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Säkerhetsåtgärder
● Läs följande säkerhetsåtgärder noggrant innan installation.
● Iaktta följande säkerhetsåtgärder för att säkerställa säkerheten.
VARNING
FÖRSIKTIGHET

Anger att det finns risk för allvarliga personskador eller dödsfall.
Anger att det finns risk för allvarliga person- eller materialskador.

● Nomenklatur

(Åtgärder som inte är tillåtna)

(Rör ej)

(Inget vatten)

(Inga våta händer)

(Risk för elektriska stötar)

(Risk för personskada)

(Viktiga åtgärder)

över den här handboken till slutanvändaren, för framtida bruk, när du läst klart den.
● Lämna
● Spara den här handboken för framtida bruk och konsultera den vid behov. Handboken bör lämnas över till serviceteknikerna vid en
eventuell reparation eller flytt av fjärrkontrollen. Se till att denna handbok lämnas över till eventuella nya användare av AT-50B.

Alla elektriska arbeten måste utföras av kvalificerad personal.

Allmänna säkerhetsåtgärder
VARNING
Installera inte enheten på platser där det finns stora
mängder olja, ånga, organiska lösningsmedel eller
korroderande gaser, som svavelhaltig gas, eller på
platser där man regelbundet använder sura eller alkaliska
lösningar eller sprejer. Dessa substanser kan påverka
enhetens prestanda negativt och orsaka frätskador
på vissa av enhetens komponenter. Detta kan leda till
elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Om du måste spreja något kemiskt ämne i närheten
av kontrollen bör du slå av och täcka över den för att
minska risken för personskador och elektriska stötar.

Rengör aldrig kontrollen med vatten eller några andra
vätskor för att minska risken för kortslutning, läckström,
elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Installera alla kåpor på ett korrekt sätt för att hålla
kontrollen fri från damm och fukt. Om damm eller
vatten ansamlas i enheten kan det leda till elektriska
stötar, rökutveckling eller brand.

Tryck aldrig på strömbrytarna/knapparna och rör
aldrig några andra elektriska delar med blöta händer
för att minska risken för elektriska stötar, tekniska fel,
rökutveckling eller brand.

Om du måste rengöra, underhålla eller besiktiga
kontrollen bör du först slå av den och bryta strömmen
till den för att minska risken för personskador och
elektriska stötar.

FÖRSIKTIGHET
Placera inte lättantändliga material och använd inte
lättantändliga sprejer i närheten av kontrollen för att
minska risken för brand eller explosion.

Vissa delar av kontrollen har vassa kanter. Undvika
att komma i kontakt med dessa delar för att minska
risken för personskador och elektriska stötar.

Spreja aldrig insektsmedel eller andra lättantändliga
sprejer mot kontrollen för att minska risken för skador
på den.

Behandla kontrollens glasdelar försiktigt så att du inte
skadas av trasigt glas.

Peka inte på pekskärmen, strömbrytarna eller knapparna
med ett spetsigt eller vasst föremål för att minska risken
för elektriska stötar eller tekniska fel.

Försiktighetsåtgärder under installationen
VARNING
Installera inte kontrollen på ställen där det finns risk
för läckor av lättantändlig gas.
Om lättantändlig gas samlas runt kontrollen kan den
antändas och orsaka brand eller explosion.
Bortskaffa förpackningsmaterialet på ett korrekt sätt.
Plastpåsar medför kvävningsrisk för barn.
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Bär lämplig skyddsutrustning när du arbetar med
kontrollen för att minska risken för skador.

Säkerhetsåtgärder vid flytt eller reparation av kontrollen
VARNING
Kontrollen får endast repareras eller flyttas av
kvalificerade tekniker. Öppna eller modifiera inte
kontrollen.
Felaktig installation eller reparation medför risk för
skador, elektriska stötar eller brand.

FÖRSIKTIGHET
Rör inte kretskortet med händerna eller något verktyg
och låt inte damm ansamlas på kretskortet för att
minska risken för kortslutning, elektriska stötar, brand
eller tekniska fel.

Övriga säkerhetsåtgärder
Använd endast lämpliga verktyg för att installera, besiktiga
och reparera kontrollen för att undvika att skada den.
AT-50B är endast avsedd för användning med BMS-systemet
från Mitsubishi Electric. Om du använder den här kontrollen
med något annat system eller för något annat ändamål kan
det orsaka tekniska fel.

Använd inte bensen, thinner eller kemiska trasor för att rengöra kontrollen för att undvika att den missfärgas. Gör så här
för att rengöra kontrollen: Torka av den med en ren och mjuk
trasa som doppats ett milt rengöringsmedel som är spätt
med en lämplig mängd vatten. Torka bort rengöringsmedlet
med en fuktig trasa och sedan med en torr trasa. Använd
inte outspätt rengöringsmedel.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala
förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de
inte övervakas eller instrueras om användandet av apparaten av någon som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Tillhandahåll skydd mot statiskt elektricitet för att undvika att
kontrollen skadas.

Dra inte åt skruvarna för hårt för att undvika att skada kontrollen.

Om nätkabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren,
dennes serviceombud eller annan kvalificerad person för att
undvika risker.

Den här apparaten är avsedd att användas av experter eller
utbildade användare i butiker, i lätt industri och i jordbruk
eller för kommersiell användning av lekmän.
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Funktionslista
I tabellen nedan sammanfattas funktionerna som finns tillgängliga för AT-50B.
Se sidorna som anges för mer information.

Funktion
PÅ/AV drift

Funktion på
enheten

Läge

*1

Ställ in temperatur
Fläkthastighet
Luftriktning
Galler

*1
*1
*1
*1

Beskrivning

Sida

Växlar PÅ/AV driften för enheter som exempelvis luftkonditioneringsenheter.
LED-lampan på den Gemensam PÅ/AV-knappen börjar lysa då en eller flera
enheter är igång och slocknar då alla enheter har stoppats.

18

Växlar läge för var och en av grupperna eller för alla grupper.
Luftkonditioneringgrupp: Kyla/Torr/Fläkt/Auto/Värme
LOSSNAY-grupp: Shunt/Värmeåtervinning/Auto
 ppvärmning/Uppvärm. ECO/Varmvatten/
Grupperna Luft till Vatten (PWFY): U
Frysskydd/Nedkylning
Ställer in temperaturen för var och en av grupperna eller alla grupper.
Reglerar fläkthastigheten för var och en av grupperna eller alla grupper.
Reglerar luftriktningen för var och en av grupperna eller alla grupper.
Aktiverar/inaktiverar gallret för var och en av grupperna eller alla grupper.

PÅ/AV-funktionen för förreglade ventilationsenheter är sammankopplad
med PÅ/AV-funktionen för luftkonditioneringsenheter. De förreglade
PÅ/AV drift av förreglad ventilationsenheterna kan användas oberoende av varandra vad gäller PÅ
*1 (hög/låg)/AV för var och en av grupperna eller för alla grupper.
ventilation
(Då ventilationsenheten är sammankopplad med luftkonditioneringsenheten
kan ventilationsläget inte användas.)

21
23
23
23

23

Kollektiv åtgärd

Följande funktioner kan utföras kollektivt för flera grupper: sänkning,
schema, läge, temperaturkorrigering och RC-förbud.

20
40

Datum och tid

Ställer in datum, tid och visningsformat. Den aktuella tiden kommer att visas
i det övre högra hörnet på skärmbilden HEM.

28

Schema Veckovis/
för en dag

• Låter användaren ställa in ett veckovist schema för varje grupp.
• Maximalt 16 händelser kan schemaläggas för varje dag.
• Typen av åtgärder som kan schemaläggas är följande: PÅ/AV, läge, ställ in
temperatur, fläkthastighet, luftriktning och driftförbud för fjärrkontroll.
• Maximalt 12 mönster kan konfigureras för det veckovisa schemat och 5
mönster för endagsschemat.
• Du kan ställa in två typer av veckovist schema (sommar/vinter).
• Endagsschemat åsidosätter det veckovisa schemat.

30

Sänkningskontroll

Den här funktionen hjälper till att hålla inomhustemperaturen inom det
temperaturområde som valts då enheterna har stoppats och under tiden
funktionen är aktiv.

37

Inaktivera schemalagd
åtgärd

Du kan inaktivera schemalagda åtgärder tillfälligt.
Den här inställningen måste vara på AV för att schemalagda åtgärder ska
utföras.

24

Systemomställning

Växlar automatiskt hela systemet (alla inomhusenheter som är anslutna
till samma utomhusenhet) till nedkylning eller uppvärmning genom att
regelbundet övervaka rumstemperaturen och den förinställda temperaturen
för varje grupp och fastställa vilket driftläge som är bäst.
• Funktionen Systemomställning är inte tillgänglig för följande typer av
produkter: enheter med simultan uppvärmning/nedkylning (med automatisk
lägesbytesfunktion), Mr. SLIM®-, LOSSNAY-, och DIDO-kontroller.

61

Tid och
schema

Systemhantering

18

*1: Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på enhetens typ. Endast funktioner som stöds av de anslutna
enheterna kan styras från AT-50B.

4

Funktion

Restriktionsinställningar

Sida

Spärrknappar

Spärrar följande knappar: Gemensam PÅ/AV, F1, F2 och Huvudmeny
skärmknappar.
Spärrar följande funktioner: PÅ/AV, läge, ställ in temperatur, fläkthastighet
och schema PÅ/AV.

11
25
44

Ställ in gränsvärde för
temperaturområde

Begränsar det tillgängliga temperaturområdet för lokala fjärrkontroller (var
och en av grupperna eller alla grupper).

46

Förbjud fjärrkontroll

Förbjuder åtkomst till inställningarna för PÅ/AV, Läge, Ställ in temperatur,
Återställning av Underhålls-symbol, Luftriktning och Fläkthastighet från
de lokala fjärrkontrollerna samt inaktiverar Timer (Schema) från de lokala
fjärrkontrollerna (kollektivt eller enligt grupp).

48

Val av begränsning för
driftläge

Då en enhet har ställts in som överordnad kontroll kan du förbjuda lokala
fjärrkontroller att använda följande lägen.
Ingen drift kyla: lägena Kyla, Torr och Auto kan inte väljas.
Ingen drift värme: lägena Värme och Auto kan inte väljas.
Ingen värme/kyla: lägena Kyla, Torr, Värme och Auto kan inte väljas.
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Visningsformat

Väljer visningsformat för följande funktioner: visningsspråk,
temperaturenhet, rumstemperatur, visa eller dölj ikonerna för Kyla/Värme
(i Auto läge), timer för bakgrundsbelysning och gruppnamn.

52

Inställning för
funktionstangenter

Knapparna F1 och F2 kan ställas in som körknappar för följande kollektiva
åtgärder: Sänkning, Schema, Läge, Temperaturkorrigering och förbud av
fjärrkontroll.

56

Gruppikoninställning för
skärmbilden HEM

Då du trycker på en gruppikon varierar åtgärden som utförs beroende på
gruppikonens inställning. Standard är gruppikonsinställning 2.
Gruppikonsinställning 1: Slår PÅ/AV enheterna i en grupp då du trycker på
dess gruppikon.
Gruppikonsinställning 2: Visar ett bockmärke då du trycker på en gruppikon.
Tryck på gruppikonerna för de grupper som ska
användas och tryck sedan på knappen ”Kör” för
att gå till skärmbilden GRUPP. Du kan välja fler än
en grupp. Använd detta läge då flera grupper drivs
kollektivt.
Gruppikonsinställning 3: Går direkt till skärmbilden GRUPP för den grupp
vars gruppikon du trycker på.

43

Volymkontroll

Ställer in volym på ljudet och skärmens ljusstyrka.

57

Fel

Om ett fel uppstår i AT-50B-kontrollen eller de enheter och kontroller som
styrs av den börjar LED-lampan på den Gemensam PÅ/AV-knappen
blinka. Om ett fel uppstår i en inomhus- eller LOSSNAY-enhet visas
på motsvarande gruppikon på skärmbilden HEM. Du kan verifiera och
återställa felkoden på skärmbilden Statuslista.

59

Underhålls-symbol

Filterikonen visas på skärmbilden HEM då filtret behöver rengöras. Du kan
ta bort ikonen från skärmbilden Statuslista.

60

Rengöringsläge för
pekskärmen

Inaktiverar pekskärmen så att användaren kan rengöra skärmen.

64

Kalibreringsläge av
pekskärmen

Kalibrerar pekskärmen om den inte svarar korrekt då du trycker på
knapparna.

58

Extern inmatning

Tar emot inmatningssignaler från externa enheter och startar/stoppar alla
grupper av enheter eller tillåter/förbjuder åtgärder från lokala fjärrkontroller.
Kräver kabelanslutning.

Extern utmatning

Matar ut driftstatus för enheterna (PÅ/AV) eller felsignaler till externa
enheter kollektivt via kontaktsignaler. Kräver kabelanslutning.

Grundläggande
inställningar

Underhåll

Beskrivning

Diverse
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Namn och funktion för kontrollens delar
Produktens funktioner
AT-50B-enheten som beskrivs i denna handbok är en centralstyrd kontroll med LCD-pekskärm i färg,
avsedd för luftkonditioneringsenheter, LOSSNAY, Luft till Vatten (PWFY)* och allmän utrustning som
använder DIDO-kontrollen (PAC-YG66DCA) från Mitsubishi Electric.
AT-50B kan styra upp till 50 enheter/50 grupper. (*1)
AT-50B styr och övervakar luftkonditioneringsenheterna i alla grupper. AT-50B kan även styra
detaljerade scheman och förbjuda åtgärder för lokala fjärrkontroller i varje rum (grupp), vilket kan leda till
energibesparingar.
Du kommer åt grundläggande funktioner via pekskärmen på din AT-50B. Du kommer åt åtgärderna PÅ/AV,
F1 och F2 som styr luftkonditioneringsenheter kollektivt genom knapparna som finns bredvid pekskärmen.
AT-50B visar tre typer av skärmbilder, som motsvarar deras användningsområden.
Skärmbilden HEM

: Övervakningsskärm där du övervakar enheternas driftstatus
(beskrivs i denna Operatörsmanual)

Skärmbilden Huvudmeny : Inställningsskärm där du gör inställningar för funktioner som exempelvis schemaläggning
(beskrivs i denna Operatörsmanual)
Skärmbilden Underhåll

: Skärmbild för inledande inställningar där du gör grundläggande systeminställningar som
exempelvis gruppinställningar (beskrivs i Installationshandboken)

* 1 grupp: minimienhet som kan styras av AT-50B
En grupp består av enheter (maximalt 16 enheter).
* "Booster unit" och "Water HEX unit" kallas för "Luft till Vatten (PWFY)".
* AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) kan inte styras från AT-50B.

