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 -Comfort-precomfortحالت  سهتٌظین عولکرد پٌل در  -1

Economy 

A-  ست پَیٌت حالتComfort ٍ Pre Comfort   رٍی

 تٌظین هیطَد  ٍ ًرم افسار کٌترل پٌل

B- ارسال  فرهاى کار فٌکَئل از سیستن هَضوٌذ هَتَرخاًه

 هیطَد ٍ ٍابسته به ساعت کار اتاق ًویباضذ 

C-  تٌظین ساعت کار به صَرت هفتگی هیباضذ . ساعت کار

 اسپیلت ٍ رٍضٌایی از ایي تٌظین تبعیت هیٌوایذ .

D- تٌظین تعطیالت رسوی ضوسی 

 تٌظین عولکرد پٌل تَسط چطوی -2

A-  ، با تٌظین ایي پاراهتر در صَرت ٍجَد ضخص در اتاق

ٍ یک ربع پس از عذم  هیرٍد Comfortپٌل به حالت 

 خارج هیطَد  Comfortحس فرد از حالت 

 Normal- Standbyتٌظین عولکرد فٌکَئل در دٍ حالت  -3

A-  چٌاًچه اتاقی ًیاز به گرهایص ٍ سرهایص ًذاضته باضذ

تٌظین  Standbyهیتَاى تٌظین هربَطه را در حالت 

 ًوَد

 سرعت 3في کٌترل اهکاى  -4

 گرهایص  –تطخیص سرهایص رٍش  -5



A-  /پٌل از سیستن هَضوٌذ هَتَرخاًه ٍضعیت سرهایص

 گرهایص را دریافت هیٌوایذ

B-  بصَرت دستی در گرهایص  / سرهایصٍضعیت تعییي

 طَدکٌترل پٌل اًجام هی

 کٌترل زٍى بٌذی فٌکَئل ٍ اسپیلت  -6

A-  در حالت کار در صَرتیکه دها اتاق به حذ هطلَب ًرسذ

 فرهاى کار اسپیلت صادر هیطَد

 اتصال هستقین برق اسپیلت به کٌترل پٌل  -7

A-  آهپر جریاى اسپیلت  16پٌل بذٍى ًیاز به رله خارجی تا

 را تاهیي هیٌوایذ

 ًوایطگر ضاهل : -8

 دهای اتاق -

 دهای تٌظیوی پٌل -

 فرهاى فٌکَئل ٍ اسپیلت -

 آالرم -

 هذ پٌل -

 اهکاًات ًرم افسار هرکسی کاهپیَتری : -9

 ضاهل : هاًیتَر کلیه اطالعات کٌترل پٌل ها  -

A- دهای اتاق 

B- دهای تٌظیوی 



C- فرهاى کار فٌکَئل ٍ اسپیلت 

D- هذ کار پٌل 

E- فرهاى هَتَرخاًه 

 تٌظیوات ضاهل :اهکاًات  -

A- ساعت کار 

B- دهای اتاق 

C-  

 به پٌل سٌسَر خارجیاتصال  ىاهکا -10

 ٍاحذکٌترل پوپ  -11

 ضیر سه راهه ٍرٍدی ٍاحذکٌترل  -12

 سهَلت تعَیض کٌترل پٌل -13

A- به سادگی از پایه جذا  سَکتها جذا هیطًَذ ٍ کٌترل پٌل

 هیطَد .


