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Wstęp
Sterownik centralny jest rodzajem przewodowego sterownika dla 
zdalnego sterowania urządzeniami wewnętrznymi. Jest on zdolny do 
sterowania co najwyżej 64 jednostkami wewnętrznymi. Ponadto, 
może on realizować scentralizowane sterowanie i zapytania wraz 
z sieciowymi klimatyzatorami a każdy sterownik centralnegy mogą 
zawierać klimatyzator LAN wraz z co najwyzej 64 klimatyzatorami.

1. Wysokiej wydajności 8-bitowy kontroler mikrokomputer CPU mogący bezproblemowo integrować  się
z 64 jednostkami wewnętrznymi w celu sprawdzenia i sterowania stanu funkcjonowania 64 jednostek
wewnętrznych..

2. Komunkacja RS485: sterownik centralny wykorzystuje protokół RS485 do komunikacji, przynosząc bardziej
stabilne funkcjonowanie systemu, niższe koszty instalacji i konserwacji oraz inne udogodnienia w dzialaniu

3. Funkcja pamięci: w przypadku awarii zasilania klimatyzatorów, sterownik centralny rejestruje parametry
dzialania wszystkich jednostek wewnętrznych sprzed awarii zasilania, dzięki czemu może on kontrolować
wszystkie jednostki wewnętrzne, aby przywrócić do pierwotnego stanu funkcjonowania sprzed awarii
zasilania, gdy zasilanie zostanie przywrócone.

4. Sterownik centralny jest wyposażony w jasny wyświetlacz LCD i podświetlenie, aby wyświetlić więcej parametrów

5. Awaryjny Włącznik/Wyłącznik

Rysunki konstrukcyjne sterownika centralnego przedstawiono poniżej. Dwie lub trzy śruby Φ5 są potrzebne
do zamocowania na stanowiskach montażowych. Zaleca się, aby  przeprowadzic kable komunikacji
bezpośrednio w ścianach wewnętrznych do terminali łączących z tyłu sterownika centralnego.
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1 Lampka Stanu  7 7 Wskaźnik Trybu Pracy Jednostki Wewnętrznej

Lampka na wyświetlaczu jest zwykle właczona 
podczas uruchamiania, miga powoli, gdy jest w 
trybie czuwania oraz podczas zamykania, i szybko 
miga w przypadku jakichkolwiek awarii centralnego 
sterownika 

Wyświetla tryby pracy jednostki wewnętrznej:  na 
 " oznacza tryb automatyczny,   

tryb chłodzenia; "          " tryb osuszania; 
"        " tryb ogrzewania; i   "       " tryb nawiewu".

2 Wskaźnik Trybu Pracy Sterownika Centralnego 8 Wskaźnik Szybkość i  wachlowania

Wyświetla aktualny tryb pracy sterownika 
centralnego, takie jak "CHECK" (tryb 
sprawdzenia), "SET" (tryb ustawienia).

przykład, "   Auto

SWING

SPE"        "ED

III. Przedstawienie Panelu
Panel sterownika centralnego jest podzielony na strefę wyświetlania i strefę przycisków  

Strefa 

Wyświetlania

Strefa 
przycisków

1. Przedstawienie strefy wyświetlania sterownika centralnego

1
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SET
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ONLINE

ON PROTECT
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MODE Auto
SWING

SPEED

ROOM TEMP. SET TEMP.
OFFT3
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T2BONH H

A
CHECK

" "

Wyświetla prędkość pracy jednostki wewnętrznej, 
 np. "          ";  wyświetlacz funkcjonującego wachlowania       
np. "          "
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Wskaźnik Adresu i numeru jednostki Nixie tube Wskaźnik jednostka wewnętrzna informacje  Nixie tube I

4 

9 

Wskaźnik aktualnego stanu  pracy jednostki 
Wyświetla aktualny stan jednostki wewnętrznej, na 
przykład: ON", oznacza to, że jest w trybie włączenia i 
"OFF" oznacza, że jest w trybie wyłączenia.