1

2

3
4

5
Knapparna 2, 3 och 4 har indikatorer på sig.

6

Pekskärm/knappar
1 Visning/pekskärm
AT-50B har en 5" LCD-pekskärm i färg. Pekskärmen visar driftstatus för enheterna. Du kan
nå funktionsinställningar som exempelvis veckovisa schemainställningar via pekskärmen.
Bakgrundsbelysningen går igång då du rör vid pekskärmen och släcks efter en viss tid.
Bakgrundsbelysningen förblir upplyst så länge felet inte är åtgärdat.

2 Gemensam PÅ/AV-knapp *1
Den Gemensam PÅ/AV-knappen aktiverar den kollektiva PÅ/AV-funktion som låter användaren
slå på/av luftkonditioneringsenheter, LOSSNAY och DIDO-kontroller och Luft till Vatten (PWFY)
kollektivt i alla grupper.
Indikatorn motsvarar driftstatusen för de enheter som styrs.
Släckt : Visar att alla enheter har stoppats.
Lyser : Visar att en eller fler enheter är igång.
Blinkar: Visar att ett fel har uppstått.

3 Funktionsknapp 1 (F1), 4 Funktionsknapp 2 (F2) *1 *2
Du kan tilldela de funktioner du önskar från följande lista till knapparna F1 och F2.
(sänkning/schema/driftläge/temperaturkorrigering/förbud av fjärrkontroll)
Du kan välja vilka funktioner som ska tilldelas dessa knappar från Inställning för
funktionstangenter på Kontrollpanele.
Indikatorerna på knapparna visar om funktionens status är aktiverad/inaktiverad.
Lyser inte: Den tilldelade funktionen är inaktiverad.
: Den tilldelade funktionen är aktiverad.
Lyser
Indikatorerna på knapparna F1 och F2 tänds eller släcks då funktionerna som tilldelats
knapparna F1 och F2 aktiveras eller inaktiveras från panelen Kollektiv åtgärd.

5 Strömindikator
Strömindikatorn lyser upp då du slår på strömmen till AT-50B.
Släckt: Strömmen är AV
Lyser : Strömmen är PÅ
*1 Om du trycker på knappen medan åtgärden är förbjuden blinkar LED-lampan två gånger.
*2 Knapparna 2, 3 och 4 finns endast tillgängliga på skärmbilden HEM.
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Konfigurera skärmbilden [skärmbilden HEM]
1. Så här kommer du till skärmbilden HEM
Tryck på flikarna för att byta visningsformat.

Skärmbilden RUTNÄT

Utzoomad skärm

: Visar skärmbilden RUTNÄT.
: Visar skärmbilden RUTNÄT
(utzoomad).
: Visar skärmbilden RUTNÄT
(inzoomad).
: Visar skärmbilden LISTA.
: Visar skärmbilden GRUPP.

2. Så här kommer du till Huvudmeny
: Visar Huvudmeny.

3. Så här kommer du till Underhållsskärmen
Se Installationshandboken.

Till skärmbilden
RUTNÄT
(inzoomad)

Inzoomad skärm
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Till skärmbilden
RUTNÄT
(utzoomad)

Skärmbilden HEM

Skärmbilden GRUPP

Till skärmbilden GRUPP

Till skärmbilden RUTNÄT

Till skärmbilden
LISTA

Till skärmbilden
GRUPP

Skärmbilden LISTA
Till skärmbilden LISTA

Till skärmbilden RUTNÄT

[Huvudmeny]
Till Huvudmeny

Till skärmbilden HEM
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Knappar [skärmbilden HEM]
Skärmbilden HEM

Skärmbilden RUTNÄT (utzoomad)

Skärmbilden RUTNÄT (inzoomad)

Visar driftstatus för alla grupper.
Knapparnas utformning 6 varierar beroende på
antalet registrerade grupper.

① ② ③ ④

Visar detaljerad driftstatus för alla grupper.
(Maximalt 10 grupper på 5 sidor)

⑤

⑥
⑥
⑦⑧

⑧

⑨ ⑩

Skärmbilden LISTA

Skärmbilden GRUPP

Visar detaljerad driftstatus för alla grupper. Ställer
in gruppåtgärder.
(Vid styrning av luftkonditioneringsenheterna eller
Luft till Vatten (PWFY))

Visar detaljerad driftstatus för alla grupper med
gruppnamn. (Maximalt 5 grupper på 10 sidor)

⑥

⑪

⑬
⑮

⑭
⑪

⑫

Observera: Visningen av 9 och 0 varierar beroende på gruppikoninställningen.
Se sidan 17 ”Gruppikonsinställning” för mer information.
Exemplen ovan är med standardinställningar: Gruppikonsinställning 2.

Gruppikonsinställning 1

⑯

⑰

Luftkonditioneringsenheter
Auto läge (dubbel
inställningspunkt)

⑲
LOSSNAY

Gruppikonsinställning 2
Gruppikonsinställning 3
10

⑳

⑱

1Knapp för skärmbilden RUTNÄT

aKnappen Sida

Visar skärmbilden RUTNÄT.

Bläddrar genom sidor.

2Knapp för skärmbilden LISTA
Visar skärmbilden LISTA.

3Knapp för skärmbilden GRUPP
Visar skärmbilden GRUPP.

4Knapp för skärmbilden Huvudmeny
Visar skärmbilden Huvudmeny.

5Knappen för driftspärr
Spärrar eller tar bort spärren för knapparna på AT-50B.
Tryck in knappen och håll ned den i två sekunder för att spärra
eller ta bort spärren för knapparna.
Statusikonen spärrad/ospärrad kommer att visas på knapparna.

Spärrad

Ospärrad

Du kan behöva ett lösenord för att ta bort spärren för vissa knappar.
Välj vilka knappar som ska spärras från Spärrknappar (se
sidan 44) i Huvudmeny.
Om inga funktioner har valts visas inte knappen för driftspärr
på skärmen.

6Knappen Gruppikon (visning av driftstatus)
Funktionerna är olika beroende på gruppikonsinställning.
Gruppikonsinställning 1
Slår PÅ/AV enheterna i en grupp då du trycker på dess
gruppikon.
Gruppikonsinställning 2
Växlar gruppikonerna från vald (med bockmärke) till ej vald
(utan bockmärke).
(Standard) Visar bockmärket då du trycker på gruppikonen.
Gruppikonsinställning 3
Går direkt till skärmbilden Grupp för den grupp vars gruppikon du trycker på.

7Knappen Gå-till-panelen-förkollektiva-åtgärder
Tryck på denna knapp för att få upp panelen för Kollektiv åtgärd.
(Se sidan 20 för mer information om panelen för Kollektiv åtgärd.)

8Knapp för skärmbilden RUTNÄT (utzoomad/inzoomad)
: Visar den utzoomade skärmbilden.
: Visar den inzoomade skärmbilden.

9Knappen Välj-alla
Markerar/avmarkerar grupper kollektivt. Lägger till bockmärken
till alla valda ikoner.

0Knappen Gå-till-den-markerade-gruppen
Går till skärmbilden GRUPP för den markerade gruppen.
Går till skärmbilden för val av flera grupper då du har valt fler
grupper. Se sidan 25 ”Skärmbild för val av flera grupper” för
mer information.

bKnappen Val av visning
Visar/döljer visningen av informationen nedan.
• Ställ in temperatur
• Funktionen Schemalagda åtgärder är aktiverad.

cKnappen Gruppväxling
Växlar till den grupp som ska visas.

dKnappen Läge
Växlar driftläge för enheterna luftkonditionering, LOSSNAY och
Luft till Vatten (PWFY).

eKnappen Ställ in temperatur
Justerar den inställda temperaturen via knapparna + och –. Den
inställda temperaturen visas ovanför knappen.

fKnappen Inaktivera-schemalagd-åtgärd
Använd denna knapp för att tillfälligt inaktivera den
schemalagda åtgärd som visas.
Indikatorn på knappen förblir upplyst så länge funktionen är aktiverad.
Den schemalagda åtgärden utförs inte om ikonen
visas.

gInställningsknapp för förreglad
ventilation (LOSSNAY)/luftriktning/
fläkthastighet/galler
Visar popupfönstret med inställningsskärmen för förreglad
ventilation (LOSSNAY)/luftriktning/fläkthastighet/galler.
* Se sidan 23 ”Inställningar för förreglade
ventilationsenheter (LOSSNAY)/fläkthastighet/luftriktning/
galler” för mer information om popupfönstret.

hPÅ/AV-knapp
Ändrar funktionen till PÅ/AV.

⑲Ställ in temperatur-knapp (Auto läge
(dubbel inställningspunkt))
När inställda nedkylnings/uppvärmningstemperaturer visas
ovanför knappen, kan man vidröra knappen för att öppna ett
popup-fönster i vilket man kan justera de inställda temperaturerna för Auto läge (dubbel inställningspunkt). Se sidan 21 ”Ställa
in temperaturen” för detaljer.

⑳Knapp för val av fläkthastighet
Växlar fläkthastigheten för LOSSNAY mellan låg och hög.

1Aktuell tid
Visar aktuell tid.

2Aktuell sida/totalt sidantal
Visar aktuell sida/totalt sidantal.

Observera: Dillgängliga knappfunktioner och visning varierar beroende på vilka enheter som ska styras och de inställningar som gjorts på AT-50B.
: Så länge ikonen
visas på knappen är funktionen spärrad.
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Visning av ikoner [skärmbilden HEM]
(1) Skärmbilden RUTNÄT (utzoomad)

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]
Grupp nr

•Kontrol Vatten**:
•Filtersymbol*
•Bockmärke

[AV (bakgrundsfärg: svart)]

* För luftkonditioneringsenheter
** För Luft till Vatten (PWFY)

[Fel (bakgrundsfärg: gul)]
Felsymbol
Kommunikationsfel
vid uppstart

[Luftkonditioneringsenhet]

(2) Skärmbilden RUTNÄT (inzoomad)

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]
•Bockmärke
•PÅ/AV driftförbud

[AV (bakgrundsfärg: svart)]

Schema (aktivera/inaktivera)

Grupp nr

Rumstemperatur
Förreglad ventilation
(LOSSNAY) används

•Läge
•Filtersymbol:

[Gruppen Luft till Vatten (PWFY)]
[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]

•Bockmärke
•PÅ/AV driftförbud

Luft till Vatten (PWFY)-märke
Grupp nr
•Läge
•Symbol f. Kontr. vatten:

Vattentemperatur
Luft till Vatten (PWFY)-ikon

[LOSSNAY-grupp]

[Fel (bakgrundsfärg: gul)]
[Luftkonditioneringsenhet/
LOSSNAY/grupp för allmän
utrustning]

[AV (bakgrundsfärg: svart)]

Schema (aktivera/inaktivera)

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]

[AV (bakgrundsfärg: svart)]

Schema (aktivera/inaktivera)
Filtersymbol:
LOSSNAY-ikon

Felsymbol

[Grupp för allmän utrustning]
[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]

[AV (bakgrundsfärg: svart)]

Schema (aktivera/inaktivera)
Ikon för allmän utrustning

Fel:
Symbolen
visas då ett fel uppstår.
Fel i uppstart (kommunikation):
Symbolen
visas tillsammans med felsymbolen då
ett fel uppstår i uppstarten (kommunikationen).
Filtersymbol:
Symbolen
visas då ett filer behöver underhållas.
Under schemalagda drift:
Visar
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.

Då knappen Inaktivera-schemalagd-åtgärd är aktiverad eller
.
Timer (Schema) inte är tillåtet: Visar
Rumstemperatur:
Visar aktuell rumstemperatur. Den visade temperaturen
blinkar när rumstemperaturen ligger på eller över 40ºC
(104 ºF) (39ºC (102 ºF) för vissa modeller), eller på eller
under 0ºC (32 ºF) (8ºC (46 ºF) för vissa modeller).
*Temperaturer visas i steg om 1ºC på skärmen RUTNÄT
(inzoomad) och på skärmen LISTA, även om temperaturen är
inställd för att visas i steg om 0,5ºC.

(3) Skärmbilden LISTA

Knapp för val av visning

Knapp för val av visning
[Luftkonditioneringsgruppen]
Grupp nr

Namn på rum (grupp)

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]

[AV (bakgrundsfärg: svart)]

Schema (aktivera/inaktivera)

Schema (aktivera/inaktivera)

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]
[AV (bakgrundsfärg: svart)]
Förreglad ventilation (LOSSNAY) används**

•Bockmärke

•Läge
•Filtersymbol:

Rumstempe- Inställd
temperatur*
ratur

Rumstempe- Förreglad
ventilation**
ratur
PÅ: blå
AV: svart

* Då funktionen temperaturavvikelse är aktiverad visas
temperaturen visas temperaturen mot grön bakgrund.

•Läge
•Filtersymbol:

Rumstemperatur

** Förreglad LOSSNAY
visas inte under drift.

Auto läge (dubbel inställningspunkt)
Inställd nedkylningstemperatur

[Gruppen Luft till Vatten (PWFY)]
Grupp nr

Luft till Vatten (PWFY)-märke
Namn på rum (grupp)

Inställd uppvärmningstemperatur

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]

[AV (bakgrundsfärg: svart)]
Schema (aktivera/inaktivera)

Schema (aktivera/inaktivera)

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]
[AV (bakgrundsfärg: svart)]
Luft till Vatten (PWFY)-ikon
PÅ: blå, AV: svart

•Bockmärke

[LOSSNAY-grupp]
Grupp nr

Namn på rum (grupp)

•Bockmärke

[Grupp för allmän utrustning]
Grupp nr

Namn på rum (grupp)

•Bockmärke

Vattentemperatur
•Läge
•Kontrol Vatten:

Inställd
temperatur*

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]
Schema (aktivera/inaktivera)

•LOSSNAY-ikon
•Filtersymbol:

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]
Schema (aktivera/inaktivera)

•Ikon för allmän utrustning

[Fel (bakgrundsfärg: gul)]
[Luftkonditioneringsenhet/LOSSNAY/
grupp för allmän utrustning]
Vattentemperatur:
Temperaturvisningsområde 0–93 ºC (32–199 ºF). Då
temperaturen ligger utanför området blinkar 0 ºC (32
ºF) or 93 ºC (199 ºF) på displayen. Då flera Luft till
Vatten (PWFY)-enheter har registrerats i en grupp
visas den aktuella vattentemperaturen vid den primära
Luft till Vatten (PWFY)-enheten.

