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 WAARSCHUWING

Als u de hierna opgesomde voor- 
schriften niet opvolgt, kan dit ern-
stig persoonlijk letsel of een fataal
ongeluk tot gevolg hebben.

Bij storingen of abnormale situaties (brandgeur, enz.) zet 
u onmiddellijk de airconditioner uit, verbreekt u de stroom-
toevoer en contacteert u een vakbekwaam servicetechnicus.

Probeer een beschadigde kabel niet zelf te herstellen of  
te vervangen. U kan een elektrische schok krijgen of zelfs 
brand veroorzaken. Contacteer een servicetechnicus.       

De onderdelen in dit toestel zijn niet bedoeld om door de 
gebruiker te worden gerepareerd of vervangen.

Als u verhuist, vraag dan een vakbekwaam service-  
technicus de unit los te koppelen en te installeren.

Raak de bediening niet met natte handen aan. 
U kan een elektrische schok krijgen.

Zorg er voor dat kinderen niet bij de unit kunnen  
komen.

Probeer deze unit niet zelf te repareren of te wijzigen.
Zo zou u storingen of een ongeluk kunnen veroorzaken.

Gebruik geen ontvlambare gassen bij de bediening.   
Dit kan brand veroorzaken.

INLEIDING
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees voor uw eigen veiligheid eerst grondig deze veiligheidsvoorschriften door vooraleer u het toestel gaat                
gebruiken.
Consulteer de bedieningshandleiding van het toestel voor meer details over de bedieningsfuncties. 
Bewaar deze handleiding steeds in de buurt van het toestel zodat u ze steeds kan raadplegen bij herstelling of verplaatsing. 

OPGELET

Als u de hierna opgesomde voor-
schriften niet opvolgt, kan dit  
lichamelijk letsel of beschadiging
van de apparatuur tot gevolg
hebben.

Zet geen voorwerpen met vloeistoffen boven op de unit. 
Gevaar voor oververhitting, brand of elektrische schok.

Breng de bediening niet rechtstreeks in contact met water.
Gevaar voor storingen, elektrische schok of oververhitting.

         Breng het verpakkingsmateriaal naar een inzamelpunt.       
Let er op dat kinderen niet met de plastic zakken
kunnen spelen. 
Gevaar voor verstikking!

Houd de bediening op ten minste 1 meter van elektrische 
apparatuur. Dit kan de werking verstoren of verhinderen.

Houd de bediening niet in de buurt van een open haard 
of een ander verwarmingstoestel. Dit kan storingen geven.

Druk nooit met een scherp voorwerp op de toetsen.
Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.

Steek geen voorwerpen in de openingen van de unit. 
Gevaar voor storingen, elektrische schok of oververhitting.

Bedien het aanraakscherm enkel met uw vinger of met 
de bijgevoegde pen, zo niet komt het scherm 
vol krassen te staan wat storingen kan veroorzaken.



� Woord vooraf
De touch panel controller kan de binnenunits bedienen en we kunnen de status van de binnenunits monitoren van een PC Web 
browser verbonden door een LAN. Deze procedures van de bediening van de touch panel controller zijn beschreven in deze 
handleiding. 

� Computer
Wanneer de binnenunits worden bediend en de status van de binnenunits worden gemonitord door een Web browser, dan 

moet de PC aan volgende voorwaarden voldoen.

Items Contents
CPU 2GHz or higher

Memory 2GB or more

HDD 10GB or more of free space

Display 1366×768 or higher resolution

Interface
Ethernet port (Ethernet port is required for remote 
connection using internet.)

Software required Internet Explorer 11 / Adobe® Reader® 9.0 or later

� Voorbereiding
(1)  Internet Explorer instelling 

"Internet Options" →  "Advanced" →  "Use TLS 1.2"

(2) "IP address", "User Name", and "Password" of touch panel controller. 
Intended user Login information

Installer

"IP address"
Procure the information from the network adminis-
trator. 

"User Name" For the initial set value, refer to the included file 
"Logindata-UTY-DTGxZ1.pdf"."Password"

Administrator for this unit

"IP address"
Procure the information from the network adminis-
trator. 

"User Name" For the initial set value, refer to the included file 
"Logindata-UTY-DTGxZ1.pdf"."Password"

User

"IP address"
Procure the information from the administrator for 
this unit. 

"User Name"

"Password"
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sYsTEEMONTWERP
1 Basisschermen 

De touchpanel controller heeft 3 basisschermen: voor monitoring, bediening en instellingen.

MONITORING (Hoofdstuk 1)

BEDIENING (Hoofdstuk 2)

Instellingen

(Monitorfunctie)

        (Werking)

(Werkingsinstellingen)

Iconen

Instelling functies 

Lijst

Optionele instellingen

INsTELLING (Hfdst. 3)

INSTELLING

* 3-1 Datuminstelling

3-2 Groepsinstellingen

3-3 Instelling programma's

3-4 Instelling paswoord 

* 3-5 Installateursinstellingen

       VOORKEURINsTELLING (Hfdst. 4)                 )

VOORKEURINSTELLING

4-1 Voorkeurinstellingen

HIsTORIEK (Hfdst. 5)

HISTORIEK

5-1 Historiekscherm

*: Bij de initialisatie.
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2 Overzicht onderdelen  

TOUCHPANEL CONTROLLER (UTY-DTG)

Wees voorzichtig bij de bediening van het aanraakscherm: Houd de pen (of uw vinger) loodrecht 
op het scherm. Als u de pen schuin houdt, werkt de bediening mogelijk niet goed. 

LCD Kleuren- 
aanraakscherm

Toont de schermen 
voor monitoring en 
bediening.  
De schermen kunnen
bediend worden met 
de pen.

Pen
Om het aanraakscherm
te bedienen.  Opbergruimte pen

 Steek hier de pen als 
 je ze niet gebruikt.

USB-poort
Poort voor aansluiting
USB-stick (zijkant 
behuizing)

      Front

Controlelampje
Brandt als de touch-
panel controller voeding
krijgt.

Achterkant



IN
DE

X

   7

3 Terminologie 

Termen met betrekking tot de bediening 

Transmissiekabel
Groep Systeem

Binnenunit

Touchpanel controller Standaard afstandsbediening

Kabel afstandsbediening

Koelsysteem

Bedieningsgroep

Buitenunit

A Bedieningsgroep:
Een groep binnenunits met elkaar verbonden door de kabel van de afstands-  
bediening, of één enkele binnenunit. 

B Groep:
Groep binnenunits die collectief bediend worden door één of meerdere bedieningen.

C Koelsysteem:
Het geheel van binnenunits, buitenunits en bedieningen.
Alle units en verwante apparatuur zijn met elkaar verbonden door koelleidingen 
met hetzelfde koelmiddel.

D Systeem:
Het geheel van binnenunits, buitenunits en bedieningen (Touchpanel controller, 
standaard afstandsbedieningen) die door één en dezelfde transmissiekabel 

              met elkaar verbonden zijn.  
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E Touchpanel controller:
Met de touchpanel controller kunt u verschillende binnenunits tegelijk centraal
bedienen. De touchpanel controller kan de binnenunits en timers op drie
verschillende manieren bedienen: alle binnenunits samen, per groep en 
individueel. Eén enkele touchpanel controller kan tot 400 binnenunits en 
tot 64 groepen bedienen.

F Standaard afstandsbediening:
De standaard afstandsbediening bedient binnenunits binnen een bepaalde 
bedieningsgroep. Er zijn vier types standaard afstandsbediening: 
de bedrade wandbediening, de infrarood afstandsbediening, de eenvoudige
afstandsbediening en de externe switchbox.  

Termen met betrekking tot het adres 

00 00 0 00 01 1 00 02 2 00 03 0 0013 0 0014 1 0015 0

00

Adres koelsysteem 

Adres binnenunit 

Adres afstandsbediening 

G Adres afstandsbediening (0-15):
Het adres dat elke afstandsbediening van een bedieningsgroep individueel 
toegekend krijgt. Gebruikt voor de bediening.

H Adres binnenunit (00 - 63):
Het adres dat elke binnenunit individueel toegekend krijgt. Gebruikt voor de bediening.

I Adres koelsysteem (0 - 99):
Het adres dat elk koelsysteem individueel toegekend krijgt. Gebruikt voor de  
bediening. 
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4 Bediening 

Hieronder vind u een schematische voorstelling van de bedieningsmogelijkheden van
de touchpanel controller.

11 22
Koel- 
systeem

Systeem

Bedieningsgroep                         Groep

Buitenunit Binnenunit

Transmissiekabel

Touchpanel 
controller

Kabel afstandsbediening

Standaard  
afstandsbediening

1 Bedieningsgroep

Groep binnenunits verbonden door de kabel van de  
standaard afstandsbediening. Deze groep werkt 
volgens de instellingen van de standaard afstands-
bediening.

2 Groep Groep binnenunits die collectief beheerd worden (super-
visie, bediening) door één of meer bedieningsgroepen. 
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5 Groepen vormen 

De touchpanel controller kan volgende configuraties beheren:

De touchpanel controller kan tot 3 niveaus van bedieningsgroepen en groepen 
besturen. Zie hieronder. 

Groep

Groep (Groep van groepen)

Bedieningsgroep

4 of meer niveaus is niet mogelijk

Bedieningsgroep

Groep

Groep
(Groep van groepen)
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INITIALISATIE
Initialisatieprocedure

Nadat de touchpanel controller geïnstalleerd is, dient u onderstaande initialisatieprocedure 
uit te voeren vooraleer u het systeem begint te gebruiken.

    Voeding aanzetten

Datuminstelling

Installateursinstelling

   Einde initialisatie

Voorbereiding  
   opstart beëindigd 

Stel steeds onderstaande punten in.

*Registreer de binnenunits volgens één van onderstaande methodes (3.5.4 tot 3.5.7). 

Wanneer de initialisatie beëindigd is, verschijnen de gebruikersinstelling en  
de historiek op het scherm.

Stel steeds onderstaande punten in.

3-5 Installateursinstelling
3-5-2 Installateursinstelling ....................................................................... 64

3-5-3 Adres instellen van de hoofd-touchpanel controller  ....................... 64

3-5-4 Binnenunits registreren ................................................................... 65

3-5-5 Binnenunits registreren in adresvolgorde koelsysteem  ................. 65

3-5-6 Binnenunits registreren in werkingsvolgorde .................................. 66

3-5-7 Volgorde geregistreerde binnenunits veranderen .......................... 68

3-5-8 Extra binnenunits registreren ........................................................... 68

3-1 Datuminstelling
3-1-2 Actuele datum en tijd instellen......................................................... 26

3-1-3 Instellen datumdisplay .................................................................... 26

3-1-4 Instellen tijddisplay  .......................................................................... 26
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1 - Monitoring 

1-1 Monitoring 

1-1-1 Basisschermen Monitorfunctie 

Monitorfunctie (Iconen)
Display hiërarchie/niveau groepen 

“Top” toets (bovenste)

“Clear All” toets (alles deselecteren)

Statusdisplay

Scroll-toets (scherm op-en-neer) 

“Down” toets (omlaag)

“On” toets (aan)

“Schedule” toets (programma)

“Up” toets (omhoog)

“Operation” toets (werking)

“Setting” toets (instelling)

Display iconen

“List” toets (lijst)

“Off” toets (uit)

“Select All” toets (alles selecteren)

Lijst “status” display 
status On De binnenunits in het systeem functioneren.

status Off Alle binnenunits in het systeem zijn gestopt.

status Error Er heeft zich een fout voorgedaan bij één of meer binnenunits in het systeem.

Emergency stop Eén of meer binnenunits in het systeem zijn gestopt door de noodstop.

Monitorfunctie (Lijst)

Scroll-toets (scherm op-en-neer) 

“Icoon” toets

Lijst 

Toelichting
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1-1-2 scherm “Monitor Mode” wijzigen 

 ● scherm “Monitor Mode” wijzigen van “Iconen”  
naar “Lijst”.

� Wanneer het “Monitor Mode” scherm op “Icon” staat, 
drukt u op de toets “List”.
Scherm “Monitor Mode” verandert in “List”. 

� Wanneer het scherm “Monitor Mode” op “List” staat, 
drukt u op de “Icon” toets.

Scherm “Monitor Mode” verandert in “Icon”. 