5 

Wyświetlacza usterki lub kod ochrony Nixie tube

10 

Wskaźnik informacji jednostki wewnętrznej  Nixie tube II

6 

Wskaźnik stanu komunikacji

11 

Wskazanie innych stanów jednostek wewnętrznych 
Wyświetla stan komunikacji , na przykład: "" 
oznacza, że sterownik centralny jest w normalnej 
komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi; lub 
"" i oznacza funkcje odwrócone "

Wyświetlacz innych stanów obecnych jednostek 
wewnętrznych, na przykład: "      " oznacza, zdalną 
blokadę,  "      " tryb blokowania", "        " stan 
odświerzania, i "         "  funkcj zarezerwowany. 

Wyświetla ustawioną temperaturę, takie jak "        ", 
co oznacza 16°C; lub  wyświetla temperatury T2A 
takie jak "         "lub temperatury wyświetlacz T2B 
takie jak "        "; lub wyświetlenie czasu  
wyłączenia czasomierza, takie jak "           " 

21

2. Przedstawienie strefy przycisków sterownika centralnego
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ON/OFF (WŁ/WYŁ)

SET (NASTAWIĆ)

Można włączyć lub wyłączyć wszystkie 
klimatyzatory będące aktualnie on-line  w 
centralizowany sposób, gdy naciśnie się przycisk. 
Jeśli wszystkie klimatyzatory aktualnie będące on-
line  są w trybie "off (wyłączonym)", należy wcisnąć 
przycisk, aby uruchomić je wszystkie; a jeśli są na 

stronie ustawiania trybu i trybie uruchamiania, a 
parametry temperatury i prędkości, itp. zostały ustawione, 
rozpoczną pracę od wybranych parametrów; jeżeli nie ma 
trybu do wyboru, z wyjątkiem trybu wyłączenia, lub są w 
innym interfejsie , zostaną rozpoczęte w sposób domyślny 
(czyli np. w trybie chłodzenia, wysoka wiatrochron, 
ustawienie temperatury na 24˚C, i funkcja wachlowania); 
jeśli jeden lub więcej spośród klimatyzatorów będących 
on-line  został uruchomiony (w tym również on / off), 
wszystkie zostanią wyłączone po naciśnięciu przycisku.

Jeśli wyświetlacz znajduje się w innym trybie wyświetlania, 
naciśnij przycisk, aby wejść w tryb nastawienia;  
urządzenie ustawia się w sposób  indywidualny i wyświetla 
informacje o stanie pierwszego klimatyzatora on-line ; 
należy wcisnąć przycisk ponownie, wówczas można 
obsługiwać wszystkie klimatyzatory w sieci; wciśnięcie 
przycisku wielokrotnie będzie powodować przełączanie 
między ustawieniem "indywidualnie " i "wszystkie" .

Wyświetlanie adresu jednostki wewnętrznej: np. "        " 
oznacza jednostkę wewnętrzną No.18;  lub wyświetlanie 
liczby jednostek on-line, na przykład: "            " 
oznacza, że jest on-line 6 jednostek wewnętrznych. 

Wyświetla temperaturę pokojową bieżących jednostek 
wewnętrznych, na przykład: "        " oznacza, że 
temperatura otoczenia wynosi 18°C; lub wyświetlić 
poszukiwana temperaturę T3, na przykład: "        " 
oznacza, że temperatura T3 wynosi 25 ° C; lub 
wyświetlenie czasiomierza w czasie jednostki 
wewnętrznej, na przykład:  "        " oznacza ustawienia 
włączenie czasomierza wynosi 6 godzin.

Wyświetla aktualny kod błędu jednostki 
wewnętrzna, np. "            " oznacza usterkę E1; lub 
wyświetlić jednostek wewnętrzną kod ochrony, 
np.: "              "oznacza ochronę P1.
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CHECK (SPRAWDŹ)

TIMER (CZASOMIERZ)

ADDR+

3

5

MODE (TRYB)

4
SWING (WACHLOWANIE)

6

9

10

W trybie "SET", wciśnij "MODE" a 
następnie ustaw tryb działania 
klimatyzatora: Cooling      Heating Fan 
only     OFF

7

8

CONF IRM (POTWIERDZAĆ)

SPEED (PRĘDKOŚĆ)

Auto speed High speed                 Middle speed Low speed

11

MODE LOCK (TRYB BLOKOWANIA)

12

ADDR-

W trybie "SET", wciśnij "SPEED”, a następnie wybierz 
prędkość pracy wentylatora jednostki wewnętrznej 
spomiędzy następujących opcji:  prędkość automatyczna, 
prędkość wysoka, prędkość średnia, i prędkośc niska.