Vattentemperatur

Luft till Vatten
(PWFY)-ikon
PÅ: blå
AV: svart

[AV (bakgrundsfärg: svart)]
Schema (aktivera/inaktivera)

•LOSSNAY-ikon

[AV (bakgrundsfärg: svart)]
Schema (aktivera/inaktivera)

•Ikon för allmän utrustning

•Läge
•Kontrol Vatten:

Vattentemperatur

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]
[AV (bakgrundsfärg: svart)]

•LOSSNAY-ikon
•Filtersymbol:

[PÅ (bakgrundsfärg: blå)]
[AV (bakgrundsfärg: svart)]

•Ikon för allmän utrustning

Felsymbol

Förreglad ventilation (LOSSNAY):
visas då det finns ventilationsenheter som
Symbolen
är sammankopplade med luftkonditioneringsenheterna
(inomhus) i gruppen.
Ikonens färg visar driftstatus (blå: PÅ, svart: AV).
Ikon för allmän utrustning:
Visar typ av allmän utrustning.
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Visning av ikoner [skärmbilden HEM]
Skärmbilden GRUPP
[Luftkonditioneringsenhetens grupp • Gruppen Luft till Vatten (PWFY)]
Gruppnamn
Under drift

Grupp nr
Läge
Fel

Rumstemperatur*
Vattentemperatur**

Enhetens ikon
Fel i uppstart (kommunikation)
Filtersymbol*
Kontrol Vatten**
Energibesparing
Schemalagd åtgärd/inaktiverad

Inställd temperatur

Funktionen Inaktivering
av schemalagd åtgärd: PÅ

Fläkthastighet*

Funktionen Inaktivering
av schemalagd åtgärd: AV

Galler*

Luftriktning*
Förreglad ventilation (LOSSNAY)*

Temperaturkorrigering
Då temperaturkorrigeringsfunktionen* är aktiverad
Auto läge (dubbel inställningspunkt)
Inställd nedkylningstemperatur
Inställd uppvärmningstemperatur

Då enheten är stoppad

Förreglad ventilation*
(LOSSNAY)

visas då ett fel uppstår.
Fel: Symbolen
Fel i uppstart (kommunikation):
Symbolen
visas tillsammans med felsymbolen då
ett fel uppstår i uppstarten (kommunikationen).
Filtersymbol: Symbolen
visas då ett filer behöver underhållas.
Under schemalagda drift: Visar
.
Energibesparing:
visas på skärmen medan
energibesparingskontrollen utförs.
(beroende på inomhusenhetens modell)

Observera: Så länge ikonen
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*: Visas endast på luftkonditioneringsenhetens
grupper och när den valda enheten stöder
funktionen
**: Visas endast på grupperna Luft till Vatten
(PWFY)

Då knappen Inaktivera-schemalagd-åtgärd är aktiverad eller
Timer (Schema)-användning inte är tillåtet: Visar
.
Rumstemperatur:
Visar aktuell rumstemperatur. Den visade temperaturen
blinkar när rumstemperaturen ligger på eller över 40ºC (104
ºF) (39ºC (102 ºF) för vissa modeller), eller på eller under
0ºC (32 ºF) (8ºC (46 ºF) för vissa modeller).
Temperaturer visas i steg om 1ºC på skärmen RUTNÄT
(inzoomad) och på skärmen LISTA, även om temperaturen
är inställd för att visas i steg om 0,5ºC.

visas på knappen är funktionen spärrad.

[LOSSNAY-grupp]
Under drift

Då enheten är stoppad

Visning av fläkthastighet

[Grupp för allmän utrustning]
Under drift

Då enheten är stoppad

Ikon för allmän utrustning

Vattentemperatur:
Temperaturvisningsområde 0–93 ºC (32–199 ºF).
Då temperaturen ligger utanför området blinkar 0
ºC (32 ºF) or 93 ºC (199 ºF) på displayen. Då flera
Luft till Vatten (PWFY)-enheter har registrerats i en
grupp visas den aktuella vattentemperaturen vid
den primära Luft till Vatten (PWFY)-enheten.

Då temperaturkorrigeringsfunktionen är aktiverad:
Då temperaturkorrigeringsfunktionen är aktiverad
visas den korrigerade temperaturen mot grön
bakgrund.
Förreglad ventilation (LOSSNAY):
Visar driftstatus för ventilationen som är
sammankopplad med luftkonditioneringsenheterna
(inomhus).
Ikon för allmän utrustning:
Visar typ av allmän utrustning.
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Grundläggande funktioner
Välja skärmbild
Skärmbilden RUTNÄT (utzoomad) visas vid starten.
Välj önskad skärmbild.
Skärmbilden RUTNÄT (utzoomad)

1

2
3

När systemet innehåller 25 grupper eller mer, visas
GRID-skärmen (utzoomad) som ovan.

Skärmbilden LISTA

Skärmbilden RUTNÄT (inzoomad)

1

1

2

2
3
16

3

Gruppval
• Gruppikonsinställning 1, 2, 3
Då du trycker på gruppikon 1 varierar åtgärden beroende på gruppikonsinställning. Det
finns tre olika gruppikonsinställningar (som visas nedan), och standardinställningen är
gruppikonsinställning 2. Se sidan 43 angående hur du ändrar gruppikonsinställning.

• Gruppikonsinställning 2:
visas i området märkt 2.
Låter användaren välja vilka grupper som ska användas.
Går till skärmbilden GRUPP.
Tryck på gruppikon 1 för att välja vilken grupp som ska användas. Du kan välja grupper
på skärmbilderna RUTNÄT och LISTA.
Tryck på gruppikon 1 för att växla mellan att visa bockmärken (vald) eller dölja dem (ej
vald). Tryck på 3 för att välja alla grupper.
Tryck på gruppikonerna för de grupper som ska användas, och tryck sedan på
2
för att gå till skärmbilden GRUPP.
Antal markerade grupper = 1: Den valda gruppen visas på skärmbilden GRUPP.
Se sidan 18 ”Skärmbilden Grupp” för mer information.
Antal valda grupper > 1: Skärmbilden för val av flera grupper visas.
(De valda grupperna kan drivas kollektivt.)
Se sidan 25 ”Skärmbild för val av flera grupper” för mer information.

visas i området märkt 2.
• Gruppikonsinställning 1:
Stoppar eller startar driften av luftkonditioneringsenheterna via gruppikoner 1.
* PÅ/AV driftspärr

Då AT-50B begränsar sin egen PÅ/AV för drift visas ikonen ovan. PÅ/AV-spärren kommer att
inaktiveras.

* Då externa inmatningssignaler tas emot
PÅ/AV-knappen kan inte användas i följande situationer.
■ När ”Nödstopp (nivåsignal)” visas

■ När inställning för extern inmatning är ”PÅ/AV (nivåsignal)”

Knappen går inte
att använda.
Då gruppikonknappen har ställts in på gruppikonsinställning 1

• Gruppikonsinställning 3: Inget visas i området märkt 2.
Går till skärmbilden GRUPP då du trycker på gruppikon 1.
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Grundläggande funktioner
Funktioner (skärmbilden GRUPP)
Använda luftkonditioneringsenhetens grupp • gruppen Luft till Vatten (PWFY)
Grundläggande funktioner (skärmbilden GRUPP)
Luftkonditioneringsenhetens grupp

Gruppen Luft till Vatten (PWFY)

1
2

4
3

5

PÅ/AV drift

Om du trycker på 3 startar/stoppas inomhusenheterna i den visade gruppen.
Då förreglade ventilationsenheter (LOSSNAY) är anslutna fungerar ventilationsenheterna
tillsammans med inomhusenheterna.

PÅ:

[Grön]

Läge (kan endast användas då enheten är i drift)

AV:

[Svart]

Tryck på 2 för att komma åt lägena enligt följande. Det valda läget kommer att visas i området märkt 1.
För luftkonditioneringsenhetens grupp: Kyla/Torr/Fläkt/Auto*1/Värme
För grupperna Luft till Vatten (PWFY): Uppvärmning/Uppvärm. ECO/Varmvatten/Frysskydd/Nedkylning
*1 B
 eroende på inomhusenhetens modell så kan antingen en eller två temperaturer (enkel eller
dubbel inställningspunkt) ställas in för Auto-läge.

Luftkonditioneringsenhetens grupp

Skärmbild
för Auto
uppvärmning

Skärmbild
för Auto
nedkylning

Gruppen Luft till Vatten (PWFY)
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*Se sidan 53 för det Auto lägets inställningar för nedkylning/uppvärmning.
*Alla inomhusenheter måste använda samma läge eller
stoppas innan du kan ändra driftläget om du vill använda
en inomhusenhet i uppvärmnings-/nedkylningsläge då
andra inomhusenheter redan används i det motsatta läget.
I sådana fall kommer läget 1 att blinka.
*Vilka lägen som är tillgängliga varierar beroende på modell.
Lägen som inte är tillgängliga kommer inte att visas.
*Du kan inte välja ett driftläge som begränsas av denna
kontroll eller andra kontroller.

Auto läge (dubbel inställningspunkt):
När driftläget är inställt på automatiskt läge (dubbel inställningspunkt) kan två
inställningstemperaturer (en vardera för nedkylning och uppvärmning) ställas in.
Beroende på rumstemperaturen, kommer inomhusenheten att automatiskt köra i antingen
nedkylnings- eller uppvärmningsläget och hålla rumstemperaturen inom det förinställda
intervallet.
De inställda temperaturerna som är specificerade för lägena Kyla/Torr och Värme kommer
att användas för att automatiskt kontrollera rumstemperaturen så att den håller sig inom de
inställda temperaturerna.
Detta läge är särskilt effektivt under mellansäsongerna, när skillnaden mellan högsta och
lägsta temperatur är stor och både uppvärmnings- och nedkylningslägena används under
en och samma dag.

Driftmönster för Auto läge (dubbel inställningspunkt)
Rumstemperaturändringarna
motsvarar ändringen i
utomhustemperaturen.

Inställd temp.
(Kyla)

Rumstemperatur
Inställd temp.
(Värme)
Värme

Kyla

Värme

Kyla
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Panelen för Kollektiv åtgärd
Denna panel visar de funktioner som kan utföras
kollektivt. (Sänkning, Schema, Läge, Temperaturkorrigering, RC-förbud)

Indikator
Funktion

nedtill till vänster
Om du trycker på ikonen
på ikonen för skärmbilderna RUTNÄT eller LISTA
visas panelen Kollektiv åtgärd.
Varje knapp har en indikator och funktionens
namn.

Knapp för
Kollektiv
åtgärd

Knapparnas indikatorer visar vilka funktioner som
har tilldelats till vilka knappar.

▪ Innan du använder knapparna för Kollektiv åtgärd måste du välja för vilka grupper de kollektiva
inställningarna ska utföras. Du ställer in parametrarna från Huvudmeny>Driftinställning>Inställning för
kollektiv åtgärd.
▪ Om symbolen

visas på ikonen för en funktion är funktionen inte tillgänglig.

Utföra Kollektiv åtgärd
1 Tryck på knappen som tar upp panelen för Kollektiv åtgärd på bildskärmen RUTNÄT eller LISTA.
2 Välj knappen Kollektiv åtgärd på panelen för Kollektiv åtgärd.
3 Tryck OK på panelen för Kollektiv åtgärd.
(Gå till 4 om du valde funktionerna Sänkning eller Läge. Om inte, är inställningen färdig.)
4 Om du valde Sänkning eller Läge behöver du utföra följande steg.
Då du har valt Sänkning

Då du har valt Läge

Markera den önskade artikeln och tryck på OK.

▪ Tryck OK i popupfönstret.

▪ Schemalagd: Funktionen Schemalagda åtgärder aktiveras.
Enheterna kommer att fungera enligt
inställningarna för Sänkningskontroll. (Sidan 37)

▪ Välj ett läge i fönstret som visas.

▪ Ej schemalagd: Funktionen Schemalagda åtgärder inaktiveras.
Enheterna kommer att fungera enligt inställningarna för Kollektiv åtgärd (Sänkning). (Sidan 41)
▪ AV

▪ Tryck på OK.

: Funktionen Sänkning kommer inte att utföras.

* Oavsett hur ovanstående inställningar görs, körs inte
Sänkningsfunktionen medan enheten är i drift.

*Om en knapp har en blinkande indikator betyder detta att knappens funktion inte kan utföras kollektivt.
Kontrollera inställningarna i ”Inställning för kollektiv åtgärd”.
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Grundläggande funktioner
Kontrollera status för de kollektiva åtgärderna

1 På skärmbilden RUTNÄT eller LISTA trycker du på knappen som tar fram panelen för Kollektiv åtgärd.
2 Kontrollera indikatorfärgen på knappen för den kollektiva åtgärden.
(Gul)
(Grå)

: Funktionen är aktiverad.
: Funktionen är inaktiverad.

Kontrollera inställningarna för knappen Funktioner
1 På skärmbilden RUTNÄT eller LISTA trycker du på knappen som tar fram panelen för Kollektiv åtgärd.
2 Kontrollera vad som står på indikatorerna på för de kollektiva åtgärdsknapparna.
: Funktionen har tilldelats till knappen F1.
: Funktionen har tilldelats till knappen F2.
: Funktionen har inte tilldelats till knapparna F1 eller F2.

Ställa in temperaturen
Tryck på

(fungerar endast då enheten används)

för att ändra temperaturinställningen.

I Auto läge (dubbel inställningspunkt)
• Gör så här för att ändra nedkylnings- och
uppvärmningstemperaturer för Auto läge (dubbel
inställningspunkt)
Vidrör knappen Ställ in temperatur så visas skärmen där du
kan ställa in nedkylnings- och uppvärmningstemperaturer.

Vidrör (1) för att ställa in nedkylnings- och
uppvärmningstemperaturerna.
Vidrör därefter knappen OK (2).

(1)
(2)
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Inställningstemperaturintervall
Luftkonditioneringsenhetens grupp

(* Då Fläktläget har valts kan du inte ställa in temperaturen.)
Driftläge

Inställningstemperaturintervall

Kyla/Torr

19ºC–35ºC/67ºF–95ºF *1

Värme

4,5ºC–28ºC/40ºF–83ºF

Auto (enkel
inställningspunkt)

19ºC–28ºC/67ºF–83ºF

Auto (dubbel
inställningspunkt)

Kyla: Samma som inställningstemperaturintervallet för läge Kyla
Värme: Samma som inställningstemperaturintervallet för läge Värme *2*3*4

Fläkt

Ej inställningsbart

*1
*1*2

*1 De inställningsbara temperaturintervallen varierar beroende på inomhusenhetens modell.
*2 Den inställda temperaturen för Auto läge (enkel eller dubbel inställningspunkt) visas beroende på inomhusenhetens
modell.
*3 Samma värden används för den inställda temperaturen för läget Kyla/Torr och den inställda nedkylningstemperaturen
för Auto läge (dubbel inställningspunkt). På samma sätt används samma värden för den inställda temperaturen för
läget Värme och den inställda uppvärmningstemperaturen för Auto läge (dubbel inställningspunkt).
*4 Inställningstemperaturerna för nedkylning/uppvärmning kan ställas in under följande förhållanden:
• Den inställda nedkylningstemperaturen är högre än den inställda uppvärmningstemperaturen.
• Skillnaden mellan inställningstemperaturerna för nedkylning/uppvärmning är samma eller högre än den
minimitemperaturskillnad som varierar beroende på inomhusenhetens modell.