Beschrijving “Iconen” display
Naam ruimte

Groep

Aan/Uit

Icoon ruimte

Programma
Filtersignaal

Werkingsmodus

Functie beheerd
Functie niet mogelijk

Ingestelde temperatuur

Lijst “Iconen” display 
Icoon    Benaming     Betekenis                                       Icoon      Benaming     Betekenis

Group Groep Mode Werkingsmodus 

Error                  Fout Set. Temp. Ingestelde temperatuur

Cool/Dry 
(Licht blauw) Koelen of ontvochtigen All Geen functie-instellingen mogelijk bij 

standaard afstandsbediening 
Auto/Fan 
(Licht paars) Automatisch of ventileren On/Off AAN/UIT niet mogelijk bij  

standaard afstandsbediening 
Heat  
(Licht roze) Verwarmen On AAN niet mogelijk bij  

standaard afstandsbediening 
Mixed  
(Licht grijs)

Verschillende werkingsfuncties 
samen in dezelfde groep. Mode Werkingsmodus niet mogelijk bij  

standaard afstandsbediening  

Schedule Programmatimer is ingesteld. Temp. Temperatuurinstelling niet mogelijk   
bij standaard afstandsbediening

Filter Sign Alarmsignaal filterreiniging Timer Timerinstelling niet mogelijk bij  
standaard afstandsbediening

Op. Controlled Werkingsmodus binnen- en buiten- 
units wordt beheerd. Filter Filter reset niet mogelijk bij 

standaard afstandsbediening

Op. Restricted Beperking werkingsfunctie.

1

Monitorfunctie (Iconen)

2

Monitorfunctie  (Lijst)

Toelichting

Toelichting
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1-1-3 Scherm groepniveaus wijzigen 

� Gebruik deze toetsen om in het scherm “Monitor Mode”  
de groepniveaus te wijzigen .

Met de 3 onderstaande toetsen kunt u 
de groepniveaus wijzigen.

Naar het begin (top) van het scherm 

Naar het volgende, hoger gelegen niveau 

Naar het volgende, lager gelegen niveau 

1-1-4 In het scherm “Monitor Mode” scrollen 

� Met deze toetsen kan u van boven naar onder en van
links naar rechts scrollen in het scherm “Monitor Mode”. 

Met de 6 onderstaande toetsen kunt u scrollen.

Eén pagina omhoog scrollen.

Eén pagina omlaag scrollen.

Eén lijn omhoog scrollen.

Eén lijn omlaag scrollen.

Eén kolom naar links scrollen. 
(Enkel van toepassing bij de lijst)

Eén kolom naar rechts scrollen.  
(Enkel van toepassing bij de lijst)

1-1-5 Groep van binnenunits selecteren en deselecteren 

� Selecteer de betreffende groep op het display van de 
groepniveaus. De betreffende "Bedieningsgroep" 
of “Groep” verschijnt op het scherm.

� Selecteer de betreffende binnenunit.

De geselecteerde binnenunit verschijnt nu op het  
display in de kleur van de gekozen status (blauw).
Als u de unit in deze status (blauw) opnieuw selecteert,  
wordt de selectie teniet gedaan. 

1

Monitorfunctie (Iconen)

Toelichting

1

Monitorfunctie (Iconen)

1

Monitorfunctie (Lijst)

Toelichting

1

Monitorfunctie (Iconen)

2
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1-1-6 Alle binnenunits selecteren  

 ● Selecteer alle binnenunits van het groepniveau
op het scherm.

� Druk op de “Select All” toets.

Alle geselecteerde binnenunits verschijnen nu op het  
display in de kleur van de gekozen status (blauw).

1-1-7 Alle binnenunits deselecteren  

 ● Deselecteer alle binnenunits van het groepniveau
op het scherm.

� Druk op de “Clear All” toets.

Alle binnenunits zijn nu gedeselecteerd.  

1-1-8 Alle binnenunits starten (On)  

� Druk op de “Select All” toets.

Alle binnenunits van het groepniveau op het scherm 
zijn geselecteerd (blauw).

� Druk op de “On” toets.

Alle geselecteerde binnenunits beginnen te werken. 

Als er een paswoord ingesteld is bij “Operating  
Setting”, moet dit paswoord ingegeven worden.

1-1-9 Alle binnenunits stoppen (Off)  

� Druk op de “Select All” toets. 

Alle binnenunits van het groepniveau op het scherm  
zijn geselecteerd (blauw).

� Druk op de “Off” toets.

Alle geselecteerde binnenunits stoppen. 

Als er een paswoord ingesteld is bij “Operating
Setting”, moet dit paswoord ingegeven worden.

Monitorfunctie (Iconen)

1

Monitorfunctie (Iconen)

1

1

Monitorfunctie (Iconen)

2 Noot

1

Monitorfunctie (Iconen)

2
Noot
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1-1-10 Geselecteerde binnenunits starten (On)  

  Selecteer de betreffende binnenunits van het groepniveau
op het scherm. 
Alle geselecteerde binnenunits verschijnen nu op het
display in de kleur van de gekozen status (blauw). 

 � 
Druk op de “On” toets.
De binnenunits starten volgens hun instellingen. 

Als er een paswoord ingesteld is bij “Operating
Setting”, moet dit paswoord ingegeven worden.

1-1-11 Geselecteerde binnenunits stoppen (Off) 

 Selecteer de betreffende binnenunits van het groepniveau
op het scherm. 
Alle geselecteerde binnenunits verschijnen nu op het
display in de kleur van de gekozen status (blauw).  

� 
Druk op de “Off” toets.
De geselecteerde binnenunits stoppen. 

Als er een paswoord ingesteld is bij “Operating
Setting”, moet dit paswoord ingegeven worden.

1-1-12 Vak uitbreiden voor de naam van de groep binnenunits 

  Als de naam van groep binnenunits langer is dan de
voorziene plaats op het display “List”, kan u het vakje
uitbreiden. 

� Druk op “Expand”.

Het vakje is nu groter en de volledige naam verschijnt  
op het scherm. 
Om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm,   
druk op de “Return” toets.

1-1-13 Foutenlijst controleren als er zich een fout voordoet  

� Wanneer er zich een fout voordoet, verschijnt er onder-  
aan op het scherm “Error List”.

De 3 items “Name”, “Address” en “Error Code” verschijnen 
op het display “Error List”. De items worden zowel als  
icoon getoond als in lijstvorm. Wanneer er zich geen 
enkele fout voordoet, verschijnt dit scherm niet. 

Monitorfunctie (Iconen)

1
 

   Noot

Monitorfunctie (Iconen)

1

Noot

1

Monitorfunctie (Lijst)

1

Monitorfunctie (Iconen) / Foutenijst

Noot
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� Wanneer u niet de volledige foutenlijst op het scherm 
krijgt, scroll dan in de lijst op-en-neer met de volgende 
toetsen: “ˮ of “ˮ.

� Om “Error List” te sluiten, druk op " ”.

�    Als u op “Error List” drukt, komt   "      “” weer op het 
  scherm te staan.

De toets “Error List” verschijnt op het scherm nadat het 
venster met de foutenlijst gesloten wordt. 

De toets “Error List” blijft continu op het scherm tot de 
fout is opgelost.

1-1-14 Te bedienen groep van binnenunits selecteren  

Binnenunits bedienen. 
Groep binnenunits bedienen via scherm 
“Monitor Mode”.

� Selecteer de betreffende binnenunits van het groepniveau
in het “Monitor Mode” scherm.
Alle geselecteerde binnenunits verschijnen nu op het
display in de kleur van de gekozen status. 

Als er een paswoord ingesteld is bij "Operating
Setting”, moet dit paswoord ingegeven worden.

� Druk op de “Operation” toets.

Het scherm “Operation Setting” (bedieningsinstellingen) opent. 

3

Monitorfunctie (Lijst) / Foutenlijst

2

Monitorfunctie (Lijst) / Foutenlijst

4

Noot

1

Monitorfunctie (Lijst)

2

1

Monitorfunctie (Iconen)

2
Noot
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2 - BEDIENING 

2-1 Bediening 

2-1-1 Basisschermen Bediening  

Instelling functies 

Functievergrendelingstoetsen

Toets om de naam van de bediende groep te tonen

Temperatuurdisplay

Display toont de locatie/groep die bediend wordt

“On/Off” toetsen (Aan/Uit)

“OK” toets

Ventilatietoetsen 
Toetsen voor temperatuurinstelling
"Operation Controlled" (werking gestuurd) *1

“Optional Setting” toets (optionele instellingen) 
“Cancel” toets

Functiekeuzetoetsen

*1. Brandt wanneer de werking gestuurd wordt door de masterunit.

Optionele instellingen

“Start” toets

“Reset” toets

“On/ Off” toets

“On/ Off” (Aan/Uit) toets

Toets voor instelling verticale zwaaifunctie 

Display verticale zwaaifunctie (op-en-neer)

Scroll-toets (op-en-neer) voor display 
"speciale status" 

“OK” toets

Display "Speciale Status"
Toets voor instelling zwaaifunctie  

Display horizontale zwaaifunctie (links-rechts)
“Cancel” toets



   19

2.
BE

DI
EN

IN
G

2-1-2 Instellen bediening Aan/Uit 

� Druk op de “On” toets.

De geselecteerde (blauwe) binnenunits starten. 
Wanneer de “Off” toets wordt ingedrukt, 
stoppen de binnenunits.

� Druk op de “OK” toets.

De units draaien volgens hun instellingen. 

Wanneer u in dit scherm de pijltjestoets “” bij “Control  
Unit” indrukt, verschijnt de naam van de geselecteerde   
“Bedieningsgroep" of “Groep” op het scherm.

2-1-3 Functie instellen 

� Druk de functietoets van uw keuze in.

Wanneer de geselecteerde binnenunit niet beschikt over 
deze functie, kan u de gekozen functie niet instellen.
De betreffende toetsen kan u ook niet indrukken.

Wanneer er “Operation Controlled” op het display staat,
kan u zelf geen koelen en verwarmen selecteren.

2-1-4 Temperatuur instellen  

� Stel de temperatuur in met de toetsen “” en "”. 
De ingestelde temperatuur verschijnt op het display. 

Bij elke druk op “” of “” verhoogt of verlaagt de  
temperatuurinstelling met stappen van 0,5°C 
(in het Celsius-display) en met stappen van 1°F in 
het  Fahrenheit-display.

Het temperatuurbereik is voor elke functie verschillend. 
Raadpleeg “Instelbereik temperatuur” voor de
temperatuurinstellingen. 

   Temperatuur   Celsius (°C)          Fahrenheit (°f)
Ingestelde temp.  
(Auto, Cool, Dry)

18°C-30°C 64°F - 88°F

Ingestelde temp. 
(Heat)

10°C-30°C 48°F - 88°F

1

Instelling functies 

2
Noot

1

Instelling functies 

Noot

Noot

Bij sommige binnenunits, afhankelijk van  
het type, kan in de verwarmingsmodus, 
geen temperatuur worden ingesteld van  
10°C tot 15°C (48°F to 58°F).

Noot

1

Instelling functies 

Noot

Toelichting
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2-1-5 Ventilator instellen (luchtstroom) 

� Druk op de “Fan” toets.

Vijf snelheidskeuzes: “Auto” (automatisch), “High” 
(hoog), “Med” (midden), “Low” (laag) en “Quiet” (stil).

Wanneer de geselecteerde binnenunit niet beschikt over
deze functie, kan u de gekozen functie niet instellen.
De betreffende toetsen kan u ook niet indrukken..

2-1-6 Instelling functievergrendeling

  Bij deze instelling wordt het systeem centraal bediend.
Individuele bediening door de standaard afstands-
bedieningen van de binnenunits is niet mogelijk 
(is vergrendeld).

� Selecteer de functie die u wenst te vergrendelen voor 
de standaard afstandsbediening en druk de toets in.

Er zijn 7 keuzemogelijkheden voor vergrendeling: “All”, “On/
OFF”, “On”, “Mode”, “Temp.”, “Timer” en “Filter”.

Wanneer u geen enkele toets indrukt (display gaat uit),
zijn er geen beperkingen. Overleg met de gebouw- 
beheerder.

Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden met hun betekenis.
Vergrendeling Betekenis

All Alle bedienings functies zijn
geactiveerd of geblokkeerd.

On/Off "Aan/Uit" is geactiveerd of
geblokkeerd.

On “Aan” is geactiveerd of geblokkeerd.

Temp. Temperatuurinstelling is 
geactiveerd of geblokkeerd.