Gdy jesteś w trybie""CHECK": wyświetli  informacje o 
stanie funkcjonowania następnego klimatyzatora po 
każdym naciśnięciu "ADDR-" jeśli to, co wyświetla 
teraz dotyczy ostatniego klimatyzatora, należy  
ponownie wcisnąć przycisk, a następnie informację o 
pierwszym z nich się pojawi. Jeśli ten przycisk jest 
naciśnięty, adres będzie sukcesywnie wzrastać. 
Kiedy jesteś w trybie "SET" : klimatyzator następnego 
adresu wśród tych on-line zostanie wybrany po 
naciśnięciu przycisku, jeśli wybrane jest 
funkcjonowanie indywidualne; przycisk jest 
nieskuteczny , jeśli wszystko jest zaznaczone.

Wciskając przycisk "CHECK" wchodzi się w tryb 
sprawdzania stanu funkcjonowania klimatyzatorów. 
Domyślnie , panel sprawdza informacje o 
funkcjonowaniu  pierwszego  klimatyzatora on-line. 
Można zmieniać strony parametrów wciskając 
"PAGE UP" i "PAGE DOWN" oraz  przechodzić z 
T2A na T2B;  można sprawdzić inne  klimatyzatory 
on-line za pomocą "ADDR +" i "ADDR-"

W trybie "SET", wciśnij "TIMER", a następnie 
wybierz "ON TIMER", aby zaprogramować czas 
włączenia klimatyzatorów poprzez "PAGE UP" i 
"PAGE DOWN"; wcisnąć "TIMER" ponownie, a 
następnie wybrać opcję "OFF TIMER", aby 
zaprogramować czas wyłączenia poprzez "PAGE 
UP" i "PAGE DOWN"; wcisnąć "TIMER" 
ponownie żeby wyjść.

W trybie "CHECK": urządzenie  będzie wyświetlać 
informacje o stanie funkcjonowania poprzedniego 
klimatyzatora po każdym po każdym naciśnięciu 
"ADDR +"; jeśli wyświetla informacje dotyczące 
pierwszego klimatyzatora, ponownie nacisnąć przycisk, a 
następnie informacje o ostatnim klimatyzatorze pokażą się. 
Jeśli ten przycisk jest naciśnięty, adres będzie się 
zmniejszać sukcesywnie.  W trybie "SET": klimatyzator 
poprzedniego adresu spośród klimatyzatorów on-line 
zostanie wybrany po każdym naciśnięciu przycisku, jeśli 
wybrane jest ustawienie indywidualne; przycisk jest 
nieskuteczny, jeśli wybrane jest ustawienie "wszystkie". 

Gdy jesteś na stronie głównej lub w trybie 
"CHECK", wyświetlone zostaną dane następnej 
strony po każdym naciśnięciu "PAGE DOWN"; jeśli 
to, co wyświetla teraz jest ostatnią stroną, ponownie 
wcisnąć przycisk, a następnie informacje o pierwszej 
stronie się pokaże. Gdy jesteś w trybie "SET", w 
trybie regulacji temperatury, po naciśnięciu "PAGE 
UP",  ustawiona temperatura  wzrośnie o 1 i nie 
zwiększy się, jeśli chodzi o maksymalną 
dopuszczalną temperaturę. Gdy w trybie ustawienia 
"TIMER ON" lub "TIMER OFF po naciśnięciu 
"PAGE UP", wybiera ustawienie  czasu (0,5 / h) w 
przypadku następnej klasy; jeśli czasomierz jest 
niedostępny, wyświetla 0.0.

