezervi 3

147

Isı geri kazanım ünitesi rezervi 4

148

Isı geri kazanım ünitesi rezervi 5

176

SLAVE2 statik hızlı 1 kompresör aşırı akım/yetersiz akım

177

SLAVE2 statik hızlı 2 kompresör aşırı akım/yetersiz akım

178

SLAVE3 statik hızlı 1 kompresör aşırı akım/yetersiz akım

179

SLAVE3 statik hızlı 2 kompresör aşırı akım/yetersiz akım

180

Antifriz (su soğutması)

181

Su sıcaklık sensörü hatası (su soğutması)

182

Sub Micom iletişim hatası

183

Yağ besleme arızası

184

İnvertör yağ borusu sıcaklık sensörü hatası

185

Statik #1 yağ borusu sıcaklık sensörü hatası

186

Statik #2 yağ borusu sıcaklık sensörü hatası

193

Fan kartı ısı plakası ani sıcaklık artışı

194

Fan kartı ısı plakası sıcaklık sensörü hatası

Süper Hataları
Açıklama

200

Fan kartı ısı plakası sıcaklık sensörü hatası

201

Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi1 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

202

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi1 aşırı soğutma giriş sensörü açık/kısa)

203

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi1 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

204

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi1 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

205

Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi2 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

206

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi2 aşırı soğutma giriş sensörü açık/
kısa)

TÜRKÇE
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Hata
Kodu

141
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İpucu

Hata
Kodu

Açıklama

TÜRKÇE

207

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi2 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

208

İletişim hatası (HR ünitesi2'den 3 dakikanın üzerinde dış ünite sinyali yok)

209

Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi3 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

210

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi3 aşırı soğutma giriş sensörü açık/kısa)

211

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi3 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

212

İletişim hatası (HR ünitesi3'ten 3 dakikanın üzerinde dış ünite sinyali yok)

213

Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi4 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

214

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi4 aşırı soğutma giriş sensörü açık/
kısa)

215

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi4 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

216

İletişim hatası (HR ünitesi4'ten 3 dakikanın üzerinde dış ünite sinyali yok)

217

Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi5 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

218

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi5 aşırı soğutma giriş sensörü açık/
kısa)

219

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi5 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

220

İletişim hatası (HR ünitesi5'ten 3 dakikanın üzerinde dış ünite sinyali yok)

221

Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi6 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

222

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi6 aşırı soğutma giriş sensörü açık/
kısa)

223

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi6 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

224

İletişim hatası (HR ünitesi6'dan 3 dakikanın üzerinde dış ünite sinyali yok)

225

Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi7 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

226

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi7 aşırı soğutma giriş sensörü açık/kısa)

227

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi7 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

228

İletişim hatası (HR ünitesi7'den 3 dakikanın üzerinde dış ünite sinyali yok)

229

Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi8 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

230

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi8 aşırı soğutma giriş sensörü açık/
kısa)

231

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi8 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

232

İletişim hatası (HR ünitesi8'den 3 dakikanın üzerinde dış ünite sinyali yok)

İpucu

Hata
Kodu

143

Açıklama
Sıvı borusu sensör hatası (HR Ünitesi9 sıvı borusu sensörü açık/kısa)

234

Aşırı soğutma giriş sensörü hatası (HR Ünitesi9 aşırı soğutma giriş sensörü açık/
kısa)

235

Aşırı soğutma çıkış sensörü hatası (HR Ünitesi9 aşırı soğutma çıkış sensörü açık/
kısa)

236

İletişim hatası (HR ünitesi9'dan 3 dakikanın üzerinde dış ünite sinyali yok)

Merkezi Denetim Birimi Hataları
Hata
Kodu

Açıklama

240

İletişim hatası (Bilgisayar merkezi denetim birimi ↔ I-GW)

242

İletişim hatası (merkezi denetim birimi↔ iç ünite)

246

Merkezi denetim biriminden veri girişi zaman aşımı hatası

247

İletişim hatası (ACM İstemcisi ↔ ACM Sunucusu)

248

İletişim hatası (ACP İstemcisi ↔ ACP Sunucusu)

250

Sağlama hatası

251

İletişim hatası (AC Smart - 128 oda genişletme kiti)

TÜRKÇE
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144

İpucu

Ön Teknik Destek Kontrol Listesi
TÜRKÇE

Ürün arızalıysa, lütfen servis merkezini aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin.
Belirti
Alarm sesi
durmuyor.

Kontrol

İşlemler

yy Talep denetim birimi normal
şekilde çalışıyor mu?
yy LAN kablosu ürüne bağlı mı?

yy Talep denetim biriminin normal
olduğunu kontrol edin.
yy LAN kablosunun cihaza doğru şekilde
bağlandığını kontrol edin.
DI1 CH'nin açık veya kısa devre
yapmadığını kontrol edin. (DI1 CH bir
yangının meydana geldiği durumlar dışında
daima açık olmalıdır.)

Tüm ürünler
kapanaya
devam ediyor.

DI1 CH kısa devre mi yaptı?

Ürün gece
yarısı sıfırlandı.

Ürün otomatik olarak her sabah
02:05'te sıfırlanıyor.

Cihaz kontrol
edilmiyor.

Kontrol etmek istediğiniz cihaz
kilitli değil mi?

Kilidin açık olduğunu kontrol edin ve açıksa
kilidi devre dışı bırakın.

Cihaz simgesi
hata işareti
içeriyor.

Hatalı cihaz doğru şekilde bağlı
mı?

Cihazlar doğru şekilde bağlanmamışsa
hata işareti görüntülenir. Cihazların
bağlantı durumunu kontrol edin.

Açık Kayanklı Yazılım Rehberi
Bu ürün için kullanılan aşağıdaki GPL/LGPL yürütme dosyası ve kitaplıkları GPL/LGPL lisans
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Aşağıdaki e-posta vasıtasıyla LG Electronics'ten kaynak kodunu isterseniz, araç ve nakliye için
gerekli ücretle birlikte CDROM içerisinde bunları size göndereceğiz.
opensource@lge.com
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