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1. Загальні заходи безпеки
Будь ласка, уважно прочитайте ці загальні заходи 

безпеки перед встановленням обладнання для кондиціонування 
повітря та обов’язково встановіть його правильно.

Недотримання цих вказівок може призвести до 
пошкодження майна або травмування, що може бути серйозним, 
залежно від обставин.

Значення попереджень і символів
Ці повідомлення безпеки використовуються, щоб 

привернути Вашу увагу. Значення кожного повідомлення про 
безпеку описано нижче:

УВАГА!

Вказує на ситуацію, яка може призвести до смерті або 
серйозних травм.

ОБЕРЕЖНО!

Вказує на ситуацію, яка може призвести до незначних 
або помірних травм.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Вказує на ситуацію, що призводить до смерті або серйозних травм.

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНО! 

Вказує на ситуацію, яка може призвести до вибуху.

ІНФОРМАЦІЯ

Вказує корисні поради або додаткову інформацію.

СПОВІЩЕННЯ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до 
пошкодження обладнання або майна.

1.1. Для користувача

ІНФОРМАЦІЯ

Також див. Інструкцію з експлуатації, що йде в комплекті
разом із зовнішнім та внутрішнім блоком.

УВАГА!

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ГРАТИСЯ дитині з пристроєм або його пультом 

дистанційного керування (ПДК). Випадкова дія дитини може привести 

до порушення функцій організму і завдати шкоди її здоров’ю.

УВАГА!

Щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі:

▪ НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПДК мокрими руками.

▪ НЕ РОЗБИРАЙТЕ ПДК і не торкайтеся внутрішніх 

деталей. Зверніться до дилера.

▪ НЕ змінюйте або не ремонтуйте ПДК. Зверніться до 

свого дилера.

▪ НЕ пересувайте або повторно не встановлюйте ПДК

самостійно.

Зверніться до дилера.

УВАГА!

НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ легкозаймисті матеріали (наприклад, лак 

для волосся або інсектициди) біля ПДК.

СПОВІЩЕННЯ

Щоб очистити ПДК, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ органічні розчинники, 
наприклад, розчинник для фарби. 
Можливі наслідки: пошкодження, ураження електричним струмом або 
пожежа.

1.2. Для монтажника

Заходи безпеки, описані в цьому документі, охоплюють дуже 
важливі теми. Тому, дотримуйтеся їх ретельно.

ІНФОРМАЦІЯ

Даний ПДК купується додатково і не може 
використовуватися окремо. Також див. Інструкцію зі встановлення
та  експлуатації внутрішніх та зовнішніх блоків.

СПОВІЩЕННЯ

Неправильне встановлення або кріплення обладнання або 
пристроїв може призвести до ураження електричним струмом, 
короткого замикання, витоку, пожежі або іншого пошкодження 
обладнання. Використовуйте лише аксесуари, додаткове 
обладнання та запасні частини, виготовлені або схвалені 
компанією “Daikin”.

УВАГА!

Всі електропроводки та компоненти поля повинні
прокладатися професійним (ліцензованим) електриком 
та відповідати чинному законодавству.

СПОВІЩЕННЯ

ПДК повинен встановлюватися виключно в приміщенні.

СПОВІЩЕННЯ

Якщо ПДК використовується у якості кімнатного 
термостата, виберіть місце установки, де можна 
визначити середню температуру в приміщенні.

НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПДК у таких місцях:

▪ У місцях, які піддаються впливу прямих сонячних променів.
▪ У місцях, розташованих поблизу джерела тепла.
▪ У місцях, які піддаються впливу зовнішнього повітря 

або протягів через, наприклад,  де є часте відкривання/закривання 
дверей.

▪ У місцях, де екран може легко забруднитися.
▪ У місцях, де немає легкого доступу до елементів керування.
▪ У місцях, де температура становить: < -10 ° C та > 50 °C.
▪ У місцях, де відносна вологість становить > 95%.
▪ У місцях з технікою, що випромінює електромагнітні 

хвилі. Електромагнітні хвилі можуть порушити систему керування 
та спричинити несправність обладнання.

▪ У місцях, де пристрій може піддаватися впливу води, або, 
як правило, у вологих місцях.
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Якщо Ви не впевнені, як встановити або користуватися 
пристроєм, зверніться до дилера.

Після завершення установки:
▪ Проведіть пробний прогін, щоб перевірити 

наявність несправностей.
Поясніть користувачеві, як управляти ПДК.
▪ Попросіть користувача зберігати дану Інструкцію

для подальшого використання.

ІНФОРМАЦІЯ

Зверніться до Вашого дилера щодо переміщення та 
перевстановлення даного ПДК.

2. Про цей документ
Цільова аудиторія
Авторизовані кінцеві монтажники та користувачі
Набір документів
Цей документ є частиною документації. Комплект складається з:

▪ Інструкції з монтажу та експлуатації:
▪ Вказівки з монтажу
▪ Основні вказівки з експлуатації
▪ Формат: папір (у коробці з ПДК)

▪ Інструкція з монтажу та експлуатації:
▪ Додаткова інформація про встановлення та експлуатацію
▪ Формат: Цифрові файли доступні на веб-сайті: http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Документація з додатком “Madoka Assistant”:
▪ ПДК допускає лише базові налаштування та роботу. 

Додаткові параметри та операції виконуються за допомогою 
додатка “Madoka Assistant”. Щоб отримати додаткову 
інформацію, перегляньте даний додаток та документацію 
в ньому.

▪ Формат: мобільний додаток, доступний для завантаження у
магазинах “Google Play” і “Apple Store”

▪ Декларація відповідності:
▪ Таким чином, компанія “Daikin Europe N.V.” заявляє, 

що радіообладнання типу “BRC1H” відповідає Директиві ЄС 
2014/53/EU. Оригінальну декларацію відповідності можна 
отримати на веб-сторінці продукту BRC1H: http://www.daikin.eu/
BRC1H.

▪ Формат: цифровий файл зі сторінки продукту.

Останні зміни по наданій документації можна отримати 
на регіональному сайті  компанії “Daikin” або через дилера.

Оригінал документації викладено англійською мовою. Всі 
інші мови -- це переклади.

Технічні інженерні дані
▪ Предмет останніх технічних даних доступний на 

регіональному веб-сайті компанії “Daikin” (доступний для 
громадськості).

▪ Повний набір останніх технічних даних доступний в 
екстранеті компанії “Daikin” (потрібна аутентифікація).

Для користувача

3. Кнопки

+-

c b d

e

a

a   ON/OFF (УВІМК./ВИМК.)

▪ Коли прилад вимкнено, натисніть кн. “ON” (УВІМК.), щоб увімкнути 

систему. В результаті Індикатор стану (e) також увімкнеться.

▪ Коли прилад увімкнено, натисніть кн. “OFF” (ВИМК.), щоб вимкнути 

систему. Як результат, індикатор стану (e) також вимкнеться.

b  ENTER/ACTIVATE /SET (ВВЕСТИ/АКТИВУВАТИ/НАЛАШТУВАТИ) На 

Домашньому екрані відкрийте головне меню.

▪ У головному меню введіть одне з підменю.

▪ З відповідного підменю активуйте режим роботи/вентиляції.
▪ В одному з підменю підтвердіть установку.

c  CYCLE/ADJUST (ЦИКЛ/РЕГУЛЮВАННЯ)

▪ Цикл: ліворуч.
▪ Відрегулюйте налаштування (за замовчуванням: 
зменшення).

d  CYCLE/ADJUST (ЦИКЛ/РЕГУЛЮВАННЯ)

▪ Цикл: праворуч.
▪ Відрегулюйте налаштування (за замовчуванням: 

збільшення).

ІНФОРМАЦІЯ

Поведінка індикатора стану згідно з установками поля. 
Щоб отримати додаткову інформацію -- див. пункт  “14.1.3.
Налаштування індикатора стану” на сторінці 15.

4. Початкові екрани
Залежно від конфігурації установки, ПДК має стандартний 

або деталізований Домашній екран. У більшості випадків стандартний 

Домашній екран відображає лише активний режим роботи, повідомлення 

(якщо такі є) і задану температуру (у випадку режиму охолодження, 

обігріву або автоматичного режиму роботи). Деталізований Домашній

екран виводить усю інформацію через піктограми стану.

Стандартний Деталізований

a

b

c

19a

b

c

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikin.eu/BRC1H
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а) Повідомлення
b) Режим активної роботи
c) Задане значення температури

ІНФОРМАЦІЯ

ПДК оснащений функцією енергозбереження, яка 
дозволяє екран перейти в Режим сну після певного періоду 
неактивності. Щоб екран знову загорівся, натисніть одну 
з кнопок.

5. Піктограми стану
Опис

Увімкнено роботу системи. Вказує, що система 
працює.

Вимкнено роботу системи. Вказує, що система не 
працює.

Функція B lutooth1 .  Вказує, що ПДК
синхронізується з мобільним пристроєм для 
використання його з мобільним додатком “Madoka Assistant”.

Блокування. Вказує, що функція або режим роботи 
заблоковані і тому ними не можна сористатися або їх 
вибирати.

Централізоване керування. Вказує на те, що система 
керується центральним обладнанням для керування 
(додатковий пристрій) і що управління системою
здійснюється, за допомогою ПДК, обмежена.       

Перехід під централізований контроль. Вказує на те, що 
перемикання Режиму охолодження/обігріву знаходиться 
під централізованим управлінням з допомогою іншого 
внутрішнього блоку або за допомогою додаткового 
перемикача охолодження/обігріву, підключеного до 
зовнішнього блоку.

Розморожування/Швидкий запуск. Вказує, що 
Режим розморожування/швидкого запуску активний.

Планувальник/Таймер. Вказує на те, що система 
працює відповідно до запланованого розкладу або 
що включений таймер вимкнення.

Час не встановлено. Вказує, що час ПДК
не задано.
Функція самоочищення фільтра. Вказує, що 
режим роботи з самоочищення  фільтра є активний.

Швидкий запуск. Вказує, що режим швидкого 
запуску активний (тільки для Sky Air).

Робота в тестовому режимі (режим 
прогону). Вказує, що активовано режим 
роботи в тестовому режиму (режим прогону)
(тільки Sky Air).
Огляд. Вказує, що внутрішній або зовнішній блок 
перевіряється.
Періодична перевірка.  Вказує, що внутрішній 
або зовнішній блок перевіряється.

Резервне копіювання. Вказує, що у системі
внутрішній блок встановлений в якості резервного 
внутрішнього блоку.
Індивідуальний напрям повітряного потоку. Вказує, що 
включено індивідуальні налаштування напрямку 
повітряного потоку.
Інформація.  Вказує, що система має вивести
повідомлення. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть 
на Екран інформації.

Піктограма Опис

УВАГА! Вказує, що сталася помилка, або що необхідно 

відремонтувати компонент внутрішнього блоку.

Режим енергозбереження. Вказує на те, що обмежено 

споживання електроенергії системою, і що прилад 

працює з обмеженою ємністю.

Вимкнено Режим енергозбереження. Вказує на 

те, що енергоспоживання системою більше не 

обмежується, і що прилад більше не працює з обмеженою 

продуктивністю.

Чергування. Вказує, що активовано Режим чергування. 

Реверс (зворотній потік). Вказує, що внутрішній блок 

працює в умовах реверсу (зворотного потоку).

Вентиляція. Вказує на те, що приєднано вентиляційний 

пристрій для відновлення тепла.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Більш детальна інформація про режим роботи та піктограми 
режиму вентиляції див. у п. “6.1. Режим роботи” на стор. 
5 та пп. “6.5.1. Режим вентиляції” на сторінці 8 відповідно.

▪ Більшість піктограм пов’язані з речами, встановленими в 
додатку “Madoka Assistant”. Докладніше про це див. у даному 
додатку.

6. Експлуатація
На Домашньому екрані натисніть кнопку        , щоб увійти до Головного меню. Використ. кн.

та                    для навігації по пунктах меню. Знову натисніть кн.          аби увійти до  одного із пунктів 

меню.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Залежно від типу внутрішнього блоку, який є у Вас, може 
бути доступне більше або менше пунктів меню.

▪ У Головному меню піктограм для кожного пункта меню 
відображає поточне активне налаштування або режим. 
Під час експлуатації ПДК, меню, у яке Ви входите, може 
виглядати інакше, ніж це представлено в даній Інструкції.

▪ ПДК допускає лише базову роботу системи. Для 
розширеної роботи (Реверс (Зворотній потік), Таймер 
планування…), див. у додатку “Madoka Assistant”.

ІНФОРМАЦІЯ

Можливо, що меню заблоковано. У такому випадку вони 
виглядають перекресленими в меню, а також супроводжуються 
значком блокування. Блокування функцій відбувається за 
допомогою додатку “Madoka Assistant”. Для отримання 
додаткової інформації див. додаток “Madoka Assistant” та п.
“15.5.27. Функція блокування” на стор. 33.

6.1. Режим роботи

Внутрішній блок може працювати в різних режимах роботи.

(1) Слово та логотипи “Bluetooth®” є зареєстрованими торговими марками, що належать компанії “Bluetooth SIG, Inc.”, і використання таких знаків 
компанією “Daikin Europe N.V. здійснюється гідно ліцензії. Інші торгові марки та торгові назви належать відповідним власникам.
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Піктограма Режим роботи

Охолодження. У цьому режимі охолодження 
активуватиметься відповідно до заданого значення, або в 
результаті роботи в режимі Реверсу (Зворотнього потоку).
Обігрів. У цьому режимі буде активовано функцію обігріву, 
як того вимагає задане значення, або функцією 
Реверсу (Зворотнього потоку).

Тільки вентилятор. У цьому режимі повітря циркулює без 
нагрівання або охолодження.

Сухий режим. У цьому режимі вологість повітря буде 
знижена з мінімальним зниженням температури.
Температура і швидкість обертання вентилятора 
регулюються автоматично і не можуть контролюватися 
ПДК.
Сухий режим не працює, якщо температура в приміщенні 
занадто низька.

Вентиляція. В цьому режимі приміщення провітрюється, 
але не охолоджується або не нагрівається.

Чисте повітря. У цьому режимі працює пристрій 
очищення повітря.

Вентиляція + Повітря. Комбінація вентиляції та очищення 
повітря.

Автоматичний режим. У автоматичному режимі внутрішній 
блок автоматично перемикається між режимами обігріву
та охолодження, як того вимагає задане значення.

ІНФОРМАЦІЯ

Залежно від внутрішнього блоку доступні більше або 
менше режимів роботи.

6.1.1. Про режими роботи

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо внутрішній блок є лише моделлю для охолодження, його можна 
налаштувати лише в режимі охолодження, вентилятора або сухого режиму 
роботи.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо режими роботи недоступні в меню режиму роботи, 
можливо, вони також заблоковані. Блокування режимів роботи 
відбувається за допомогою мобільного додатку “Madoka 
Assistant”. Для отримання додаткової інформації див. додаток 
“Madoka Assistant”  та у п. “15.5.27. Функція блокування” на стор. 
33.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо перемикання режиму роботи внутрішнього блоку 
знаходиться під централізованим управлінням  (на Домашньому 
екрані блимає значок стану ”Перемикання під централізованим 
управлінням”), змінити режим роботи внутрішнього блоку 
неможливо.  Щоб отримати додаткову інформацію див. Розділ
“Майстер охолодження/обігріву” на стор. 26.

Охолодження

Якщо температура зовнішнього повітря висока, може 
знадобитися деякий час, поки температура в приміщенні не 
досягне заданої температури.

Коли температура в приміщенні низька, а внутрішній блок 
налаштований на роботу в Режимі охолодження, внутрішній блок 
може спочатку перейти в Режим розморожування (тобто в режим 
обігріву), щоб запобігти зменшенню охолоджувальної потужності 
системи через намерзання у теплообміннику. Для отримання 
додаткової інформації див. Розділ "Обігрів" на сторінці 6.