Jeśli znajdujesz się  w trybie  "Set",  wciśnij "Potwierdź", 
aby przenieść aktualny tryb, tryb funkcji pomocniczej itd 
do wybranego klimatyzatora. Po wyborze trybu 
funkcjonowania klimatyzatora  i funkcji pomocniczych, 
takie informacje nie zostaną dostarczone do 
klimatyzatorów i nie będą mieć żadnego wpływu na nie 
przed naciśnięciem przycisku "CONFIRM". Do 
blokowania za pośrednictwem pilota, odblokowanie nie 
ma nic wspólnego z przyciskiem "CONFIRM". Polecenie 
zostanie wysłane bezpośrednio po naciśnięciu przycisku 
LOCK.

W trybie "SET", wciśnij "SWING", aby włączyć lub 
wyłączyć funkcję wachlowania; Jeśli aktualnie 
wybrane klimatyzatory nie są skonfigurowane z 
funkcją wachlowania lub nie mają stanu prędkości, 
naciśnięcie przycisku jest bezskuteczne.

W trybie "SET", naciśnij "MODE LOCK", aby zablokować / 
odblokować aktualnie wybrany tryb pracy klimatyzatora. 
Sposób działania: jeśli wybrano jeden klimatyzator do 
ustawienia, przycisk działa tylko w stosunku do  
klimatyzatora bieżącego adresu; gdy klimatyzator jest w 
trybie blokowania, zostanie wysłane polecenie 
odblokowania; w przeciwnym razie polecenie blokowania 
zostanie wysłane. Jeśli opcja "wszystkie" jest wybrana, gdzie 
jeden lub więcej klimatyzatorów są aktualnie wybrane w 
trybieblokowania, polecenie odblokowania zostaną wysłane, 
a gdy wszystkie z nich są aktualnie wybrane w trybie 
odblokowania, polecenie blokujące zostanie wysłane. Kiedy 
jeden klimatyzator jest w trybie blokady, będzie to 
niemożliwe, aby zmienić jego trybu pracy; jeśli tryb 
nastawienia nie jest zgodny z trybem lock, wyłącz dopóki 
ustawienie  trybu jest odzyskiwane po odblokowaniu.



IV. Przedstawienie warunków elektrycznych
Podstawowe warunki stosowania

Wydajność AC: 8V - 12VZasilacz

wtyczka dokująca

Wejście AC: 198V - 242V

5

13 

PAGE DOWN 

Gdy jesteś na stronie głównej lub w trybie "CHECK" będą wyświetlone dane z poprzedniej strony po 
każdym naciśnięciu "PAGE UP; jeśli to, co wyświetla teraz jest pierwszą stroną, ponownie wcisnąć 
przycisk, a następnie informacje o ostatnim będą wyświetlone. Gdy  jesteś w trybie "SET", w trybie 
regulac ji temperatury, po naciśnięciu przycisku ustawienie temperatury zmniejszy się o 1 i nie zmniejszy 
się wcale, jeśli dojdzie do minimalnej dopuszczalnej temperatury; gdy jesteś w trybie "TIMER ON"    lub 
"TIMER OFF  ", po naciśnięciu przycisku raz,  wybiera ustawienie  czasu (0,5 / h) w przypadku następnej 
klasy; jeśli czasomierz jest niedostępny, wyświetla 0.0.

14 
RESET 

Sterownik centralny zostanie zresetowany, kiedy naciśnięcie "RESET", tak samo jak w sytuacji , 
gdy zasilanie zostanie przywrócone po awarii zasilania

15 

REMOTE LOCK ( ZDALNĄ BLOKADA)

W trybie "SET", wciśnij "REMOTE LOCK", aby zablokować / odblokować aktualnie wybrane klimatyzatory; metoda 
funkcjonowania: jeśli wybrano ustawienie indywidualne, ten przycisk działa tylko w stosunku do klimatyzatora obecnego 
adresu; jeśli jest on zablokowany, polecenie odblokowania zostanie wysłane; w przeciwnym razie polecenie blokowania 
zostanie wysłane. Jeżeli indywidualne ustawienie nie jest wybrany, gdzie jeden lub więcej klimatyzatory są aktualnie 
wybrany w trybie blokady, polecenie odblokowania zostanie wysłane i gdzie wszystkie aktualnie wybrane z nich są w trybie 
oblokowania, polecenie blokowania zostanie wysłane. Gdy klimatyzator znajduje się w stanie "remote lock " to nie 
otrzymuje sygnałów z pilota, przewodowego kontroler, itp. zanim nie zostanie odblokowany.