Grupperna Luft till Vatten (PWFY)
* Tillgängligt ställ in temperaturintervall varierar beroende på läge och modell.
Du kan ställa in temperaturen inom följande temperaturområden.
** Temperaturen kontrolleras automatiskt i läget Uppvärm. ECO. Användaren kan inte ändra temperaturinställningarna.
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[Booster unit]

[Water HEX unit]

Uppvärmning : 30 °C–50 °C / 87 °F–122 °F
Uppvärm. ECO**: 30 °C–45 °C / 87 °F–113 °F
Varmvatten
: 30 °C–70 °C / 87 °F–158 °F
Frysskydd
: 10 °C–45 °C / 50 °F–113 °F
Nedkylning
: Ogiltig

Uppvärmning : 30 °C–45 °C / 87 °F–113 °F
Uppvärm. ECO**: 30 °C–45 °C / 87 °F–113 °F
Varmvatten
: Ogiltig
Frysskydd
: 10 °C–45 °C / 50 °F–113 °F
Nedkylning
: 10 °C–30 °C / 50 °F–87 °F

Inställningar för förreglade ventilationsenheter
(LOSSNAY)/fläkthastighet/luftriktning/galler
(endast för luftkonditioneringsenhetens grupper)

Tryck på 4 för att visa inställningsskärmarna för förreglade ventilationsenheter
(LOSSNAY)/fläkthastighet/luftriktning/galler.

4
A

C

B

D

A : Förreglade ventilationsenheter (LOSSNAY)
* Denna inställning visas endast när förreglad ventilationsenhetär ansluten.
Stoppa

Låg

Hög

B : Fläkthastighet (fungerar endast då enheten används)
* Denna inställning visas endast när enheten har denna funktion.
* Tillgängliga fläkthastigheter varierar beroende på modell.

Tyst

Låg

Mellan

Hög

Auto

C : Luftriktning (kan endast användas då enheten är i drift)
* Denna inställning visas endast när enheten har denna funktion.
* Vilka luftriktningar som är tillgängliga varierar beroende på modell.

Inställning 1 Inställning 2 Inställning 3 Inställning 4 Inställning 5 Gallerrörelse

Auto

D : Galler (fungerar endast då enheten är i drift)
* Denna inställning visas endast när enheten har denna funktion.

PÅ

AV

Tryck på knappen OK när inställningarna slutförts.
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Grundläggande funktioner
Knappen Inaktivera-schemalagd-åtgärd
Funktionen ”Inaktivera schemalagd åtgärd” är PÅ.

Funktionen ”Inaktivera schemalagd åtgärd” är AV.

Använd knappen 5 (sidan 18) för att tillfälligt inaktivera den schemalagda åtgärden.
Då funktionen är aktiverad lyser indikatorn på knappen 5 gult.
Då funktionen är aktiverad visas ikonen
på skärmen och den schemalagda åtgärden körs inte.
Användning av Timer (Schema) är förbjudet när denna funktion är inaktiverad och ikonen
visas.
Använda LOSSNAY-grupper
Visningsbilder som inte är märkta med siffror på skärmbilden är samma som de på skärmbilden för grupper av
luftkonditioneringsenheter.

Läge

Tryck (1) för att komma åt lägena i ordningen
”Shunt, Värmeåtervinning, Auto”.
Det valda läget kommer att visas i området
som är märkt (2).

* Vilka lägen som är tillgängliga varierar beroende på modell.
Lägen som inte är tillgängliga kommer inte att visas.

(2)

(1)

(3)

(4)

Inställning av fläkthastighet
Tryck (3) för att komma år fläkthastigheterna i
ordningen ”låg, hög”.
Den valda fläkthastigheten kommer att visas i
området märkt (4).

Använda gruppen för allmän utrustning
Visningsbilder som inte är märkta med siffror på skärmbilden är samma som de på skärmbilden för grupper av
luftkonditioneringsenheter.

Visar typ av allmän utrustning.
*Se Installationshandboken om du vill byta ikoner.

PÅ/AV drift

• Då du sätter igång funktionen Allmän
utrustning sätts även DIDO-kontrollens (PACYG66DCA) utmatningskontakt igång.
• Då du stänger av funktionen Allmän
utrustning stängs även DIDO-kontrollens
(PAC-YG66DCA) utmatningskontakt av.
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Skärmbild för val av flera grupper

* För att styra en grupp av luftkonditioneringsenheter

Låter användaren kollektivt styra alla grupper som har valts på
bildskärmarna RUTNÄT eller LISTA.
Då de valda grupperna omfattar två eller fler typer av enheter
behöver du välja vilken typ av enheter som ska användas.
Målgruppen blir då den valda gruppen av enheter.

(1)
Kontrollera vilka grupper
som valts.
Tryck på (1) för att visa
bekräftelseskärmen för
valda grupper.

Inaktivera funktioner
Spärrknappar
Då AT-50B spärrar sina egna funktioner för PÅ/AV, Läge, Ställ in temperatur, fläkthastighet och knappen
Inaktivera-schemalagd-åtgärd kommer ikonen ovan att visas på motsvarande knappar och funktionerna
kommer att inaktiveras.
Då knappen PÅ/AV är spärrad aktiveras den Gemensam PÅ/AV-knappen.
Exempel) PÅ/AV-knappen spärrad

Då externa inmatningssignaler tas emot
PÅ/AV-knappen kan inte användas i följande situationer.
■ När ”Nödstopp (nivåsignal)” visas

■ När inställning för extern inmatning är ”PÅ/AV (nivåsignal)”

Knappen går inte
att använda.

Begränsa åtgärder
Om knapparna PÅ/AV, Läge, Ställ in temperatur, Luftriktning och Fläkthastighet har inaktiverats på
på knapparna, och dessa knappar går då inte att välja. (Knapparna
AT-50B från andra kontroller visas
kanske inte är inaktiverade beroende på modellen på den anslutna inomhusenheten, kontrollerna och
fjärrkontrollerna.)
Om AT-50B nekar åtkomst för andra kontroller (eller ”Inställning för förbjuden åtgärd” är inställd på ”Aktiverad”), kan andra kontroller inte inaktivera funktioner på AT-50B.
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Skärmbilden Meny
På skärmbilden Huvudmeny kan användaren konfigurera grundläggande inställningar.
För att komma till skärmbilden Huvudmeny skärmbilden trycker du på ikonen
hörnet på skärmbilden HEM eller menyskärmar.

i det övre högra

Skärmbilden Huvudmeny
(Övre delen av skärmbilden)
1

1
2
3
4
3
4
2

1 Knappen HEM
Går till skärmbilden HEM.

2 Knappen Tillbaka
Går tillbaka till den föregående skärmbilden.
(Då du trycker på den från skärmbilden Huvudmeny går den tillbaka till skärmbilden HEM.)

3 Knappen Rengöring av pekskärmen

Sidan 64

Tryck på knappen för att komma till en skärmbild som inte svarar på tryck (utom då du trycker på de fyra
siffrorna i hörnen i en specificerad ordningsföljd), så att du kan rengöra pekskärmen utan att i misstag
ändra inställningar.

4 Knappen Servicemeny
Går till underhållsmenyn för servicepersonal. Allmänna användare behöver vanligtvis inte ändra några
inställningar i underhållsmenyn.
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1 Driftinställning
(1) Tid och schema

Ställer in datum, tid, scheman, ändring av sommartid, och
Sänkningskontroll.

Sidan 28

(2) Inställning för kollektiv
åtgärd

Gör inställningar för kollektiva åtgärder.

Sidan 40

(3) Gruppikoninställning

Ändrar funktionerna för gruppikonen på skärmbilden HEM.
* Det finns tre inställningsalternativ.

Sidan 43

2 Restriktionsinställningar
Spärrar knappar och funktioner på AT-50B.

Sidan 44

(2) Ställ in gränsvärde för
temperaturområdet

Ställer inte temperaturområde för lokala fjärrkontroller.

Sidan 46

(3) Förbjud fjärrkontroll

Förbjuder åtkomst till inställningarna för PÅ/AV, Läge, Ställ
in temperatur, Återställning av Underhålls-symbol (Filtersymbol/Kontrol Vatten), Luft-riktning och Fläkthastighet från
de lokala fjärrkontrollerna samt inaktiverar inställningar av
Timer (Schema) från de lokala fjärrkontrollerna.

Sidan 48

(1) Spärrknappar

(4) Val av begränsning för Begränsar urvalet av driftlägen.
driftläge

Sidan 50

3 Kontrollpanel
(1) Visningsformat

Sidan 52
Väljer visningsformat* på skärmbilderna HEM och Meny.
* Visar språk, temperaturenhet, visa eller dölj rumstemperatur
och ikoner för nedkylning/uppvärmning (i Auto läge), tidsgränser för bakgrundsbelysning och gruppnamn.

(2) Inställning för
funktionstangenter

Tilldelar funktioner till knapparna F1 och F2.
* Du kan tilldela funktionerna Sänkning, Schema, Läge,
Temperaturkorrigering och RC-förbud.

Sidan 56

(3) Volymkontroll

Ställer in volym på ljudet och skärmens ljusstyrka.

Sidan 57

(4) Kalibrering av
pekskärmen

Kalibrerar pekskärmen.

Sidan 58

(1) Statuslista

Visar fel och underhålls-symboler.

Sidan 59

(2) Systemomställning

Väljer inställningar för funktionen Systemomställning.*
* Växlar automatiskt hela systemet till nedkylning eller
uppvärmning utifrån rumstemperaturen och den förinställda
temperaturen för varje grupp.
* Du kan inte använda denna funktion då funktionen Val av
begränsning för driftläge används.

Sidan 61

4 Systemhantering
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Driftinställning
Huvudmeny > Driftinställning

1
2
3

Huvudmeny > Driftinställning > Tid och schema

1 Tid och schema
A
B
C
D

Huvudmeny > Driftinställning > Tid och schema > Datum och tid

A Ställa in datum, tid och visningsformat
1

2
4

3
5
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8

Fliken Datum

Fliken Tid

1. Tryck på knappen A Datum och tid på skärmbilden [Tid och schema].
2. Tryck på fliken 1 [Datum] för att ställa in datumet eller på fliken 2 [Tid] för att ställa in tiden.
3. Använd knapparna 3

för att ställa in följande: [Månad/Datum/År] och [Timme/Minut/AM•PM].

4. Välj ett av tre visningsformat på var och en av flikarna genom att klicka i 4 kryssrutan bredvid formatet
du vill ha.
5. Tryck på knappen 5 för att komma åt skärmen [Ändring av sommartid].
・När knappen 6 trycks ner visas en lista över länder. Välj ditt land.
Välj ”Används ej” om du inte använder sommartid.
・Om ditt land inte finns med i listan, välj ”Manuell”.
Knapparna 7 aktiveras. När knapparna 7 trycks ner visas inställningsskärmen för datum och tid.
Ställ in start och slut datum/tid.

6
7

Inställningsskärm för Sommartid

Inställningsskärm för datum och tid

6. Tryck på knappen 8 Spara.
・Utgångsinställningen för datum/tid är 1/1/2013 12:00 AM.
・Om du ställer fram klockan kommer de åtgärder som var schemalagda att utföras före den nya
tiden att ställas in.
・När sommartid börjar att gälla, kan inte schemalagda åtgärder eller Sänkning som schemalagts för
timman som hoppats över utföras.
・När ”Klockinställningssignal” är inställd på AV på skärmen [Utgångsinställningar 1/Grundläggande
system] under Servicemeny, är inte sommartidsfunktionen tillgänglig.
[Observera] Ställ in ”Klockinställningssignal” på ”AV” om AT-50B används som underkontroll, eller om andra kontroller
som regelbundet utfärdar ett tidslarm finns på samma M-NET. Om två eller fler kontroller som utfärdar
ett tidslarm finns på samma M-NET, kommer andra enheter som finns på samma M-NET inte att kunna
synkronisera sin klocka med huvudkontrollens (masterklockan), vilket leder till fel på klockrelaterade
funktioner som schemaläggning och tilldelade elektricitetsfaktureringsfunktioner. Se 2-3. Utgångsinställningar
i Installationshandboken för mer information.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Driftinställning (fortsättning)
Huvudmeny > Driftinställning > Tid och schema > Ställ in scheman

B Ställa in driftschemat
Typer av scheman

Antal driftmönster

Veckovis

Använd denna för att tilldela ett driftmönster för varje veckodag som ska
utföras alla veckor.

Maximalt 12 mönster

En dag

Använd denna för att tilldela ett enskilt driftmönster till specifika datum
(kan göras upp till sju dagar på förhand, inklusive dagens datum).

Maximalt 5 mönster

[Observera] Om ett mönster har tilldelats till flera grupper eller dagar och konfigureringsinställningarna för mönstret
ändras kommer ändringarna att ske för alla grupper och dagar.
Använd ett separat mönsternummer för att spara en viss konfiguration av händelser om du inte vill att
ändringarna ska utföras för alla grupper och dagar till vilka mönstret har tilldelats.

Flödesschema för att ställa in scheman
Skärmbilden Ställ in scheman
Steg 1

Välj fliken Veckovis eller En dag.

Steg 2

Veckovis
Giltighetstid.

Steg 3

Välj en grupp.

Steg 4

Välj dagar eller datum.

En dag

Skärmbilden Välj-grupper-och-dagar-datum Skärmbilden Säsongsinställningar

Steg 5 Tilldela ett mönster till utvalda
dagar eller datum.

Skärmbilden Välj-mönster

Steg 6

Konfigurera mönstret.

Skärmbilden Redigera-mönster
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Ställa in scheman

1. Tryck på knappen ”Ställ in scheman” på skärmbilden [Tid och schema] för att komma till skärmbilden
Välj-grupper-och-dagar-datum.
Då de valda grupperna omfattar två eller fler typer av enheter
(t.ex. ”luftkondition-eringsapparater och fläktar” eller ”allmän
utrustning och Luft till Vatten (PWFY)”), visas skärmen [Grupp val]
till höger innan skärmen [Ställ in scheman] visas. Välj typen av
enhet som ska användas och tryck på knappen OK .
(Denna skärm visas inte när de valda grupperna inte inkluderar
flera typer av enheter.)