Внутрішній блок може працювати в Режимі охолодження, оскільки 
він працює в умовах Зворотнього потоку (Реверсу). Для отримання 
додаткової інформації див. Розділ "15.5.18. Зворотній потік
(Реверс)" на сторінці 31.

Обігрів

При роботі в Режимі обігріву, робота системи вимагає більше часу 
для досягнення заданої температури, ніж при роботі в Режимі
охолодження. Щоб компенсувати це, рекомендується заздалегідь 
запустити систему, використовуючи функцію таймера.

Внутрішній блок може працювати в Режимі обігріву, оскільки він 
працює в умовах Зворотнього потоку (Реверсу). Для отримання 
додаткової інформації див. Розділ "15.5.18. Зворотній потік (Реверс)"
на сторінці 31.

Для запобігання холодних протягів і зниження теплоємності системи 
система може працювати в наступних спеціальних режимах роботи:

Експлуатація Опис

Defrost (Розморожування) Для 
запобігання 
втрати теплоємності з-за 
накопичення інею в зовнішньому блоці 
система автоматично переувімкнеться
в Режим розморожування. Під час 
розморожування вентилятор внутрішнього 
блоку припинить роботу, і 
на Домашньому екрані з’явиться 
наступна піктограма:

Система відновить звичайний режим
р о б о т и  приблизно через 6-8 хвилин.

Hot start (VRV only) 
Швидкий запуск (тільки 
VRV)

Під час Швидкого запуску 
вентилятор внутрішнього блоку 
припинить роботу, а на Домашньому 
екрані висвітлиться насту-
пна піктограма:

ІНФОРМАЦІЯ

Коли система зупиняється під час роботи внутрішнього блоку в 
Режимі обігріву, вентилятор продовжуватиме працювати 
протягом приблизно 1 хвилини. Це призведе до вивільнення 
будь-якого тепла, що залишилося у внутрішньому блоці.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Чим нижча температура повітря на вулиці, тим нижча 

потужність обігріву. Якщо потужність системи опалення 

недостатня, рекомендується включити в установку інший 

нагрівальний прилад (якщо Ви використовуєте 

паливоспалювальний пристрій (пічне опалення), регулярно 

провітрюйте приміщення. Також не використовуйте 

нагрівальний пристрій в місцях, де він піддається 

повітряному потоку внутрішнього блоку).

▪ Внутрішній блок має тип циркуляції гарячого повітря.  В 

результаті, після початку роботи внутрішнього блоку потрібно 

деякий час для прогріву приміщення.

▪ Вентилятор внутрішнього блоку автоматично працюватиме, 

доки температура в приміщенні не підвищиться до певного 

рівня.

▪ Коли гаряче повітря залишається під стелею, а ноги -- 

холодні, рекомендується під’єднати циркулятор в установку.
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Сухе повітря

СПОВІЩЕННЯ

Для запобігання витоку води або виходу з ладу системи 
не вимикайте систему відразу після закінчення роботи 
внутрішнього блоку. Перед вимкненням системи 
дочекайтеся закінчення зливу води з внутрішнього блоку 
дренажного насоса (це займе приблизно 1 хвилину).

ІНФОРМАЦІЯ

Щоб забезпечити плавний запуск, не вимикайте систему 
під час її роботи.

6.1.2. Налаштування режиму роботи

1. Перейдіть до меню режиму роботи.

2. Викор.     та кн.   для вибору режиму роботи.

3. Натисніть       цю кн. для активації.

Результат: Внутрішній блок змінює свій режим роботи, а 
ПДК повертається на Домашній екран.

6.2. Задане значення

Задане значення -- це цільова температура для режимів 
охолодження, обігріву та автоматичного режиму.

6.2.1. Про задане значення

Задане значення, яке відображається на Домашньому екрані, залежить від стану 

ввімкнення/вимкнення та від того, чи увімкнено режим Реверсу (Зворотнього потоку):

Якщо… то…
… систему увімкнено, … на Домашньому екрані відображається 

звичайна температура.

… систему вимкнено, а значення  
Зворотній потік (Реверс) вимкнено,

… на Домашньому екрані відображається 
звичайна температура.

…систему вимкнено, а увімкнено режим 
Реверсу (Зворотнього потоку),

… на Домашньому екрані відображається значення 
заданої температури Режиму  “Зворотній потік” 
(Реверс).

Для більш  детальної інформації див. Розділ про “Зворотній 
потік (Реверс)  у п. "15.5.18. Реверс” (Зворотній потік) на стор.
31.

6.2.2. Налаштування заданого значення
Необхідна умова: Активний режим роботи - “Охолодження”, 
“Обігрів” або “Автоматичний” режими.

1. На Домашньому екрані виберіть кн.    для          налаштування заданого 
значення.

Результат: Внутрішній блок змінює задані значення температури.

6.3. Дата та час
Встановіть дату і час для внутрішніх блоків, підключених до ПДК.

6.3.1. Про дату та час

В залежності від налаштувань літнього часу в меню дати і часу
відображаються наступні індикатори літнього часу:

Літній час

Зимовий час

Більш детально див. у Розділах "Налаштування внутрішнього  
блоку поля” на стор. 18 (Налаштування ПДК) та "15.5.7. Дата та 
час" на стор. 30 (Налаштування додатку).

6.3.2. Налаштування дати і часу

1. Перейдіть до меню Дати та часу.

2. Натисніть     для активації.

Результат: Поле підлягає редагуванню.

3. Установіть дату  та час за допомогою кн.     та . Підтвердіть це кн. .
Прокрутіть меню, поки всі поля не будуть встановлені правильно.

Результат: Ви налаштували дату та час.

ІНФОРМАЦІЯ

Підтвердження значення в полі автоматично приведе Вас до 
наступного поля. Щоб завершити налаштування та вийти з меню, 
перейдіть до і підтвердьте задане значення в останньому полі.

6.4. Повітряний потік

6.4.1. Напрям повітряного потоку

Напрям повітряного потоку є напрямком, в якому внутрішній 
блок продуває повітря.

Про напрям повітряного потоку

Можна встановити такі напрями повітряного потоку:

Напрям Екран

Фіксована позиція. Внутрішній 
блок продуває повітря в 1 з 5 
фіксованих положень.
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Напрям Екран

Амплітуда. Внутрішній блок 
змінюється між 5 позиціями.

Автоматичний режим.
Внутрішній блок регулює 
напрямок повітряного потоку 
відповідно до руху, яким  його 
сприймає відповідний датчик 
руху.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Залежно від типу внутрішнього блоку і/або компонування, 

а також організації системи Автоматичний напрямок 

повітряного потоку може бути недоступний.

▪ Для деяких типів внутрішніх блоків неможливо задати напрям 

повітряного потоку.

Автоматичний контроль повітряним потоком

У таких умовах експлуатації напрям повітряного потоку внутрішніх блоків 
контролюється автоматично:

▪ Коли температура в приміщенні перевищує встановлене значення 
ПДК для режиму обігріву (включаючи роботу в Автоматичному 
режимі).

▪ При роботі внутрішніх блоків у режимі “Обігрів”, активується функція 
розморожування.

▪ Коли внутрішні блоки працюють у режимі безперервної роботи, то напрям 
повітряного потоку -- горизонтальний.

Налаштування напряму повітряного потоку

1. Перейдіть до меню напряму повітряного потоку.

2.   Кн.    та     відрегулюйте напрям повітряного потоку.

3. Натисніть        дану кнопку, щоб  підтвердити.

Результат: Внутрішній блок змінює напрям повітряного потоку, 
а ПДК повертається на Домашній екран.

6.4.2. Швидкість вентилятора

Швидкість вентилятора -- це сила повітряного потоку, що виходить 
з внутрішнього блоку.

Про швидкість вентилятора

Залежно від внутрішнього блоку Ви можете вибирати між:

Швидкість вентилятора Екран

2 швидкості вентилятора

Швидкість вентилятора Екран

3 швидкості вентилятора

5 швидкостей вентилятора

Деякі внутрішні блоки додатково підтримують автоматичну швидкість вентилятора. 
У цьому випадку внутрішній блок автоматично налаштовує швидкість обертання 
вентилятора відповідно до заданого значення та температури в приміщенні.

Швидкість вентилятора Екран

Автоматичний режим

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Для механічного захисту можливе перемикання внутрішнього 

блоку в режим «Автоматична швидкість вентилятора».

▪ Якщо вентилятор припиняє працювати, це не обов’язково 

означає збій системи. Вентилятор може постійно зупинити 

роботу.

▪ Перед внесенням змін у налаштування швидкості вентилятора 

може знадобитися деякий час.

Налаштування швидкості вентилятора

1. Перейдіть до меню швидкості вентилятора.

2. Кн.   та     відрегулюйте швидкість вентилятора.

3. Натисніть   дану кнопку аби підтведити.

Результат: Внутрішній блок змінює швидкість вентилятора, а 
ПДК повертається на Домашній екран.

6.5. Вентиляція

ІНФОРМАЦІЯ

Налаштування вентиляції можна ТІЛЬКИ встановлювати 
для вентиляційних блоків для регенерації тепла.

6.5.1. Режим вентиляції

Вентиляційний пристрій для регенерації тепла може працювати в 
різних режимах роботи.
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Піктограма Режим вентиляції

Вентиляція енергії. Зовнішнє повітря надходить у 
приміщення після проходження через теплообмінник.

Обхід. Зовнішнє повітря подається в приміщення без 
проходження через теплообмінник.

Автоматичний режим. Щоб максимально ефективно 
провітрювати приміщення, вентиляційний блок 
автоматично перемикається між режимами “Bypass” 
(Обхід) і “Energy Reclaim Ventilation” (Вентиляція  
для рекуперації тепла) (на основі внутрішніх розрахунків).

ІНФОРМАЦІЯ

Залежно від пристрою для рекуперації тепла доступні 
більше або менше режимів вентиляції.

ІНФОРМАЦІЯ

Зміни в режимі вентиляції можливі незалежно від ступеня 
охолодження/обігріву. Для отримання додаткової інформації 
див. Розділ "Головний блок охолодження/обігріву” на стор. 26.

СПОВІЩЕННЯ

Перед запуском системи, пристрій має бути під напругою 
не менше 6 годин, щоб уникнути поломки компресора 
під час запуску.

ІНФОРМАЦІЯ

Щоб забезпечити плавний пуск, не вимикайте систему 
під час її роботи.

Налаштування режиму вентиляції

1. Перейдіть до меню режиму вентиляції.

2. Кн.    та    виберіть режим роботи вентиляції.

3. Натисніть   дану  кнопку для активації

Результат: Вентиляційний пристрій з використанням тепла змінює 
свій режим роботи, а ПДК повертається на Домашній екран.

6.5.2. Швидкість вентиляції

Швидкість вентиляції -- це швидкість вентилятора під час роботи 
вентиляції.

Налаштування швидкості вентиляції

1. Перейдіть до Меню швидкості вентиляції.

2. Кн.   та     відрегулюйте швидкість вентиляції.

3. Натисніть        дану кнопку для підтвердження.

Результат: Вентиляційний пристрій для рекуперації тепла змінює 
швидкість вентиляції, а ПДК повертається на Домашній 
екран.

6.6. Додаткові операції

ПДК допускає лише основні операції. Для розширеної 
роботи використовуйте програму “Madoka Assistant”.

6.6.1. Втановлення Bluetooth-з’єднання

Необхідна умова: на Вашому мобільному пристрої повинен бути
встановлений та запущений додаток “Madoka Assistant”.

Необхідна умова: Ваш мобільний пристрій повинен 
підтримувати версію “Bluetooth 4.2”.

1. Відкрийте мобільний додаток “Madoka Assistant” та виконайте 
вказівки звідти.

7. Ремонт та техобслуговування

7.1. Загальний огляд: ремонт та 
техобслуговування

Коли  Вам потрібен ремонт або техобслуговування 
системи, зверніться до дилера.

Якщо наступні компоненти внутрішнього блоку 
підлягають техобслуговуванню, Ви зіткнетеся з Екраном 
техобслуговування, як тільки Ви спробуєте увійти в Головне 
меню:

Екрани ремонту

Очистіть фільтр Замініть фільтр Спорожніть пилозбірник

8. Усунення несправностей

8.1. Загальний огляд: усунення несправностей

Якщо система знаходиться в стані помилки і ПДК видає 
Екран помилки, при спробі увійти в Головне меню, зверніться 
до дилера.

Екран помилки (приклад)

8.2. Виявлення витоку холодоагенту

Коли система виявить витік холодоагенту, спрацьовує аварійний 
сигнал. Вимкніть сигнал і зверніться до свого дилера.
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8.2.1. Вимкнення аварійного сигналу витоку холодоагента

1. Утримуйте      дану кнопку протягом 3 секунд, щоб вимкнути аварійний  сигнал.

Результат: Сигнал вимкнено.

2. Проконсультуйтеся з дилером.

Для монтажника

9. Про коробку

9.1. Розпакування ПДК

1. Відкрийте коробку.

2. Виокремте фурнітуру.

a b
1× 2×

a) Інструкція з монтажу та експлуатації
b) Шурупи + дюбеля (Ø4.0×30)

10. Підготовка

10.1. Вимоги до електропроводки

Уся електропроводка повинна відповідати наступним вимогам:

Технічні характеристики дроту Значення

Тип: Вініловий шнур або кабель з 
оболонкою (2-х жильний)

Переріз: 0,75 ~1,25 мм2

Максимальна довжина: 500 м

10.1.1. Підготовка проводки для монтажу

1. Очистіть оболонку частини кабелю, яка повинна пройти через 
внутрішню сторону заднього кожуха (L), згідно Рисунку і Таблиці.

2. Дотримуйтеся відстані в 10 мм між довжиною 2 проводів. 

10 мм

L

Вихід проводки L
Верх ±150 мм

Ліва сторона ±120 мм

Низ ±100 мм

Тильна сторона Немає вимог

11. Встановлення

11.1. Загальний огляд: встановлення

Встановлення ПДК зазвичай складається з наступних етапів:

1. Визначення того, як Ви хочете прокласти електропроводку і 
відповідно відкусити шматок задньої оболонки.

2. Монтаж заднього корпусу до стіни.
3. Підключення електропроводки.
4. Закриття ПДК.

11.2. Монтаж ПДК

11.2.1. Про монтаж ПДК

Перед тим, як встановити ПДК, потрібно визначити 
шлях прокладання проводки, і відповідно видалити шматок 
заднього корпусу ПДК.

Проводку можна прокласти зверху, ззаду, зліва або знизу. 
Зніміть частину заднього кожуха відповідно до ілюстрації:

a

b

c
a) Електропроводка зверху

b) Електропроводка зліва

c) Електропроводка знизу

У разі, якщо Ви прокладаєте проводку ззаду, Вам не потрібно 
нічого видаляти.

ІНФОРМАЦІЯ

При прокладенні проводки зверху або ззаду, вставте 
проводку через отвір для вибивання перед тим, як 
здійснити монтаж заднього корпусу до стіни.
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11.2.2. Встановлення ПДК

1. Вийміть гвинти і дюбеля з сумки для деталей.
2. Встановіть задній корпус на рівну поверхню.

СПОВІЩЕННЯ

Будьте обережні, щоб не спотворити задній корпус, 
затягнувши кріпильні гвинти.

11.3. Підключення електропроводки

11.3.1. Заходи безпеки при підключенні 
електропроводки

ІНФОРМАЦІЯ

Ознайомтеся також з попередженнями та вимогами 
в наступних розділах:

▪ Загальні заходи безпеки;

▪ Підготовка.

УВАГА!

Уся електропроводка та компоненти поля ПОВИННІ 

встановлюватися професійним (ліцензованим) електриком, а 

також з обов’яковим дотриманням  чинного законодавства.

ОБЕРЕЖНО!

При підключенні ПДК до внутрішнього блоку 
переконайтеся, що розподільний ящик внутрішнього 
блоку і проводка коробки передач не підключені.