Vergrendeling Betekenis

Mode Werkingsmodus is geactiveerd of 
geblokkeerd.

Timer Timerfunctie afstandsbediening is  
geactiveerd of geblokkeerd.

Filter “Filter” is geactiveerd of geblokkeerd.

2-1-7 Scherm "optionele instellingen" 

� Druk op de “Optional Setting” toets.

Het scherm “Optional Setting” verschijnt. 

1

Instelling functies 

Noot

Noot

1

Instelling functies 

Noot

Noot

Toelichting

1

Optionele instellingen
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2-1-8 Verticale uitblaas instellen (op-en-neer)  

� Stel het verticaal zwaaibereik in met de toetsen  “” en 
“”.

 
1    2    3    4    SWING 

Wanneer de geselecteerde binnenunit niet beschikt over
deze functie, kan u de gekozen functie niet instellen.

In het verticaal zwaaibereik kunnen vier (1 tot 4) uitblaas- 
posities geselecteerd worden. 

2-1-9 Horizontale uitblaas instellen (links-rechts)

� Stel het horizontaal zwaaibereik in met de toetsen “”  
en “”.

 
1  2  3  4  5  SWING 

Wanneer de geselecteerde binnenunit niet beschikt over
deze functie, kan u de gekozen functie niet instellen.

In het horizontaal zwaaibereik kunnen vijf (1 tot 5) 
uitblaasposities geselecteerd worden.

2-1-10 “Economy” instellen

� Druk bij het display Economy op de “On” of “Off” toets.   
De "Economy"-functie is aan- of uitgeschakeld.

Wanneer de geselecteerde binnenunit niet beschikt over
deze functie, kan u de gekozen functie niet instellen.

2-1-11 Antivorstfunctie instellen

� Druk bij het display "Anti Freeze" op de “On” of “Off” toets.
De antivorstfunctie is aan- of uitgeschakeld.

Wanneer de geselecteerde binnenunit niet beschikt over
deze functie, kan u de gekozen functie niet instellen.

De antivorstfunctie beschermt het systeem tegen bevrie-
zing. Wanneer het systeem in de winter (of in koude 
regio's) uitstaat, wordt het door deze functie toch lichtjes
verwarmd zodat leidingen e.d. niet kunnen bevriezen.

1

Optionele instellingen

Noot

Noot

1

Optionele instellingen

Noot

Noot

1

Optionele instellingen

Noot

1

Optionele instellingen

Noot

Noot
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2-1-12 filtersignaal resetten

� Druk bij het display "Filter Sign" op de “Reset” toets.

Wanneer de geselecteerde binnenunit niet beschikt over
deze functie, kan u de gekozen functie niet instellen.

Het filtersignaal licht op wanneer het tijd is om de filter te 
reinigen. Het tijdsinterval wordt ingesteld op de binnenunit.
Reset het signaal als de filter gereinigd is.

2-1-13 Testfunctie 

� Druk bij het display "Test Operation" op de “Start” toets.

De geselecteerde binnenunit start in testfunctie.

De testfunctie kan op de twee volgende manieren 
gereset worden: 
 Automatische reset na 60 minuten.
 Reset door "stop"-toets.

2-1-14 “speciale status” controleren van een groep binnenunits 

� De actuele speciale status van het systeem staat op  
het scherm “Optional Setting” bij “Special State”.

Onderstaande vermeldingen zijn mogelijk op het scherm “Special State”:
Mogelijke vermeldingen               Betekenis 
Stand by (Defrost) Ontdooicyclus bezig 
Stand by (Oil Recovery) Olierecuperatie bezig  
Under Maintenance Systeem in onderhoudsfunctie. De units kunnen niet bediend worden.
Master indoor unit Deze binnenunit kan koelen en verwarmen selecteren.
Master controlled (indoor unit)                 Deze binnenunit wordt bestuurd door een binnenunit die koelen en verwarmen kan selecteren.

Outer controlled (indoor unit)
Deze binnenunit wordt bestuurd door een buitenunit die koelen en verwarmen
kan selecteren.

Test Operation Testfunctie 
Mode Mismatch Andere werkingsfunctie
Automatic Addressing Automatische adresseringsfunctie

1

Optionele instellingen

Noot

Noot

1

Optionele instellingen

Noot

Toelichting

1

Optionele instellingen

Toelichting
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2-1-15 Optionele instellingen beëindigen 

� Als u klaar bent, drukt u op "OK".

De instellingen worden uitgevoerd. 
Het venster “Optional Setting” sluit. 

2-1-16 Functie-instellingen beëindigen

� Als u klaar bent, drukt u op “OK“.

De instellingen worden uitgevoerd. 
Het venster “Monitor Mode” opent. 

2-1-17 Display “Gebruikersinstelling/Historiek” 

  Ga van het scherm “Monitor Mode” naar het scherm
“User Setting/History”.

� Druk de toets “Setting” in.

Wanneer er geen paswoord ingesteld is om toegang te 
krijgen tot de gebruikersinstellingen, komt u rechtstreeks
in het scherm “User Setting/History”.

 Het scherm "User setting/ History password Verification” 
opent.

� Toets uw paswoord in ter registratie. 

1

Optionele instellingen  

1

Instelling functies 

1

Monitorfunctie (Iconen)

Noot

2

Gebruikersinstelling / Historiek paswoordverificatie
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 Het scherm “User Setting/History” opent.

Er zijn 3 menutoetsen in dit scherm:  “System Setting”,  
“Preference” en “History”.

2-1-18 Scherm "programmainstelling"

  Ga van het scherm “Monitor Mode” naar het scherm  
“Schedule Setting”.

� Druk de toets “Schedule” in.

Wanneer er geen paswoord ingesteld is om toegang te
krijgen tot de programminstelling, komt u rechtstreeks 
 in het scherm “Schedule Setting”.

 Het scherm "User setting/ History password Verification” 
opent.

� Toets uw paswoord in ter registratie. 

Het scherm “Schedule Setting” opent.

U kan een jaarkalender instellen, daginstellingen maken en
verschillende andere programmainstellingen in het scherm
“Schedule Setting”.

Gebruikersinstelling / Historiek

Noot

1

Monitorfunctie (Iconen)

Noot

2

Gebruikersinstelling / Historiek paswoordverificatie

Programmainstelling 

Noot
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3 - INSTELLINGEN 
 systeeminitialisatie starten.

� Zet de touchpanel controller aan.
 Na ongeveer 40 seconden opent het scherm   

“Date and Time Setting" (datum- en tijdinstelling).
 

Begin pas met de initialisatie wanneer het systeem  
volledig geïnstalleerd is en klaar voor opstart.
Voer de installatie uit volgens de procedure in de
installatiehandleiding van de apparatuur.

3-1 Datuminstelling

3-1-1 Basisschermen datuminstelling 

Datum- en tijdinstelling

“Edit” toets

“Execute” toets

“–” toets

“+” toets

Automatische kloksynchronisatie

Standaard fabrieksinstelling. Voer 
begininstelling in.

“OK" of "Send” toets

Datumdisplay 
Tijddisplay
Zomertijd 
“Cancel” toets

Installateurinstelling (Automatische kloksynchronisatie)

Periodiek bijgewerkte datum

“Master” toets

“Disable” toets

“Slave” toets

“OK” toets

“Cancel” toets

Datum- en tijdinstelling

Opmerking
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3-1-2 Actuele datum en tijd instellen 

� Gebruik de toetsen “” en “” om de instellingen te maken.

� Om de ingestelde waarde te verhogen, druk op de “+” toets.
 Om de ingestelde waarde te verlagen, druk op de “–” toets.

De kalender loopt tot en met het jaar 2037.

3-1-3 Instellen datumdisplay 

� Druk bij “Date Format” op de pijltjestoets “”.

U krijgt een lijst van keuzemogelijkheden.  

� Klik de instelling van uw keuze aan.

Bekijk uw keuze op het scherm.  

U kan kiezen uit “Dag/Maand/Jaar”, “Maand/Dag/Jaar” 
of  “Jaar/Maand/Dag”.

3-1-4 Instellen tijddisplay 

� Druk bij “Time Format” op de pijltjestoets “”.

U krijgt een lijst van keuzemogelijkheden. 

� Klik de instelling van uw keuze aan.

Bekijk uw keuze op het scherm. 

U kan kiezen uit “12:00 - 11:59 AM/PM”,  
“00:00-11:59 AM/PM” of “0:00-23:59”.

3-1-5 Instellen zomertijddisplay 

� Druk bij “Summer Time” op de pijltjestoets “”.

U krijgt een lijst van keuzemogelijkheden. 

� Klik de instelling van uw keuze aan.

Bekijk uw keuze op het scherm. 

De tabel hieronder toont de mogelijke instellingen.   

Item Betekenis 
Enable Eén (1) uur vooruit op de actuele tijd*.

Disable       Toont de actuele tijd*.

*Standaard ingesteld tijd.

1
Datum- en tijdinstelling

2 Noot

1

Datum- en tijdinstelling

2
Noot

1

Datum- en tijdinstelling

2

Noot

1

Datum- en tijdinstelling

2

Toelichting
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3-1-6 Instellen automatische kloksynchronisatie

 Tijdinstelling van het systeem   

� Druk in het scherm “Automatic System Clock Adjust-
ment” op de “Edit” toets.
Het scherm voor de automatische kloksynchronisatie  opent. 

� Druk de passende toets in: “Disable”, 
“Master” of “Slave”.

Disable: Automatische kloksynchronisatie niet mogelijk.
Niet beïnvloed door de klokinstelling van de
masterunit.

Master: Automatische klokinstelling masterunit.  
Zet de klok van andere units gelijk met de klok
van de masterunit.

slave:  Past de klok van de masterunit aan aan de  
automatische kloksynchronisatie. 
Eén unit in het systeem is ingesteld als “Master”. 

� Op het scherm verschijnen de dag van de week en de   
tijd.

Wanneer de masterunit ingesteld is, voer dan de instel- 
lingen uit zoals hieronder aangegeven.

� Stel de dag van de week en de tijd in met de toetsen
 “” en “”. 

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

Het scherm voor de automatische kloksynchronisatie sluit. 

• Voorzorgsmaatregel tijdinstelling: Als de klok automatisch
wordt aangepast, kies dan een tijdstip, bv. 's avonds laat,  
wanneer het systeem niet draait en de timer niet ingesteld is.  

3-1-7 De klok manueel aanpassen 

 Wanneer u zelf onmiddellijk de tijdinstellingen
wil maken 

� Ga met de pijltjestoetsen naar het instelscherm en
stel de tijd in met de toetsen “+” en “–”.

� Als de tijd aangepast is, drukt u de toets “Execute” in.

Deze functie is enkel mogelijk wanneer “Master” is ingesteld 
bij de “Master/Slave” instelling in het scherm “automatische 
kloksynchronisatie”.

1

Datum- en tijdinstelling

3

Installateurinstelling (Automatische kloksynchronisatie)

2

4

5

Toelichting

Opmerking

2

1

Datum- en tijdinstelling

Opmerking
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 Het confirmatiescherm "manuele kloksynchronisatie"
opent.

� Druk op “OK”.

  Het scherm “Transferring Data” (gegevensoverdracht) opent.
Na het doorzenden van de gegevens, sluit het scherm. 

Als de tijdinstelling gewijzigd wordt terwijl "Master" is inge-
steld in het scherm “automatische kloksynchronisatie",   
wijzigt de toets "OK" op het scherm "Date and Time 
Setting" in "Send".
Zodra u de "Send" toets indrukt, is de tijd ingegeven en
opent het scherm "manuele kloksynchronisatie". 

3-2 Groepinstelling

Voorzorgsmaatregel groepinstelling: 
Wijzigingen in groepinstellingen beïnvloeden ook de programmainstellingen en de naam en
samenstelling van de bedieningsgroepen. Als wijzigingen gebeuren in groepinstellingen,  
controleer dan eveneens de programmainstellingen.

