INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PRACY KLIMAKONWEKTORA

Regulator steruje pracą klimakonwektora, który chłodzi lub grzeje pomieszczenie. Użytkownik ma możliwość
zmiany następujących parametrów:
- Tryb systemu
- Tryb wentylatora
- Język
- Zmianę nastawy temperatury za pomocą przycisku „w dół” oraz „do góry”.
Regulator sterowany jest przez system zarządzania budynkiem. System przewiduje dwa stany obecności:
- komfort – dni robocze w godzinach 7.00-19.00, nastawa temperatury w zakresie 18-240C w zależności od
nastawy przez użytkownika.
- nocny (standby) – dni robocze w godzinach 19.00-7.00, święta i weekendy, urządzenie jest w trakcie czuwania
i załączy się samoczynnie po przekroczeniu przedziału 18-260C. Nastawa użytkownika nie działa.
W przypadku korzystania z biura podczas pracy urządzenia w trybie nocnym (standby) istnieje możliwość
pobudzenia urządzenie na 2 godziny do trybu komfortu przez wciśnięcie ikonki trybu obecności. W takim
przypadku urządzenie powróci do ostatniej nastawy w trybie komfortu zadanej przez użytkownika.
Ikona ta widoczna jest wyłącznie w trybie nocnym (standby).
W celu zmiany standardowych nastawień stanu pracy prosimy o kontakt z administratorem Państwa
powierzchni.

Możliwe tryby pracy systemu:
1. Tryb auto – w tym trybie urządzenie grzeje lub chłodzi w zależności od nastawy temperatury, załączenie
grzania lub chłodzenia następuję po spadku lub wzrostu temperatury powyżej 0,50C względem nastawy
grzania lub chłodzenia. Ikona stanu systemu auto:

Przykład: Temperatura pomieszczenia wynosi 22,50C, nastawa grzania 220C, nastawa chłodzenia 230C.
Urządzenie zacznie grzać, jeżeli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 21,50C; urządzenie zacznie
chłodzić, jeżeli temperatura pomieszczenia przekroczy 23,50C.
2.

Tryb grzanie – w tym trybie urządzenie tylko grzeje, załączenie grzania następuję po spadku temperatury
powyżej 0,50C. Ikona stanu systemu dla grzania:

3.

Tryb chłodzenia – w tym trybie urządzenie tylko chłodzi, załączenie chłodzenia następuję po wzroście
temperatury powyżej 0,50C. Ikona stanu systemu dla chłodzenia:

4.

Tryb off – urządzenie wyłączone ręcznie z pracy. Stan obecności standby jest stale aktywny.

Możliwe tryby wentylatora:
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi zmiany pracy prędkości biegu wentylatora:
(Niski / Średni / Wysoki / Auto)

Zalecane ustawienie pracy wentylatora w pozycji auto. W tej pozycji urządzenie samo będzie regulowało biegami
w zależności od różnicy temperatury pomieszczenia do temperatury nastawy.

User Interface Guide of Fan Coil controller

The device controls the operation of the fan coil, which cools or heats the room. The user can change the
following parameters:
- System mode
- Fan mode
- Language
- Changing the temperature setting with the "up" and "down" buttons.
The Fan Coil is controlled by the Building Management System. The system provides two states of presence:
- comfort (occupied) - working days from 7.00 a.m. to 7.00 p.m., temperature setting in the range of 18-240C
depending on the setting by the user (manually)
- night (standby) - working days from 7.00 p.m. to 7.00 a.m., holidays and weekends, the device is in standby
mode and will turn on automatically after exceeding the range 18-260C (automatically). User setting does not
work.
In the case of using the office while the device is operating in night mode (standby), it is possible to activate the
device for 2 hours in comfort mode (occupied) by pressing the occupancy mode icon. In this case, the device will
return to the last setpoint in the comfort mode set by the user.
This icon is only visible in the night mode (standby).
In order to change the standard operating status settings, please contact the administrator of your area.

Possible operating modes of the system:
1. Auto mode - in this mode, the device heats or cools, depending on the temperature setting, heating or
cooling is activated after the temperature decreases or increases above 0.50C in relation to the heating
or cooling setpoint. Auto system status icon:

Example: Room temperature is 22.50C, heating setpoint is 220C, cooling setpoint is 230C. The device
starts heating when the room temperature decreases below 21.50C. The device will start cooling when
the room temperature exceeds 23.50C.
2.

Heating mode - in this mode, the device only increases the room temperature. Heating is turned on
when the temperature decreases more than 0.50C. System status icon for heating:

3.

Cooling mode - in this mode, the device only decreases the room temperature. Cooling is activated
when the temperature increases more than 0.50C. System status icon for cooling:

4.

Off mode - the device is turned off manually. The standby mode is always active.

Possible fan modes:
This function allows the user to change the fan speed operation:
(Low / Medium / High / Auto)

The recommended setting of the fan operation is auto position. In this position, speed of fan will be
controlled automatically depending on the difference between room temperature and the set
temperature.