Aktuell flik
namn
Fliken [Veckovis]

Fliken [En dag]
På fliken [En dag] visas ett sjudagarsschema som omfattar denna dag.
Rutmönster för dag (datum)

Knappen ”Säsongsinställningar”

• Skärmbilden [Veckovis]
Visar de mönsternummer som har tilldelats till grupper och dagar.
) visas i det övre vänstra hörnet för den cell som har tilldelats
(
ett endagsschema.
Ett endagsmönster åsidosätter det veckovisa mönstret.
Knappen ”Säsongsinställningar” visas.
På knappen visas för vilken period du valde att inställningen ska
gälla på fliken [Veckovis].
Du kan ändra perioden som ska gälla för inställningen på skärmbilden
[Säsongsinställningar] som visas då du trycker på knappen.
• Skärmbilden [En dag]
Visar schemamönstret för en dag som har tilldelats specifika datum.

2. Tryck på fliken [Veckovis] eller [En dag].
Om du har valt fliken [Veckovis] måste säsongsinställningarna göras enligt följande.
(1) Tryck på knappen ”Säsongsinställningar” på skärmbilden Välj-grupper-och-dagar-datum.
(Knappen ”Säsongsinställningar” visas bara på skärmbilden [Veckovis].)
(2) Tryck på knappen 1 och välj om Veckovis2 ska användas eller inte.
: Använd Veckovis2
: Använd inte Veckovis2
för att välja om Veckovis1
(3) Använd knapparna 2
ska användas eller inte och för att välja under viken
tidsperiod Veckovis2 ska gälla.
Om Veckovis2 är inställd på ”Använd inte Veckovis2” kan
du inte ställa in perioden.
(4) Om du trycker på knappen 3 OK återgår skärmen till skärmbilden
Välj-grupper-och-dagar-datum och giltighetstiden på knappen
”Säsongsinställningar” uppdateras. Om perioderna för Veckovis1 och
Veckovis2 överlappar varandra kan du inte slutföra denna inställning.

2
1
3
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Driftinställning (fortsättning)
3. Då du vill tilldela ett mönster till en cell markerar du den cell där gruppen och dagen (datumet) korsar
varandra.
* Du kan kopiera, klistra in eller radera mönster på skärmbilden Välj-grupper-och-dagar-datum.
t.ex. Du kan alltså kopiera det veckovisa schemat för en specifik grupp och klistra in det för
en annan grupp, eller kopiera schemamönstret för en viss dag och klistra in det för en
annan. Se sidan 34 för mer information.
4. På skärmbilden Välj-mönster väljer du [--] (avmarkerad) eller ett av de 12 eller 5 mönstren (mellan
[01] och [12] på fliken [Veckovis] ELLER mellan [01] och [05] på fliken [En dag]). Alla mönster kan
konfigureras på nytt, kopieras, klistras in eller redigeras. Se 1, 2 och 3 nedan för mer information.
Välj ett schemamönster genom att trycka på det.
Ett svart mönsternummer visar att mönstret redan har blivit konfigurerat och ett vitt mönsternummer
visar att mönstret är tomt.
Mönsternummer för åtgärder
Schemalagda händelser för det valda mönstret

• Visas endast om det valda mönstret har blivit konfigurerat.
• De funktioner som inte stöds av den valda gruppen kommer att
visas understreckade i rött, och de kommer inte att utföras.
* Tryck på knapparna < > för att kontrollera åtgärderna för varje
schemalagd händelse.
* Se sidan 36 för definitioner av ikonerna.

1 Konfigurera ett nytt mönster utifrån ett tomt mönster
Tryck på ett tomt mönsternummer och tryck sedan på knappen
Redigera-mönster. ⇒ Se steg 5.

för att komma till skärmbilden

Om du har konfigurerat och sparat ett eller fler mönster visas meddelandet ”Vill du kopiera
inställningsmönster för redigering, markerar du det mönster som ska kopieras och sedan
trycker du på knappen OK.”. Tryck på knappen OK om du vill skapa ett nytt mönster utifrån
ett tomt mönster. Om du vill använda ett befintligt mönster som mall markerar du det önskade
mönstret och trycker sedan på knappen OK.
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2 Kopiera ett befintligt mönster och klistra in det på valda dagar eller datum
Välj ett mönsternummer genom att trycka på det och tryck sedan på knappen OK för att återgå till
skärmbilden Välj-grupper-och-dagar-datum. Ställa in scheman för andra grupper eller dagar/datum
⇒ Se steg 2.
Då inställningarna är klara ⇒ Se steg 10.
3 Redigera ett befintligt mönster
Tryck på ett befintligt mönsternummer och tryck sedan på knappen

för att komma till

skärmbilden Redigera-mönster. ⇒ Se steg 5.
Om det valda mönsternumret har tilldelats till andra grupper eller dagar visas meddelandet
”Detta mönster används för ett annat schema. För att använda ett annat mönsternummer
väljer du numret och sedan trycker du på knappen OK”. Om du vill ändra schemat endast
för den dag eller det datum som du valde i steg 3 väljer du ett nytt, tomt mönsternummer och
trycker sedan på knappen OK. Om du vill ändra inställningarna för alla grupper och dagar till
vilka mönstret har tilldelats trycker du bara på knappen OK.
5. Om du vill redigera innehållet trycker du på ett händelsenummer från skärmbilden Redigera-mönster.
Händelse nr

Schemalagda åtgärder

Händelse nr

Schemalagda åtgärder

Rullknapp

PÅ/AV, Läge, Ställ in temperatur och Fläkthastighet

Luftriktning, Förbjud fjärrkontroll

*1 De schemalagda åtgärderna för varje händelse kommer att visas över två sidor.
Växla mellan sidorna med hjälp av rullknappen.
*2 På skärmbilden Redigera-mönster kan du kopiera händelser från ett visst mönster och klistra in
dem i ett annat.
Se sidan 34 för mer information
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Driftinställning (fortsättning)
6. Ställa in tid och åtgärder för det markerade händelsenumret.

Använd knapparna
för att ändra

Tryck upprepade gånger på ikonerna
för att välja önskat värde.

värden.

Auto läge (dubbel inställningspunkt)

Inställd
uppvärmningstemperatur

Inställd nedkylningstemperatur

* Du kan inkludera följande funktioner i alla händelser: Exekveringstid, PÅ/AV, Läge, Fläkthastighet(*1),
Luftriktning(*1), Ställ in temperatur och Inställningar för Förbjud fjärrkontroll.
* Se sidan 36 för definitioner av ikonerna.
* Du måste ställa in temperaturen inom det temperaturområde som specificerades i
Utgångsinställningar 1/Grundläggande system i Servicemenyn(*2).
Se installationshandboken för mer information om hur du ändrar det inställda temperaturområdet.
(*1) För luftkonditioneringsenhetens grupper och LOSSNAY-grupper
(*2) För luftkonditioneringsenhetens grupper

7. Tryck på knappen OK för att återgå till skärmbilden Redigera-mönster då du är färdig med
inställningarna.
8. Upprepa steg 5 till 7 ovan så många gånger som behövs för att ställa in händelser och exekveringstider.
9. Då du är färdig trycker du på knappen Tillbaka
för att återgå till skärmbilden Välj-grupper-ochdagar-datum.
Ställa in schemat för andra grupper eller dagar/datum ⇒ Se steg 2.
Då inställningarna är klara ⇒ Se steg 10.
10. Tryck på
på Skärmbilden Välj-grupper-och-dagar-datum för att lämna skärmbilden och återgå till
skärmbilden [Tid och schema].

Kopiera, klistra in, radera och infoga inställningar
Markera kryssrutan bredvid knappen
Klistra in,
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Radera och

Infoga.

för att aktivera knapparna

Kopiera,

Kopiera och klistra in befintliga inställningar
1. Tryck på den enhet du vill kopiera.
* Du kan kopiera enheter som gäller ett veckovist schema för en grupp, ett mönster som har tilldelats
en specifik dag eller en händelse som har schemalagts för att utföras vid en viss tidpunkt.
* Ett rött bockmärke visas på de valda posterna.

(Exempel) Kopiera det veckovisa schemat för en grupp

(Exempel) Kopiera en händelse (en uppsättning åtgärder som ska utföras vid
en schemalagd tidpunkt)

2. Tryck på knappen

Kopiera. Den markerade enheten visas i blått.

3. Tryck på den enhet du vill kopiera informationen till.
* Du kan välja flera målenheter.
* Ett rött bockmärke visas på de valda posterna.
4. Tryck på knappen

Klistra in.

5. Tryck på knappen OK i fönstret som visas.

Radera markerade inställningar
1. Tryck på de enheter du vill radera.
* Du kan radera enheter på samma gång som gäller ett veckovist schema för en grupp, ett mönster
som har tilldelats en specifik dag eller en händelse som har schemalagts för att utföras vid en viss
tidpunkt.
* Du kan radera fler enheter samtidigt.
2. Tryck på knappen

Radera.

3. Tryck på knappen OK i fönstret som visas.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Driftinställning (fortsättning)
Infoga en händelse
1. Tryck på en rad för att infoga en händelse ovanför den.
* Ett rött bockmärke kommer att visas på den valda raden.
2. Tryck på knappen

Infoga. En tom rad visas då ovanför den markerade raden.

* Om du har ställt in maximiantalet händelser kan du inte infoga fler rader.
Definition av ikonerna
(Luftkonditioneringsenhetens grupper och LOSSNAY-grupper)
Funktioner

Avmarkerad *1

PÅ/AV

Val för Inställningar
På [grön]
Kyla

Läge

Shunt

Fläkthastighet

Tyst

Luftriktning
Driftförbud för lokal fjärrkontroll
(PÅ/AV)
Driftförbud för lokal fjärrkontroll
(Läge)
Driftförbud för lokal fjärrkontroll
(Ställ in temperatur)
Driftförbud för lokal fjärrkontroll
(Återställ filtersymbol)

Av [svart]
Torr

Värme

Fläkt

Auto
(Enkel/dubbel inställningspunkt)

Värmeåtervinning Automatisk fuktare
Låg

Medel

Hög

Auto

Inställning 1 Inställning 2 Inställning 3 Inställning 4 Inställning 5 Gallerrörelse
Tillåt

Förbjud

Tillåt

Förbjud

Tillåt

Förbjud

Tillåt

Förbjud

Auto

(GruppernaAllmän utrustning och Luft till Vatten (PWFY))
Funktioner
PÅ/AV
Läge
Driftförbud för lokal fjärrkontroll
(PÅ/AV)
Driftförbud för lokal fjärrkontroll
(Läge)
Driftförbud för lokal fjärrkontroll
(Ställ in temperatur)
Driftförbud för lokal fjärrkontroll
(Återställning av symbolen Kontrol Vatten)

Avmarkerad *1

Val för Inställningar
På [grön]

Av [svart]

Uppvärmning Uppvärm. ECO Varmvatten Frysskydd
Tillåt

Förbjud

Tillåt

Förbjud

Tillåt

Förbjud

Tillåt

Förbjud

Nedkylning

*1 Ikonerna som motsvarar funktioner som inte har schemalagts visas inte annat än i popupfönstret Redigera-mönster.
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Huvudmeny > Driftinställning > Tid och schema > Sänkningskontroll

C Ställa in funktionen Nattsänkning

Funktionen Nattsänkning förhindrar fukt inomhus och extrema temperaturhöjningar genom att
automatiskt slå igång uppvärmning/nedkylning då rumstemperaturen går utanför det specificerade
området under den förinställda tidsperioden.

・I en grupp där både Luft till Vatten (PWFY) och luftkonditioneringsenheter är anslutna till
utomhusenheten i Y-serien, kan det hända att funktionen Sänkning inte fungerar riktigt.
・Då en luftkonditioneringsgrupp med funktionen Sänkning är avstängd och temperaturen går utanför
det förinställda temperaturområdet startar åtgärden uppvärmning/nedkylning.
・Om rumstemperaturen mäts av luftkonditionerarens insugstemperatursensor kan det hända att
temperaturen inte visas korrekt då luftkonditioneraren är inaktiv och luften inte byts ut.
Då luftkonditioneringsenheten är inaktiv rekommenderar vi att en fjärrsensor eller en
fjärrkontrollsensor används för att mäta den korrekta rumstemperaturen.
・Om du har förbjudit inställning av temperatur, PÅ/AV drift eller Timer (Schema) för enheten kan
funktionen Sänkning inte användas.
・Om du har förbjudit byte av driftläge eller begränsat urvalet av driftlägen för enheten kan det hända
att funktionen Sänkning inte fungerar korrekt.
Då du har ställt in Sänkningskontroll fungerar luftkonditioneringsgruppen så som visas nedan.
21 ºC/69 ºF
Nedre temperaturgränsvärde
12 ºC/53 ºF
Uppvärmning
På
21 ºC/69 ºF

Rumstemperatur

Sänkningfunktionenstartas.

Sänkningfunktionenstoppas
(då temperaturen stiger
ovanför 3 ºC/5,4 ºF eller
kontrolltidsperioden är slut)

Övre temperaturgränsvärde
28 ºC/83 ºF

3 ºC/5,4 ºF
Rumstemperatur

24 ºC/75 ºF
Uppvärmning
Av

Uppvärmning
På
12 ºC/53 ºF

Uppvärmning
Av
21 ºC/69 ºF

Nedkylning
På
24 ºC/75 ºF

Nedkylning
På
28 ºC/83 ºF

Nedkylning
Av
24 ºC/75 ºF

Kontrolltidsperiod för funktionen Sänkning

Kontrolltidsperiod för funktionen Sänkning

Då temperaturen sjunker under det nedre temperaturgränsvärdet
(uppvärmningskontroll)

Nedkylning
Av

Sänkningfunktionenstartas.

Då temperaturen stiger ovanför det övre temperaturgränsvärdet
(nedkylningskontroll)

Om ”Ej schemalagd” är vald kommer funktionen Sänkning som du ställde in på skärmbilden
[Sänkningskontroll] inte att utföras då du trycker på knappen Kollektiv åtgärd.
Då kommer inställningarna du gjorde på skärmbilden [Kollektiv åtgärd] - [Sänknin] att åsidosätta
inställningarna som gjordes på skärmbilden [Sänkningskontroll], och den schemalagda åtgärden utförs
inte.

1. Tryck på knappen C Sänkningskontroll på
skärmbilden [Tid och schema].
2. L
 äs popupmeddelandet och bekräfta genom att
trycka på knappen OK.

4

1
5

6
7
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Driftinställning (fortsättning)
3. Tryck på knappen 1 för att öppna skärmen för
att ställa in kontrolltidsperioden och nedre/övre
temperaturgränsvärde.

2

Ställa in kontrolltidsperioden för Sänkning
Tryck på knapparna 2
för att ställa in
kontrolltidsperioden.