3-2-1 Basisschermen groepinstelling

Groepinstelling

“Up” toets (omhoog)
“Add” toets (toevoegen)

“New” toets 

“Property” toets (Bedieningsgroep)

“Property” toets (Groep)

Systeemconfiguratie

Lijst bedieningsgroep 

“Down” toets (omlaag)
“Close” toets (sluiten)
“Import Data” toets (gegevens importeren) 
“Export Data” toets (gegevens exporteren)
“Move” toets (verplaatsen)
“Delete” toets (verwijderen)

Manuele kloksynchronisatie

3

Scherm gegevensoverdracht 

Toelichting
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Instelling groepdetails 

“Rename” toets (hernoemen) 

Icoon

Samenstelling groep 

“Change” toets (wijzigen)

“Close” toets

Naam

Instelling bedieningsgroepdetails 

“Rename” toets 

Icoon

Samenstelling bedieningsgroep

“Change” toets

“Close” toets

Naam

Temperatuurinstelling

"Individual Mode" toets

"Lower Limit" toets (ondergrens) 

"Upper Limit" toets (bovengrens) 

"No Limitation" toets (geen begrenzing) 

"OK" toets

"All Mode" toets

"Cancel" toets (annuleren)

3-2-2 Nieuwe groep instellen

 ● Groep creëren 

� Nadat u op het scherm "systeemconfiguratie" “Top” of 
“Group“ geselecteerd heeft, druk u de toets “New” in.
Het scherm "Group Setting" opent (voor instelling van 

         de groepdetails). 

1

Groepinstelling
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  U kan een groephiërarchie samenstellen met 
maximaal 3 niveaus. Alle niveaus samen kunnen 
tot 400 groepen bevatten. 
Tot 800 bedieningsgroepen mogelijk in een groep-   
samenstelling.

Groepsamenstelling:
Telkens een groep wordt ingesteld, wordt de groep- 
samenstelling op het scherm getoond.
Standaardinstelling: enkel “Top” groepen. 

Bedieningsgroep:
Alle geregistreerde bedieningsgroepen in de touchpanel  
controller worden op het scherm getoond.
Bedieningsgroepen die al in een groep geregistreerd 
zijn, zijn op het display gearceerd aangeduid. 

� Druk op de toets “Rename”.

Het scherm “Group Name” opent. 

� Toets de nieuwe groepsnaam in of druk “” en 
selecteer een nieuwe groepsnaam uit de lijst.

Nieuwe naam intoetsen op het klavier:
* Wanneer u “ ” indrukt, kan u het lettertype kiezen  
  uit de lijst. 
* Als u de toets “a/A” indrukt, kan u omschakelen van 
  hoofdletters naar kleine letters en vice versa.
* Met de “Space” toets voegt u een spatie in.  
* Met de toetsen “←” of “→” kan u een karakter op  
  een andere plaats invoegen.  
* Met de toets “BS” (back space) kunt u het voor-   
  liggende karakter verwijderen. 
* Met de toets “CL” verwijdert u alle ingetoetste   
  karakters. 

U kan een naam van max. 12 karakters ingeven.
Langere namen worden niet altijd volledig getoond,
afhankelijk van het scherm. 

� Druk op “OK”.

Het scherm “Instelling groepdetails” opent. 

� Maak uw keuze door het betreffende icoon op het scherm 
aan te klikken. Scroll met de toetsen “” en “”.

� Druk op “Close”.

Het scherm “Groepinstelling” opent.  

Toelichting

2

Instelling groepdetails

3

Groepnaam

4

Toelichting

Toelichting

5
Instelling groepdetails

6



   31

3.
IN

ST
EL

LI
NG

3-2-3 Instellingen van een groep of een bedieningsgroep wijzigen 

 Een groepinstelling wijzigen 

� Klik op het scherm “System Configuration” de groep 
aan waarvan u de instellingen wenst te wijzigen .

� Druk op de toets “Property”.

Het scherm “Group Details Setting” opent. 

Als u een bedieningsgroep geselecteerd heeft, kan u de 
“Property” toets op het scherm “System Configuration”  
niet kiezen.

Wijzigingen in groepinstellingen beïnvloeden ook de 
programmainstellingen.

Een groepsnaam wijzigen  

� Druk op de toets “Rename”.

Het scherm “Group Name (Rename)” opent. 

� Toets de nieuwe groepsnaam in of druk “” en 
selecteer een nieuwe groepsnaam uit de lijst.

  U kan een naam van max. 12 karakters ingeven.
Langere namen worden niet altijd volledig getoond,  
afhankelijk van het scherm. 

� Druk op “OK”.

Het scherm “Group Name (Rename)” sluit. 

Om de wijzigingen af te breken, druk “Cancel”.

Boven-/ondergrens temperatuurinstelling  
binnenunit wijzigen

De in te stellen temperatuur van de binnenunits in 
een groep is begrensd. 

� Druk op “Change”.

 Boven- en ondergrens temperatuurinstelling 
van de binnenunit wijzigt

 Zie paragraaf “3-5-15” voor de instelprocedure. 

*Wanneer u na het beëindigen van de instellingen op "OK" drukt,  
komt u terug in het scherm “Group Details Setting”.

2

Groepinstelling

1

Noot

Opmerking

Instelling groepdetails

3

6

4

Groepnaam (Rename)

5

Toelichting

4

Groepnaam (Change Group Name)

5

Noot
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 De instellingen van een bedieningsgroep wijzigen

� Klik in de lijst “Remote Control Group List” de bedienings- 
groep aan waarvan u de instellingen wenst te wijzigen. 

� Druk onderaan de lijst op “Property”. 

Wanneer uit de lijst “Remote Control Group List” geen 
enkele bedieningsgroep geselecteerd is of anderzijds 
meerdere bedieningsgroepen geselecteerd zijn, kan de
“Property” toets onderaan de lijst niet gekozen worden.

Het scherm “R.C. Group Details Setting” opent. 

De naam van een bedieningsgroep wijzigen

� Druk op de toets “Rename”.

Het scherm “R.C. Group Name (Rename)” opent. 

� Toets de nieuwe bedieningsnaam in of druk “” en 
selecteer een nieuwe naam uit de lijst.

  U kan een naam van maximaal 12 karakters 
ingeven.
Langere namen worden niet altijd volledig getoond,
afhankelijk van het scherm. 

� Druk op “OK”.

Het scherm “R.C. Group Name (Rename)” sluit. 
 De naam van de bedieningsgroep is gewijzigd.

Om de wijzigingen af te breken, druk “Cancel”.

Boven-/ondergrens temperatuurinstelling 
binnenunit wijzigen

De in te stellen temperatuur van de binnenunits   
is begrensd.

� Druk op “Change”.

 Boven- en ondergrens temperatuurinstelling 
van de binnenunit wijzigt

 Zie paragraaf “3-5-15” voor de instelprocedure. 

*Wanneer u na het beëindigen van de instellingen op "OK" drukt,  
komt u terug in het scherm “Group Details Setting”.

Het scherm “Group Setting” opent. 

2

Groepinstelling

1

Noot

Instelling bedieningsgroepdetails  

3

4

Naam bedieningsgroep (Hernoemen)

5

Toelichting

4

Naam bedieningsgroep (Groepnaam wijzigen)

5

Noot

Instelling bedieningsgroepdetails 

6
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3-2-4 Een bedieningsgroep toevoegen aan een groep 

� Klik in het scherm “System Configuration” de groep aan  
waaraan u de bedieningsgroep wil toevoegen.

De selectie kleurt blauw.  

� Kies de bedieningsgroep die u wil toevoegen uit de lijst 
en klik aan. 

De selectie kleurt blauw. 

�  Druk op “Add”.

De bedieningsgroep is nu toegevoegd. 

3-2-5 Een groep of bedieningsgroep verplaatsen binnen dezelfde groep

� Klik in het scherm “System Configuration” de groep of
bedieningsgroep aan die u wil verplaatsen.

De selectie kleurt blauw. 

� Druk “�  Up”     of       “ �  Down”.

3-2-6 Een groep of bedieningsgroep verplaatsen naar een andere groep

� Klik in het scherm “System Configuration” de groep of
bedieningsgroep aan die u wil verplaatsen.

De selectie kleurt blauw. 

� Druk op “Move”.

De in stap 1 geselecteerde groep of bedieningsgroep   
kleurt blauw. 

� Klik de positie aan naar waar u de groep wil verplaatsen.

U kan een groep met maximaal 2 niveaus creëren. 
Het derde niveau is de bedieningsgroep.

U kan in de lijst van de groepconfiguratie scrollen  
met de toetsen “� ” , “”, 
                        “”, en “� ” .

Verplaatsing annuleren
 Druk nogmaals op “Move”.
 Klik dezelfde groep of bedieningsgroep aan.

 Het bevestigingsscherm opent.

2

1

Groepinstelling

3

1

Groepinstelling

2

1
Groepinstelling

2

3
Noot

Toelichting

Toelichting

4

Bevestigingsscherm 
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� Wanneer u op “OK” klikt, wordt de groep verplaatst.

NG: ●

Het scherm “Group Hierarchy exceeded” opent. 

� Druk op “Close”.

Het scherm “Group Hierarchy exceeded” sluit. 

3-2-7 Een groep of bedieningsgroep verwijderen

� Klik op het scherm “System Configuration” de groep aan 
 die u wil verwijderen.

De selectie kleurt blauw. 

� Druk op “Delete”.

Het bevestigingsscherm opent. 

� Als u effectief deze groep wil verwijderen, klikt u “OK”.

De verwijderde groepnaam verdwijnt van het scherm. 

Wanneer de groep verwijderd is, zijn alle configuraties in  
de groep ook verwijderd.

Als u de bedieningsgroep geselecteerd had, wordt deze 
groep direct verwijderd zonder dat u het bevestigings- 
scherm krijgt.

3-2-8 Bestand groepenlijst naar een extern	geheugen wegschrijven

  Steek een USB-stick in de USB-poort.

� Druk op “Export Data”.

Het scherm “Writing data” opent. 

Bestandsnaam wordt weggeschreven in formaat “Gr, date, time”.

 Het scherm “USB Writing complete” opent.

Scherm "groepniveaus overschreden" 

5

1

Groepinstelling

2

3

Bevestigingsscherm Opmerking

Noot

Groepinstelling

1

Noot

Scherm "Wegschrijven gegevens"
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� Druk op “Close”.

Verwijder de USB-stick.   

3-2-9 Bestand groepenlijst inlezen van een extern geheugen

Steek een USB-stick in de USB-poort.

� Druk op “Import Data”.

Bevestigingsscherm opent.

� Druk op “OK”.

 Het scherm “File Loading” opent.

� Selecteer het te laden bestand.

� Druk op “OK”.

 Het scherm "Reading data” opent.

2

Scherm "Wegschrijven voltooid" 

Groepinstelling

1

2

Bevestigingsscherm 

4

3

Bestand laden 

Scherm "inlezen gegevens" 
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 Het scherm "inlezen voltooid" opent.

� Druk op “Close”.

Verwijder de USB-stick.  

3-2-10 Groepconfiguratiebestand  touchpanel	controller	bewerken met	PC

  Het groepconfiguratiebestand wordt naar een USB-stick geschreven via “Export Data” 
(zie paragraaf 3-2-8). 

Op de computer opent het scherm “Group Setting File     
Making Sheet”.

� Klik het tabblad “Group Setting 1” aan.

Steek de USB-stick in de PC. 

� Druk op “Import data”.

� Selecteer het bestand in het tabblad “Group Setting 1”.

Als u op deze manier gegevens bewerkt en opnieuw   
inleest in de touchpanel controller, moet u met de 
volgende punten rekening houden.
Aangezien de gegevens van de geregistreerde binnenunit 
overschreven zijn bij het opnieuw inlezen, dient u volgende  
gegevens nogmaals te bevestigen:

* Programmainstellingen 

In onderstaand geval krijgt u bij het inlezen in de touch-  
panel controller de melding NG (niet OK), ook al gaf "File 
Making Sheet" aan dat alles OK was:

* Wanneer de ingelezen gegevens het adres van een  
  bedieningsgroep bevatten die niet bestaat in de   
  touchpanel controller.

5

Scherm "inlezen voltooid" 

1

3

2

Opmerking

Opmerking
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Groepinstelling 1

De in de touchpanel controller geregistreerde groepen   
worden getoond in het tabblad Group Setting 1.

� Bewerk de 3 items “Address”, “RCG Name”, en “Icon 
Data”.

Instelbare items 
Adres koelcircuit 
 

Om het adres van het koelcircuit in te stellen 
(0-99).

Adres binnenunit Adres van de binnenunit instellen (0-63).

Naam bedieningsgroep
Naam bedieningsgroep ingeven, 
maximaal 12 karakters.

Gegevens iconen
Icoonnummer (0-99) ingeven, te selecteren
uit de iconenlijst.