СПОВІЩЕННЯ

Електропроводка для підключення НЕ ВХОДИТЬ до комплекту.

СПОВІЩЕННЯ

Під час підключення проводку проводять від 
електромережі, щоб уникнути електроперешкод
(зовнішніх перешкод).

ІНФОРМАЦІЯ

Клеми P1 і P2 не мають полярності.

11.3.2. Підключення електропроводки

Підключіть клеми ПДК P1/P2 до клем внутрішнього блоку 
P1/P2.

Зверху

P1P2

Ззаду

P1P2

Зліва

P1P2

Знизу

P1P2

11.4. Закриття ПДК

11.4.1. Заходи безпеки при закритті ПДК

ОБЕРЕЖНО!

Ніколи не торкайтеся внутрішніх частин ПДК.

ОБЕРЕЖНО!

При закритті ПДК стежте за тим, щоб не затиснути 
проводку.
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СПОВІЩЕННЯ

Щоб уникнути пошкоджень переконайтеся, що передня 
частина ПДК надійно вставлена в задній корпус.

11.4.2. Закриття ПДК

1. Натисніть на передню частину ПДК в задній частині корпусу.

1

2

2. Якщо у місці встановлення немає пилу, зніміть захисну
плівку

11.5.  Відкриття ПДК

11.5.1.  Заходи безпеки при відкритті ПДК

СПОВІЩЕННЯ

Плата ПДК встановлюється в передній кожух. При відкритті 
ПДК будьте обережні, щоб не пошкодити дану плату.

СПОВІЩЕННЯ

Плату ПДК встановлюють в передній кожух. При відкритті 
ПДК будьте обережні, щоб не пошкодити дану плату.

11.5.2. Відкриття ПДК

1. Вставте плоску викрутку в один з нижніх закриваючих 
механізмів і повільно поверніть її.

12. Запуск системи

ОБЕРЕЖНО!

Перед запуском системи переконайтеся, що:
▪ Завершено роботи з прокладання внутрішньої

та зовнішньої проводки блоку.
▪ Закриті кришки перемикача внутрішнього та 
зовнішнього блоків.

ПДК отримує живлення від внутрішнього блоку. Він 
запуститься, як тільки він буде підключений. Щоб ПДК
працював, переконайтеся, що внутрішній блок увімкнено.

Після того, як на ПДК подано живлення, він автоматично запускається. 

Якщо це перший і єдиний ПДК, підключений до внутрішнього блоку, 

він автоматично отримуватиме призначення Головного ПДК. Для 

отримання підпорядкованого ПДК, призначеного в якості 

підпорядкованого ПДК, необхідне налаштування в 

ручному режимі (див. Розділ "12.2 Позначення підпоря-
дкованого ПДК“ на стор. 12.

12.1.  Головний та підпорядкований ПДК

a

b

c d
а) Зовнішній блок
b) Внутрішній блок
c) Головний пульт дистанційного керування (ПДК)
d) Підпорядкований пульт дистанційного керування (ПДК)

На Екрані інформації статус ”Головний/Підпорядкований” 
позначається наступними піктограмами:

Піктограма Опис

     
 Головний

 Підпорядкований

Більш детально див. Розділ "13.4.1. Екран інформації“ на сторінці14.

ІНФОРМАЦІЯ

Можна використовувати лише Головний та
підпорядкований ПДК одного типу.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо цифровий вхідний адаптер “BRP7A5*” є частиною 
системи, неможливо підключити і призначити другий 
ПДК. Підключення другого ПДК, коли 
система вже містить адаптер, призведе до помилки 
адаптера.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо підпорядкований ПДК не відображає 
Домашній екран через 2 хвилини після його призначення, 
вимкніть живлення та перевірте проводку.

ІНФОРМАЦІЯ

Після повторного призначення ПДК система 
вимагає скидання живлення (перезавантаження).

ІНФОРМАЦІЯ

Підпорядковані ПДК не підтримують всі функції. Якщо 
Ви не можете знайти функцію на такому підпорядкованому 
ПДК, перевірте її на Головному ПДК.

12.2.  Призначення підпорядкованого ПДК

Необхідна умова: Головний ПДК вже підключений до 
внутрішнього блоку.

1. Підключіть другий ПДК.
Результат: він запускається автоматично.

2. Зачекайте, поки на екрані висвітлиться помилка “U5” або “U8”.
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3. Якщо висвітлюються помилки “U5” або “U8”, натисніть кноп.  та утримуйте її

допоки не висвітлиться на екрані "2". 

Результат: тепер призначено Підпорядкованого ПДК.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо Підпорядкований ПДК не відображає Домашній екран
через дві хвилини після призначення, вимкніть живлення 
та перевірте підключення.

13. Експлуатація

13.1. Кнопки

+-

c b d

e

a

a  ON/OFF (УВІМК./ВИМК.)

▪ Коли пристрій вимкнено, натисніть кн. “ON” (УВІМК.), щоб ввімкнути 
систему. В результаті індикатор стану (e) теж увімкнеться.

▪ Коли пристрій увімкнено, натисніть кн. “OFF” (ВИМК,), щоб вимкнути 
систему. В результаті індикатор стану (e) також вимкнеться.

b  ENTER/ACTIVATE/SET (ВВЕДІТЬ/АКТИВУЙТЕ/НАЛАШТУЙТЕ)

▪ На Домашньому екрані відкрийте Головне меню.
▪ З Головного меню увійдіть в одне з підменю.
▪ З відповідного підменю активуйте режим роботи/

 вентиляції.
▪ В одному з підменю підтвердіть налаштування.

c   CYCLE/ADJUST (ЦИКЛ/РЕГУЛЮВАННЯ)

▪ Лівий цикл.
▪ Налаштування параметра (за замовчуванням: зменшення).

d  CYCLE/ADJUST (ЦИКЛ/РЕГУЛЮВАННЯ)
▪ Правий цикл.
▪ Відрегулюйте налаштування (за замовчуванням: збільшення).

ІНФОРМАЦІЯ

Поведінка індикатора стану відповідає налаштуванням 
поля. Для отримання додаткової інформації див. п.
"14.1.3. Налаштування індикатора стану” на стор. 15.

13.2. Екран

Домашній екран

Залежно від конфігурації установки, ПДК має стандартний 
або деталізований Домашній екран. У більшості випадків стандартний 
Домашній екран видає інформацію лише про активний режим 
роботи, повідомлення (якщо такі є) і задану температуру (у випадку 
Режиму охолодження, обігріву або автоматичного режиму роботи). 
Деталізований Домашній екран надає Вам усі види інформації через 
піктограми стану.

Стандартний Деталізований

a

b

c

19a

b

c

a) Повідомлення

b) Активний режим роботи

c) Задана температура

Режим Головного екрана встановлюється за допомогою поля “R1-7” (Домашній 

екран). Для отримання додаткової інформації див. Розділ "Налаштування 

поля пульта дистанційного керування “ на сторінці 19.

Підсвічування

Підсвічування екрана містить такі стани:

Стан Опис

ON
(УВІМК.)

Щоб ПДК працював, має бути увімкнено підсвічування 

екрана (інакше ПДК не виявить жодного натискання 

кнопок). Щоб увімкнути підсвічування, короткочасно натисніть 

кнопку       .

Інструкції щодо налаштування яскравості та контрастності 

екрана під час підсвічування див. у п. “14.1.2.

Параметри екрана” на стор. 15.

▪ OFF
(ВИМК.)

▪ ON 
(УВІМК.
очікування)

Після періоду бездіяльності роботи підсвічування або 
вимкнеться, або перейде в стан очікування, залежно від 
умов експлуатації:
▪ ЗАВЕРШЕНО РОБОТУ: підсвічування ВИМКНЕНО;
▪ ВІДНОВЛЕНО РОБОТУ: підсвічування УВІМКНЕНО в 
режимі очікування.
Перемикання стану підсвічування після неактивності 
встановлюється за допомогою поля “R1-8” (Таймер 
бездіяльності). Заміщення підсвічування встановлюється 
за допомогою налаштування поля “R1-10” на пульті 
дистанційного керування (легке підсвічування). Для 
отримання додаткової інформації див "Налаштування поля 
пульта дистанційного керування" на стор. 19.

13.3. Індикатор стану

+-

a
a) Індикатор стану

Вказівки щодо налаштування індикатора стану див. у п. "14.1.3.
Налаштування індикатора стану“ на сторінці 15.
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13.4. ІНФОРМАЦІЯ

13.4.1. Інформаційний екран

Інформаційний екран збирає таку інформацію:

Інформація Опис

Версія програмного 
забезпечення

Інформаційний екран завжди 
міситиме останню версію 
програмного забезпечення.

a

a) Версія програмного забезпечення

Піктограми статусу Залежно від стану роботи, 
Інформаційний екран може містити 
різні піктограми стану. Значення 
цих піктограм див. у Розділі “5.
Піктограми стану” на сторінці 5.
Коли відображається екран 
інформації інформація, яку потрібно 
передати, піктограма
відображається у верхньому лівому 
куті Головного екрана.

ІНФОРМАЦІЯ

Наявність піктограм на Інформаційному екрані залежить 
від стану роботи. ПДК може відображати більше 
або менше піктограм, ніж вказано тут.

Щоб увійти на екран інформації
Необхідна умова: ПДК відображає Домашній екран.

1. Натисніть і утримуйте дану кнопку, доки не висвітлиться даний 

Екран інформації: 

ІНФОРМАЦІЯ

Наявність піктограм на Інформаційному екрані залежить 
від стану роботи. ПДК може відображати більше 
або менше таких піктограм, ніж зазначено тут.

13.4.2. Інформаційне меню

Додаткову інформацію можна знайти в Інформаційному меню, 
що є частиною Меню установки. Інструкції щодо входу в 
інформаційне меню див. у п. "14.1. Меню установки“ на сторінці 
14 та” Інформація“ на сторінці 27.

14. Конфігурація

14.1. Меню установки

14.1.1. Про меню установки

У меню установки можна виконати наступні налаштування:

Категорія Піктограма Налаштування

Налаштування екрану Яскравість

Контраст

Налаштування 
індикатора стану

Насиченість

Налаштування поля Налаштування поля 
внутрішнього блоку

Налаштування поля пульта 
дистанційного керування

Інші налаштування Адреса групи та  AirNet-
адреса

Зовнішнє блокування 
вхідного сигналу

Нагнітальний вентилятор 
увімкнено

Майстер перемикання
охолодження/обігріву 

Інформація

Щоб увійти в Меню установки
Необхідна умова: ПДК відображає домашній екран.

1. Натисніть кн.

і утримуйте її, доки не з’явиться екран інформації:

ІНФОРМАЦІЯ

Наявність піктограм на Інформаційному екрані залежить 
від стану роботи. ПДК може відображати більше 
або менше піктограм, ніж вказано тут.

2. На Інформаційному екрані натисніть цю             і               одночасно           

дану кнопку та утримуйте їх, поки не ввійдете в Меню установки:
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Результат: Ви знаходитесь у Меню установки.

14.1.2. Параметри екрана

Щоб налаштувати яскравість екрана
Необхідна умова: Ви знаходитесь в Меню установки.

1. Перейдіть до Меню налаштування яскравості екрана.

2. Кноп.      та    відрегулюйте яскравість екрану.

3. Кн.     підтвердіть задані налаштування.

Результат: Екран регулювання яскравості і ПДК
повертаються в Меню установки.

Налаштування контрастності екрану 
Обов’язкова умова: Ви маєте знаходитися в Меню 
установки.

1. Перейдіть в Меню налаштування контрастності екрану.

2. Кн.   та      відрегулюйте контрастність екрану.

3. Кн.            підтвердіть виставлені налаштування.

Результат: Екран регулює контрастність і ПДК повертається 
до Меню установки.

14.1.3. Індикатор стану

Про налаштування індикатора стану

У Меню установки можна встановити інтенсивність і поведінку 
індикатора стану.

Інтенсивність

Інструкції щодо встановлення інтенсивності індикатора стану 
див. у Розділі “Встановлення інтенсивності індикатора стану” на 
стор.15.

Поведінка
Поведінка індикатора стану змінюється через налаштування 
поля пульта дистанційного керування. Інструкції щодо виконання  
налаштувань поля див. у пп. “14.1.4 Налаштування поля” на 
стор. 15. та у Розділі “Огляд параметрів поля пульта 
дистанційного керування” на стор. 19.

Налаштування індикатора стану

Необхідна умова: Ви знаходитесь в Меню установки.
1. Перейдіть до Меню інтенсивності індикатора стану.

2. Кн.  та  t відрегулюйте індикатор інтенсивності стану.

3. Кн.          підтвердіть внесені зміни.

Результат: Індикатор стану регулює його інтенсивність, а ПДК
повертається до Меню установки.

14.1.4. Налаштування поля
Про налаштування поля

ПДК дозволяє здійснювати налаштування поля, пов’язані з 
внутрішнім блоком, і самим ПДК.

Екран Налаштування поля

Внутрішній блок

Пульт дистанційного 
керування (ПДК)

В обох випадках процедура налаштування однакова. Детальні 
вказівки про це див. у Розділі “Процедура налаштування” на 
стор. 15.

Процедура налаштування

Налаштування поля складається з наступних компонентів:
1. Режими: ”Mode” (Режим),
2. Блоки: "Unit" (Блок),
3. Параметри: “SW" (Параметри), 
4. Значення для цих параметрів.

Меню параметрів поля мають два рівні. Ви встановлюєте 
режими і блоки на Рівні 1, а налаштування і значення -- на 
Рівні 2.



14. Конфігурація

Інструкція з монтажу та експлуатації

16
BRC1H519W+K+S

Провідний пульт дистанційного керування
4P513689-1C – 2018.12

Рівень Опис

Рівень 1 Mode (Режим)

Режим -- це група налаштованих параметрів.
У Таблиці параметрів поля знайдіть доступні номери режимів у стовпці “Mode” 
(Режим). Номери режимів, які застосовуються до окремих внутрішніх блоків, 
знаходяться між дужками в стовпці “Mode” (Режим).

Unit (Блок) (Тільки для параметрів поля внутрішнього блоку)

Блок -- це окремий блок, до якого можуть застосовуватися певні налаштування.

Під час налаштування для окремих блоків, це і є місце, де Ви зазначаєте номер 
блоку, до якого вони застосовуються.

При налаштуванні поля для згрупованих блоків, Ви не встановлюєте номер блоку. 
Параметри потім застосовуватимуться до всіх внутрішніх блоків, які входять до цієї 
групи.

Рівень 2  SW (Параметри)

Параметри є параметром, який можна встановити. Це налаштування, які Ви робите самі.

У Таблиці параметрів поля знайдіть доступну кількість налаштувань у стовпці “SW” (Параметри).

Value (Значення)

Значення є одним з компонентів фіксованого набору значень, які можна вибрати 
для параметра.
Коли поле значення містить “-”, це означає, що для вибраного параметру немає 
доступних значень:

SW   00

При налаштуванні групи Ви можете встановити ТІЛЬКИ значення для параметра, 
якщо поле значення містить “*” (якщо поле значення НЕ МІСТИТЬ “*”, Ви не 
можете застосувати вибране налаштування до цієї групи):

SW   00

У таблиці параметрів поля знайдіть доступні значення для кожного параметра в 
стовпці “Value” (Значення).

Переміщення

Для переміщення по Меню налаштувань, використовуйте кн.                      та          .

1.   Кн.    та     переміщуйте курсор.
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2. Кн.      виберіть компонент налаштування поля.

3. Кн.  та  Ви можете змінити значення цього компонента 
налаштування поля.

4. Кн.     підтвердіть встановлене значення.

5. У Рівні 1 оберіть ”галочку”.      , щоб переміститися на Рівень 2.

6. У Рівні 2 перейдіть і повторіть операцію аналогічно, як Ви це зробили у Рівні 1.