3

Ställa in nedre/övre temperaturgränsvärden
Tryck på knapparna 3
för att ställa in de övre och nedre gränsvärdena.
Om du har ställt in [--] kommer Sänkningskontroll inte att fungera.
Tryck på OK för att stänga popupfönstret och återgå till skärmbilden [Sänkningskontroll].
De nya inställningarna kommer att visas i område 4 på skärmbilden.
Om du trycker på knappen Avbryt stängs popupfönstret, men den nya inställningen återspeglas inte i
område 4 på skärmbilden.
4. Tryck på knappen märkt 5 för att ställa in olika nedre/övre temperaturgränser för olika grupper.
De grupper vars temperaturinställningar skiljer sig från de kollektiva inställningarna markeras genom
.
understreckning
5. Välj vilka grupper som ska omfattas från gruppknapparna märkta 6. Standardinställningen är att alla
grupper är valda.
6. Tryck på knappen 7 Spara.

• Minimiskillnaden mellan den övre och den nedre gränsen är 4 ºC (8 ºF).
• De anslutna enheterna avgör vilka temperaturområden du kan ställa in.
• Du kan ställa in temperaturen inom följande temperaturområden.
[Övre gräns] 19 °C–30 °C [19 °C–30 °C]/67 °F–87 °F [67 °F–87 °F]
[Nedre gräns] 12 °C–28 °C [17 °C–28 °C]/53 °F–83 °F [63 °F–83 °F]
* [ ] om du använder Mr.SLIM®-enheter.
• Du kan inte välja de grupper som inte har stöd för funktionen Sänkning.
• De ändringar du gör medan funktionen Sänkning är aktiv kommer inte att återspeglas. Om du vill
att inställningarna ska återspeglas stänger du av funktionen Sänkning och sätter igång den igen.
Se sidan 20 för information om hur du sätter på/stänger av funktionen Sänkning.
• Du kan kontrollera statusen för Sänkning genom att gå till skärmbilden [Kontrollera aktuella
inställningar] från skärmbilden [Tid och schema].
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Huvudmeny > Driftinställning > Tid och schema > Kontrollera aktuella inställningar

D Kontrollera inställningarna för det veckovisa schemat eller endagsschemat
Då de valda grupperna omfattar två eller fler typer av enheter (t.ex. “luftkonditioneringsapparater och fläktar ” eller “allmän utrustning och Luft till Vatten (PWFY)),
visas skärmen [Grupp val] till höger innan skärmen [Kontrollera aktuella
inställningar] visas. Välj typen av enhet som ska användas och tryck på knappen
OK .
(Denna skärm visas inte när de valda grupperna inte inkluderar flera typer av
enheter.)

1. Tryck på knappen “Kontrollera aktuella inställningar” på skärmbilden [Tid och schema].
Fliken [Veckovis]

Fliken [En dag]
Rutmönstret dag (datum)
Visar schemalagda mönster

• Skärmbilden [Veckovis]
Visar de mönsternummer som har tilldelats till grupper och dagar.
) visas i det övre vänstra hörnet för den cell som har tilldelats
(
ett endagsschema.
Ett endagsmönster åsidosätter det veckovisa mönstret.
• Skärmbilden [En dag]
Visar schemamönstret för en dag som har tilldelats specifika datum.
Säsongsinställningar (endast veckovis)

2. Tryck på fliken [Veckovis] eller [En dag].
3. Tryck på den rad som motsvarar gruppen vars schema du vill kontrollera.
Tryck på mönsternumret under en viss dag för att kontrollera den dagens schema, som visas under
mönsternumren.
Aktiv tid för funktionen Sänkning

Mönsternummer för åtgärder
Schemalagda händelser för det valda mönstret

• Visas endast om det valda mönstret har blivit konfigurerat.
• De funktioner som inte stöds av den valda gruppen kommer att
visas understreckade i rött, och de kommer inte att utföras.
* Se sidan 36 för definitioner av ikonerna.
• Giltighetstiden för funktionen Sänkning kommer att visas som en
gul linje på tidslinjen.

4. Tryck på knapparna < > för att kontrollera åtgärderna för varje schemalagd händelse.
Tryck på knappen ”Stäng” för att återgå till den föregående skärmbilden.
5. Om du vill ändra schemainställningarna trycker du på knappen Tillbaka

för att återvända till

skärmbilden [Tid och schema] där du går till skärmbilden [Ställ in scheman].
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Driftinställning (fortsättning)
Huvudmeny > Driftinställning

1
2
3

Huvudmeny > Driftinställning > Inställning för kollektiv åtgärd

2Ställa in Inställning för kollektiva åtgärder

・Då

1

2

3

4

5

6

visas på knappen ”RC-förbud” är funktionen inte tillgänglig.

Välja för vilka grupper den kollektiva PÅ/AV-funktionen ska utföras
1. Tryck på knappen 1 PÅ/AV på skärmbilden
[Inställning för kollektiv åtgärd].
2. Läs popupmeddelandet och bekräfta genom att trycka

Knappen Visa gruppnamnslista
Visar en lista över gruppnamn i ett popupfönster.

på knappen OK.
3. Välj vilka grupper som ska omfattas från
gruppknapparna märkta A. Standardinställningen är
att alla grupper är valda.

A

4. Tryck på knappen B Spara.
Knappen Välj alla
Väljer alla grupper.

・Du kan inte välja DIDO-kontrollgrupper som inte har stöd för den kollektiva PÅ/AV-funktionen.
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B

Välja för vilka grupper den kollektiva åtgärden (aktivera eller inaktivera
funktionen Sänkning) ska utföras
1. Tryck på knappen 2 Sänkning på skärmbilden
[Inställning för kollektiv åtgärd].
2. Läs popupmeddelandet och bekräfta genom att trycka C
på knappen OK.
3. Tryck på knapparna C

D

för att ställa in de övre A

och nedre gränsvärdena. Tryck på knappen märkt

D för att ställa in olika områden för olika grupper.
De grupper vars temperaturinställningar skiljer sig
från de kollektiva inställningarna markeras genom
understreckning

.

Knappen Välj alla
Väljer alla grupper.

B

4. Välj vilka grupper som ska omfattas från
gruppknapparna märkta A. Standardinställningen är
att alla grupper är valda.
5. Tryck på knappen B Spara.
・Minimiskillnaden mellan den övre och den nedre gränsen är 4 ºC (8 ºF).
・De anslutna enheterna avgör vilka temperaturområden du kan ställa in.
・Du kan inte välja de grupper som inte har stöd för funktionen Sänkning.
・De ändringar du gör medan funktionen Sänkning är aktiv kommer inte att återspeglas. Om du
vill att inställningarna ska återspeglas stänger du av funktionen Sänkning och sätter igång den
igen. Se sidan 20 för information om hur du sätter på/stänger av funktionen Sänkning.

Välja för vilka grupper den kollektiva åtgärden ska utföras
(aktivera eller inaktivera schemalagd åtgärd)
1. Tryck på knappen 3 Schema på skärmbilden
[Inställning för kollektiv åtgärd].

Knappen Visa gruppnamnslista
Visar en lista över gruppnamn i ett popupfönster.

2. Läs popupmeddelandet och bekräfta genom att trycka
på knappen OK.
3. Välj vilka grupper som ska omfattas från
gruppknapparna märkta A. Standardinställningen är
att alla grupper är valda.

A

4. Tryck på knappen B Spara.
Knappen Välj alla
Väljer alla grupper.

B
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Driftinställning (fortsättning)
Välja för vilka grupper den kollektiva åtgärden (Läge) ska utföras
1. Tryck på knappen 4 Läge på skärmbilden [Inställning

Knappen Visa gruppnamnslista
Visar en lista över gruppnamn i ett popupfönster.

för kollektiv åtgärd].
2. Läs popupmeddelandet och bekräfta genom att trycka
på knappen OK.
3. Välj vilka grupper som ska omfattas från
gruppknapparna märkta A. Standardinställningen är

A

att alla grupper är valda.
4. Tryck på knappen B Spara.

Knappen Välj alla
Väljer alla grupper.

B
・Grupperna DIDO-kontroll, LOSSNAY och grupperna Luft till Vatten (PWFY) som inte stöder denna
funktion kan inte väljas.

Välja för vilka grupper den kollektiva åtgärden (Temperaturkorrigering)
ska utföras
1. Tryck på knappen 5 Temperaturkorrigering på
skärmbilden [Inställning för kollektiv åtgärd].

Knappen Visa gruppnamnslista
Visar en lista över gruppnamn i ett popupfönster.

2. Läs popupmeddelandet och bekräfta genom att trycka
på knappen OK.
3. Välj det värde som ska användas som temperaturens
avvikelsevärde från knapparna märkta C.

C
A

4. V
 älj vilka grupper som ska omfattas från
gruppknapparna märkta A. Standardinställningen är
att alla grupper är valda.
5. Tryck på knappen B Spara.

Knappen Välj alla
Väljer alla grupper.

B

・Funktionen Temperaturkorrigering används för att tillfälligt höja eller sänka den förinställda
temperaturen med ett på förhand valt antal grader.
・Positiv avvikelse används för enheter som används i lägena nedkylning och torr, och negativ avvikelse
används för enheter som används i läget uppvärmning.
・Grupperna DIDO-kontroll, LOSSNAY och grupperna Luft till Vatten (PWFY) som inte stöder denna
funktion kan inte väljas.
・När driftläget eller temperaturinställningen har ändrats i gruppen som utför funktionen
temperaturkorrigering, kommer temperaturkorrigeringen att tas bort.
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Välja för vilka grupper den kollektiva åtgärden ska utföras (Spärra eller
ta bort spärren för tillgång till inställningspunkterna i tabellen nedan
från det lokala eller andra systemkontroller)
1. Tryck på knappen 6 RC-förbud på skärmbilden
[Inställning för kollektiv åtgärd].
2. L
 äs popupmeddelandet och bekräfta genom att trycka
på knappen OK.
3. V
 älj vilka grupper som ska omfattas från
gruppknapparna märkta A. Standardinställningen är

Knappen Visa gruppnamnslista
Visar en lista över gruppnamn i ett popupfönster.

A

att alla grupper är valda.
4. Tryck på knappen B Spara.

・Vilka inställningar som kan spärras eller för vilka spärren kan tas bort beror på vilken
typ av grupp det är.

1 PÅ/AV

Grupper av
inomhusenheter

LOSSNAYgrupper

Luft till Vatten
(PWFY)

○

○

○

○

×

○

3 Ställ in Temp.

○

×

○

4 Återställning av Underhålls-symbol
(Filtersymbol/Kontroll Vatten)

○

○

○

5 Luftriktning

○ *1

×

×

○ *1

×

×

○ *1

×

×

2 Läge

6 Fläkthastighet
7 Timer

Knappen Välj alla
Väljer alla grupper.

B

*1: [Luftriktning], [Fläkthastighet] och [Timer] kan inte låsas, beroende på ansluten fjärrkontroll
eller enhetsmodell.

Huvudmeny > Driftinställning

1
2
3

Huvudmeny > Driftinställning > Gruppikoninställning

3Så här gör du gruppikonsinställningar
Tryck på knappen 3 Gruppikoninställning på skärmbilden [Driftinställning].

1

Gruppikoninställning 1

Stoppar eller startar driften för en viss grupp av enheter
då du trycker på gruppikonen.

Gruppikoninställning 2 (standard)

Låter användaren välja fler grupper innan den går till
skärmbilden GRUPP. Tryck på knappen Kör då du har
valt grupper för att gå till skärmbilden GRUPP.

2

Gruppikoninställning 3

Går till skärmbilden GRUPP då du trycker på en gruppikon.

1. V
 älj mellan Gruppikonsinställning 1, Gruppikonsinställning 2 och Gruppikonsinställning 3 genom att
trycka på motsvarande knapp märkt 1.
2. Tryck på knappen 2 Spara.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Restriktionsinställningar
Huvudmeny > Restriktionsinställningar

1
2
3
4
Huvudmeny > Restriktionsinställningar > Spärrknappar

1Välja vilka funktioner som ska spärras och ställa in lösenordet som
tar bort spärren från spärrade funktioner
Välja vilka funktioner som ska spärras

Kategoriknapp

1

2

3

Knappen Aktivera/inaktivera spärr
Använd dessa knappar för att
välja vilka enheter som ska
spärras då knappen driftspärr är
aktiverad.
Knappen Spara
Sparar inställningarna.

1. Tryck på knappen 1 Spärrknappar på skärmbilden [Restriktionsinställningar].
2. A
 nge lösenordet på skärmbilden [Inloggningssida] och tryck på knappen Logga in. Se nedan för mer
information om hur du loggar in. Om du har angett det korrekta lösenordet visas skärmbilden [Spärrknappar].
3. Tryck på den Kategoriknapp 1 som innefattar den funktion som ska spärras. En skärmbild som ser ut
som bilden ovan kommer att visas. (Föremålen i varje kategori och typen av funktioner som kan spärras
sammanfattas i tabell A.)
4. Tryck på den knapp 2 som motsvarar den funktion du vill spärra så att
visas. (Du kan inte spärra
de föremål vars ikoner ser ut så här: .)
5. Tryck på knappen 3 Spara.

Tabell A. Lista över enheter och funktioner som spärras i alla kategorier
Kategoriknapp

Enhet
PÅ/AV
F1
F2
Skärmbild
Huvudmeny

Funktion som spärras

Kategoriknapp

Gemensam PÅ/AV-knapp *1
Funktionsknapp 1 *1
Funktionsknapp 2 *1
Pekskärm *2
Knapp för Huvudmeny

Enhet

Funktion som spärras

PÅ/AV
Läge
Ställ in Temp.
Fläkthastighet
Schema PÅ/AV

PÅ/AV-knapp *3 *4
Knappen Läge *3 *4
Knappen Ställ in temperatur *3 *4
Knapp för fläkthastighet *3 *4
Knapp för Schema PÅ/AV *3 *4

*1 Om funktionen är spärrad kommer LED-lampan på knappen att blinka två gånger då du trycker på den.
*2 Då pekskärmen är spärrad kommer du inte att kunna välja kategorierna
*3 Du kan spärra de knappar som visas på skärmbilden HEM.
*4 Ikonen
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visas på skärmbilden HEM för de knappar som har spärrats.

och

.

Ställa in lösenordet för att ta bort funktionsspärren

2

1

3
Knappen Spara
Sparar inställningarna.

Använd samma lösenord som vid inloggning
för att ta bort spärren från knapparna.

Logga in

1. Tryck på knappen 1 Spärrknappar på skärmbilden
[Restriktionsinställningar].
2. Ange lösenordet på skärmbilden [Inloggningssida]
och tryck på knappen Logga in. Se nedan för
mer information om hur du loggar in. Om du har
angett det korrekta lösenordet visas skärmbilden
[Spärrknappar].
3. T
 ryck på 1
. En skärmbild som ser ut som bilden
till vänster kommer att visas.
4. Om du vill göra det möjligt att ta bort spärren från
knapparna utan att ange lösenordet trycker du på
2 ”Utan lösenord” för att aktivera knappen. Om du
vill att ett lösenord ska krävas trycker du på 2 ”Med
lösenord” för att aktivera knappen.
5. Tryck på knappen 3 Spara.