Ingeven adres 
A B C

1 Group Setting File Making Sh
2
3
4  Address  RCG Name
5 1 0_0 Cafe
6 2 0_1 Cafe
7 3 1_5 Restaurant

Adres
koelcircuit

Adres
binnenunit

Noot: 
    U dient een “_” (laagliggend streepje) in te toetsen tussen 

het adres van het koelcircuit en dat van de binnenunit.

� Als u klaar bent, drukt u op “Check”.

Nadat u “Check” heeft aangeklikt, wordt er automatisch gecontroleerd of er fouten zitten in de ingevoerde
gegevens. Een eventuele foutmelding wordt getoond. Als er geen fouten zijn, wordt het bestand uitgevoerd.

Foutmelding Probleem 
Entered data error. Address is duplicated. Enter correct  
data.

Dubbele adresinvoer.

Entered data error. The address is blank or 400 or more 
are entered. Enter correct data.

Geen adres ingevoerd of meer dan 400.

Entered data error. RCG Name is 12 or more characters.  
Enter correct data.

Naam van de bedieningsgroep telt meer dan 12 karakters.

Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is  
entered at Icon Data. Enter correct data.

Geen icoonnummer ingevoerd of een ander nummer dan van 0 tot 99.

Entered data error. The format of address is different.
Enter correct data.

Het adresformaat is niet correct.

 Het scherm “Check finished” opent en de melding is 
bevestigd.

� Druk op “OK”.

� Selecteer het tabblad “Group Setting 2”.

1

4

2 Toelichting

Toelichting

Toelichting

Controle beëindigd

3
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Groepinstelling 2

De in de touchpanel controller gecreëerde groep  
wordt getoond in het tabblad Group Setting 2“.

� Bewerk de 4 items “Directory”, “Group Name”, “Icon 
Data” en “Address”.

Directory

De hiërarchische structuur, de niveaus.
Weergegeven door  of _.  is het eerste niveau,  
 het tweede.
: Groepnummer 1e niveau.

“0”:Top
“1 to 400”:Groepnummer.
: Groepnummer 2e niveau.

“_1 to 400”: Groepnummer.
*Hiërarchische structuur tot 2 niveaus.
*Totaal aantal groepen tot max. 400.

Group 
Name

De groepnaam.
U kan tot 12 karakters ingeven.

*Groepnaam is niet nodig bij 0.
*Als het groepnummer van het 1e niveau gekopieerd wordt, 
wordt enkel de groepnaam van de hoogste rang ingegeven.

Icon Data

Icoonnummer van de groep.
Icoonnummers 0-99.

*Icoonnummmer is niet nodig bij 0.
*Als het groepnummer van het 1e niveau gekopieerd wordt, 
wordt enkel het icoonnummer van de hoogste rang ingegeven.
*Zie tabel met iconen op het aparte blad.

Address
Het adres van de bedieningsgroep.

*Enkel het adres van de bedieningsgroep, gebruikt in “Group 
Setting 1”, kan ingegeven worden. *Adressen van bedienings-
groepen kunnen niet in dezelfde groep gekopieerd worden.

4
2

1

Toelichting
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Voorbeeld van het opzetten van een structuur bij Group Setting 2.

1) Een structuur opzetten bij Group Setting 2, gebaseerd op 
het installatievoorbeeld hiernaast van een gebouw met 
drie verdiepingen.

0_4
0_5

0_6
0_7

0_0

0_1, 0_2
0_3

1_4
1_5

1_0
1_1

2_0, 2_1
2_2, 2_3 2_4

2_5

2_6
2_7

1_6
1_7

1_2
1_3

Installatievoorbeeld

RCG

Restaurant
Lobby

1f

2f

3f

Office	B

Cafe 2

Office	A

Cafe 1

Office	C
Office	D

Cafe 3

Office	F

Office	E

    Regels voor het opzetten van een structuur. 
0 kan niet ingesteld worden in een groep.

Directory Group Name Icon Data Address
0

1 1F 8 0_0

1_1 Restaurant 65 0_1 0_2

0

1_2 Cafe 1 52 0_4 0_5

Er kunnen geen verschillende groepen gemengd worden. 
Directory Group Name Icon Data Address

0

1 1F 8 0_0

1_1 Restaurant 65 0_1 0_2

2_1 Office A 9 1_0 1_1

1_2 Cafe 1 52 0_4 0_5

Eerst moet een groep van het 1e niveau ingesteld worden. 
(Een 2e niveau kan pas ingesteld worden na het 1ste 
niveau).

Directory Group Name Icon Data Address
0

2_3 Office A 9 1_0 1_1

2_1 Office B 9 1_2 1_3

2 2F 8

2_2 Office C 9 1_4 1_5

3) Group Setting 2

2) De configuratie hieronder geeft de  
de groepinstelling die u rechts (3) ziet. 

3

4

13

12

1

2

11

14

Niveau 1                 Niveau 2      Niveau 3
0:Top

RCG

Group

Lobby
 [0_0]

1:1F

3:3F

Restaurant
 [0_1]

Restaurant
 [0_2]
Restaurant
 [0_3]

Cafe 1
 [0_4]

Cafe 1
 [0_5]

Office F
 [2_0]

Office F
 [2_1]

Office F
 [2_2]

Office F
 [2_3]

Cafe 3
 [2_4]

Cafe 3
 [2_5]

Office F
 [2_6]

Office F
 [2_7]

1_1 Restaurant

1_2 Cafe 1

Line No.3_1 Office E

3_2 Cafe 3

3_3 Office F

Toelichting
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� Wanneer u klaar bent, drukt u op “Check”.

Nadat u “Check” heeft aangeklikt, wordt er automatisch gecontroleerd of er fouten zitten in de ingevoerde
gegevens.
Als er geen fouten zijn, verschijnt er "Check OK" op het scherm.

Foutmelding Probleem 
Entered data error. Group name is 12 or more charac-
ters.Enter correct data.

De groepnaam bestaat uit meer dan 12 karakters.

Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is 
entered at IconData.Enter correct data.

Geen icoonnummer ingevoerd of een ander nummer dan van 0 tot 99.

Entered data error. Data entered at Address is not en-
tered at "Group Setting1"sheet. Enter correct data.

Voer geen gegevens in die u bij Address in “Group Setting 1” hebt ingevoerd.

Entered data error. Blank or a number other than 1-400 
is entered at Directory. Enter correct data. 

Geen nummer ingevoerd bij Directory of een ander nr. dan van 1 tot 400.

Entered data error. Address is duplicated in the same 
Group. Enter correct data.

Dubbele adresinvoer in dezelfde groep.

Entered data error. Directory is duplicated in second 
hierarchy. Enter correct data.

Directory is gekopieerd in 2e  niveau.

Entered data error. The format of Directory is different. 
Enter correct data.

Directoryformaat is niet correct.

Het scherm “Check finished” opent en de melding
is bevestigd.

� Druk op “OK”.

� Druk op “Export Data”.

Kies op het volgende scherm hoe u de gegevens wil bewaren. 

� Neem USB-stick.

Om de gegevens in de touchpanel controller in te lezen,  
dient u alles steeds via “Export Data” op te slaan.

� Druk op “OK”.

Het scherm “Save finished” sluit. 

Toelichting

Controle beëindigd

3

5

Toelichting

Opslaan beëindigd 

6
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3-3 Programmainstelling 

3-3-1 Basisschermen programmainstelling

Programmainstelling 

Current Schedule (actuele programma) 

“Up” toets

“Down” toets
“Copy” toets
“Rename” toets
“New” toets
“Delete” toets
On/Off toets

Schedule Units Setting (units in het programma) 

Schedule list (lijst programma's) 

“Close” toets

Units in het programma

“Cancel” toets
Geprogrammeerde units

Lijst van units 

Programmanaam

“OK” toets
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Kalender (Kalenderinstelling)

“Close” toets

“Next” toets
“Back” toets

“Edit” toets

Programmaschema

Toets kalenderinstelling 

Kalender (Gebruikersinstelling)
“Custom Setting” toets (gebruikersinstelling) 

“Close” toets

Programmaschema

“Edit” toets
“Down” toets
“Up” toets
“Del” toets
“Edit” toets
“Add” toets

Instelling programmaschema

“Copy” toets

Toets programmaschema

“Paste” toets

“Add” toets
“Edit” toets
“Delete” toets

“Close” toets
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Instelling functies 

Temperatuurinstelling 
Functie
Werking 

Functievergrendeling 

“OK” toets

Werkingsduur 

“Hold” toets

“Cancel” toets

Gebruikersinstelling 

“OK” toets

“Cancel” toets

Datum

Dag van de week

Programmanaam 
Programmaschema
Maand

Week

Jaarlijks / Eenmaal

3-3-2 Een nieuw programma instellen 

� Druk op het scherm “Schedule Setting” op “New”.

Een toetsenbord verschijnt op het scherm. 

U kan tot 30 programma's creëren. Na 30 programma's 
kan u de toets “New” niet meer indrukken.

Lijst programma's :
Toont alle ingestelde programma's.
Lijst units in het programma :
Toont de units uit het programma.
Actueel programma :
Toont het actuele programma.

Programmainstelling

1

Lijst units in het programma 

Actueel programma 
Lijst programma's 

Noot

Toelichting
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Bij de initialisatie is de programmalijst leeg. 

� Toets de programmanaam in.

Consulteer paragraaf “3-2-2” om te weten hoe het 
toetsenbord werkt.

U kan een programmanaam van maximaal 24 karakters  
ingeven.
Langere namen worden niet altijd volledig getoond,
afhankelijk van het scherm.

� Druk op “OK”.

De programmanaam is geregistreerd en het scherm    
“Schedule Setting” opent.

In paragraaf 3-3-7 vindt u meer uitleg over hoe u    
programma's instelt.

3-3-3 Programmainstelling activeren/deactiveren 

� Klik in de programmalijst de programmanaam aan 
waarvan u de instellingen wenst te veranderen. 

De selectie kleurt blauw. 

� Druk op “On/Off”.

Wanneer de status van het programma op “On” staat, 
worden de instellingen uitgevoerd. Staat de status op
“Off” dan worden ze niet uitgevoerd.

Bij een nieuw ingesteld programma staat de status 
standaard op “Off”.

3-3-4 Programmanaam wijzigen 

� Klik in de programmalijst de programmanaam aan 
die u wenst te veranderen. 

De selectie kleurt blauw. 

� Druk op “Rename”.

Een toetsenbord verschijnt op het scherm. 

� Toets de nieuwe naam in of druk op “” en selecteer 
een naam uit de lijst op het scherm. 

Noot
Programmanaam 

2

3

Noot

Toelichting
Programmainstelling

Noot

Programmainstelling

1

2 Opmerking

Noot

Programmainstelling

1

2
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Consulteer paragraaf “3-2-2” om te weten hoe het 
toetsenbord werkt.

U kan een programmanaam van maximaal 24 karakters 
ingeven”.
Langere namen worden niet altijd volledig getoond,
afhankelijk van het scherm.

� Om de nieuwe naam te bevestigen, drukt u op “OK”. 

Het scherm “Schedule Setting” opent en toont de  
nieuwe naam.

3-3-5 Een programma kopiëren
 

� Klik in de programmalijst de programmanaam aan 
die u wenst te kopiëren. 
De selectie kleurt blauw. 

� Druk op “Copy”.

De programmanaam is gekopieerd en het scherm   
“Change Schedule Name” opent. 
 

Er zijn nu twee programma's met dezelfde naam.  

Consulteer paragraaf “3-2-2” om te weten hoe het 
toetsenbord werkt.

3-3-6 Een programma verwijderen

� Klik in de programmalijst de programmanaam aan 
die u wenst te verwijderen.

De selectie kleurt blauw. 

� Druk op “Delete”.

Het bevestigingsscherm opent. 

� Wanneer u op “OK” drukt, is het programma 
verwijderd.

Als u op “Cancel” drukt, wordt het programma niet  
verwijderd en sluit het bevestigingsscherm. 

Programmanaam 

3

4

Noot

Toelichting

Programmainstelling

1

2 Noot

Noot

Programmainstelling

1

2

3

Bevestigingsscherm 

Noot
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3-3-7 Groep of bedieningsgroep instellen in een programma

 Units wijzigen in de programmalijst. 

�  Klik in de programmalijst de programmanaam aan 
die u wenst te wijzigen.

� Druk bij “Scheduled Units Setting” op “Edit” .