7. Оберіть  , щоб підтвердити та активувати виставлені параметри налаштувань.

SW   00

8. Будь-коли оберіть  , щоб повернутися до попереднього рівня.
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Налаштування поля внутрішнього блоку

Процедура налаштування відрізняється залежно від того, чи 
потрібно налаштувати окремі блоки або їх групувати.

Індивідуальні внутрішні блоки
▪ Визначити режим, встановивши номер режиму (число між 
дужками)
▪ Визначте блок, до якого буде застосовано налаштування, 
встановивши номер блоку.
▪ Визначте параметр, встановивши номер SW (Параметр).

▪ Визначте значення для даного налаштування.

Згруповані внутрішні блоки
▪ Визначити режим, встановивши номер режиму (номер НЕ між 
дужками).
▪ НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ номер блоку (параметр застосовується 
до всіх блоків у групі).
▪ Визначте параметр, встановивши номер SW (Параметр).
▪ Визначте значення для даного налаштування.

Mode
(Режим)

SW
(Параметр)

Опис налаштування (”SW” (Параметр) —
01 02 03 04

10 (20) 00 Таймер забруднення фільтра: встановіть таймер 

для появи екрана “Time to clean filter” (Час очищення 

фільтра).

Фільтр надтривалого терміну 
служби

Легкий ±10000 год Важкий ±5000 год — —
Фільтр довготривалого терміну 
служби ±2500 год ±1250 год
Стандартний фільтр ±200 год ±100 год

01 Фільтр з довготривалим терміном служби: якщо необхідно, встановіть тип фільтра з довготривалим
терміном служби.

Фільтр довготривалого терміну служби Фільтр надтривалого терміну служби — —

02 Датчик термостата ПДК: встановіть, якщо використовується датчик 

термостата ПДК.

Використовується в комбінації з 

терморезистором внутрішнього блоку
Не використовується Використовується 

виключно
—

03 Вимкнути індикатор фільтра: встановіть, якщо можливо відображення індикатора фільтра. Висвітлюється Не висвітлюється — —

11 (21) 00 Синхронна робота: встановіть режим одночасного використання внутрішнього блоку 

(Sky Air)
Парний Однотипний (парний) Потрійний Подвійний 

однотипний 
(парний)

12 (22) 01 Зовнішній вхід - Увімк./Вимк.: Встановіть роботу контактів без напруги T1/T2 

(контакти внутрішнього блоку)
Примусово вимкнено Роботу УВІМК./ВИМК. Аварія Примусово вимкнено 

(кілька користувачів/
загальний)

02 Диференціал термостата: якщо система містить дистанційний датчик, встановіть 

значення збільшення/зменшення.
1°C 0,5°C — —

13 (23) 00 Висока швидкість виходу повітря: налаштуйте випадку застосування додатків для високих стель. h≤2,7 м 2,7 м<h≤3 м  3 м<h≤3,5 м

01 Напрямок повітряного потоку: встановіть у випадку, якщо внутрішній блок 

обладнаний додатковим набором, який блокує потік повітря.
4-х сторонній потік 3-х сторонній потік 2-х сторонній 

потік
—

03 Функція повітряного потоку: встановіть, якщо внутрішній блок оснащений 

декоративною панеллю на виході повітря.
Оснащений Не оснащений

04 Діапазон напрямку повітряного потоку Вищий Нормальний Нижчий —

06 Зовнішній статичний тиск: встановіть зовнішній статичний тиск (відповідно до 

опору з’єднаних каналів).
Нормальний Високий статичний тиск Низький 

статичний тиск
—

FHYK: слідкуйте за налаштуваннями по відношенню до висоти стелі. Нормальний Високі стелі — —

15 (25) 03 Оснащений Не оснащений — —

1c 01 Датчик термостата: встановіть, який датчик термостата потрібно використовувати. Терморезистор внутрішнього блоку Терморезистор ПДК — —

1c 12 Віконний контакт B1 (зовнішній вхід) Не використовується Використовується

1c 13 Контакт картки ключів B2 (зовнішній вхід) Не використовується Використовується

1e 02 Функція зворотнього потоку (реверсу): встановіть режим зворотнього 
потоку (реверсу).

Без зворотнього потоку (реверсу) Тільки обігрів Обігрів та
охолодження

1e 07 Час обертання жалюзі. Встановіть час обертання жалюзі. 30 хвилин 15 хвилин 10 хвилин 5 хвилин

1B 08 Перехід на літній час. Встановіть, якщо система контролює перехід на літній час. Вимкнено
Автоматичне перемикання

Ручне 
перемикання

Централізоване 

управління

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Підключення додаткових пристроїв до внутрішнього 
блоку може призвести до зміни деяких налаштувань 
поля. Додаткову інформацію див. в Інструкції 
зі встановлення додаткових пристроїв.

▪ Більш детально про конкретні параметри поля кожного 
типу внутрішнього блоку, дивіться і Інструкції зі 
встановлення внутрішніх блоків.

▪ Налаштування полів, недоступні для підключеного 
внутрішнього блоку, не відображаються.

 ▪ Значення поля налаштування за замовчуванням 
відрізняються залежно від моделі внутрішнього блоку.  
Докладніше про це див. в Інструкції з обслуговування 
внутрішніх блоків.

Дренажний насос зволоження: налаштуйте, якщо система оснащена  дренажним 

насосом зволоження.

Тільки  
охолодження
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Налаштування поля пульта дистанційного керування

Режим  Параметри (SW) Опис параметрів Значення Значення за замовчуванням

R1 3 Регулювання терморезистора 
ПДК (охолодження)

0: –3.0°C, 1: –2.5°C, 
2: –2.0°C, 3: –1.5°C, 
4: –1.0°C, 5: –0.5°C, 
6: ±0°C, 7: +0.5°C, 
8: +1.0°C, 9: +1.5°C, 
10: +2.0°C, 11: +2.5°C, 
12: +3.0°C

6

4 Регулювання терморезистора ПДК
(обігрів)

0: –3.0°C, 1: –2.5°C, 
2: –2.0°C, 3: –1.5°C, 
4: –1.0°C, 5: –0.5°C, 
6: ±0°C, 7: +0.5°C, 
8: +1.0°C, 9: +1.5°C, 
10: +2.0°C, 11: +2.5°C, 
12: +3.0°C

6

5 Регулювання терморезистора 
ПДК (автоматично)

0: –3.0°C, 1: –2.5°C, 
2: –2.0°C, 3: –1.5°C, 
4: –1.0°C, 5: –0.5°C,
6: ±0°C, 7: +0.5°C, 
8: +1.0°C, 9: +1.5°C, 
10: +2.0°C, 11: +2.5°C, 
12: +3.0°C

6

6 Регулювання терморезистора 
ПДК (тільки вентилятор)

0: –3.0°C, 1: –2.5°C, 
2: –2.0°C, 3: –1.5°C, 
4: –1.0°C, 5: –0.5°C, 
6: ±0°C, 7: +0.5°C, 
8: +1.0°C, 9: +1.5°C, 
10: +2.0°C, 11: +2.5°C, 
12: +3.0°C

6

7 Домашній екран 0: Детально
1: Стандартно

1

8 Таймер підсвічування без 
спрацьовування (”холостий хід”)

0: 5 секунд
1: 10 секунд
2: 20 секунд

0

9 Індикатор стану виснаження 0: 0% (ВИМКНЕННЯ), 1: 1%, 
2: 2%, 3: 3%,
4: 5%, 5: 7%, 
6: 9%, 7: 11%, 
8: 13%, 9: 15%,
10: 17%, 11: 20%

9

10 Підсвічування виснаження 0: 0% (ВИМКНЕННЯ), 1: 1%, 2: 2%, 
3: 3%,
4: 4%, 5: 5%,

5

11 Режим індикатора стану 0: Нормальний
1: Параметри готелю 1
2: Параметри готелю 2

2

13 Повідомлення про слабкий 
Bluetooth-сигнал

0: Завжди повідомлення
1: Увімкнути вручну

0

R2 1 Індикатор сенсорної кнопки 
(на екрані)

0: Немає
1: Малий
2: Середній
3: Великий

1

Режим індикатора стану (R1-11)
Налаштування поля “R1-11” на пульті дистанційного керування дозволяє 
встановити індикатор стану в режим, придатний для використання в готелях. 
Відповідно до значення, встановленого для цього налаштування, індикатор 
стану веде себе наступним чином:

Стан роботи Поведінка індикатора стану

0 (Нормальний) 1 (Параметри готелю 1) 2 (Параметри готелю 2)
Роботу УВІМКНЕНО УВІМКНЕНО УВІМКНЕНО УВІМКНЕНО (коли підсвічування 

переходить у стан виснаження, 

індикатор стану вимикається)

Роботу ВИМКНЕНО ВИМКНЕНО ВИМКНЕНО ВИМКНЕНО
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Стан роботи Поведінка індикатора стану

0 (Нормальний) 1 (Параметри готелю 1) 2 (Параметри готелю 2)
Error (Помилка) Блимає (без змін) (без змін)
Warning (УВАГА!) УВІМКНЕНО УВІМКНЕНО УВІМКНЕНО (коли підсвічування 

переходить у стан виснаження, 

індикатор стану вимикається)

Встановлення інтенсивності індикатора стану УВІМКНЕНО УВІМКНЕНО УВІМКНЕНО

Об’єднання з внутрішнім блоком Блимає Блимає Блимає

14.1.5. Інші налаштування
Адреса та Airnet-адреса (DIII)
Адреса групи

Для управління системою з центральним обладнанням 
управління необхідно задати адреси:

▪ Групи (”Group” (Група) та/або

▪ Блоки (”Group (Unit)” (Група (Блок)).

Меню “Адреса групи” та “Аirnet-адреса” має два рівні. Ви 
визначаєте групи та/або блоки на першому рівні, а також 
встановлюєте або вивільняєте адреси для цих груп та/або 
блоків у другому.

Адреса Опис

Перший рівень Group (Група)

Група представляє собою групу внутрішніх блоків.

При встановленні адрес для груп не потрібно визначати номер пристрою.

Unit (Group) (Unit) (Блок (Група) (Блок))

Блок -- це окремий внутрішній блок.
Визначте внутрішній блок, для якого потрібно встановити адресу.
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Адреса Опис

Другий рівень Визначте адресу для внутрішнього блоку.

 Перш ніж встановити адресу,           переконайтеся, що її вибрано (чи стоїть “галочка”).

Застосуйте налаштування.

Щоб видалити попередньо встановлену адресу,    змініть на          та       застосуйте 

параметри.

AirNet-адреса

Щоб підключити систему до AirNet-системи моніторингу та 
діагностики, необхідно встановити AirNet-адреси для:

▪ Внутрішніх блоків (”I/U”)

▪ Зовнішніх блоків ("O/U")

Меню Групи адрес та AirNet-адреси має два рівні. Ви визначаєте 
групи та/або блоки на першому рівні, а також встановлюєте та 
звільняєте адресу для цих груп та/або блоків -- на  другому.
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Адреса Опис

Перший рівень Внутрішній блок (I/U)

Визначте внутрішній блок, для якого потрібно встановити AirNet-адресу.

Перейдіть на наступний рівень.

Зовнішній блок (O/U)

Визначте зовнішній блок, для якого потрібно встановити AirNet- адресу.

Перейдіть на наступний рівень.
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Адреса Опис

Другий рівень Визначте адресу для внутрішнього/зовнішнього блоку.

        Щоб встановити адресу,              переконайтеся, що її вибрано (чи стоїть  “галочка”).

Застосуйте налаштування.

Щоб ВИДАЛИТИ попередньо встановлену адресу, змініть на         та       застосуйте 

задані параметри.

Зовнішнє блокування входу

Про блокування зовнішнього входу

Зовнішнє блокування входів дозволяє інтегрувати зовнішні контакти в 
логічну систему управління. За допомогою додавання контакту картки з 
ключем та/або контакту вікна з налаштуваннями управління, можливо 

досягти, щоб система відповіла на вставлення/видалення картки з ключем
в/з пристрою зчитування карток, та/або відкриття/закриття вікон. 

   ІНФОРМАЦІЯ

Для використання цієї функції необхідно, щоб цифровий 
вхідний адаптер “BRP7A5*” був частиною системи.

▪ Переконайтеся, що цифровий адаптер входу та його 
додаткові контакти (контакт вікна B1 і контакт картки з 
ключем B2) правильно встановлені. Переконайтеся, що 
вільний від напруги контактний адаптер цифрового 
входу знаходиться в правильному положенні. Вказівки 
щодо встановлення цифрового вхідного адаптера див. в 
Інструкції зі встановлення цифрового адаптера входу.

▪ Коли цифровий адаптер входу не працює належним 
чином, зовнішнє блокування входу не доступне в 
меню.

▪ Коли адаптер цифрового входу є частиною системи, 
система не допускає підключення підпорядкованого 
ПДК.

▪ Коли цифровий адаптер входу є частиною системи, 
неможливо використовувати функцію розкладу.

▪ Коли адаптер цифрового входу є частиною системи, а 
також централізований ПДК, функція 
зовнішнього блокування входу контролюється 
централізованим ПДК, а не адаптером.

Для налаштування зовнішніх блокувань вхідних даних

Необхідна умова: Ви знаходитесь в Меню установки.

1. Перейдіть до Меню зовнішньої блокування входу.

2. Кн.         та         переміщуйтеся по меню.

3. Кн.       оберіть відповідний параметр.

4. Обравши параметр, кнопками  та  змініть його

 значення.

5. Обравши параметр, натисніть кн.  , щоб підтвердити
задане  значення даного параметра.

                                                   6. Після завершення налаштування підтвердьте всі установки,                                                                
вибравши 

Результат: система перезапуститься і застосує усі внесені зміни.

ІНФОРМАЦІЯ

Огляд параметрів, які можна налаштувати, та їхнє 
значення див.  у Розділі "Огляд зовнішніх налаштувань 
блокування входу” на стор 24.

та натиснувши кн.      .
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Огляд налаштувань зовнішнього блокування входу

Параметри Опис Можливі значення Значення за замовчуванням

B2: Таймер затримки Таймер, який запускається 
відразу після видалення картки
з ключем. Блок 
продовжує нормальну роботу до 
закінчення таймера.

0-10 хвилин "1 хв"

B2: Скидання таймера Таймер, який запускається відразу 
після закінчення таймера затримки. 
Коли цей таймер закінчується, 
попередній стан (тобто 
відрегульований параметр змінюється 
на стан "Default Reset Setting"
(Налаштування скидання за 
замовчуванням).

0-20 годин "20 годин"

Скидання “ON/OFF” (УВІМК./ВИМК.) Увімкнути/вимкнути стан "Default 
Reset Setting" (Налаштування 

скидання за замовчуванням).

"ON" (УВІМК.), "OFF" (ВИМК.), 
"--"

"OFF" (ВИМК.)

Режим скидання Режим роботи "Default Reset Set-
ting" (Налаштування скидання за 

замовчуванням).

Auto (Автоматичний), Cooling
(Охолодження), Heating

(Обігрів), Fan only (Тільки 
вентилятор), “--”

"--"

Скинути параметри охолодження Заданий параметр  
охолодження "Default Reset 
Setting" (Налаштування 

скидання за замовчуванням).

Дивіться діапазон заданого 
параметру внутрішнього блоку 

та обмеження діапазону 
заданого параметру, “--”

"22°C"

Скинути параметри обігріву Заданий параметр  обігріву 
"Default Reset Setting"
(Налаштування скидання за 

замовчуванням).

Див. Діапазон заданих 
параметрів внутрішнього 

блоку та Обмеження 
діапазону заданих заданих 

параметрів, "--"

"22°C"

ІНФОРМАЦІЯ

Коли значенням параметра є “--”, це означає, що після 
закінчення таймерів нічого не змінюється для цього 
параметра і поточне активне значення зберігається.