.
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ERROR

MODE Auto
SWING

SPEED

ROOM TEMP. SET TEMP.
OFFT3
T2A

T2BONH H

A
CHECK

1) Zakres dotyczący napięcia prądu: AC 220V±10%; Moc dostarczana przez zasilacz (AC220V / AC8V - 10V).
2) Temperatura otoczenia operacyjnego : -15°C - +43°C
3) Wilgotność otoczenia operacyjnego: RH40%--RH90%

4) Bezpieczeństwo elektryczne spełnia wymogi GB4706.32-2004 i GB / T7725-2004.
5) Umieszczenie przewodów elektrycznych sterownika centralnego



Schemat okablowania

X  Y  E P Q

Terminal łączący
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V.  Przedstawienie schematu podłączenia 
1. Sterownik centralny jest podłączony do jednego systemu jednostek na zewnątrz, a liczba jednostek wewnętrznych

nie przekracza 64.

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna 1 Jednostka wewnętrzna 2

Sterownik centralny
Zasilacz

Jednostka wewnętrzna 0 Jednostka wewnętrzna 3

Jednostka wewnętrzna 4Jednostka wewnętrzna 5Jednostka wewnętrzna 6Jednostka wewnętrzna 7

Jednostka wewnętrzna n Jednostka wewnętrzna (n+1)

Inne jednostki wewnętrzne.., 
maks. 64 

2. Sterownik centralny jest podłączony do wielu systemów jednostek zewnętrznych, a liczba jednostek
wewnętrznych nie jest ponad 64

Sterownik centralny X, Y i E są 
odpowiednio połączone do tych z 
zewnątrz terminala 
komunikacyjnego.

SET

ALL

ONLINE

ON PROTECT

ERROR

MODE Auto
SWING

SPEED

ROOM TEMP. SET TEMP.
OFFT3
T2A

T2BONH H

A
CHECK

Kabel komunikacyjny jest trójprzewodowym ekranowanym przewodem (specyfikacja: 0,75 * 3); max długość 
połączenia to 1000 m; jak to przedstawiono na powyższym schemacie, jest on odpowiednio połączony z Y, X i E, 
podczas gdy drugi koniec jest połączony z Y, X i E zacisku terminala na płycie urządzenia zewnętrznego

Terminal elektryczny na płycie

Połączyć z 
jednostką 
wewnętrzną

6) Umieszczenie kabla komunikacyjnego sterownika centralnego
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Jednostka wewnętrzna 1        Jednostka wewnętrzna 2

 Sterownik centralny
Zasilacz

Jednostka wewnętrzna 0 Jednostka wewnętrzna 3

Jednostka wewnętrzna 4        Jednostka wewnętrzna 5        Jednostka wewnętrzna 6         Jednostka wewnętrzna 7

Jednostka wewnętrzna n      Jednostka wewnętrzna(n+1)

Inne jednostki wewnętrzne.., 
maks. 64 

VI. Przedstawienie Działanie

1. Instrukcja  działania

Scentralizowane regulatory X, Y i E są 
odpowiednio połączone do tych z 
zewnątrz terminala komunikacyjnego.

SET

ALL

ONLINE

ON PROTECT

ERROR

MODE Auto
SWING

SPEED

ROOM TEMP. SET TEMP.
OFFT3
T2A

T2BONH H

A
CHECK

Przed użyciem sterownika centralnego, należy sprawdzić, czy okablowanie, urządzenia 
zewnętrzne, ustawienia adresu i instalacja komputerowego oprogramowania monitorującego 
klimatyzotory są poprawne.