Scherm “Scheduled Units Setting” opent. 

� Klik in de lijst van units de groep of bedieningsgroep aan 
die u wenst te bewerken. 

De selectie kleurt blauw. 

� Druk op “Add”.

De namen van de groepen of bedieningsgroepen die   
u toegevoegd heeft worden weergegeven in de lijst 
links op het scherm. 

� Druk op “OK”.

De instellingen worden geregistreerd en het scherm   
"programmainstelling" opent. 

Groepen combineren: 
Volgende combinaties zijn mogelijk: 

* Combinatie van verschillende enkelvoudige bedieningsgroepen   
  (single A, single B)
* Enkelvoudige bedieningsgroep en groep (single A, groepen A+B) 
* Enkelvoudige bedieningsgroep en groep (single A, groepen B+C) 

Volgende combinaties zijn niet mogelijk:

A

A A

A

A B

C C

A B B C

B C B C

GroepBedieningsgroep

* Combinatie van dezelfde enkelvoudige bedieningsgroepen (single A, single A) (single C, single C) 
* Combinatie van dezelfde groepen (groepen B+C, groepen B+C) 

Om de instellingen te annuleren, druk op “Cancel”.

U kan de volledige lijst op het scherm bekijken door te scrollen met onderstaande toetsen: 
“� ” , “” , “” , “� ” 

Alle ingestelde units en groepen die in de touchpanel controller geregistreerd zijn, vindt u terug in de
lijst (zie stap 3).

Wanneer u units in een groep wil onderbrengen, kunt u het scherm vergroten door op “+” te klikken naast “Group Name”.

Programmainstelling

1

2

Instelling units i/h programma

3

Lijst van units

Units in het programma

4
5

Opmerking

Noot

Noot

Noot

Noot
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3-3-8 Een groep binnenunits verwijderen uit een programma

 Units verwijderen uit de programmalijst. 

� Klik in de programmalijst de programmanaam aan  
die u wenst te verwijderen.

� Druk bij “Scheduled Units Setting” op “Edit” .

Scherm “Scheduled Units Setting” opent. 

�  Klik in de lijst van units de groep of bedieningsgroep aan 
die u wenst te verwijderen. 

De selectie kleurt blauw.
 

� Druk op “Delete”.

De namen van de groepen of bedieningsgroep  
zijn verwijderd.

� Druk op “OK”.

De instellingen worden geregistreerd en het scherm   
"programmainstelling" opent. 

3-3-9 Een nieuw bedieningsschema instellen 

� Klik in de programmalijst de programmanaam aan
waarvoor u een schema wil instellen. 

� Druk bij “Current Schedule” op “Edit”. 

De kalender opent. 

Instelprocedure:
 Stel het bedieningsschema in.  

(Maximum 8 soorten)
→ • Instelling bedieningsschema “3-3-10”
 • Bedieningsinstelling “3-3-10”
 Selecteer het ingestelde programmaschema uit één   

van de 2 methodes.
→ • Kalenderinstelling “3-3-13”
 • Gebruikersinstelling “3-3-13”

� Druk op “Edit”.

Het scherm “Schedule Pattern Setting” opent. 

Programmainstelling 

1

2

Instelling units i/h programma

3

4
5

Programmainstelling 

2

1

Toelichting

Kalender (Kalenderinstelling)

3
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Hieronder vindt u bij wijze van voorbeeld  
de instelling van programmaschema [C].

� Klik het programmaschema aan dat u wil instellen. 
Druk op schema “C”.

� Druk op “Add”.

Het scherm “Operation Setting” opent.

Maak volgende instellingen:
In te stellen items op het scherm “Bedieningsinstelling” 
 Start- of stoptijd: Uur en minuten, AM of PM.
 Werking: “ON”, “OFF” en “Hold*”
 Functie: “Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan”, “Heat”, 

en “Hold*”
 Temperatuur:  

Verwarming: 10°C tot 30°C 
Overige: 18°C tot 30°C, of “Hold*”

 Functievergrendeling:
Alle functies, Aan, Aan/Uit, Temperatuurinstelling, 
Werkingsmodus, Timervergrendeling (Timer-
vergrendeling standaard afstandsbediening),
Reset filteralarm (Reset filteralarm standaard afstands-
bediening), “Hold*”.
Bij elke functie, behalve bij “Filter” of "Hold", dient u te 
kiezen tussen vergrendeling instelling of niet.   
Wanneer echter “All” vergrendeld is, kunnen geen 
andere instellingen (“On/Off”, “On”, “Mode”, “Temp”, 
“Timer” en “Filter") gemaakt worden. Als “On/Off” ver- 
grendeld is, kan “On” niet ingesteld worden. Vergrendel
daarom “All” niet.

*Waneer “Hold” geselecteerd is, blijft de unit functioneren volgens de 
instellingen van het schema.

U kan tot 20 items per dag instellen bij “Bedieningsinstelling”.

Een schema is ingesteld van 00u00 tot 23u59. 
Wanneer u instellingen wil maken die deze tijdspanne 
overschrijden,creëer dan een apart schema of maak 
een instelling voorbij 00u00.

� Druk na de instelling op “OK”.

Het scherm “Schedule Pattern Setting” opent. 

Instelling programmaschema 

4

5

Bedieningsinstelling 

6

Instelvoorbeeld : Start in koeling, 26°C,
om 8u00 's morgens, geen vergrendeling 
afstandsbediening.

Time 08:00 AM

Operation On

Mode Cool

Set Temp. 26.0°C

R.C. Prohibition  All → 

 On/Off →  On → 

 Mode →  Temp → 

 Timer →  Filter → 

Instelvoorbeeld : Wijzig de ingestelde
temperatuur in 28°C om 3u00 's middags.

Time 03:00 PM

Operation Hold

Mode Hold

Set Temp. 28.0°C

R.C. Prohibition Hold

Toelichting

Toelichting

Noot

Toelichting
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3-3-10 Een bedieningsschema wijzigen

Hieronder vindt u bij wijze van voorbeeld 
het wijzigen van schema [C].

� Druk op “Edit”.

Het scherm “Schedule Pattern Setting” opent. 

� Klik schema “C” aan.

� Druk op “Edit”.

Het scherm “Operation Setting” opent. 

 Bedieningsinstellingen wijzigen.

� Druk na het instellen op “OK”.

De wijzigingen worden uitgevoerd en het scherm   
“Schedule Pattern Setting” opent.

Een programmaschema kopiëren . 
Alle timerinstellingen van een schema kunnen
gekopieerd worden naar een ander schema.

� Selecteer het schema dat u wil kopiëren (A) .

� Druk op “Copy”.

� In het vakje “Copy/paste” verschijnt “A".

� Selecteer het schema waarnaar u "A" wil kopiëren (C).

� Druk op “Paste”.

� Druk op “OK”.

Het schema is gekopieerd. 

Kalender (Kalenderinstelling)

1

Instelling programmaschema

2

3

Bedieningsinstelling

4

Instelling programmaschema
1

5

3

2

4

Bevestigingsscherm 

6
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3-3-11 Een bedieningsschema verwijderen

� Druk op “Edit”.

Het scherm “Schedule Pattern Setting” opent. 

� Klik het schema aan dat u wenst te verwijderen.  

� 
Klik in de programmalijst het bedieningsschema aan
dat u wil verwijderen.

De selectie kleurt blauw.
 � Druk op “Delete”.

Het bevestigingsscherm opent. 

� Druk op “OK”.

Het geselecteerde schema is verwijderd. 

3-3-12 Een bedieningsschema instellen

 Via de kalender.

� Druk op “Calendar Setting”.

� Selecteer het jaar/de maand met de toetsen
“Back” of “Next”.

U kan geen eerdere maand selecteren dan de actuele  
maand. Daarnaast kan u de elf volgende maanden  
selecteren. 

� Klik het in te stellen programmaschema aan.

� Ingesteld wanneer u de dag of dag van de week die u  
wenst in te stellen, is aangeklikt. 

Kalender (Kalenderinstelling)

1

Instelling programmaschema 

2

3

4

5

Bevestigingsscherm

Kalender (Kalenderinstelling)

1

2
3

4

Noot
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Telkens u op het kalenderscherm de 
dag of dag van de week aanklikt, wijzigt  
het scherm zoals hiernaast weergegeven.

Schermvoorbeeld                     Instelling 

A Annual 
Het geselecteerde programma 
wordt elk jaar uitgevoerd.

(A) One Time 
Het programma wordt enkel het
geselecteerde jaar uitgevoerd.

Leeg No Schedule Geen schema

 Via de datum.  
(Gebruikersinstelling)

� Druk op “Custom Setting”.

Het scherm “Custom Setting” opent. 

� Selecteer het programmaschema en 
druk op “Add".

Volgende instellingen kunnen gemaakt worden in het
scherm "Gebruikersinstelling".
 Jaar: jaarlijks, slechts één jaar
 Maand: elke maand, slechts één maand
 Dag: elke dag, slechts één dag
 Week: elke week, één bepaalde week
 Dag van de week: elke week, elke bepaalde dag

� Druk na het instellen op “OK”.

De instellingen worden uitgevoerd en de lijst met  
gebruikersinstellingen opent.

De waarde ingegeven in de lijst gebruikersinstellingen komt 
op het scherm en het programmaschema op de kalender.

 Toegevoegd aan de lijst met gebruikersinstellingen.

Toelichting

Kalender (Kalenderinstelling)

1

Kalender (Gebruikersinstelling)           Programmaschema 

2

Toelichting

Gebruikersinstelling

3

Noot

Kalender (Gebruikersinstelling)

Lijst gebruikersinstellingen
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3-3-13 Gebruikersinstellingen wijzigen 

� Druk op “Custom Setting”.

De lijst met gebruikersinstellingen verschijnt op het scherm.

� Selecteer de lijst waarin u instellingen wil wijzigen en
druk op "Edit". 

De instellingen wijzigen op het scherm  
gebruikersinstellingen.

� Nadat de instellingen gewijzigd zijn, drukt u op “OK”.

De wijzigingen worden uitgevoerd en de lijst met  
gebruikersinstellingen verschijnt op het scherm.

Als u “Cancel” aanklikt, worden de instellingen onderbroken
en sluit het scherm “Custom Setting”. U keert terug naar 
de lijst met gebruikersinstellingen.

Een programmaschema wijzigen 

� Selecteer bij “Schedule Pattern” de lijst die u wil
wijzigen.

� Selecteer het programmaschema dat u wil wijzigen.

� Klik de geselecteerde lijst nogmaals aan.

Deze is nu gewijzigd. � .

Kalender (Kalenderinstelling)

1

Kalender (gebruikersinstelling)

2

Gebruikersinstelling

3

Noot

Gebruikersinstelling

2

1

3
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3-3-14 Een daginstelling verwijderen 

� Druk op “Custom Setting”.

De lijst met gebruikersinstellingen verschijnt op het scherm. 

� Klik de lijst aan die u wil verwijderen.

De selectie kleurt blauw. 

� Druk op “Del.”.

 Het bevestigingsscherm opent.  

� Druk op “OK”.

De geselecteerde lijst is verwijderd. 

Als u “Cancel” aanklikt, worden de instellingen onder-
broken en sluit het scherm “Custom Setting”. U keert 
terug naar de lijst met units.

Kalender (Kalenderinstelling)

1

Kalender (Gebruikersinstelling)

2

3

4

Bevestigingsscherm

Noot



54

3.
IN

ST
EL

LI
NG

3-3-15 Prioriteitsvolgorde gebruikersinstellingen wijzigen  

� Druk op “Custom Setting”.

De lijst met gebruikersinstellingen verschijnt op het scherm. 

� Klik in de lijst de instelling aan waarvan u de prioriteit
wil veranderen. 

De selectie kleurt blauw. 

�  U kan in de lijst scrollen met de toetsen " � Down” 
en “ � Up”.

De instellingen bovenaan de lijst hebben de hoogste 
prioriteit, onderaan de laagste. 