Вікно логічного контакту

Вікно контакту B1 Контакт з карткою ключа B2 Час Дія

Контакт закритий (вікно закрите) Контакт закрито 
(ключ з карткою ВХОДУ)

— ▪ Нормальна робота внутрішнього 
блоку.

▪ Блок повертається до 
попереднього стану перед 
відкриттям контакту.

Контакт відкритий (вікно 
відкрите)

— Роботу блоку вимушено вимкнено:
▪ Відсутність затримки та скидання 

функцій таймера.
▪ Немає функціональних обмежень.
▪ Неможливо увімкнути/вимкнути 
блок за допомогою кнопки “ON/OFF” 
(УВІМК./ВИМК.).

Контакт закрито 
(ключ з карткою ВХОДУ)
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Логічний контакт з карткою ключа

Вікно контакту B1 Контакт з карткою ключа B2 Час Дія

Контакт закритий (вікно закрите) Контакт закрито 
(ключ з карткою ВХОДУ)

▪ —

▪ Delay timer (Таймер 
затримки) <Time (Час) < Reset 
timer (Таймер скидання)

▪ Time (Час) > Reset timer
(Скидання таймера)

▪ Пристрій працює нормально.
▪ Якщо таймер скидання не 

закінчився, пристрій повертається 
до попереднього стану перед 
відкриттям контакту.

▪ Якщо таймер скидання закінчився, 
пристрій повернеться до "Default 
Reset Setting" (Налаштування 
скидання за замовчуванням) (див.
Розділ "Огляд зовнішніх вхідних 
блокувань на сторінці” 24).

 

Контакт закритий (вікно закрите) Контакт відкрито (ключ з карткою ВИХОДУ) Time (Час) < Delay timer (Таймер затримки) Нормальна робота внутрішнього блоку.

Контакт закритий (вікно закрите) Контакт відкрито (ключ з карткою ВИХОДУ) Time (Час) < Delay timer (Таймер затримки) Роботу пристрою вимкнено:
▪ Залежно від того, чи ввімкнено 

функцію Зворотнього потоку 
(Реверсу), дана  функція 
працюватиме або ні.

▪ Неможливо увімкнути/вимкнути 
пристрій за допомогою кнопки ON/
OFF (УВІМК,./ВИМК.).

▪ Після закінчення Таймера затримки, 
Таймер скидання почне відлік.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ “Попередній стан” може бути стан умикання/вимикання, режим 
роботи, задане значення охолодження та задане значення 
обігріву.

▪ При використанні контактів, швидкість обертання вентилятора, 
а також задані значення охолодження і обігріву можуть бути 
змінені в будь-який час без втрати змін.

▪ Швидкість вентилятора зберігається незалежно для двох 
основних режимів роботи (обігрів та охолодження). Окремі 
налаштування швидкості вентилятора зберігаються для 
режиму обігріву з одного боку, а з іншого -- для режиму 
охолодження, сухого повітря та вентиляції.

▪  При закритті контакту зміни, внесені при відкритому контакті 
з карткою ключа і таймері затримки, що  ще не минув 
(нормальна робота), не зберігаються.

Комбінація віконна контакту і логічного контакту з карткою ключа

▪ Контакт вікна має пріоритет над таймером затримки і функціональності 
Зворотнього потоку (Реверсу) контакту з карткою ключа:

 Коли вікно контакту відкрито під час відкриття контакту з 
карткою ключа, таймер затримки негайно закінчиться, якщо 
він все ще працює, то і Зворотній потік (Реверс) також не 
буде більше працювати. Таймер скидання негайно почне 
облік або не скинеться, якщо він вже працював.

▪ Функціонування таймера скидання контакту з карткою 
ключа має пріоритет над вікном контакту при поверненні до 
попереднього стану: коли контакт з карткою ключа та контакт 
вікна відкриті, то таймер затримки почне працювати. Коли 
таймер затримки закінчиться, тоді таймер скидання почне 
працювати. Коли таймер скидання закінчиться, попередній 
стан оновлюється до стану “Default Reset Setting”
(Налаштування скидання за замовчуванням).

Приклад 1:

1. Ви знімаєте картку ключа.
Результат: Внутрішній блок продовжує працювати нормально 
до закінчення таймера затримки.

2. Ви відкриєте вікно до закінчення таймера затримки.
Результат: внутрішній блок негайно зупиняється. Неможливо 
ввімкнути або вимкнути даний блок, функція зниження 
частоти не працює, таймер затримки припиняє підрахунок, 
а таймер скидання починає облік.

3. Ви знову вставте картку з ключем.

Результат: відбувається оновлення попереднього стану. Блок примусово 
вимкнено, а функція Зворотнього потоку (Реверсу) все ще відключена 
(див. Розділ “Логіка вікна контакту” на стор. 24).

Якщо таймер скидання не закінчився, перш ніж вставити картку ключа, 
попередній стан буде таким же, як і вихідний стан, оскільки відбулася 
лише зміна вихідного стану.

Якщо таймер скидання закінчився, перш ніж Ви вставите картку з 
ключем, попереднім станом є стан “Default Reset Setting”
(Налаштування скидання за замовчуванням).

4. Ви закрили вікно.
Результат: Блок повертається до попереднього стану. 
Попередній стан залежить від закінчення скидання таймера.

Приклад 2:
 1. Ви відкрили вікно.

Результат: Блок негайно зупиняється. Неможливо 
увімкнути або вимкнути його за допомогою кнопки “ON/OFF” 
(УВІМК./ВИМК.), функція Зворотнього потоку (Реверсу) не 
працює, а таймер затримки не почав відлік.

2. Ви зняли картку з ключем.
Результат: Таймер затримки починає відлік.

3. Ви знову закрили вікно.
Результат: Зміна стану не відбулася. Це так, як якщо б 
Ви ніколи не відкривали вікно (Функція “Зворотній потік” 
(Реверс) працює, якщо її увімкнено).
Якщо таймер затримки закінчився, перш ніж закрити вікно, 
таймер скидання почне відлік. Закриття вікна не впливає на 
таймер скидання.

Якщо таймер затримки НЕ ЗАКІНЧИВСЯ, перш ніж закрити 
вікно, він негайно закінчиться, і таймер скидання почне 
відлік. Коли таймер скидання закінчиться, попередній стан 
оновлюється до стану “Default Reset Setting”
(Налаштування скидання за замовчуванням).

4. Ви знову вставили картку-ключ.
Результат:

Якщо таймер скидання НЕ ЗАКІНЧИВСЯ перш ніж вставити 
картку ключа, пристрій повернеться до стану перед відкриттям 
вікна (останній стан «увімкнено»);

Якщо таймер скидання закінчився, перш ніж вставити картку з 
ключем, блок перейде в стан “Default Reset Setting”
(Налаштування скидання за замовчуванням).
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Примусове увімкнення вентилятора

Про функцію примусового увімкнення вентилятора

Примусове увімкнення вентилятора дозволяє примусово працювати з 
вентилятором окремим внутрішнім блокам. Таким чином, Ви можете 
перевірити, який номер внутрішнього блоку був призначений якому 
внутрішньому блоку.

Для примусової роботи вентилятора
Необхідна умова: Ви знаходитесь в Меню установки.

1. Перейдіть до Меню “Force Fan ON” (Примусове увімкнення вентилятора).

2. Виберіть номер внутрішнього блоку.

3. Оберіть кнопку        натисніть кн.        , щоб примусово увімкнути роботу.

Результат: Починає працювати вентилятор внутрішнього блоку, що
відповідає вибраному номеру внутрішнього блоку.

Головний блок охолодження/обігріву

Про Головний блок охолодження/обігріву

A

a

b

c c c c

b b b

B

a

b

c c c c

b

d

b b

А. Система теплового насоса

B. Система рекуперації тепла

а) Зовнішній блок

b) Внутрішній блок

c) Пульт дистанційного керування

d) Блок “BS”

При підключенні декількох внутрішніх блоків до зовнішнього блоку, один з цих блоків
(або група внутрішніх блоків, у разі групового керування) має бути встановлений як 
Головний блок охолодження/обігріву. Інші блоки/групи потім стають підпорядкованими 
блоками охолодження/обігріву і їх робота обмежена Головним блоком (наприклад, один 
зовнішній блок не дозволяє одному внутрішньому блоку працювати в режимі 
охолодження, а іншому -- в режимі обігріву).

Якщо внутрішній блок або групу внутрішніх блоків встановлено в якості Головного 
блоку охолодження/обігріву, інші внутрішні блоки автоматично стають йому 
підпорядкованими. Детальні вказівки  Ви знайдете у Розділі "Налаштування Головного 
блоку охолодження/обігріву" на стор. 27.

Піктограма стану

Головний блок охолодження/обігріву відповідає наступній 
піктограмі стану:

Детальніше про цей стан (як він себе веде) описано в наступній Таблиці:

… внутрішній блок, підключений до цього 
ПДК, що підпорядкований Головному

блоку охолодження/обігріву.

...БЛИМАЄ піктограма стану …немає внутрішнього блоку, призначеного 
як Головний блок охолодження/обігріву.

то...

...НЕ ВІДОБРАЖАЄ жодної 
піктограми стану

… відображає піктограму стану 
контрастності

Якщо ПДК…

… внутрішній блок, підключений до 
цього ПДК, який є Головним 
блоком охолодження/обігріву.
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Режим роботи

Поведінка режиму роботи внутрішніх блоків відповідає наступній 
Таблиці:

Якщо Головний блок… То підпорядкований…
…налаштований на режим 
роботи: "Heating" (Обігрів), 
"Dry" (Суже повітря), або
"Auto" (Автоматичний)

…розпочинає працювати в тому ж 
режимі, що і Головний блок. Для них 
не доступні інші режими.

…налаштований на режим 
роботи: "Cooling" (Охолодження) 

...підпорядковані блоки не можуть 
працювати в режимі: "Heating" (Обігрів), 
але можуть працювати в режимі роботи: 
"Cooling" (Охолодження), "Fan only" (Тільки 
вентилятор) та "Dry" (Сухе повітря).

…налаштований на режим роботи:
"Fan only" (Тільки вентилятор)

…може ЛИШЕ працювати в режимі
роботи "Fan only" (Тільки вентилятор).

Як тільки внутрішній блок буде встановлений як Головний, він може 
бути звільнений від позиції Головного. Вказівки див. у Розділі
"Перепризначення Головного блока охолодження/обігріву" на стор. 27. 
Щоб перепризначити підпорядкований блок/групу на Головний, спочатку 
звільніть активного Головного з позиції Головного блока.

ІНФОРМАЦІЯ

Зміни в режимі вентиляції можливі незалежно від 
ступеня Головного блока охолодження/обігріву.

Налаштування Головного блоку охолодження/обігріву

Необхідна умова: Жодного внутрішнього блоку ще не встановлено як 
Головний блок охолодження/обігріву (на всіх ПДК блимає 
піктограма “Перемикання на централізоване управління”).
Необхідна умова: Ви керуєте ПДК внутрішнього блоку, який 
Ви хочете встановити в якості головного блоку охолодження/обігріву.

1. Перейдіть до Меню режиму роботи.

2. Встановіть режим роботи на “Cooling” (Охолодження) або “Heating” 
(Обігрів).
Результат: Внутрішній блок тепер працює в режимі “Cooling” 
(Охолодження)/“Heating” (Обігрів). (Піктограма знаходиться не на 
ПДК ”Перемикання на централізоване управління”).
Результат: Усі підпорядковані ПДК відображають 
піктограму “Перемикання на централізоване управління”.

Перепризначення Головного блоку охолодження/обігріву
Необхідна умова: Ви знаходитесь в Меню установки.
Необхідна умова: Ви працюєте з ПДК внутрішнього блоку, 
який Ви хочете зняти Головного блоку.

1. Перейдіть до Меню призначення Головного блоку охолодження/обігріву.

2.  Кн.            перепризначте внутрішній блок з позиції Головного.

Результат: Внутрішній блок перепризначається з позиції 
Головного.
Результат: ПДК всіх внутрішніх блоків показують 
піктограму “Перемикання на централізоване управління”.

Інформація

Про Інформаційне меню

У Інформаційному меню можна побачити таку інформацію:

Інформація Опис

SW1 (Параметр 1) Ідентифікатор програмного забезпечення (ПЗ) 
ПДК:

Ver (Версія) Версія ПДК ПЗ

Час

SW2 (Параметр 2)
UE878 Ідентифікатор програмного забезпечення 
ПДК:

--:--:--:--:--:--: MAC-адреса UE878 

Щоб переглянути інформацію

Необхідна умова: Ви знаходитесь в Меню установки.
1. Перейдіть до Інформаційного меню.

2. Прочитайте інформацію.

3.   Кн.      перейдіть до другої сторінки.

a

b

c

d

X2A

X2A

14.2. Оновлення програмного забезпечення віддаленого 
ПДК
14.2.1 Оновлення програмного забезпечення за допомогою програми 
“Updater” 
Необхідна умова: ПК з оновленням (зверніться до свого дилера для 
отримання коректної версії програмного забезпечення)
Необхідна умова: USB-кабель для ПК EKPCCAB4 або вище (включає 
USB-кабель і додаткові кабелі підключення).

1. Переконайтеся, що внутрішній блок вимкнено.
2. Підключіть ПДК до ПК.
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а) ПК з оновленням
b) USB-кабель
c) ПДК плати (PCB)
d) До внутрішнього блоку.
3. Увімкніть внутрішній блок.
4. Відкрийте програму оновлень.
5. У Розділі “Updater” (Оновлення) перейдіть до меню “Update 
procedura” (Процедура оновлення).
6. Введіть назву моделі ПДК.
7. Виберіть потрібну Процедуру оновлення.
8. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

15. Про мобільний додаток
Мобільний додаток “Madoka Assistant” є складовою пульта 
дистанційного керування “BRC1H”. Якщо ПДК допускає лише 
базові операції та конфігурацію, програма пропонує розширену 
функціональність та конфігурацію.

15.1. Огляд роботи та налаштування

Мобільний додаток постійно шукає ПДК “BRC1H” для підключення. 
Усі ПДК, які знаходяться в діапазоні Вашого мобільного пристрою, 
які зазначені у Головному меню.
Щоб керувати та/або налаштувати систему, натисніть піктограму
ПДК, підключеного до внутрішніх блоків, для яких потрібне 
управління.

15.2. Створення пари

15.2.1. Створення пари

Перш ніж Ви зможете з’єднатися з ПДК, потрібно 
переконатися, що між мобільним додатком і ПДК
створено пару. Створіть пару між додатком та усіма 
ПДК, з якими Ви бажаєте з’єднатися.

15.2.2. Створення пари між мобільним додатком та 
ПДК

Передумова: Ви маєте знаходитися поблизу ПДК.

1. У мобільному додатку торкніться ПДК, з яким потрібно 
створити пару.
Результат: операційна система Вашого мобільного пристрою 
надсилає запит на створення пари.

Результат: ПДК відображає наступний екран:

2. У програмі прийміть запит на створення пари.

3. На ПДК прийміть запит на створення пари, натиснувши кнопку                     .

Результат: Програма встановила пару з ПДК.

ІНФОРМАЦІЯ

Після створення пари з програмою, ПДК залишаться спарованими. 
Не потрібно повторювати цю процедуру щоразу, коли Ви хочете 
використовувати програму, якщо Ви не вилучите пару.

15.3. Режим установки

15.3.1. Про режим установки

У Режимі установки Ви маєте доступ до параметрів, які не 
доступні для звичайних кінцевих користувачів.

15.3.2. Активація Режиму установки 
Необхідна умова: Ви не маєте бути в Режимі установки (Installer mode).
1. Перейдіть до Головного меню.
2. Натисніть “About” (Про додаток).
3. Натисніть “Application version” (Версія додатку) п’ять разів.
Результат: Ви знаходитесь в меню “Installer mode” (Режим установки).
Результат: Режим установки автоматично активується.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Щоб продовжити використання програми в Режимі установки, 
натисніть кнопку назад.

