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:כללי
!בקר זה מיועד לחדרי קירור עם דגש למצב שבת

!יש להקפיד על הוראות ההפעלה וכן החיווט החשמלי ללא שינוי
:כניסות

U1  :חדר' רגש טמפ
 U2  :אופציה(להפשרה ' רגש טמפ.(

5 U :חובה לבצע גישור של מגע ממסר שבת על מפסק דלת לפי תוכנית החשמל.  מפסק דלת!
U8  : או ממסר מבקרה  , אסטרטנומיי שעון "י מפסק בלוח או ע"כניסה למצב שבת תעשה ע -מצב שבת

.מרכזית
U9  : ואז אין צורך בטיימר חיצוני להגנת מדחס כל ההשהיות יהיו בבקר(ניתן לחבר כניסה לתקלת מדחס(

U10 :ניתן לחבר כניסה ממערכת אדם.
:יציאות

NO1 : עם מדחס וכו, בהפשרה(ניתן להגדיר את אופן פעולתם  –יציאה למפוח מאייד'(
2NO  :יציאה זו לא תופעל בהפשרה. יציאת הקירור היא להפעלת ברז קו נוזל!

NO3  :ח או ברז גז חם"ג -יציאה להפשרה.
NO4  :עם השהיהנכבה לאחר סגירת הדלת מופעל עם פתיחת הדלת  -תאורה.
NO5  : להפעלת מנורת תקלה או ממסר למערכת בקרה וכדו –תקלה'
NO6  :ממגע נוסף של ממסר שבת(לחבר מנורה למצב שבת מומלץ . לגישור מפסק דלת .מצב שבת.(
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)או מינוספלוס (רגילבמצב רגיל הבקר מתפקד כבקר חדר קירור 
:במצב שבת עיקרון הפעולה כדלקמן

אין לפתיחת הדלת משמעות חשמלית -י ממסר שבת"מפסק דלת מגושר ע1.

".שבת שלום"מסך הבקר מוחשך ומופיע הכיתוב 2.

כל הלחצנים מנוטרלים3.

תאורה עובדת קבוע4.

  120למשך ) דקות 15(שניות900כל ) 'ללא קשר לטמפ(מדחס מופעל במחזוריות 5.
במידה ויש  . במידה ואין דרישה המדחס יופסק). בהמשך(ניתן לשינוי  -)דקות 2(שניות 

.הרצויה' דרישה המדחס יופעל עד להגעה לטמפ
.אך ללא יכולת לראות מה התקלה, נורית התקלה בבקר תידלק, ישנה תקלהובמידה 6.

:לחצני המסך

נדרשיםמשמשים לדפדוף בין מסכים וכן לשנות ערכים למטה / למעלהלחצנים חץ 

4' עמראה פירוט  –הראשיאותנו לתפריט תביא (PRG)              על לחצן לחיצה 

9' עמראה  –בתקלות  וצפיהניהול , להשתקת זמזםמשמשת                       ALMלחיצה על לחצן 

.הקודםאותנו למסך תביא    (ESC) לחצן      לחיצה על 

לדפדוף בין שורות באותו המסך ושמירת ערך לבקר לאחר שינוימשמש    (ENTER)   לחצן 
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במצב שבת יופיע  . שניות 5זה למשך לאחר הכנסת מתח לבקר יופיע מסך 
קבוע

חדר' טמפ הפשרהרצויה' טמפ

דלת פתוחה

מפוח מאייד
בהשהיה

מהבהב  דרישה לקירור
בהשהיה

מהבהב 

למטה ניתן לשנות את /י חיצים למעלה"הסמן ירד לשדה וע ENTERרצויה יש ללחוץ על לחצן ' כדי לשנות טמפ
שוב כדי להכניס אותו ENTERהערך וללחוץ על 
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ונקבל את המסך הבא PRGכדי להיכנס לפרמטרים יש ללחוץ על לחצן 

ועם החיצים   ENTERלהכנסת קוד יש ללחוץ על 
ENTERכל לחיצה על ! שים לב. לשנות את הערך

במידה ולא יוכנס  . מזיזה את הסמן ספרה אחת ימינה
הקוד הנכון יופיע

"הקוד שגוי" התראה 
0001הקוד לכל התפריטים 

Start/Stop- אפשרות להדלקת וכיבוי המערכת
Fan&Defrost – הגדרות למפוח מאייד והפשרות

Cooling – הגדרות לפעולת הקירור ותקלות
Input/output- כגון סוג רגש ותחום וקוטביות כניסות  , יציאות וכן להגדיר אותם/ משמש לקריאת מצב כניסות