Wanneer de kalenderinstelling (week, dag) en de gebrui-
kersinstelling (jaar, maand, week) elkaar overlappen, is 
de prioriteitsvolgorde als volgt:

Prioriteit Instelling                         Betekenis 

1  Kalenderinstelling                       Dag

2 Gebruikersinstelling                  Alle

3  Kalenderinstelling                       Week

3-3-16 Voorbeeld programmainstelling 

 Voorbeeld van programmainstelling 1 

Maa-Vrij

 8:40~17:30 Werkuren
 12:00~13:00 Lunchpauze 
 17:30~23:00 Overuren
 23:00 Sluiting  

Zat Vrije dag 
Zon Vrije dag 
Vakantie (1 januari) 
(25 december)

Vrije dag 

Klantspecifieke dag (4e vrijdag)
 8:40~17:30 Werkuren
 12:00~13:00 Lunchpauze 
  17:30 Sluiting

1. Instelling programmaschema, bedieningsschema 

Instelling programmaschema 

� Druk bij "Schedule Pattern" op “Edit”. 
Zie paragraaf “3-3-10” en stel de programma's in  
van A tot H zoals weergegeven in de tabellen op 
de volgende pagina.

Kalender (Kalenderinstelling)

1

Kalender (Gebruikersinstelling)

2

3

Noot

Noot

Programmainstelling 

Programma 1

Kalender (Kalenderinstelling)

1
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Programmaschema “A”

Time On/Off Mode Temp R.C.
Prohibition

 8:40 On Cool 26°C Hold
 12:00 Hold Hold 28°C Hold
 13:00 Hold Hold 26°C Hold
 17:30 Hold Hold 28°C Hold
 23:00 Off ── --°C ──

Programmaschema “B”

Time On/Off Mode Temp R.C.
Prohibition

 8:40 On Heat 24°C Hold
 12:00 Hold Hold 22°C Hold
 13:00 Hold Hold 24°C Hold
 17:30 Hold Hold 22°C Hold
 23:00 Off ── --°C ──

Programmaschema “C”

Time On/Off Mode Temp R.C.
Prohibition

 8:40 On Cool 26°C Hold
 12:00 Hold Hold 28°C Hold
 13:00 Hold Hold 26°C Hold
 17:30 Off ── --°C ──

Programmaschema “D”

Time On/Off Mode Temp R.C.
Prohibition

 8:40 On Heat 24°C Hold
 12:00 Hold Hold 22°C Hold
 13:00 Hold Hold 24°C Hold
 17:30 Off ── --°C ──

Programmaschema “H”

Time On/Off Mode Temp R.C.
Prohibition

Geen instelling 
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2. Programmaschema's toewijzen 

De programmaschema's kunnen op 2 manieren worden toegewezen.

Kalenderinstelling 

� Druk op “Calendar Setting”. 
Hieronder vindt u de programmaschema's.

Kalender Schema

Juni-Sept. Maa-Vrij Schema “A"

Okt.-Mei Maa-Vrij  Schema “B”

1 januari + zat, zon  Schema “H”

Gebruikersinstelling

� Druk vervolgens op “Custom Setting”.

De lijst met gebruikersinstellingen verschijnt op het scherm. 

� Druk op “Add”.
 Zie paragraaf “3-3-14” en stel in zoals aangegeven in de

tabel hieronder. 

Items Schema Jaarlijks/Eenmaal Maand Week Dag v/d week

Instelling C Jaarlijks Maandelijks Week-4e week Dag -Vrij

Items Schema Jaarlijks/Eenmaal Maand Week Dag v/d week

Instelling D Jaarlijks Maandelijks Week-4e week Dag -Vrij

Items Schema Jaarlijks/Eenmaal Maand Week Dag v/d week

Instelling H Jaarlijks Maandelijks-10 Week-2e week Dag -Maan

(Voorbeeld) Stel in de zomer schema C prioritair in en in de winter schema D.

De programmaschema's kunnen dus op 2 manieren toegewezen worden. 

Kalender (Kalenderinstelling)

2

Kalender (Gebruikersinstelling)

3

4

Toelichting
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3-4 Paswoordinstelling

3-4-1 Basisschermen paswoordinstelling

Paswoordinstelling

Operation Setting Password (bedieningsinstelling) 

“Change Password” toets

“Change Setting” toets (instelling wijzigen)

“Change Setting” toets

“Change Password” toets (paswoord wijzigen) 

Gebruikersinstelling / Paswoordhistoriek 

“Close” toets

Gebruikersinstelling / Historiek Paswoordverificatie

Gebruikersinstelling/Paswoordhistoriek of 
Paswoord bedieningsinstelling

3-4-2 Toegangsrechten beheren

Open in het scherm “Monitor Mode” het scherm  
voor het instellen van het paswoord. 

� Druk op “Setting”.

Het scherm “Gebruikersinstelling / Historiek” opent. 

In het scherm “Gebruikersinstelling/Historiek” ziet u 3  
menu's: “System Setting”,“Preference” en “History”.

Monitorfunctie (Iconen)

1

Noot
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� Druk op “System Setting”.

Het scherm “Systeeminstelling” opent. 

In dit scherm vindt u 5 menu's: “Date / Time Setting”,  
“Group Setting”, “Schedule Setting”,  
“Password Setting” en “Installer Setting” .

� Druk op “Password Setting”.

Het scherm “Paswoordinstelling” opent. 

� Druk vervolgens op “Change Setting”. 

Er verschijnt een toetsenbord op het scherm.

 

In het scherm “Paswoordinstelling” ziet u de volgende 3 
items: “All”, “Schedule Setting” en “Group Setting”.  

Voor drie instellingen wordt een paswoord gevraagd: 
voor de installateursinstelling, voor gebruikersinstelling/  
historiek en voor de bedieningsinstelling.

� Voer het paswoord in. 

Het standaard ingestelde paswoord is “VRFVRF”. 

� Druk op “OK”.

Het scherm voor het wijzigen van het paswoord opent. 

� Druk bij elk van de 3 items op “Do Not Require” (niet  
vereist) of op “Require” (vereist).  

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

De instellingen worden bewaard en u komt terug in het 
scherm voor het ingeven van het paswoord.

Wanneer u bij één van de drie items "Require" heeft aan-
geklikt, is een paswoord vereist om toegang te krijgen tot 
dat item.

Wanneer “All” ingeschakeld is, kan van elke functie
het paswoord niet ingesteld worden.

Gebruikersinstelling / Historiek

2
Noot

Systeeminstelling

3

Paswoordinstelling

4

Noot

Noot

Gebruikersinstelling / Historiek Paswoordverificatie

5

6

Noot

Paswoordinstelling

7

8

Noot

Noot
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3-4-3 Gebruikerspaswoord wijzigen 

� Druk op “Change Password”.

Er verschijnt een toetsenbord op het scherm. 

� Voer het oorspronkelijke paswoord in. 

� Druk op “OK”.

Er verschijnt een toetsenbord op het scherm.  

� Toets het nieuwe paswoord in. 

� Druk op “OK”.

Het scherm “Gebruikersinstelling / Historiek Paswoord- 
verificatie" opent.

� Voer nogmaals het nieuwe paswoord in (stap 4).

� Druk op “OK”.

Het scherm “Paswoordinstelling” opent. 

� Als u klaar bent, drukt u op “Close”.

De instellingen worden bewaard en u komt terug in het  
scherm “Systeeminstelling”.

Als u uw paswoord vergeet, kan u geen gebruikers-
instellingen meer maken. 
Noteer daarom steeds ergens uw paswoord.
Wanneer u uw paswoord niet meer kent, contacteer 
dan uw dealer.

Paswoordinstelling

1

Gebruikersinstelling / Historiek Paswoordverificatie

2

3
Change User Setting / History Password

4

5

Gebruikersinstelling / Historiek Paswoordverificatie

6

7
Paswoordinstelling

8

Toelichting 



60

3.
IN

ST
EL

LI
NG

3-4-4 Toegangsrechten beheren bedieningsinstellingen

� Druk bij “Operation Setting Password” op “Change Setting”.

Het scherm “Operation Setting Password Verification”  
opent.

Standaard ingesteld op "Invalid".

Stel een ander paswoord in voor de installateursinstelling, 
de gebruikersinstelling/paswoordhistoriek en de 
bedieningsinstellingen.

� Toets het paswoord voor de bedieningsinstellingen in.

Het standaard ingestelde paswoord is “VRFVRF”.

� Druk op “OK”.

Het scherm “Password Setting (Operation Setting)” opent. 

� Druk op “Do Not Require” of op “Require”. 

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.
De instellingen worden bewaard en u komt in het  
scherm "Paswoordinstelling".

Wanneer u in het scherm “Password Setting (Operation Set-
ting)” “Require” hebt aangeklikt, moet u een paswoord
ingeven om toegang te krijgen tot de bedieningsinstellingen.

Een paswoord is vereist wanneer in de Monitorfunctie 
“Operation”, “On” of “Off” is aangeklikt.  
Binnen de 10 minuten na verificatie is geen paswoord 
vereist. Verloopt er meer dan 10 minuten tussen de veri- 
ficatie en het aanklikken van één van deze toetsen, dan 
wordt het paswoord opnieuw gevraagd. 

Paswoordinstelling

1

Noot

Noot

Paswoordverificatie bedieningsinstellingen

2

3

Noot

Paswoordinstelling (Bedieningsinstellingen)

4

5

Noot

Noot



   61

3.
IN

ST
EL

LI
NG

3-4-5 Paswoord bedieningsinstellingen wijzigen 

� Druk bij “Operation Setting Password” op    
“Change Password”.

Het scherm ter verificatie van het paswoord voor de 
bedieningsinstellingen opent.

� Voer het oorspronkelijke paswoord in. 

� Druk op “OK”.

� Toets het nieuwe paswoord in.

� Druk op “OK”.

Het scherm ter verificatie van het paswoord voor de 
bedieningsinstellingen opent.

� Toets nogmaals hetzelfde, nieuwe paswoord in (Stap 4).

� Druk op “OK”.

Het scherm “Paswoordinstelling” opent. 

� Als u klaar bent, drukt u op “Close”.

De instellingen worden bewaard en u komt in het scherm  
"Systeeminstelling". 

Als u uw paswoord vergeet, kan u geen bedienings- 
instellingen meer maken. 
Noteer daarom steeds ergens uw paswoord.
Wanneer u uw paswoord niet meer kent, contacteer 
dan uw dealer.

Paswoordinstelling

1

Paswoordverificatie bedieningsinstellingen

2

3

Paswoord bedieningsinstellingen wijzigen

4

5
Paswoordverificatie bedieningsinstellingen

6

7

Paswoordinstelling

8

Noot
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3-5 Installateursinstelling

3-5-1 Basisschermen installateursinstelling

Installateursinstelling

“Change” toets 

“Register” toets 

“Change” toets

“End” toets

“Error History” toets  

“Change” toets

“Change” toets

“Change” toets

Installateursinstelling (Adresinstelling Touchpanel Controller) 

“Adresinstelling Touchpanel Controller”

“Cancel” toets

“OK” toets

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

“Select” toets

“Select” toets

“Select” toets

“Select” toets

“Select” toets

“Close” toets
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Installateursinstelling (Instelling functies/Instelling externe input)

“All On / All Off” toets

“Pulse” toets

“Not Used” toets

“Edge” toets

“Emergency Stop” toets (noodstop) 

“OK” toets

“Cancel” toets

Installateursinstelling (Instelling functies/Temperatuurinstelling)

Toetsen instelling temperatuurbereik

“OK” toets

“Celsius” toets

“Fahrenheit” toets

“All Mode” toets

“No Limitation” toets
“Individual Mode” toets

“Cancel” toets

Installateursinstelling (Instelling functies/Instelling bedieningsvergrendeling)

“Used” toets

“Not Used” toets

“OK” toets

“Cancel” toets



64

3.
IN

ST
EL

LI
NG

3-5-2 Installateursinstelling

 Een paswoord wordt ingesteld om ongewenste
bediening te voorkomen.

� Voer het paswoord in bij “Installer Setting Password”.

Het standaard ingestelde paswoord is “VRFVRF”.

� Druk op “OK”.

Het scherm “Installateursinstelling” opent. 

Zie paragraaf “3-5-17” voor wijziging paswoord.

3-5-3 Adresinstelling touchpanel controller hoofdunit

� Druk bij “Touch panel controller address setting”
op “Change”.

Het scherm “Touch Panel Controller Address Setting”   
opent.

Wanneer er 2 of meer controllers* geïnstalleerd zijn in 
het systeem, moet u verschillende adressen (nummers) 
instellen. 

*Touchpanel Controller, Networkconvertor (Groepbediening).

� Selecteer een adres van 00 tot 15 en druk op de
bijhorende toets.

� Druk, nadat u de instelling beëindigd heeft, op “OK”.

Het scherm “Installer Setting” opent. 