▪ Тривалість режиму установки залежить від установок Режиму 
установки. Для отримання детальної інформації див. пп.
“15.3.4. Налаштування Режиму установок” на стор. 28.

▪ Існує візуальний індикатор, який  вказує, яким Режим установки 
є активним, а який -- можна вимкнути. Для отримання більш 
детальної інформації див. Розділ “15.3.4.  Налаштування 
Режиму установок” на стор. 28.

15.3.3. Вимкнення Режиму установки

Необхідна умова: Ви перебуваєте в Режимі установки.

1. Перейдіть до Головного меню.
2. Натисніть “Режим установки увімкнено”.
Результат: Ви знаходитесь в меню режиму установки. 
Результат: Режим установки автоматично активується.
3. Вимкніть Режим установки, торкнувшись повзунка. 
Результат: Режим установки вимкнено.

15.3.4. Налаштування Режиму установки
1. Увімкніть Режим установки.
Результат: Ви знаходитесь в меню Режиму установки.

2. Налаштуйте Режим установки.

Параметри Режиму установки Опис

Активація Режиму установки

Таймер тривалості Режиму 
установки

▪ Невизначено: Режим установки 
встановлюється до наступної 
ручної дезактивації.

Індикатор Режиму установки Налаштуйте, щоб активація Режиму 
установки позначалася індикатором 
Режиму установки.

ІНФОРМАЦІЯ

Пам’ятайте, що Режим установки автоматично активується, як 
тільки Ви увійдете в меню Режиму установки.

15.4. Демонстраційний режим 

15.4.1. Про демонстраційний режим

Щоб спробувати функцію роботи та налаштування додатку в 
безпечному середовищі, можна запустити демонстраційну версію 
програми.

Увімкнути або вимкнути Режим установки

Встановіть тривалість Режиму 
установки.
▪ 30 хвилин: Режим установки
активний протягом 30 хвилин. 
Через 30 хвилин Режим установки 
автоматично деактивується (за 
замовчуванням).



15. Про мобільний додаток

Інструкція з монтажу та експлуатації

29
BRC1H519W+K+S
Провідний пульт дистанційного керування
4P513689-1C – 2018.12

15.4.2. Запуск Демонстраційного режиму

Необхідна умова: Ви не повинні знаходитися у Демонстраційному 
режимі.
1. Перейдіть до Головного меню.
2. Натисніть “Demo mode” (Демонстраційний режим).
Результат: Ви уже в Демонстраційному режимі.

15.4.3. Вихід з демонстраційного режиму
Передумова: Ви маєте знаходитися в Демонстраційному режимі.
1. Перейдіть до головного меню.
2. Натисніть “Exit demo mode” (Вийти з демонстраційного режиму).
Результат: Ви вийшли з Демонстраційного режиму.

15.5. Функції

15.5.1. Загальний огляд: функції

Категорія Управління

Operation (Робота)

Налаштуйте ПДК та внутрішній 
блок:

General (Загальні налаштування):
▪ Remote controller firmware update 
(Оновлення прошивки пульта 
дистанційного керування)
▪ Notifications (Сповіщення)

Remote controller settings
(Налаштування пульта дистанційного 
керування (ПДК)):
▪ Master/slave status (Стан Головного/
підпорядкованого блоку)
▪ Screen (Екран)
▪ Status indicator (Індикатор стану)
▪ Date and time (Дата й час)
▪ About (Про програму)
▪ Remove bounding information 
(Видалення інформації про створення 
пари 

Energy saving (Енергозбереження):
▪ Presence detection (Сканування на 
наявність)
▪ OFF timer (Таймер вимкнення)
▪ Energy consumption (Енергоспоживання
(Потужність)
▪ Power consumption limit (Межа 
споживання енергії

(a)
)

▪ Setpoint auto resert (Автоматичне 
скидання налаштувань)
          >> Має продовження...

Категорія Управління

<< Продовження...

Configuration and advanced operation 
(Налаштування і розширені функції)

Scheduling (Програматор)
▪ Schedule (Розклад)
▪ Holiday (Вихідні дні)

Configuration and operation
(Налаштування та робота)

▪ Setpoint mode (Режим установки)
▪ Setback (Режим зворотнього потоку 
(Реверс)
▪ Individual airflow direction
(Індивідуальний напрям повітряного 
потоку)
▪ Setpoint range (Діапазон установки)
▪ Cooling/Heating masterhood (Головний 
блок охолодження/обігріву)

▪ Airflow direction range (Діапазон 
напряму повітряного потоку)
▪ Draught prevention (Профілактика)
▪ Quick start (Швидкий запуск)
▪ Defrost operation(a) (Розморожування)
▪ Function lock (Функція блокування)
▪ Quiet mode (Безшумний режим)
▪ External input interlock(a)(Зовнішнє 
блокування входу)

Maintenance (Техобслуговування)
 ▪ Errors and warnings(a) (Помилки та 
попередження)
▪ Unit number (Номер блоку)
▪ Filter auto clean (Автоматичне 
очищення фільтра)
▪ Filter notifications (Фільтрувати 
сповіщення)
▪ AirNet address(a) (AirNet-адреса)
▪ Group address(a) (Адреса групи)
▪ Field settings(a) (Налаштування поля)
▪ Duty rotation(a) (Чергування)
▪ Test operation(a) (Тестовий прогін або 
Робота в тестовому режимі)
▪ Unit status (Стан блоку)
▪ Operating hours(a) (Час експлуатації)
▪ Contact information (Контактна 
інформація

(a) Ця функція доступна лише тоді, коли програма знаходиться в 
Режимі установки. Для отримання додаткової інформації див. п. "15.3.
Режим установки" на стор. 28.

15.5.2. Оновлення прошивки пульта 
дистанційного керування (ПДК)

Оновлення прошивки ПДК. Вимагається, щоб оновлювалася 
прошивка ПДК. Коли є доступна нова прошивка для ПДК, програма 
надсилатиме повідомлення на Екрані операцій даного ПДК.

Оновлення прошивки ПДК
Необхідна умова: Ви знаходитесь на Екрані операцій одного з 
пультів, і програма Вас повідомила, що є доступна нова прошивка 
для нього.
Необхідна умова: Ви маєте бути поблизу ПДК.
1. Натисніть піктограму налаштувань.
Результат: Ви перемістилися у Меню налаштувань Блоку.
2. У самому верху натисніть “Firmware update available” (Доступно 
оновлення прошивки).
Результат: Ви перемістилися у меню “Firmware update” 
(Оновлення прошивки).
3. Натисніть “Update firmware” (Оновити прошивку).
Результат: остання версія прошивки завантажується на Ваш 
ПДК.
Результат: Під час завантаження, ПДК відображає наступний 
екран.

Configuration and advanced operation 
(Налаштування і розширені функції)

Turn ON/OFF unit operation (УВІМК./ВИМК. роботу 
блоку)

Read out temperature sensor information (Зчитайте 
інформацію з датчика температури)

Change the opperation mode (Змініть Режим роботи)

Change the setpoint (Змініть задане значення)

Change the fan speed (Змініть швидкість обертання 
вентилятора)

Change the ventilation mode (Змініть Режим вентиляції)

Change the ventilation rate (Змініть швидкість 
вентиляції)

Change the airfow dirrection (Змініть напрям 
повітряного потоку

See noifications (Див. сповіщення)
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Результат: Після завантаження, ПДК перезапускається для внесення
змін.

15.5.3. Сповіщення
Отримання огляду активних системних сповіщень. Це можуть бути: 

▪ Помилки

▪ Попередження

▪ Системна інформація

15.5.4. Стан Головного/підпорядкованого блоку

З’ясуйте, чи  ПДК, з яким Ви працюєте, є Головним
або підпорядкованим ПДК. У мобільному додатку не можна вносити 
зміни до стану “Головний/підпорядований”. Для отримання інструкцій щодо зміни 

стану Головного /підпорядкованого ПДК див.  у Розділі "12. Запуск 
системи" на стор. 12.

15.5.5. Екран

Налаштування екрана ПДК:
Установки Опис

Home screen mode (Режим 
Домашнього екрана)

Перемикайтеся між режимами 
“Standard” (Стандартний) або “Deatiled” 
(Деталізований) на Домашньому екрані. У 
режимі ““Deatiled” (Деталізований) пульт 
дистанційного керування змушує 
систему працювати інтенсивніше через 
значки стану, порівняно з режимом 
“Standard” (Стандартний).

Brightness (Яскравість) Налаштуйте яскравість екрану.

Contrast (Контраст) Налаштуйте контрасність екрану.

ІНФОРМАЦІЯ

При виборі параметрів екрана ПДК з додатку, можливо, що пульт 

дистанційного керування не зможе негайно застосувати внесені 

зміни. Щоб змусити його застосувати ці зміни: на ПДК перейдіть 

до Меню установки, а потім назад на Домашній екран. Вказівки 

щодо входу до Меню установки див. "Входження в Меню 

установки" на стор. 14.

15.5.6. Індикатор стану

Налаштуйте індикатори стану пульта дистанційного керування:

Параметри Опис

Mode (Режим) Перевірте режим активного індикатора 
стану. Режим індикатора стану неможливо 
встановити з мобільного додатку; це 
відбувається через налаштування поля 
“R1-11” на пульті дистанційного керування. 
Для отримання додаткової інформації 
див. Розділ "Налаштування поля пульта 
дистанційного керування” на стор. 19.

Intensity (Інтенсивність) Налаштуйте інтенсивність спрацювання 
індикатора стану.

15.5.7. Дата та час

Встановіть дату і час на ПДК. У меню “Дати і час” внесіть
інформацію з додатку про дату і час на пульт дистанційного 
керування. Можна надіслати інформацію про дату та час зі свого 
мобільного пристрою (”Synchronise” (Синхронізація) або створити
її в ручному режимі та надіслати її на сам пульт.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо ПДК відключений від електромережі більше ніж на 
48 годин, Вам знову прийдеться встановити дату і час.

ІНФОРМАЦІЯ

Годинник буде підтримувати точність до 30 секунд/
місяць.

15.5.8. Про програму

Зчитується версія програмного забезпечення поточного пульта 
дистанційного керування і Bluetooth-модуль пульта дистанційного керування. 

15.5.9. Видалення інформації про синхронізацію 
пристроїв

Очистіть всі раніше мобільні пристрої синхронізовані з ПДК.

15.5.10. Пошук пристроїв

Встановіть таймер для системи, щоб відрегулювати задане значення 
температури або автоматично вимкнути, ґрунтуючись на (відсутності) 
присутності знайдених пристроїв, виявлених датчиком руху.

Дія Опис

Auto OFF (Автоматичне 
вимкнення)

Налаштуйте таймер вимкнення, 
який запускається, як тільки 
датчик руху виявить, що в 
кімнаті нікого немає.

Setpoint adjustment 
(Регулювання заданих 
параметрів)

Налаштуйте регулювання заданих 
параметрів та інтервал для роботи 
обігріву і охолодження. Коли 
датчик руху виявить, що в кімнаті 
нікого немає, система підвищить 
(Режим охолодження) або опустить 
(Режим обігріву) через задані
параметри, доки не буде досягнуто 
встановленого обмеження (ліміту).

ІНФОРМАЦІЯ

Щоб скористатися цією функцією, необхідно, щоб внутрішні 
блоки були оснащені датчиком руху (додатковий пристрій).

ІНФОРМАЦІЯ

Дану функцію не можна використовувати, коли внутрішні блоки 
контролюються Головним ПДК.

ІНФОРМАЦІЯ

Ця функція не підтримується, якщо система містить 
зовнішні блоки “Sky Air RR” або “RQ”.

ІНФОРМАЦІЯ

Цю функцію не можна використовувати, коли внутрішні 
блоки знаходяться під груповим управлінням.

ІНФОРМАЦІЯ

Для систем, в яких внутрішні блоки працюють 
одночасно, ця функція керується датчиком руху, 
встановленому в Головному внутрішньому блоці.

15.5.11. Таймер вимкнення

Встановіть таймер для автоматичного вимикання системи. 
Даний таймер можна увімкнути або вимкнути. Коли таймер 
увімкнено, він запускається щоразу, коли система вмикається.

Таймер має діапазон 30~180 хвилин, і його можна 
встановити з кроком у 10 хвилин.
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15.5.12. Енергоспоживання

Перегляньте та порівняйте дані щодо енергоспоживання.

ІНФОРМАЦІЯ

Доступність цієї функції залежить від типу внутрішнього 
блоку.

ІНФОРМАЦІЯ

Цю функцію не можна використовувати, якщо внутрішні 
блоки знаходяться під груповим управлінням.

ІНФОРМАЦІЯ

Дана функція не підтримується, якщо система містить 
зовнішні блоки “Sky Air RR” або “RQ”.

ІНФОРМАЦІЯ

Відображене споживання енергії може відрізнятися від 
фактичного споживання енергії. Відображені дані не є 
результатом вимірювання кВт/год, а результатом розрахунку, що 
базується на виміряних даних експлуатації. Деякі дані роботи є 
абсолютними значеннями, але деякі з них є інтерполяціями, 
включаючи кімнату для інтерполяційної толерантності.

15.5.13. Межа споживання електроенергії

Встановіть часовий інтервал, в якому система обмежує своє максимальне 
енергоспоживання. Коли ця функція активована, вона робить 
зовнішній блок робочим з обмеженим споживанням енергії (70% або 40% 
від звичайного споживання) у встановлений період часу.

ІНФОРМАЦІЯ

Доступність цієї функції залежить від типу зовнішнього блоку.

15.5.14. Автоматичне  скидання налаштувань

Встановіть таймер, щоб система автоматично регулювала 
температуру відповідно до заданого значення температури. 
Таймер можна увімкнути або вимкнути окремо для роботи в
Режимі обігрів та охолодження. Коли таймер увімкнено, він 
запускається щоразу, коли система вмикається. Коли таймер 
закінчиться, задане значення температури завжди змінюється 
на встановлене значення, а також якщо тимчасово встановлено 
значення температури.

Таймер має діапазон 30~120 хвилин, і його можна встановити 
з кроком у 30 хвилин.

ІНФОРМАЦІЯ

Цю функцію не можна використовувати, коли внутрішні 
блоки контролюються централізованим ПДК.

15.5.15. Програматор

Організуйте системні дії в Розкладі програматора. Функція 
Розкладу у програматорі дозволяє встановлювати до 5 подій
для кожного дня тижня. Можна створити до 3 різних розкладів, 
хоча може бути одночасно активним лише один розклад.

Логіка дій така:
1. Встановіть часовий інтервал для певної дії. 

2. Виберіть, щоб увімкнути чи вимкнути роботу системи та 
встановити умови.

ЯКЩО при роботі... то...

ON (УВІМК.) Встановіть певні значення температури 
для роботи в Режимі охолодження та/
або обігріву, або оберіть поточні задані 
параметри.

ЯКЩО при роботі... то...

OFF (ВИМК.) Виберіть, щоб увімкнути або вимкнути 
Режим зворотнього потоку (Реверсу) для 
Режиму охолодження та/або обігріву.

Якщо цей параметр увімкнено, 
встановіть параметри для Режиму 
Зворотнього потоку (Реверсу), задані для 
конкретних дій, або оберіть поточні задані 
значення.

Більш детальніше див. у Розділі “15.5.18. 
Зворотній потік (Реверс)” на стор. 31.

ІНФОРМАЦІЯ

Дана функція не може використовуватися, якщо управління 
внутрішніми блоками здійснюється через централізований ПДК.

ІНФОРМАЦІЯ

Дана функція не може використовуватися, коли Цифровий вхідний 
адаптер “BRP7A5*” є частиною системи.

15.5.16. Вихідний

Виберіть дні тижня, для яких Розклад програматора не застосовується. 
У вибрані дні жодні інші дії, задані за допомогою функції ”Програматор”, 
не виконуються. Функція вихідних може бути увімкнена або вимкнена. 
Якщо вона увімкнена, то застосовується до будь-якого Розкладу, який 
встановлений як активний.