1. Pierwsze włączenie, ustawienie adresu, wyświetlania stanu sterownika centralnego
(1) wyświetlanie statusu "włączony" lub "reset"  
Gdy sterownik centralny jest włączony lub w stanie czuwaniu, wszystkie sekcje wyświetlacza LCD zaświeci 
się na 2s, a następnie wyłączy na 1s, a następnie system wprowadza normalnego stan wyświetlacza i to co 
wyświetla to dane pierwszej strony (strony głównej). Na pierwszym włączeniu należy odczekać 15s przed 
naciśnięciem dowolnego przycisku.
(2) Stan lampki wyświetlacza.
Jeśli jeden z klimatyzatoów on-line ma awarię lub sterownik centralny ma awarię, lampka się właczy i 
będzie migać z częstotliwością 2Hz.
Jeśli jeden lub więcej klimatyzatorów on-line działają (w tym te w trybie TIMER włączony / wyłączony), 
lampka się właczy i będzie migać z częstotliwością 1Hz, gdy urządzenie jest w trybie czuwania.

2. Podstawowe funkcje sterownika centralnego
(1)  Funkcja sterowania sieci centralnej kontroli
Sterowanie i regulacja stanu, parametry, włączanie / wyłączanie stanu poszczególnych lub wszystkich 
jednostek wewnętrznych w komorze klimatyzacyjnej w sieci.
(2) Zdalne blokowanie 
Stan zdalne blokowanie : nacisnąć przycisk "Remote Lock" na centralnym kontrolerze, aby zablokować lub 
odblokować (bez względu na to, czy istnieje jedna lub więcej jednostek wewnętrznych, jeśli są blokady, 
zostaną odblokowane, inaczej zostaną one zablokowane).



Stan czuwania lub Uruchom 

Wciśnij "CHECK" i domyślnie sprawdza pierwszy 
klimatyzator on-line.

Wciśnij "PAGE UP" lub "PAGE DOWN"; domyślnie 
sprawdza innych parametrów tego samego adresu.

Wciśnij "CHECK", wyjść z stanu CHECK 
i wejść do głównego interfejsu.

Wciśnij “ADDR+/ADDR-”; domyślnie sprawdza stan 
pozostałych klimatyzatorów on-line .

3. CHECK
Schemat CHECK jest
pokazany poniżej:
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4. Włącz/Wyłącz i Ustawienia

Wciśnij przycisk "ON / OFF" w każdej chwili żeby włączyć lub wyłączyć wszystkie aktualnie 
klimatyzatorów on-line  w  sieci sterownika centralnego i przesłać aktualne parametry i tryb 
wyświetlany w interfejsie do klimatyzatorów; rozpocznij po ustawieniu trybu i parametrów, itp 
indywidualne lub wszystkie klimatyzatory w razie potrzeby. Proszę odnieść się do schemat 
poniżej:



Włączania pierwszy raz, 
stan czuwania lub 

uruchamiania 

4. Wciśnij "MODE" aby wejść w tryb ustawiania stanu pracy
klimatyzatora; nacisnąć przycisk, aby wybrać spośród: 
chłodzenia, ogrzewania, tylko wentylator i zatrzymanie.  

3. Wcisnąć "SPEED", aby wejść w tryb ustawiania
prędkości klimatyzatora; nacisnąć przycisk, aby wybrać 
spośród; prędkości automatycznej,  prędkości niskiej, 
prędkości średniej, i prędkości wysokiej.

2. Wcisnąć "PAGE UP" i "PAGE DOWN", aby bezpośrednio
regulować ustawienie temperatury; lub wcisnąć "TIMER", aby 
wejść w tryb Timer on/off lub tryb ustawiania temperatury dla 
klimatyzatora; nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby przełączać się 
między timer on, timer off i trybem temperatury; po wejściu do 
jednego z trzech ustawień trybu, należy wcisnąć "PAGE UP" i 
"PAGE DOWN" aby ustawić konkretne parametry.

7. Wciśnij  "CONFIRM" aby potwierdzić wprowadzone treści i
wysyłać je do odpowiednich klimatyzatorów; uruchom jako zbiór 
treści lub zmień parametry i tryby. 

8. Wciśnij  "CONFIRM" ( naciskać wielokrotnie);
wyłącz.

5. Wciśnij  "REMOTE LOCK" aby umożliwić funkcje
zdalnej blokady

6. Wciśnij "MODE LOCK" aby włączyć tryb funkcję blokady
klimatyzatora

. 