1. Ange lösenordet för inloggning på 1 pekskärmens
tangentbord. Tryck på 2

om du vill radera ett tecken.

2. Tryck på knappen 3 Logga in.

1

3

4

Om lösenordet är rätt kommer skärmbilden Spärrknappar att

2

visas.

・Lösenordet för inloggning är från början ”0000”. Ändra lösenordet
vid behov.
・Se installationshandboken om du har glömt bort lösenordet.

Ändra lösenord
1. Ange det befintliga lösenordet på inloggningsskärmen och
tryck sedan på 4

. Skärmbilden till vänster visas då.

2. Ange ett nytt lösenord i fältet 5 [Nytt lösenord].

5

* Lösenordet måste vara mellan fyra och åtta tecken långt.

6
8

Tryck på 8

om du vill radera ett tecken.

3. Tryck på fältet 6 [Ange lösenordet igen] och ange det nya

7

lösenordet på nytt.
4. Tryck på knappen 7 OK för att återspegla ändringen och
gå tillbaka till den föregående skärmbilden.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Restriktionsinställningar (fortsättning)
Huvudmeny > Restriktionsinställningar

1
2
3
4

Huvudmeny > Restriktionsinställningar > Ställ in gränsvärde för temperaturområde

2Ställa in de temperaturområden inom vilka drifttemperaturerna kan
ställas in från lokala fjärrkontroller
1 Knappen Visa gruppnamnslista
Visar en lista över gruppnamn i ett popupfönster.

2 Gruppknappar
Visar gruppnummer.
Tryck på knappen för en
specifik grupp för att
redigera inställningarna.

3 Knappen Redigera
Redigerar temperaturområdet för den valda gruppen.
Knapparna
Använd dessa för att bläddra
genom sidorna. (Varje sida
visar fyra grupper.)

Knappen Välj alla
Väljer alla grupper.
1. Tryck på knappen 2 Ställ in gränsvärde för temperaturområdet på skärmbilden [Restriktionsinställningar].
2. Läs popupmeddelandet och bekräfta genom att trycka på knappen OK.
3. Tryck grupper för vilka inställningarna ska ändras genom att vidröra knappen 2 Grupp.
4. Tryck på knappen 3 Redigera.
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5. Använd knapparna 4

som visas i popupfönstret till höger

4

för att ställa in gränsvärden för alla driftlägen (Kyla, Värme och
Auto).
Om du vill ta bort det nedre gränsvärdet trycker du på knappen
tills

visas. Om du vill ta bort det övre gränsvärdet trycker du på

tills
visas.
knappen
Alla funktioner stöds inte av alla lokala fjärrkontroller. Knapparna
kommer att vara nedtonade för de funktioner som inte stöds.

5

6. Tryck på knappen 5 OK för att spara inställningarna.

• Vilka temperaturområden och driftlägen du kan ställa in beror på vilken modell det är på
inomhusenheten och fjärrkontrollen.
• Inställningstemperaturerna för nedkylning/uppvärmning kan ställas in under följande
förhållanden.
- Skillnaden mellan övre temperaturgräns för nedkylning/uppvärmning är samma eller högre
än den minimitemperaturskillnad som varierar beroende på inomhusenhetens modell.
- Skillnaden mellan nedre temperaturgräns för nedkylning/uppvärmning är samma eller högre
än den minimitemperaturskillnad som varierar beroende på inomhusenhetens modell.
• Du kan inte förbjuda styrning med hjälp av lokala fjärrkontroller som är anslutna till Mr. SLIM®
från AT-50B. Använd istället kontrollernas spärrfunktioner för knapparna.
• Om du ställer in temperaturgränsvärdena för högt eller för lågt finns risken för att funktionen
Systemomställning inte fungerar korrekt och att enheterna inte drivs i det förväntade läget
(Kyla och Värme).
• Vi rekommenderar att du inte använder funktionen Gränsvärde för temperaturområde då du
använder funktionen Systemomställning.
• Grupperna DIDO-kontroll, LOSSNAY, och grupperna Luft till Vatten (PWFY) stöder inte
funktionen Ställ in gränsvärde för temperaturområdet.
• Om två eller fler systemkontroller finns i samma system ska endast en kontroll användas
för att ställa in ”Ställ in gränsvärde för temperaturområdet”. Att ställa in ”Ställ in gränsvärde
för temperaturområdet” från de andra systemkontrollerna leder till dubblettinställningar och
hindrar systemet från att fungera som avsett.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Restriktionsinställningar (fortsättning)
Huvudmeny > Restriktionsinställningar

1
2
3
4

I följande situation visas symbolen
på knappen ”Förbjud fjärrkontroll” och funktionen är inte
tillgänglig:
• ”Inställning för förbjuden åtgärd” är inställd på ”Inaktiverad”.

Huvudmeny > Restriktionsinställningar > Förbjud fjärrkontroll

3Spärra eller ta bort spärren för tillgång till inställningspunkterna i
tabellen nedan från det lokala eller andra systemkontroller
3 Knappen

Redigera
Redigerar temperaturområdet för den valda gruppen.

1

Knappen Visa gruppnamnslista
Visar en lista över gruppnamn i ett popupfönster.

2

Gruppknappar

Rullknapp
Återställning av
Underhålls-symbol,
Luftriktning, Fläkthastighet

Visar gruppnummer.
Tryck på knappen för en
specifik grupp för att redigera inställningarna.
PÅ/AV, Läge, Ställ in Temp.
Knappen Välj alla
Väljer alla grupper.
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Timer

Knapparna
Använd dessa för att bläddra genom sidorna.
(Varje sida visar fyra grupper.)

・Då åtkomsten till specifika inställningar har spärrats kommer
att visas över motsvarande ikoner.
・Vilka inställningar som kan spärras eller för vilka spärren kan tas bort beror på vilken typ av grupp det är.
Grupper av inomhusenheter

LOSSNAY-grupper

Luft till Vatten (PWFY)

3 Ställ in Temp.

○
○
○

○
×
×

○
○
○

4 Återställning av
Underhålls-symbol (Filtersymbol/Symbol Kontrol Vatten)

○

○

○

5 Luftriktning

○ *1
○ *1
○ *1

×
×
×

×
×
×

1 PÅ/AV
2 Läge

6 Fläkthastighet
7 Timer

*1 [Luftriktning], [Fläkthastighet] och [Timer] visas eventuellt inte, beroende på ansluten fjärrkontroll eller
enhetsmodell.

1. Tryck på knappen 3 Förbjud fjärrkontroll på skärmbilden [Restriktionsinställningar].
2. Läs popupmeddelandet och bekräfta genom att trycka på knappen OK.
3. Tryck knappen 2 Grupp för att välja grupper och ändra deras
inställningar.
4. Tryck på knappen 3 Redigera.
5. När grupperna som valdes i steg 3 omfattar två eller flera typer av
enheter (luftkonditioneringar, LOSSNAY, eller Luft till Vatten (PWFY)),
visas skärmen för val av enhetstyp. Välj typen av enhet som ska
användas.
(Typen av enhet som markeras med

5
kan inte väljas.)

6. Använd knapparna märkta 4 i popupfönstret till höger för att spärra
eller ta bort spärren för åtkomst till enheterna.

4

Visningsbilden ändrar
varje gång du trycker på
knappen.

7. Tryck på knappen 5 OK för att spara inställningarna.
・ Skärmbilden visar alltid den senaste statusen för förbjud/tillåt. Om
något händer som ändrar förbjud/tillåt-statusen för en viss enhet
uppdateras visningsbilden. (Märket visas eller försvinner.)
・Då denna funktion används (eller ”Inställning för förbjuden
åtgärd” är inställd på ”Aktiverad”), kan knapparna på AT-50B inte
inaktiveras från systemkontrollen.

Spärrad→Ospärrad

49

Användning – Inställningar på huvudmeny
Restriktionsinställningar (fortsättning)
Huvudmeny > Restriktionsinställningar

1
2
3
4

I följande situationer visas
på knappen ”Val av begränsning för driftläge”, och funktionen är inte
tillgänglig:
• AT-50B är inställd som underkontroll.
• Funktionen ”Systemomställning” är tillgänglig.
Huvudmeny > Restriktionsinställningar > Val av begränsning för driftläge

4Val av begränsning för driftläge (vid byte av säsong)
Du kan begränsa urvalet för alla grupper till vissa driftlägen med den här kontrollen eller den lokala
fjärrkontrollen.
Du kan till exempel begränsa möjligheten att välja läge enligt säsong.
Begränsningar för nedkylningsläge (vinter), begränsningar för uppvärmningsläge (sommar),
begränsningar för nedkylning+uppvärmning (mellan säsongerna)

1

2

3

4
1. Tryck på knappen 4 Val av begränsning för driftläge på skärmbilden [Restriktionsinställningar].
2. Tryck på knappen 1 för att ställa in begränsningarna för driftläge.
* Tryck flera gånger på knappen 1 för att välja från följande inställningar.
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1Knapp

Beskrivning

Ingen begränsning

Begränsningarna avbryts.

Ingen drift kyla

Du kan inte använda knappen Läge för att välja mellan lägena Kyla, Torr och Auto.

Ingen drift värme

Du kan inte använda knappen Läge för att välja mellan lägena Värme och Auto.

Ingen värme/kyla

Du kan inte använda knappen Läge för att välja mellan lägena Kyla, Torr, Värme och Auto.

Tryck på knappen märkt 2 för att ställa in olika typer av begränsningar för olika grupper.
De grupper vars begränsningsinställningar skiljer sig från de kollektiva inställningarna markeras
genom understreckning

.

3. Välj vilka grupper som ska omfattas från gruppknapparna märkta 3.
4. Tryck på knappen 4 Spara.

・Observera att denna funktion inte kan användas för vissa inomhusenheter. Omställning av
driftläget kan då inte begränsas med den lokala fjärrkontrollen.
・Grupperna DIDO-kontroll, LOSSNAY och grupperna Luft till Vatten (PWFY) som inte stöder denna
funktion kan inte väljas.
・I en grupp där både Luft till Vatten (PWFY) och luftkonditioneringsenheter är anslutna till
utomhusenheten i Y-serien, kan det hända att Val av begränsning för driftläge inte fungerar riktigt.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Kontrollpanel
Huvudmeny > Kontrollpanel

1
2
3
4

Huvudmeny > Kontrollpanel > Visningsformat

1Grundläggande visningsinställningar för skärmbilderna HEM och MENY
Tryck på knappen 1 Visningsformat på skärmbilden [Kontrollpanel].
・ Skärmbilden [Visningsformat] består av tre sidor (1/3–3/3). Använd knapparna 4

för att

bläddra genom sidorna. Då du har gjort alla inställningar trycker du på knappen 5 Spara.

Skärmbilden [Visningsformat]: 1/3

1
2
3
4
5

Välja visningsspråk

1. Tryck på knappen 1 Språk på skärmbilden [Visningsformat] (1/3).

6

2. Välj det önskade språket från språkalternativen (knapparna
märkta 6 på bilden) i popupfönstret.
3. Tryck på knappen 7 OK för att återgå till den föregående
skärmbilden.

7

Välja temperaturenhet
Tryck på knappen 2 Temperaturenheten på skärmbilden [Visningsformat] (1/3) för att byta mellan ºF, ºC och 1ºC.
• ºF: Temperaturen visas i Fahrenheit.
• ºC: T
 emperaturen visas i steg om 0,5ºC. (Även om ”ºC” väljs så kommer temperaturer att visas i steg
om 1ºC för enhetsgrupperna Luft till Vatten (PWFY).)
• 1ºC: Temperaturen visas i steg om 1ºC.
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Visa eller dölja rumstemperaturen
Tryck på knappen 3 Rumstemperatur på skärmbilden [Visningsformat] (1/3) för att växla mellan
Visa och Dölj.

Skärmbilden [Visningsformat]: 2/3

8
9
5

Visa eller dölja ikonen Kyla/Värme (i Auto läge) då driftläget är aktiverat
Tryck på knappen 8 Visningsinställning för automatiskt läge för att växla mellan Visa (
Dölj (
).
Exempel) Skärmbilden HEM

visa

) och

dölj

Ställa in tidsgräns för bakgrundsbelysning
Tryck på knappen 9 Inställning av tidsgräns för bakgrundsbelysning för att ställa in tidsgränsen.
Bakgrundsbelysningen kommer att stängas av då den inte använts under en specificerad tidsperiod.
* Tryck fler gånger på knappen för att välja från följande inställningar.
1 min. → 3 min. → 5 min. → 7 min. → 10 min.
Bakgrundsbelysningen förblir upplyst så länge felet inte är åtgärdat.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Kontrollpanel (fortsättning)
Huvudmeny > Kontrollpanel

1
2
3
4

Huvudmeny > Kontrollpanel > Visningsformat

Skärmbilden [Visningsformat]: 3/3

b
0

a

c
5

Skärmbilden Inställning av gruppnamn

Ändra gruppnamn
1. Tryck på knappen 0 Gå till skärmbilden för inställning av gruppnamn på skärmbilden
[Visningsformat] (3/3).
2. Byt gruppnamn för en knapp genom att välja önskad knapp märkt a på skärmbilden [Inställning av
gruppnamn].
3. Ange gruppnamnet i popupfönstret. (Se nästa sida för mer information.) Du kan kopiera och klistra in
gruppnamn med hjälp av knapparna b Kopiera och c Klistra in.
4. Tryck på knappen 5 Spara.
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Skärmbilden infoga tecken

1

4
5
3

2
6
Du anger teckensträngar så som gruppnamn (maximalt 16 tecken) enligt följande procedur.

Ange en teckensträng
1. Tryck på 1
,
andra symboler.

,

,

eller

för att välja stora bokstäver, små bokstäver, siffror eller

2. Skriv in tecken från 2 tangentbordet.
* Använd knapparna 3

för att rulla upp och ned längs skärmen och se alla tecken.

* Om du vill ändra ett tecken använder du knappen 4

för att föra pekaren till tecknet och

raderar det med knappen 5 Radera eller skriver över det med ett nytt tecken.
3. Då du är färdig trycker du på knappen 6 OK för att återgå till den föregående skärmbilden.

55

Användning – Inställningar på huvudmeny
Kontrollpanel (fortsättning)
Huvudmeny > Kontrollpanel

1
2
3
4

Huvudmeny > Kontrollpanel > Inställning för funktionstangenter

2Tilldela funktioner för Kollektiv åtgärd till funktionsknapp 1 (F1) och
funktionsknapp 2 (F2)
Tryck på knappen 2 Inställning för funktionstangenter på skärmbilden [Kontrollpanel].

3
1. Tryck på det bockmärke [
visas så här: [

] som motsvarar funktionen du vill tilldela till F1 or F2 så att bockmärket

].