ІНФОРМАЦІЯ

Більш детально див. у пп."15.5.15. Програматор" на 
стор. 31.

15.5.17. Режим заданого значення

З’ясуйте, чи працює ПДК у режимі “Indoe unit” (Внутрішній блок) 
або “Remote controller” (Пульт дистанційного керування).

Заданий режим Опис

Indoor unit (Внутрішній блок) Система використовує логіку заданого 
значення внутрішнього блоку.

Remote controller (Пульт 
дистанційного керування (ПДК)

Логіка заданого значення однакова для 
Режиму охолодження та обігріву.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ У Режимі заданого значення “Remote  controller” (Пульт 
дистанційного керування) є одна спільна установка для 
режиму охолодження та обігріву. Зміна заданого значення 
для Режиму охолодження автоматично змінює задане 
значення для Режиму обігріву.

▪  Коли внутрішні блоки знаходяться під управлінням 
централізованого ПДК, можливий тільки Режим заданого 
значення -- “Indoor unit” (Внутрішній блок).

15.5.18. Зворотній потік (Реверс)

Увімкнути регулювання температури для Зворотнього потоку 
(Реверсу). Зворотні потік (Реверс) -- це функція, яка зберігає 
температуру приміщення в певному діапазоні, коли система 
вимкнена (користувачем згідно за функцією задану в 
програматором або таймером вимкнення). Для досягнення цієї 
мети система тимчасово працює в Режимі роботи “Heating” 
(Обігрів) або “Cooling” (Охолодження), відповідно до заданого 
значення Зворотнього потоку (Реверсу) та диференційного 
відновлення.

Приклад: 

OFF (ВИМК.)

10ºC 12ºC

33ºC 35ºC
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Параметри Результат

Робота  в 
Режимі обігріву

Задане значення 
Зворотнього

потоку (Реверсу)

10°C Якщо температура в приміщенні 
опускається нижче 10 °C, система 
автоматично починає працювати в 
Режимі обігріву. Якщо через 30 хвилин 
температура підвищиться вище 12 °C, 
система припинить роботу в Режимі 
обігріву і знову вимкнеться. Коли 
температура приміщення знову 
опускається нижче 10 °C, процес 
повторюється.

Диференціал 
відновлення

+2°C

Робота  в 
режимі 

охолодження

Задане значення 
Зворотнього

потоку (Реверсу)

35°C Якщо температура в приміщенні 
підвищується вище 35 °C, система 
автоматично починає роботу в Режимі 
охолодження. Якщо через 30 хвилин 
температура падає нижче 33 °C, система 
припиняє роботу  в Режимі охолодження 
і знову вимикається. Коли температура 
приміщення знову піднімається вище 35 
°C, процес повторюється.

Диференціал 
відновлення

–2°C

ІНФОРМАЦІЯ

▪ За замовчуванням вмикається Режим Зворотнього потоку 
(Реверсу).

▪ Зворотній потік (реверс) вмикається в системі протягом 
щонайменше 30 хвилин, доки не буде змінено задане 
значення, або система не буде увімкнена за допомогою 
кнопки “ON/OFF” (УВІМК./ВИМК.).

▪ Якщо параметр “Setback” (Зворотній потік (Реверс) активний, 
змінити налаштування швидкості вентилятора неможливо.

▪ У разі активації режиму “Setback” (Зворотній потік (Реверс), 
коли система налаштована в Автоматичному режимі, 
система перейде в режим “Cooling” (Оходження) або “Heating” 
(Обігрів), залежно від необхідного. Потім встановлене значення 
Зворотнього потоку (Реверсу), відображене на Екрані роботи, 
залежатиме від Режиму роботи.

ІНФОРМАЦІЯ

Цю функцію не можна використовувати, коли внутрішні 
блоки контролюються централізованим ПДК.

ІНФОРМАЦІЯ

Стандартні межі діапазону встановлених значень для Режиму 
зворотнього потоку (реверсу) є [33 °C-37 °C] для режиму 
охолодження, а [10 °C-15 °C] для роботи в Режимі обігріву. Ці 
обмеження неможливо змінити.

15.5.19. Індивідуальний напрям повітряного потоку

Встановіть напрям повітряного потоку кожного виходу повітря для кожного 
внутрішнього блоку. Максимальна кількість внутрішніх блоків, для яких 
можна виконати ці налаштування, залежить від типу системи:

Система Максимальна кількість 
внутрішніх блоків

Sky Air 4
VRV 16

По внутрішніх блоках касетного типу можна ідентифікувати окремі 
повітряні отвори за допомогою наступних показників:

ІНФОРМАЦІЯ

Доступність цієї функції залежить від типу внутрішнього 
блоку.

15.5.20. Діапазон заданого значення

Встановіть обмеження в діапазоні заданих значень температури 
як для Режиму охолодження, так і для Режиму обігріву.

ІНФОРМАЦІЯ

Цю функцію не можна використовувати, коли внутрішні блоки 
контролюються централізованим ПДК.

ІНФОРМАЦІЯ

Межі діапазону встановлених значень для обох режимів обігріву 
та охолодження [16 °C - 32 °C], незалежно від того, чи ввімкнено 
діапазон Заданого значення. Неможливо перевищити ці межі.

15.5.21. Головний блок охолодження/обігріву

Встановіть внутрішній блок (або групу внутрішніх блоків) у якості Головного 
блоку охолодження/обігріву. При підключенні декількох внутрішніх 
блоків до зовнішнього блоку, один з цих блоків (або група внутрішніх 
блоків, у разі групового управління ними) має бути встановлений 
як Головний блок охолодження/обігріву. Інші блоки/групи блоків потім 
стають підпорядкованими блоками охолодження/обігріву і їх робота
обмежена Головним блоком (наприклад, один зовнішній блок не дозволяє 
одному внутрішньому блоку працювати в Режимі охолодження, а іншому  
-- в Режимі обігріву).

Внутрішній блок або групу внутрішніх блоків встановлено в якості Головного 
боку охолодження/обігріву, інші блоки або їх групи -- автоматично 
стають їм підпорядковані. Щоб перевести підпорядкований блок в 
якості Головного, спочатку підключіть додаток для ПДК, за допомогою якого 
Ви зможете вести управління поточним активним Головним блоком, і вже 
тоді перепризначити Головний блок, встановивши його у якості Головного
(підпорядкованого) як Головного.

15.5.22. Діапазон напряму повітряного потоку

Встановіть діапазон напрямку повітряного потоку внутрішнього 
блоку відповідно до місця встановлення. Ця функція доступна тільки для 
підлогових внутрішніх блоків. Максимальна кількість внутрішніх блоків, 
для яких Ви можете зробити ці налаштування становить 16.

Лівий Центральний Правий

Діапазони відповідають наступним зразкам розмаху повітряного потоку:

Лівий Центральний Правий

Лівий розмах Широкий розмах Правий розмах

ІНФОРМАЦІЯ

Доступність цієї функції залежить від типу внутрішнього 
блоку.

ІНФОРМАЦІЯ

Для систем, в яких внутрішні блоки працюють одночасно, можна 
встановити діапазон напрямку повітряного потоку окремих 
внутрішніх блоків, підключивши ПДК до кожного внутрішнього 
блоку окремо.
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15.5.23. Запобігання протягів

Вжийте заходів, щоб люди не потрапляли під повітряний потік внутрішнього 
блоку на основі (відсутності) наявності датчика, що опрацьовуватиме на 
рух у приміщенні.

ІНФОРМАЦІЯ

Щоб скористатися цією функцією, необхідно, щоб внутрішні 
блоки були оснащені датчиком руху (додатковий пристрій).

ІНФОРМАЦІЯ

Ця функція не підтримується, якщо система містить 
зовнішні блоки “Sky Air RR” або “RQ”.

15.5.24. Швидкий запуск

Активуйте Режим “Quick start” (Швидкий запуск), щоб швидко привести 
кімнату до комфортної температури.

Якщо Режим “Quick start” (Швидкий запуск) активовано, зовнішній блок 
працює з максимальною потужністю. Швидкість вентилятора внутрішнього 
блоку контролюється автоматично, що робить неможливим зміну швидкості 
ручного вентилятора.

Після активації функція “Quick start” (Швидкий запуск) активна до 30 
хвилин. Після 30 хвилин Режим “Quick start” (Швидкий запуск) автоматично 
деактивується, і система відновить нормальну роботу. Додатково, “Quick 
start” (Швидкий запуск) буде деактивовано з моменту зміни режиму роботи 
вручну.

Режим “Quick start” (Швидкий запуск) може бути активовано ТІЛЬКИ, 
коли система працює в Режимі охолодження, обігріву або в Автоматичному 
режимі.

ІНФОРМАЦІЯ

Ця функція доступна лише для внутрішніх блоків “Sky Air”.

ІНФОРМАЦІЯ

Ця функція не підтримується, якщо система містить 
зовнішні блоки “Sky Air RR” або “RQ”.

15.5.25. Блокування зовнішнього входу

Блокування зовнішніх входів дозволяє інтегрувати зовнішні контакти в 
Систему логічного управління. За допомогою додавання контакту картки
з ключем та/або контакту вікна з налаштуваннями управління, можливо, 
щоб система відповіла на вставлення/видалення картки з ключем
в/з пристрою зчитування карток, та/або при відкритті/закритті вікон .

Додаткову інформацію див. у Розділі “Про блокування зовнішнього 
входу” на стор. 23.

ІНФОРМАЦІЯ

Для використання цієї функції необхідно, щоб 
цифровий адаптер входу “BRP7A5*” був частиною 
системи.

▪ Переконайтеся, що цифровий адаптер входу та його 
додаткові контакти (Контакт вікна B1 і Контакт з карткою
ключа B2) були правильно встановлені. Переконайтеся, 
що контактний адаптер цифрового входу без напруги 
знаходиться в правильному положенні. Вказівки щодо 
встановлення цифрового вхідного адаптера див. в 
Інструкції зі встановлення цифрового адаптера входу.

▪ Коли цифровий адаптер входу не працює належним 
чином, зовнішнє блокування входу не доступне через
меню.

▪ Коли адаптер цифрового входу є частиною системи, 
система не допускає підключення підпорядкованого 
ПДК.

▪ Коли цифровий адаптер входу є частиною системи, 
неможливо використовувати функцію ”Schedule” 
(Програматор).

▪ Коли адаптер цифрового входу є частиною системи, 
а також централізований ПДК, функція зовнішнього 
блокування входу контролюється централізованим 
ПДК, а не адаптером.

15.5.26. Робота в Режимі розморожування

Дозвольте системі працювати в Режимі розморожування, щоб запобігти 
втраті теплової потужності внаслідок намерзання у зовнішньому блоці.

ІНФОРМАЦІЯ

Система повернеться до звичного режиму роботи 
приблизно через 6 - 8 хвилин.

15.5.27. Функція блокування

Зробіть недоступними функції та режими роботи, заблокувавши їх. Можна 

заблокувати наступні функції та режими роботи, а саме:

ПДК

       

Operation modes (Режими 
роботи)

▪ Automatic (Автоматичний)

▪ Cooling (Охолодження)

▪ Heating (Обігрів)

▪ Fan (Вентилятор)

▪ Dry (Сухе повітря)

▪ Ventilation (Вентиляція)

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Коли ви заблокуєте Режим роботи, який є активним 
на момент блокування, цей режим все ще буде 
активним після збереження налаштувань і виходу з 
меню. Тільки при зміні режиму роботи цей режим 
більше не буде доступним.

▪ При блокуванні ВСІХ режимів роботи неможливо 
перейти в режим роботи, відмінний від режиму, який 
є активним в момент блокування.

Пульт дистанційного керування (ПДК)

Блокування функцій і режимів роботи з додатку призводить до 
змін на пульті дистанційного керування (ПДК).

Кнопка “Меню”
▪ Operation ON/OFF 
(Робота в Режимі “УВІМК./ВИМК.”)
▪ Setpoint changes 
(Зміна заданого значення)
▪ Fan speed control
(Управління швидкістю вентилятора)
▪ Operation mode control
(Керування режимом роботи)
▪ Airflow direction control
(Керування напрямом повітряного потоку)
▪ Ventilation rate control
(Управління швидкістю вентиляції)
▪ Ventilation mode control
(Управління режимом вентиляції)
▪ Setpoint range 
(Діапазон заданого значення)
▪ Setback
(Зворотній потік (Реверс))
▪ Presence sensor - Setpoint
adjustment
(Датчик виявлення - Регулювання заданого 
значення)
▪ Presence sensor - Auto OFF
(Датчик виявлення - Автоматичне 
ВИМКНЕННЯ)
▪ Schedule (Програматор)
▪ Filter auto clean
(Автоматичне очищення фільтра)
▪ Date and time (Дата та час)
▪ Quiet mode (Безшумний режим)
▪ Draught prevention (Заобігання протягів)

Functions (Функції):   
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Експлуатація ПДК

Домашній екран При блокуванні функцій/кнопок, які 
використовуються на Домашньому 
екрані ПДК, ПДК
відображає Екран блокування при 
спробі використання цих функцій/ 
кнопок.

Головне  меню При блокуванні функцій, які є 
елементами Головного меню на 
ПДК, ці функції викреслюються в 
Головному меню і супроводжуються 
піктограмою блокування.

При блокуванні режимів роботи, 
ПДК просто опускає їх з меню 
режиму роботи.

15.5.28. Безшумний режим

Встановіть часовий інтервал, при якому зовнішній блок працюватиме тихіше.

ІНФОРМАЦІЯ

Доступність цієї функції залежить від типу зовнішнього 
блоку.

15.5.29. Помилки та попередження

Зверніться до історії помилок та тимчасово увімкніть/вимкніть 
висвітлення повідомлень про помилки та/або попередження.

Повідомлення про помилки та попередження за замовчанням 
увімкнено. Вимкніть “Display errors” (Відображати помилки) та “Display 
warnings” (Відображати попередження), щоб запобігти висвітлення 
помилок та попереджень протягом 48 годин. Через 48 годин, 
попередження “Display errors” (Вивести помилки) та ““Display warnings” 
(Вивести попередження” знову автоматично включаються.

15.5.30. Номер блоку

Змініть номер блоку внутрішніх блоків. Для налаштування 
окремих внутрішніх блоків ці одиниці потребують номера блоку. Номер 
блоку внутрішнього блоку є його порядковим номером у списку. Щоб 
присвоїти блоку новий номер блоку, змініть його порядковий номер, 
перемістивши його в порожній слот або переключивши його на інший 
внутрішній блок. Якщо вам потрібна допомога у виявленні фізичних 
внутрішніх блоків, натисніть піктограму вентилятора внутрішнього 
блоку, щоб забезпечити роботу вентилятора внутрішнього блоку.

15.5.31. Автоматичне очищення фільтра

ІНФОРМАЦІЯ

Щоб скористатися цією функцією, потрібно, щоб внутрішні 
блоки були обладнані декоративною самоочисною панеллю  
(додатковий пристрій).

Увімкніть автоматичну операцію очищення фільтра внутрішнього 
блоку та встановіть часовий інтервал для нього.

Скидання таймера ремонту пилозбірника

Коли прийшов час випорожнити пилозбірник панелі 
самоочищення, додаток відображає сповіщення на Екрані
операцій. Очистіть пилозбірник і скиньте сповіщення.

15.5.32. Фільтрування сповіщення
Скидання сповіщень

Додаток відображає фільтрування сповіщення на Екрані 
операцій, коли настав час виконати одну з наступних операцій 
техобслуговування, пов’язаних із фільтром:
▪ Замініть фільтр внутрішнього блоку.
▪ Очистіть фільтр внутрішнього блоку.
▪ Очистіть елемент внутрішнього блоку.
Виконайте необхідне обслуговування, а потім скиньте 
сповіщення.