W tym schemacie, etap 1, 2, 3, 4, 5  i  6 mogą być prowadzone oddzielnie, nie jest konieczne przeprowadzenie ich w 
kolejności; można wcisnąć "CONFIRM" po zakończeniu jednego etapu, a następnie rozpocząć kolejny krok i nacisnąć 
"CONFIRM"; lub może zako czyć ustawianie wszystkich treści lub jeden krok, a następnie wcisnąć "CONFIRM". 
Uwaga: po naciśnięciu "CONFIRM" maszyna otrzyma odpowiednie rozkazy i będzie działać zgodnie z poleceniem.

1. Wcisnąć "SET", aby wejść w tryb ustawienia indywidualnego;
wcisnąć kilka razy, aby przełączać się między 
indywidualnym i wszystkimi. Jeśli indywidualny 
zostanie wybrany, należy wcisnąć "ADDR+" lub 
"ADDR-", aby go zlokalizować.



Wejdź na stronę ustawienia i wybierz "indywidualny" lub "wszystkie" na tej stronie.
Wybierz tryb działania poprzez wciśnięcie klawisza "MODE"; Zwykle można wybrać spośród chłodzenia, ogrzewania i tylko nawiewu.
Przy wyborze jednego adresu klimatyzatora który ustawia się po raz pierwszy, gdy klimatyzator jest uruchomiony, to domyślnie wyświetla i
utrzymuje aktualny stan działa, ale można wybrać inne tryby poprzez przycisk "Mode" i wybranie ustawienia temperatury, prędkości, czasu,
itd. za pośrednictwem innych klawiszy lub wyłączyć. Jeżeli klimatyzator jest wyłączony, posiada domyślne ustawienia zgodnie z parametrami
trybu domyślnego włączenia.
Wciśnij "speed", aby wybrać szybkość nawiewu; Zwykle można wybrać między prędkością automatyczną, prędkością dużą , prędkością
średnią, prędkością niską.
Wciśnij klawisz regulacji temperatury, aby ustawić temperaturę w zakresie od 16˚C i 32˚C.
Wciśnij "Timer", aby wyregulować włączenie lub wyłączenie czasomierza, a następnie ustawić czas, przez naciśnięcie "PAGE UP" lub
"PAGE DOWN" jeśli ustawiony czas wynosi 0, oznacza to, że istnieje żadna operacja . Podczas wykonywania operacji ustawiania czasu po
raz pierwszy, domyślnym ustawieniem jest  0, to znaczy nie ma operacji na czasomierzu.
Wciśnij klawisz funkcyjny pomocniczy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję pomocniczą wachlowania.
Jeśli wchodzisz na stronę ustawienia po raz pierwszy, domyślnie ustawia się według ustawień indywidualnych; jeśli klimatyzator jest w trybie
wyłączania, system uruchomi się wg ustawień domyślnych (tryb chłodzenia, temperatura ustawiona na 24˚C, prędkość wysoka, brak ustawień
czasomierza, wachlowanie włączone).
Wciśnij przycisk ON / OFF w dowolnym momencie, aby włączyć / wyłączyć wszystkie klimatyzatory on-line. Wszystkie klimatyzatory
zostaną wyłączone  po naciśnięciu przycisku, nawet te z ustawionym opóźnionym czasem włączenia/wyłączenia. .Jeśli wszystkie
klimatyzatory online są wyłączone, wykonaj następujące metodę wysyłania komendy uruchomienia: wciśnij przycisk na stronie Ustawienie
trybu, aby uruchomić klimatyzator  w wybranym trybie, prędkości, ustawionej temperaturze, ustawionym czasomierzu,  funkcji pomocniczej,
etc .; jeśli nie ma wybranych danych,  a przycisk jest wciśnięty, to klimatyzatory uruchomią się według ustawień domyślnych (tryb
chłodzenia, temperatura ustawiona na 24˚C, prędkość wysoka, brak ustawień czasomierza, wachlowanie włączone).