(Klicka i bockmärket i F1-kolumnen för att tilldela en funktion till F1 och i F2-kolumnen för att tilldela en
funktion till F2. Tryck på knappen på nytt tills den ser ut så här: [

] om du vill ta bort valet.)

2. Tryck på knappen 3 Spara.

・Standardinställningen är att inga funktioner har tilldelats till varken F1 eller F2.
・Du kommer endast att kunna använda F1 och F2 från skärmbilden HEM.
・Du måste göra vissa inställningar för Kollektiv åtgärd för att knapparna F1 och F2 ska kunna
utföra funktioner. (Se sidan 40 för mer information om inställningar för Kollektiv åtgärd.)
・Om ” ” visas på kryssrutan betyder det att funktionen som hör till kryssrutan inte är tillgänglig och
att den inte kan tilldelas till knapparna F1 och F2.
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Huvudmeny > Kontrollpanel

1
2
3
4

Huvudmeny > Kontrollpanel > Volymkontroll

3Justera volym och ljusstyrka
Tryck på knappen 3 Volymkontroll på skärmbilden [Kontrollpanel].

1
2

3

Justera volymen
1. Tryck på knappen 1 Ljud på skärmbilden [Volymkontroll].
Varje gång du trycker på knappen 1 Ljud förändras ljudnivån enligt följande: [Nivå 0] → [Nivå 1]→
[Nivå 2]→ [Nivå 3].
2. Tryck på knappen 3 Spara.

Justera ljusstyrkan
1. Tryck på knappen 2 Ljusstyrka på skärmbilden [Volymkontroll].
Varje gång du trycker på knappen 2 Ljusstyrka ändras ljusstyrkan enligt följande: [70 %]→[80 %]→
[90 %]→[100 %].
2. Tryck på knappen 3 Spara.
・Inställningarna för volym och ljusstyrka ändras omedelbart, men sparas inte förrän du trycker på
knappen 3 Spara.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Kontrollpanel (fortsättning)
Huvudmeny > Kontrollpanel > Kalibrering av pekskärmen

4Kalibrera pekskärmen
4

1. Tryck på knappen 4 Kalibrering av pekskärmen på skärmbilden [Kontrollpanel].
Tryck på knappen OK på bekräftelseskärmen.
2. Tryck på de vita fyrkanterna ( 4 ) i den ordning de visas, med början i det övre vänstra hörnet.
3. Då du har tryck på alla nio rutor kommer skärmen att återgå till skärmbilden [Kontrollpanel].
・Om du inte trycker på nästa ruta inom en minut från det att du tryckte på den föregående rutan
avbryts kalibreringen och skärmen återgår till skärmbilden [Kontrollpanel].
・Använd ett spetsigt men ovasst föremål för att trycka på rutorna så att pekskärmen kalibreras
korrekt.
* Vassa föremål kan repa pekskärmen.
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Systemhantering
Huvudmeny > Systemhantering

1
2

Huvudmeny > Systemhantering > Statuslista

1Kontrollera eller återställa fel eller underhålls-symbol
Tryck på knappen 1 Statuslista på skärmbilden [Systemhantering].
Felkällans adress

1

Visar M-NET-adressen till
de enheter vars fel- eller
filtersymboler lyser.

Antal fel
Visar antalet fel.

Felkod

Gruppnamn

Visar koden för de fel som
upptäcktes.

Visar namnet på den grupp
där enheten vars fel- eller
filtersymbol lyser finns.

2

Kontrollera felet
1. Tryck på fliken 1 [Tekniskt fel] om du vill läsa av antalet fel, namnet på den grupp där felet uppstod,
adresserna till de enheter som är källor till felet och felkoderna.
・Skriv upp felkoden och kontakta din återförsäljare eller underhållsleverantör om ett fel uppstår.

Återställa felet
1. Tryck på fliken 1 [Tekniskt fel].
2. Tryck på knappen 2 Återställ alla.
3. Tryck på knappen OK i popupfönstret.
・De grupper vars fel har återställts kommer att ha en ikon som visar att de har stoppats.
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Systemhantering (fortsättning)
3
4

Antal upptäckta underhålls-symbol
Visar antalet underhålls-symbol som har
upptäckts.

5

Kontrollera informationen om de enheter vars underhålls-symboler lyser
1. Tryck på fliken 3 [Underhålls-symbol] och kontrollera antalet enheter vars underhålls-symboler lyser,
namnen på grupperna som de tillhör och deras adresser.
・Då en filtersymbol visas bör du rengöra, tvätta eller byta ut filtret enligt behov.
Se bruksanvisningen för din luftkonditionering eller LOSSNAY för mer information.
・Då

visas på Återställ betyder det att knappen inte är tillgänglig.

Återställa underhålls-symbol (till exempel efter att filtret har rengjorts)
4 Knappen Återställ

: Tar bort den specifika underhålls-symbol.

5 Knappen Återställ alla: Tar bort alla filtersymboler.
(Denna knapp är inte tillgänglig för grupperna Luft till Vatten (PWFY) .)
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Huvudmeny > Systemhantering

1
2

I följande situationer visas på knappen ”Systemomställning”, och funktioner är inte tillgänglig:
• AT-50B är inställd som underkontroll.
• Funktionen för systemomställning av driftläget är tillgänglig.

Huvudmeny > Systemhantering > Systemomställning

2Använda funktionen Systemomställning
Använd läget Systemomställning för att automatiskt växla en grupp inomhusenheter som har anslutits till samma
utomhusenhet mellan lägena nedkylning och uppvärmning enligt förändringar i temperaturen.
Använd den här funktionen för att kontrollera inomhusenheter som inte har ett automatiskt omställningsläge. De kan
exempelvis användas i uppvärmningsläge på morgonen och sedan automatiskt byta till nedkylnings- eller uppvärmningsläge samtidigt på eftermiddagen utan att någon behöver ändra läget manuellt via alla fjärkontroller.
* Den här funktionen bör inte användas tillsammans med funktionen Systemomställning på utomhusenheten
eller andra systemkontroller.
* Då läget Systemomställning är inställt på [Genomsnitt] kommer driftläget att avgöras utifrån gruppens
majoritetsbehov med hänsyn till kapaciteten för var och en av inomhusenheterna. Då det är inställt på
[Representativ grupp] avgörs driftläget utifrån behovet hos den representativa gruppen genom att uppdatera
dess status med 15 minuters mellanrum och växla mellan nedkylning och uppvärmning enligt behov.
Eftersom driftläget avgörs utifrån den representativa gruppens behov eller en gruppens majoritet är det inte
säkert att alla områden luftkonditioneras till den optimala temperaturen.

・ Om temperaturgränserna är inställda för högt eller för lågt (se sidan 46) kan det hända att funktionen Systemomställning inte fungerar korrekt och att enheterna inte drivs i det förväntade läget
(nedkylning eller uppvärmning).
・ Funktionen Systemomställning är inte tillgänglig för följade typer av produkter:
・ Enheter med simultan nedkylning/uppvärmning (med Auto läge), Mr. SLIM®, LOSSNAY, DIDOkontroller och Luft till Vatten (PWFY).
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Användning – Inställningar på huvudmeny
Systemhantering (fortsättning)
Funktionsläge

Knappen Visa blockinformation

Visar det aktuella driftläget.
Kyla:
Värme:

1
2

Visar adresserna till
utomhusenheterna och
gruppnamnen för ett visst
block.

Block nr
Visar blocknumret. Alla
enheter i varje grupp drivs
i samma driftläge. AT-50B
skapar automatiskt block
utifrån nedkylningsenheternas
anslutningsinformation och
gruppinställningarna för varje
enhet.

3
Grupplista
Visar den siffra som tilldelats till de inomhusenheter som har anslutits till
utomhusenheterna i ett visst block. Välj en representativ grupp från listan
då funktionen [Representativ grupp] har valts för läget Systemomställning.

1. Tryck på knappen 2 Systemomställning på skärmbilden [Systemhantering].
2. Tryck på knappen 1 Ändra läge för att välja mellan [Ingen], [Genomsnitt] och [Representativ grupp].
Systemomställnings- Inställning
läget
Ingen (standard)
Väl detta alternativ om du inte vill använda funktionen Systemomställning.
Driftlägena (Kyla/Värme) kommer att ställas om utifrån följande information:
temperaturskillnader mellan den förinställda temperaturen och rumstemperaturen för
alla grupper som har anslutits till en specifik utomhusenhet OCH kapaciteten för var
Genomsnitt
och en av inomhusenheterna i varje grupp.
* Driftläget för de enhetsgrupper som inte är aktiva och de grupper som drivs i Fläkt- eller Auto läge
kommer inte att ändras.

Representativ
grupp

Driftläget (Kyla/Värme) kommer att ställas om utifrån temperaturskillnaden mellan den
representativa gruppens förinställda temperatur och rumstemperaturen.
* Då luftkonditioneringsenheter i en Representativ grupp inte är igång eller drivs i Fläkt- eller Auto läge
kommer funktionen Systemomställning att fungera likadant som då läget för Systemomställning är
inställt på Genomsnitt.

Då en [Representativ grupp] har valts, visas den grupp som
vid det tillfället är utnämnd till Representativ grupp.
* Om du vill utnämna en annan grupp till Representativ grupp väljer
du ny grupp på den skärmbild som visas (se skärmbilden till höger)
då du trycker på knappen 2 Representativ grupp. Tryck sedan på
knappen OK.

・Grundinställningen för Representativ grupp är den grupp i ett visst block som har det lägsta gruppantalet.
・I en grupp där både Luft till Vatten (PWFY) och luftkonditioneringsenheter är anslutna till
utomhusenheten i Y-serien, kan det hända att funktionen Systemomställning inte fungerar riktigt.
3. Tryck på knappen 3 Spara på skärmbilden [Systemomställning].
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Funktionen ”Systemomställning” fungerar beroende på om gruppen har stöd för Auto läge (dubbel
inställningspunkt) eller inte.
1) Grupper som inte har stöd för Auto läge (dubbel inställningspunkt)
Driftsändring (Värme→Kyla)
Ställ in
temperatur

1,5ºC

Drift kyla

24ºC
Drift värme

1,5ºC

Driftsändring (Kyla→Värme)

Vinter

Sommar

Sommar

2) Grupper med stöd för Auto läge (dubbel inställningspunkt)
Driftsändring (Värme→Kyla)
Ställ in
temperatur för
kyla

1,5ºC

Drift kyla

28ºC
Ställ in
temperatur för
värme

Thermo AV

Thermo AV

20ºC
Drift värme

1,5ºC

Driftsändring (Kyla→Värme)

Sommar

Vinter

Sommar

• Ställ inte in temperaturen för uppvärmning över temperaturen för nedkylning.
• För grupper med stöd för läget Auto läge (dubbel inställningspunkt), kan en stor skillnad med
temperaturerna för uppvärmning och nedkylning fördröja omställningen av driftläget. Det
rekommenderas att temperaturen för uppvärmning och nedkylning till samma värde.
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Underhåll
Rengöringsskärmbild för pekskärmen

Rengöra pekskärmen
Den här skärmbilden gör att användaren kan rengöra pekskärmen utan att i misstag ändra inställningarna.
1. Tryck på ikonen

på skärmbilden Huvudmeny för att få fram skärmbilden som visas ovan.

2. Då du är färdig med rengöringen av pekskärmen trycker du på de fyra siffrorna i hörnen 1, 2, 3 och 4
(i den ordningsföljden) för att återgå till skärmbilden Huvudmeny.
・Du måste trycka på de fyra siffrorna i rätt ordning. Börja om från 1 om du har tryckt i fel ordning.
・Torka av den med en torr och mjuk trasa, en trasa som doppats i vatten med ett milt
rengöringsmedel eller en trasa som har fuktats med etanol. Använd inte sura, alkaliska eller
organiska lösningsmedel.
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Felsökning
Problem

Indikatorn på den Gemensam PÅ/AV-knappen blinkar.

Lösning
Tryck på Huvudmeny > Systemhantering > Statuslista.
Kontrollera felkoden och felkällans adress på skärmbilden
för fliken Tekniskt fel och kontakta din återförsäljare.
Se sidan 59.

Problem

visas på skärmen.
Lösning
Tryck på Huvudmeny > Systemhantering > Statuslista.
Kontrollera felkoden och felkällans adress på skärmbilden
för fliken Tekniskt fel och kontakta din återförsäljare.
Se sidan 59.

Problem

En filtersymbol visas på skärmen.
Lösning
Tryck på Huvudmeny > Systemhantering > Statuslista.
På fliken Underhålls-symbol, kontrollera adressen på
skärmen. Rengör filtret på den enhet vars filtersymbol visas
i enlighet med instruktionerna som finns i bruksanvisningen
för den aktuella enheten.
Se sidan 59.

Problem

[Nödstopp (nivåsignal)] visas på skärmbilden och kontrollen reagerar inte på knappen PÅ/AV.
Om det externa inmatningsgränssnittet tar emot en
nödstoppsignal stoppas alla inomhusenheter och
LOSSNAY och enheterna Luft till Vatten (PWFY) som
kontrolleras av AT-50B. Varken AT-50B-kontrollen,
systemkontroller på lägre nivå eller lokala fjärrkontroller
kommer att svara förrän den inmatade nödstoppsignalen
har blivit avstängd. Då nödstoppsignalen är avstängd
kommer driftstatusen att återgå till samma som den var
innan signalen togs emot.

65

Specifikationer
Strömkälla

Driftförhållanden

(endast för anslutning till M-NET)
Temperatur
Fuktighet

Vikt
Yttermått (B x H x D)
Ljudtrycksnivå

Får ström från en strömförsörjningsenhet för överföringslinjer eller
från en utomhusenhet via en M-NET överföringskabel. Energiförbruk
ningskoefficienten*2 för AT-50B är ”4”.
Temperaturområde för drift
0–40 ˚C [32 ˚F–104 ˚F]
Temperaturområde för lagring
-20 – +70˚C [-4 ˚F – +158 ˚F]
30 %~90 % RF (icke-kondenserande)
0,5 kg [1–1/8 lbs]

30 VDC *1

180 x 120 x 30 mm [7-3/32 x 4-23/32 x 1-3/16 tum]
Den A-vägda ljudtrycksnivån är lägre än 70 dB.

*1 Får ej användas med generiska strömförsörjningsenheter. Använd en strömförsörjningsenhet för överföringslinjer (PAC-SC51KUA etc.) från
Mitsubishi.
*2 ”Energiförbrukningskoefficient” är en koefficient som beräknar den relativa energiförbrukningen för de enheter som får ström via M-NETöverföringskabel.
Se kommentaren i slutet av kapitel 1–5 ”Systemdiagram” i installationshandboken.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.
This product at hand is based on the following EU regulations:
• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
• Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan
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