ІНФОРМАЦІЯ

Додаткову інформацію про ремонт внутрішнього блоку див. в Інструкції з 
експлуатації внутрішнього блоку.

Скидання таймера сповіщення

ІНФОРМАЦІЯ

Щоб скористатися цією функцією, потрібно використовувати 
програму в Режимі установки. Вказівки щодо активації Режиму 
установки див. у Розділі “15.3. Режим установки” на стор. 28.

Час обслуговування фільтра контролюється таймерами. Додаток 
надсилає сповіщення про ремонт щоразу, коли закінчується 
термін дії таймера. Можна скинути налаштування цих таймерів.

15.5.33. AirNet-адреса

Призначте AirNet-адреси внутрішнім та зовнішнім блокам, щоб 
підключити систему до AirNet-системи моніторингу та діагностики. 
Спочатку виберіть блок за допомогою номера свого блоку, а потім 
призначте йому AirNet-адресу.

15.5.34. Адреса групи

Призначення адрес внутрішнім блокам потрібне для управління 
Системою з центральним обладнанням управління. Ви можете 
призначити адресу як групі внутрішніх блоків, підключених до 
ПДК, так і внутрішнім блокам окремо.

15.5.35. Налаштування поля

Налаштуйте поле внутрішнього блоку та пульта дистанційного 
керування. Огляд можливих налаштувань поля див. у Розділі
“Налаштування поля внутрішнього блоку” на стор.19.

Процедура налаштування

Налаштування поля складаються з наступних компонентів:

▪ Modes (Режими)

▪ Units (Блоки)

▪ Settings (Налаштування)

▪ Values (Значення)

Процедура налаштування поля відрізняється залежно від того, чи 
виконуються налаштування для окремих внутрішніх блоків або для 
груп внутрішніх блоків або для пульта дистанційного керування.
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Тип налаштування поля Порядок (процедура)

Individual indoor units
(Окремі внутрішні блоки)

▪ Встановіть тип налаштування поля 
“Indoor unit” (Внутрішній блок).

▪ Визначте режим. У Таблиці 
параметрів поля знайдіть це 
число між дужками в стовпці 
“Mode” (Режим).

▪ Визначте блок, для якого будуть 
застосовуватися дані 
налаштування, виставивши номер 
блока.

▪ Пропишіть налаштування, 
натиснувши на потрібне поле 
програми. У Таблиці параметрів 
поля знайдіть параметри у стовпці 
“SW” (Параметри).

▪ Пропишіть значення для зада
ного налаштування.

Groups of indoor units
(Групи внутрішніх блоків)

▪ Пропишіть тип налаштування для 
поля "Indoor unit" (Внутрішній 
блок).

▪ Зазначте режим. У Таблиці 
параметрів поля знайдіть цей 
блок НЕ між дужками в стовпці 
“Mode” (Режим).

▪ НЕ зазначайте номер блоку 
(параметри будуть 
застосовуватися для всіх блоків 
у групі).

▪ Пропишіть налаштування, 
натиснувши потрібне поле у 
додатку. У Таблиці параметрів 
поля знайдіть параметри у 
стовпці “SW” (Параметри).

▪ Виставте значення для даного 
налаштування.

Пульт дистанційного 
керування (ПДК)

▪ Встановіть тип налаштування поля для
“Remote controller” (Пульт дистанційного 

керування (ПДК).
▪ Визначте режим.
▪ Пропишіть налаштування, обравши 

відповідний фрагмента у мобільному 
додатку. У Таблиці параметрів поля 
знайдіть параметри у стовпці “SW” 
(Параметри).

▪ Пропишіть значення для даного 
налаштування.

Значення за замовчуванням

Поле налаштування значення за замовчуванням відрізняються залежно 
від моделі внутрішнього блоку. Більш детально див. у Інструкції з 
обслуговування внутрішніх блоків. Для таких параметрів поля значення 
за замовчуванням однакові для всіх моделей внутрішніх блоків:

Налаштування поля Значення за замовчуванням

Thermostat sensor (Датчик термостата) 02
Setback (Зворотній потік (Реверс)) 04
Window contact B1 (Вікно контакту В1) 02
Key card contact B2 (Контакт з карткою ключа B2) 02
Airflow direction range 
(Діапазон напряму повітряного потоку) 02
Remote controller thermostat sensor 
(Датчик дистанційного керування термостатом)

02

Rotation overlap time (Час обертання жалюзі) 03

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Підключення додаткових пристроїв до внутрішнього блоку може 
призвести до зміни деяких налаштувань поля. Додаткову 
інформацію див. у Розділі зі встановлення додаткового 
пристрою.

▪ Більш детально про конкретні налаштування для кожного типу 
внутрішнього блоку див. в Інструкції зі встановлення внутрішніх 
блоків.

▪ Налаштування поля зовнішнього блоку можна налаштувати 
тільки через Плату зовнішнього блоку. Для отримання більш 
детальної інформації -- див. Інструкцію зі встановлення
зовнішнього блоку.

▪ Налаштування поля, які недоступні для підключеного 
внутрішнього блоку, не відображаються.

15.5.36. Чергування 

Активуйте Режим “Duty rotation” (Чергування), щоб дозволити працювати 
внутрішнім блокам по черзі (один внутрішній блок почергово стає 
неактивним), що дозволяє збільшити термін експлуатації та надійність 
системи.

Режим “Duty rotation” (Чергування) призначений для блоків, що працюють 
в критичних додатках (наприклад, в серверних кімнатах, які потребують 
значного охолодження). У цих випадках система оснащена додатковим 
резервним блоком. Активація Режим “Duty rotation” (Чергування) дозволяє:

▪ Rotation (Обертання): оскільки система оснащена більшою кількістю 
блоків, ніж потрібно для забезпечення обігріву/охолодження, один з 
блоків може залишатися неактивним під час стандартної роботи. Після 
виставленого часу (тобто “Rotation cycle time” (Час циклу чергування), 
неактивний блок почне працювати, а раніше активний блок стане 
неактивним (тобто почергово). Оскільки блоки працюють тільки 
почергово, збільшується термін експлуатації системи.

▪ Backup (Резервний блок): наявність резервного блоку дозволяє 
забезпечити резервування системі. Якщо з активним блоком 
відбувається збій (вийде з ладу), Режим “Duty rotation” (Чергування) 
гарантує, що неактивний блок його підстрахує (замінить).

A

A

A

B
A. Неактивний блок резерву
B. Блок, з яким стався збій (вийшов з ладу)

ІНФОРМАЦІЯ

Цю функцію можна використовувати лише тоді, коли внутрішні 
блоки знаходяться під груповим управлінням.

ІНФОРМАЦІЯ

▪ Для того, щоб резервний блок досяг потужності 
охолодження/обігріву, включений період підстрахування, в 
якому активуються усі внутрішні блоки. Для отримання 
детальної інформації див. Розділ “Налаштування поля 
внутрішнього блоку” на стор. 18 (див. Параметр поля 1E-7).

▪ Порядок чергування залежить від встановленого номера 
блоку. Інструкції щодо переприсвоєння номера блоку 
внутрішніх блоків див. у Розділі “15.5.30. Номер блоку” на 
стор. 34.
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15.5.37. Робота в тестовому режимі (Режим 
прогону)

Виконайте режим прогону внутрішнього блоку. Під час роботи в Тестовому
режимі (Режимі прогону) внутрішні блоки проходять через різні режими 
роботи та функції, щоб перевірити, чи вони готові до роботи.

Якщо
Активуйте лише роботу в Тестовому режимі (Прогін) після завершення 
наступного:

▪ Монтаж трубопроводів холодоагенту;

▪ Монтаж дренажних трубопроводів;

▪ Підключення електропроводки.

Типовий процес роботи
Робота в Тестовому режимі (Режимі прогону) зазвичай складається з 
наступних етапів:
1. Активація роботи в Тестовому режимі (додаток “Madoka Assistant”).

2. Перевірка функцій внутрішнього блоку виконується відповідно до вказівок, 
наведених у Розділі “Робота в тестовому режимі (Виконання тестового 
прогону)” на стор. 26.

3. Деактивація Тестового режиму (тестового прогону) (додаток “Madoka 
Assistant”).

4. Перевірка історії помилок щодо можливих помилок.
5. При необхідності, виправлення причин цих помилок.
6. При необхідності повторіть процедуру.

ІНФОРМАЦІЯ

Дана функція доступна лише для внутрішніх блоків “Sky Air”.

ІНФОРМАЦІЯ

Також див. Інструкцію зі встановлення внутрішнього та 
зовнішнього блоку.

Заходи безпеки при виконанні тестового прогону

ОБЕРЕЖНО!

Перед запуском системи переконайтеся, що:
▪ Проводка внутрішнього та зовнішнього блоків 

завершена.
▪ Закриті кришки перемикача внутрішнього та 

зовнішнього блоків.

СПОВІЩЕННЯ

Обов’язково вмикайте живлення за 6 годин до початку 
роботи, щоб забезпечити подачу живлення на нагрівач 
картера та захистити компресор.

ІНФОРМАЦІЯ

Після встановлення трубопроводів холодоагенту, зливного трубопроводу та 
електропроводки, обов’язково почистіть внутрішню частину внутрішнього 
блоку, а також декоративну (захисну) панель.

Виконання тестового прогону

1. Переконайтеся, що газовий та рідинний клапани внутрішнього блоку 
відкриті.

ІНФОРМАЦІЯ

Можливо, що тиск всередині контуру холодоагенту не 
підвищується, незважаючи на відкритий запірний клапан. Це може 
бути пов’язано з тим, що розширювальний клапан (або подібне) 
блокує холодоагент і не перешкоджає пробному запуску.

2. Відкрийте додаток “Madoka Assistant”.

3. Перейдіть до робочого екрана ПДК, підключеного до 
внутрішнього блоку(ів), на якому потрібно виконати тестовий 
прогін.
4. На екрані операцій встановіть Режим роботи на охолодження.
5. Перейдіть до Меню “Unit settings” (Параметри блоку) (верхній 
правий кут екрана операцій).
Результат: Ви знаходитесь у Меню “Unit settings” (Параметри
блоку). 
6. У полі “Maintance field” (Поле ремонту) натисніть “Test 

operation” (Тестовий прогін).

Результат: Ви знаходитеся у Меню "Test operation" (Тестовий 
прогін).

7. Оберіть “Start test operation” (Запустити тестовий прогін).
Результат: Внутрішній(і) блок(и) надходить у режим тестової 

роботи, протягом якого неможлива нормальна робота.
8. Верніться на екран операцій.
9. Оберіть“Vertical airflow direction” (Вертикальне напрямок 

повітряного потоку).
10. Натисніть “Fixed” (Фіксований).
11. Перевірте п’ять фіксованих напрямків повітряного потоку та 

підтверджуйте відповідність кришок внутрішнього блоку.
12. Верніться до Меню "Test operation" (Тестовий прогін).
13. Оберіть “Stop test operation” (Зупинити тестовий прогін).
Результат: Внутрішні блоки виходять з Режиму тестового 

прогону. Знову стає  можливим стандартний режим роботи.
14. Перейдіть до Розділу “6. Експлуатація” на стор. 5 та

підтвердьте, чи внутрішній(і) блок(и) працюють відповідно 
до наведеної тут інформації.

15. Перевірте історію помилок. Якщо потрібно, вирішіть причину 
помилок і знову запустіть тестовий прогін.

ІНФОРМАЦІЯ

Робота в тестовому режимі (тестовий прогін) завершиться через 30 хвилин.

15.5.38. Стан блоку

За допомогою параметра “Unit status” (Стан блоку) можна:
▪ Лише для читання: див. Інформацію, надану різними датчиками, 

що наявні в системі. Спочатку виберіть блок за допомогою номера свого 
блоку.

▪ Інформаційний пошук: введіть код, щоб система отримала певну 
інформацію про компонент внутрішнього або зовнішнього блоку. Спочатку 
виберіть блок за допомогою номера свого блоку, а потім введіть код, щоб 
розпочати пошук інформації.

ІНФОРМАЦІЯ

Функція пошуку інформації є тільки в меню, коли Ви 
використовуєте програму (додаток) в Режимі установки. 
Інструкції щодо активації режиму утановки див. в п. 
"15.3. Режим установки” на сторінці 28.

15.5.39. Час роботи

Проведіть моніторинг (спостереження) щодо напрацьованих
годин роботи внутрішнього та зовнішнього блоків.

15.5.40. Контактна інформація

Введіть номер телефону контакту системи обслуговування.

16. Ремонт

16.1. Запобіжні заходи  при проведені ремонту

УВАГА!

Перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або 
техобслуговуванні зупиніть роботу системи ПДК і вимкніть 
автоматичний вимикач живлення. 
Можливі наслідки: ураження електричним струмом або травми.

СПОВІЩЕННЯ

Щоб очистити ПДК, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ органічні розчинники, 
наприклад, розчинник для фарби. 
Можливі наслідки: пошкодження, ураження електричним струмом або 
пожежа.
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УВАГА!

Не мийте пульт дистанційного керування. 
Можливі наслідки: витік струму, ураження струмом або пожежа.

ІНФОРМАЦІЯ

Коли бруд на поверхні не можна легко видалити під час 
чищення ПДК, намочіть тканину в нейтральному миючому 
розчині, розведеному водою, викрутіть насухо ганчірку і протріть 
поверхню. Після цього витріть насухо сухою ганчіркою.

16.2. Про ремонт
Коли необхідне буде провести ремонт внутрішнього блоку, ПДК висвітить 
піктограму       на Домашньому екрані, і виведе для Вас екран попередження,
 
як тільки Ви спробуєте увійти до Головного меню. Проведіть необхідний ремонт, 
а потім зніміть екран попередження.   

Наступні екрани попередження стосуються ремонту
внутрішнього блоку:

Потрібно очистити фільтр         Потрібно замінити фільтр

Потрібно випорожнити пилозбірник —

16.3. Видалення екрана попередження

Необхідна умова: ПДК  відображає Домашній екран і піктограму  , яка
вказує на помилку або необхідність проведення ремонту.

1. Кн.      увійдіть в Головне меню.

Результат:             якщо висвітиться дана піктограма, Ви зіткнулися з 
Екраном попереджень, наприклад:

2. Вирішіть причину появи екрана попередження.

3. Натисніть кн.       щоб усунути Екран попередження.
Результат: ПДК повертається до Домашнього екрану. 
Якщо причина попередження була належним чином 
вирішена, піктограма ця                         зникне.

16.4. Очищення ПДК

1. Протріть екран та інші поверхні ПДК сухою тканиною
(ганчіркою).

17 Усунення несправностей

17.1. Коди помилок внутрішнього блоку

Коли існує помилка внутрішнього блоку, ПДК виведе          на 
Домашньому екрані, і Ви побачите на екрані помилку, як тільки  
спробуєте увійти до Головного меню:

Вирішіть причину помилки та натисніть кн.  , щоб видалити екран 
помилки. Огляд кодів помилок внутрішнього блоку та їх значення 
див. у документації про внутрішні блоки.
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18 Технічні дані
Частина останніх технічних даних розміщена на регіональному веб-сайті компанії “Daikin” (у відкритому доступі). Повний список 
останніх технічних даних доступний на бізнес-порталі компанії “Daikin” (потрібна аутентифікація).

18.1. Схема підключення

18.1.1. Типовий макет

P1 P2

P1 P2

18.1.2. Типова схема управління групою

0 1 2

P1 P2

P1 P2

P1 P2 P1 P2

Управління групою: Головний та підпорядкований ПДК

0 1 2

P1 P2

P1 P2 P1 P2

P1 P2 P1 P2
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Управління групою: ПДК + адаптер цифрових входів “BRP7A5”

0 1 2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2 P1 P2

18.1.3 ПДК + Обладнання центрального керування “DIII” 

F1 F2 P1 P2

P1 P2F1 F2
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Максимальна напруга: 17,6 В постійного струму
Енергоспоживання (потужність): максимально 1,94 кВт
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