2. Ustawienia klimatyzatora sterowane przez sterownik centralny
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.

3. Ostrzeżenia

Przycisk  "MODE" – jeśli klimatyzator pracuje jako urządzenie indywidualne i jest typem urządzenia wyłącznie chłodzącego, przycisk nie 
działa w celu ustawienia trybu grzania; jeśli klimatyzatory pracują w tym samym czasie, przycisk przełączy je na tryb grzania pod 
warunkiem, że jest co najmniej jeden klimatyzator dwufunkcyjny grzejąco/chłodzący; jeśli natomiast są tylko chłodzące, nastąpi konflikt 
działania , który nie ma wpływu na ustawienia trybu
Jeśli ustawienie czasomierza wynosi 0, oznacza to brak ustawionych funkcji czas omierza. Podczas ustawiania wartości czasomierza po raz 
pierwszy, ustawienie domyślne wynosi 0, to oznacza brak ustawienia. 
Jeśli wchodzisz na stronę ustawienia po raz pierwszy, domyślnie ustawia się według ustawień indywidualnych; jeśli klimatyzator jest w 
trybie wyłączania, system uruchomi się wg ustawień domyślnych (tryb chłodzenia, temperatura ustawiona na 24˚C, prędkość wysoka, brak 
ustawień czasomierza, wachlowanie włączone).
Wciśnij przycisk ON / OFF w dowolnym momencie, aby włączyć / wyłączyć wszystkie klimatyzatory on-line. Wszystkie klimatyzatory 
zostaną wyłączone  po naciśnięciu przycisku, nawet te z ustawionym opóźnionym czasem włączenia/wyłączenia. .Jeśli wszystkie 
klimatyzatory online są wyłączone, wykonaj następujące metodę wysyłania komendy uruchomienia: wciśnij przycisk na stronie Ustawienie 
trybu, aby uruchomić klimatyzator  w wybranym trybie, prędkości, ustawionej temperaturze, ustawionym czasomierzu,  funkcji 
pomocniczej, etc .; jeśli nie ma wybranych danych,  a przycisk jest wciśnięty, to klimatyzatory uruchomią się według ustawień domyślnych 
(tryb chłodzenia, temperatura ustawiona na 24˚C, prędkość wysoka, brak ustawień czasomierza, wachlowanie włączone) lub uruchomią się 
według ustawień obecnie ustawionych na stronie.

a.

b.

c.

d.



Kod 

usterki 
Treść usterki 

Kod 

Ochrony 
Ochrona 

Usterki i ochrona Klimatyzatora 

EF Inne Wady PF Inne typy ochrony 

EE Usterka wykrycia poziomu wody PE Zarezerwowane 

ED Usterka ochrony jednostki zewnętrznej PD Zarezerwowane 

EC Błąd Świeżości (zarezerwowane) PC Zarezerwowane 

EB Ochrona Moduł inwertera (zarezerwowane) PB Zarezerwowane 

EA Nadprądowy kompresor (czterokrotnie) (zarezerowane) PA Zarezerwowane 

E9 Błąd komunikacji między płytą główną i wyświetlaczem P9 Zarezerwowane 

E8 Wykrywani szybkość poza kontrolą a (zarezerwowane) P8 Sprężarka nadmiarowo-prądowa 

E7 Błądu pamięci EEPROM  (zarezerwowane) P7 Ochrona przed nadmiernie wysokim i 
niskim napięciem 

E6 Błąd wykrywania przejście zero  (zarezerwowane) P6 Ochrona przed wysokociśnieniowym nadmuchem

E5 Usterka czujnika T3 lub T4  lub usterki czujnika cyfrowego 
spalin kompresora (zarezerwowane) 

P5 Ochrona przed niskociśnieniowym nadmuchem

E4  Błąd czujnika T2B P4 Ochrona rury wydechowej przed temperaturami

E3  Błąd czujnika T2A P3 Ochrona sprężarki przed temperaturami 

E2  Błąd czujnika T1 P2 Ochrona skraplacza  przed wysokimi temperaturami 

E1 Błąd komunikacji wewnętrznej/zewnętrznej(zarezerwowane) P1 Ochrona przed zimnym podmuchem lub odmrażaniem 

E0 Błąd kolejności faz lub błąd braku fazy (zarezerwowane) P0 Ochrona temperatury parownika  

Błąd komunikacji

1# Błąd komunikacji pomiędzy sterownika centralnego i jednostką zewnętrzną
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VII. Tabela kodów usterek
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