9' עמ -דיגיטאליות 
Date&Time – עדכון שעה ותאריך

Setting- לא לשימוש(יצוא פרמטרים ותקלות(
Logout- יהיה צורך להכניס סיסמה שוב להיכנס לתפריטים( נעילת המערכת(
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Start/Stop-  המערכתאפשרות להדלקת וכיבוי
ישתנה מצב ההפעלה  , למטה/י לחיצה על חץ למעלה"ע

Fan&Defrost –  והפשרותהגדרות למפוח מאייד

האם עובד קבוע או יחד עם דרישה לקירור -מאייד מפפוחהפעלת 
האם מפוח מאייד פועל בזמן הפשרה -בהפשרה

' במידה ורוצים שהמפוח יפעל רק כאשר הטמפ–להפסקה ' טמפ
.ערך זה יופסק המפוח מעל.מסויםבסוללה מתחת לערך 

במידה ואין רגש בסוללה או שלא רוצים להשתמש בפונקציה יש   
מעלות 50לשים ערך גבוה לדוגמא 

בסוללה תרד ' המפוח יופעל חזרה כאשר הטמפ -להפעלה' דיפ
'להפסקה פחות הדיפ' מתחת טמפ

' כאשר טמפ -מעלות 2' מעלות ודיפ 8לדוגמא אם הערך נקבע על 
' מעלות המפוח יופסק ויופעל כאשר הטמפ 8בסוללה תעלה מעל 

.מעלות 6תרד מתחת ל

במידה ויש  . יאלץ הפשרה" כן" -שינוי פרמטר זה ל -אילוץ הפשרה
לא  –מעל ערך להפסקת הפשרה ' אם הטמפ, בסוללה' רגש טמפ

!תתבצע הפשרה
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הפשרה

האם לבצע הפשרות  -אפשור
בסוללה להפשרה' האם קיים רגש טמפ –רגש 
לסיום ההפשרה' טמפ –להפסקה ' טמפ

.  מביניהםהראשון  -או זמן ' ההפשרה מסתיימת לפי טמפ -זמן מקסימאלי
!בסוללה לפי זמן בלבד' במידה ואין רגש טמפ

בזמן זה המפוחים עדיין מופסקים לירידת מים מהסוללה – טיפטוףזמן 
בזמן זה במידה והמדחס מוכן לעבודה הוא יופעל לקירור   – 2זמן טפטוף 

למניעת זריקת אויר חם מהסוללה   -ורק לאחר זמן זה המפוח יופעל, הסוללה
"0"במידה ולא מעוניינים בפעולה זו יש לכוון את הזמן ל . לאחר ההפשרה
זמן בין הפשרות בשעות -זמן בין הפשרות

Cooling –  ותקלותהגדרות לפעולת הקירור

זו תופסק דרישה לקירור' בטמפ -סט פוינט -רצויה' טמפ
הפרש תופעל דרישה לקירור  + רצויה' בחדר תעלה מעל טמפ' כאשר טמפ -הפרש

במידה ויש טיימר . השהיה בין הפעלה להפעלה של יציאת קירור -בין התנעות
.חיצוני ניתן לקצר זמן זה

זמן מינימאלי להפעלת יציאת קירור –מינימום פעולה 
אם סיים  ' לאחר הפסקת יציאת קירור הבקר ימתין זמן זה אפי -הפסקה   מינינימום

לספור את זמן השהיה בין התנעות
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מצב שבת
.במצב שבת יציאת קירור מופעלת  בצורה מחזורית, לפי המפורט בהתחלה

לכמה זמן תופעל היציאה בכל מקרה ללא קשר לדרישה לקירור   -מינימום פעולה
.בפועל

הבקר יספור זמן זה בכל מקרה  " מינימום הפעלה"לאחר סיום זמן  -זמן הפסקה
מופעלת כן הייתה אלא אם (ללא קשר לדרישה לקירור ולאחר מכן תופעל היציאה 

)ממילא

במידה ואין צורך יש לכוון  , ניתן להגדיר השהיה לכיבוי תאורה לאחר סגירת הדלת
"  0"פרמטר זה ל

.גבוה ונמוכה עם השהיה בדקות' הגדרות לתקלת טמפ
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Input/output

.בתפריט זה ניתן להגדיר את הכניסות
במסך זה ניתן להגדיר את קוטביות הכניסות

ולבצע כיול לרגשים, במסך זה ניתן להגדיר את כניסות אנלוגיות

חשוב ליומן תקלות, במסך זה ניתן להגדיר שעה ותאריך
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תפעול תקלות

.במידה ויש תקלה במערכת תופעל נורית תקלה בבקר
כדי לראות את התקלה יש ללחוץ על לחצן התקלה והתקלה תוצג בעברית  

יומן תקלות

לאחר דפדוף לתקלה האחרונה יופיע המסך הבא -במערכת קיים גם יומן תקלות
.תביא אותנו ליומן התקלות  ENTERלחיצה על לחצן 

ניתן לראות את התקלה ומתי התחילה ומתי הסתיימה