Installateursinstelling Paswoordverificatie

1

Noot

Noot

Installateursinstelling

1

Opmerking

Installateursinstelling (Adresinstelling Touchpanel Controller)

2

3
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3-5-4 Binnenunits registreren

Registratie binnenunits: 
Wacht minstens 5 minuten nadat u de binnen- en  
buitenunits hebt aangezet vooraleer u met de  
registratie van de binnenunits begint.

� Druk bij “Indoor Unit Registration” op “Register”.

Het registratiescherm opent. 

Het registreren en verwijderen van binnenunits kan  
invloed hebben op groep- en programmainstellingen.
Voer steeds eerst de groep- en programmainstellingen
uit.

In onderstaande tabel vindt u de items die geselecteerd kunnen worden.
Items Betekenis

Lage adresnummers registreren. 3-5-5                               Units worden automatisch geregistreerd in opgaande adresvolgorde van koelsysteem.

Registreren volgens werkingsvolgorde. 3-5-6                 Units worden geregistreerd in werkingsvolgorde van de binnenunits.

Manueel registreren. 3-5-7, 3-5-8, 3-5-9                        Units met specifiek adres worden geregistreerd. Of verwijderd.

Registreren door import externe gegevens. 3-5-10        Registratiegevens binnenunits worden uit een extern geheugen gelezen.

Export gereg. gegevens naar extern geheugen. 3-5-11        Registratiegevens binnenunits worden naar een extern geheugen geschreven.

3-5-5 Binnenunits registreren in adresvolgorde van het koelsysteem 

Binnenunits worden geregistreerd in opgaande 
adresvolgorde.

� Druk op "Select”.

Het bevestigingsscherm opent.   

Wanneer de registratie van de adresvolgorde wordt uit-
gevoerd, worden de actueel geregistreerde binnenunits,  
groepinstellingen, programmainstellingen (unitinstelling)  
en historiek (storingen en werking van de buiten- en   
binnenunits) verwijderd.

� Druk op “OK”.

Het scherm met vermelding “Registratie binnenunits  
bezig" verschijnt.

Installateursinstelling

1

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

Opmerking

Toelichting

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

1

Opmerking

Lage adresnummers registreren

2
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 Als de registratie succesvol verlopen is, verschijnt het 
scherm "Registratielijst binnenunits".

Als er zich een storing/abnormaliteit in het systeem voor-
doet, verschijnt er een foutmelding en stopt de registratie.

Abnormaliteit
Melding abnormaliteit                      Oorzaak 

No outdoor unit Geen buitenunit op hetzelfde koelsysteemadres als binnenunit.

No indoor unit Geen enkele binnenunit op hetzelfde koelsysteemadres als buitenunit.

There is an abnormality in communications. Kan niet communiceren. Er is zelfs geen unit.

There is an abnormality in unit setting.              Abnormaliteit in de instellingen van de unit.

There is an abnormality in RCG address. Abnormaliteit in de adresinstelling van de bedieningsgroep.

No master unit at outdoor units. Er is geen masterunit bij de buitenunits.

Initializing Kan niet uitgevoerd worden omwille van initialisatie bij andere unit.

Specified indoor unit does not exist. Er is geen binnenunit gespecificeerd. 

3-5-6 Binnenunits registreren in werkingsvolgorde

� Druk op “Select”.

Registratielijst binnenunits verschijnt op het scherm. 

� Selecteer uit de lijst het nummer van de bedienings-   
groep waar u de registratie wil aanvangen. 
Bij nieuwe registraties, begin bij nummer 001.

Registratie binnenunits bezig 

Installateursinstelling (Registratie binnenunits) Opmerking

Toelichting

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

1

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

3
2
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Wanneer u een reeds geregistreerde registratie-  
configuratie van een binnenunit wijzigt, selecteer dan 
de binnenunit die u wil wijzigen.
De geselecteerde binnenunit en de nadien geregistreerde 
binnenunits worden verwijderd. 

�  Druk op “Registration Start”.

Het scherm “Registreren volgens werkingsvolgorde” opent. 

� Druk op “OK”.

Het scherm “Performing system check” opent. 

  Na de controle opent u het scherm met de lijst van 
geregistreerde binnenunits (in wachtstatus).   

Als er zich een storing/abnormaliteit in het systeem voor-
doet, verschijnt er een foutmelding en stopt de registratie.
Zie bij paragraaf “3-5-5”.

De binnenunits zullen beginnen werken (Aan)   
volgens de volgorde van registratie.

Het scherm met de lijst van geregistreerde binnenunits opent. 
De bedieningsgroepen verschijnen in de lijst van 
geregistreerde binnenunits in de volgorde waarin  
ze werden opgestart. 

� Na beëindiging van het registreren volgens werkings- 
volgorde, drukt u op “Registration End”.

� Druk op “OK” om het venster te sluiten.

� Druk op “Close” om de instellingen vast te leggen.

Het scherm “Installateursinstelling” opent. 

Registratie is eveneens mogelijk vanuit een andere functie.

Toelichting

Registreren volgens werkingsvolgorde

4

Controle

Opmerking

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

5

Bevestigingsscherm 

6

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

7

Noot
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3-5-7 De volgorde van de geregistreerde binnenunits wijzigen

� Wanneer u de volgorde van de binnenunits wil wijzigen,
klikt u de betreffende binnenunit aan.

De selectie kleurt blauw. 

� Scroll met de “Up” en “Down” toetsen.

� Als u klaar bent, drukt u op “Close”.

Het scherm “Installateursinstelling” opent. 

Wanneer u een bedieningsgroep wil instellen, kan enkel 
de master binnenunit geselecteerd worden. Slave-units   
worden steeds samen met de masterunit verplaatst.

3-5-8 Binnenunits toevoegen aan de registratie

� Druk bij “Register by manual setting” op “Select”.

Het scherm “Indoor Unit Registration (Add/Delete)”opent. 

� Selecteer uit de lijst het nummer van de bedienings-  
groep waar u de registratie wil aanvangen.

� Druk op “Add”.

Het scherm “Add Indoor Unit” opent. 

� Stel het nummer van “Ref. Address” en “In. Address” van 
de toe te voegen bedieningsgroep in met “” en “”.

Als er een slave-unit (adres 01 of hoger) in een bedienings- 
groep zit, registreer dan enkel de masterunit (adres 00).
Wanneer de masterunit geregistreerd is, is de slave-unit 
automatisch ook geregistreerd.

� Druk op “Add”.

De geregistreerde binnenunits verschijnen in de 
registratielijst. 

� Als u een binnenunit uit de registratielijst selecteert en
op “Delete” klikt, wordt de geselecteerde binnenunit
verwijderd. 

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

Als alles normaal verlopen is, opent het scherm  
“Indoor Unit Registration (Add/Delete)”.
 

Als er zich een storing/abnormaliteit in het systeem voor-
doet, verschijnt er een foutmelding en stopt de registratie.
Zie bij paragraaf 3-5-5.

Installateursinstelling (Registratie binnenunits) Toevoegen/Verwijderen

2

1

3 Opmerking

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

1

Installateursinstelling (Registratie binnenunits) Toevoegen/Verwijderen

3

2

Installateursinstelling (Binnenunit toevoegen)

5

6
7

4

Opmerking

Opmerking
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3-5-9 Geregistreerde binnenunits verwijderen

� Druk bij “Register by manual setting” op “Select”.

Het scherm “Indoor Unit Registration (Add/Delete)” opent. 

� Klik de naam van de bedieningsgroep aan die u wil  
verwijderen. 

De selectie kleurt blauw.   

� Druk op “Del”.

Het bevestigingsscherm opent. 

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

De geselecteerde groep is verwijderd.  

Verwijderen is eveneens mogelijk vanuit een andere
functie. 

3-5-10 Binnenunits registreren via externe input 

 Steek de USB-stick met de registratiegegevens in
 de USB-poort. 

� Druk bij “Register by importing external data” op 
“Select”.

Het bevestigingsscherm opent. 

�  Druk op “OK”.

Het scherm "Bestand laden" opent. 

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

1

Installateursinstelling (Registratie binnenunits) Toevoegen/Verwijderen

3

2

4

Noot

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

1

Bevestigingsscherm 

2
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� Klik de bestandsnaam aan die moet ingelezen worden.

De selectie kleurt blauw.  

� Druk op “OK”.

 Het scherm “Reading Data” opent.  

Gegevens inlezen van extern geheugen is voltooid.

� Druk op “Close”.

Verwijder de USB-stick. 

3-5-11 Registratiegegevens binnenunits wegschrijven

  Steek de USB-stick waarop u de gegevens wil weg-
schrijven in de USB-poort.

� Druk bij “Export registered data to external memory”   
op “Select”.  

Op het scherm verschijnt “Writing data”. 

 Als het wegschrijven voltooid is, verschijnt er op het
 scherm “Writing to external memory is complete”.  

Bestand laden 

3

4

Gegevens inlezen 

Gegevens inlezen van extern geheugen is voltooid

5

Installateursinstelling (Registratie binnenunits)

1

Gegevens wegschrijven 
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� Druk op “Close”.

Verwijder de USB-stick. 

Het bestand is als volgt opgeslagen op de USB-stick:  
In + date + time
Voorbeeld: In0901011200
2009/01/01/12:00

3-5-12 Bestand systeemconfiguratie	touchpanel	controller	bewerken met PC	 

Op PC een bestand voor registratie binnenunits creëren en dit bestand op de  
touchpanel controller registreren.
Gebruik het tabblad “File Making Sheet”. Kopieer het van de bijgeleverde CD-ROM. 

Zie voor de registratiegegevens paragraaf 3-5-10. 
Open het bestand “System Form File Making Sheet”. 

� Open het tabblad “System Form”.

Steek de USB-stick met de registratiegegevens van  
de binnenunits in de PC.

� Druk op “Import Data”.

Selecteer het in te lezen bestand. 

Het scherm kan er anders uitzien dan in dit voorbeeld. 
Dit hangt af van de bedieningssoftware.

De gegevens worden ingelezen.  

Registreer nieuwe gegevens rechtstreeks in dit tabblad.

Een nieuw systeemconfiguratiebestand is gecreëerd 
op de PC en geregistreerd in de touchpanel controller.

Als u op deze manier gegevens bewerkt en opnieuw   
inleest in de touchpanel controller, moet u met de  
volgende punten rekening houden.
Aangezien de gegevens van de geregistreerde
binnenunit overschreven zijn bij het opnieuw inlezen, 
dient u volgende  gegevens nogmaals te bevestigen:

* Groepinstellingen 
* Programmainstellingen (instellingen units) 
* Historiek (werking- en foutenhistoriek binnen- en
   buitenunits)

� Bewerk “RCG No.” (nr. bedieningsgroep), “Refrigerant 
Circuit Address” (adres koelcircuit), “Indoor Unit Address” 
(adres binnenunit) en “Remote Controller Address” 

            (adres afstandsbediening).

Gegevens wegschrijven naar extern geheugen is voltooid

2

Opmerking

1

2

Noot

Noot

Opmerking
 

1

2
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In te stellen: 
RCG Nr.
(Nummer bedienings- 
groep)

Selecteer en voer het adresnr. van de bedie-
ningsgroep in te beginnen bij 1.
Voer opeenvolgende nrs. in. 
Zelfde groep, zelfde nummer.
(RCG No.:1 kan echter niet gewijzigd worden.)

Adres  
Koelcircuit 

Voer het adresnr. van het koelcircuit in (0-99).

Adres binnenunit              Voer het adresnr. van de binnenunit in (0-63).

Adres 
Afstandsbediening 

Voer het adresnr. van de bediening in (0-15). 
Voer opeenvolgende nrs. in beginnend bij 0.

Invoer adresnummer 
    Adres  

   Koelcircuit 

    Adres 
Binnenunit 

Adres afstands- 
    bediening  

RCG Nr.

Als u klaar bent, slaat u het bestand op. 

� Druk op “Export Data”.

Nadat u "Sort"/"Export Data" heeft aangeklikt, wordt er automatisch gecontroleerd of er fouten zitten in de inge-
voerde gegevens. Een eventuele foutmelding wordt getoond. Als er geen fouten zijn, wordt het bestand uitgevoerd.

Foutmelding  Probleem 
Entered data error. RCG No. is a value other than blank or 
1-400. Enter correct data.

Geen bedieningsgroepnr. ingevoerd of ander nr. dan 1 tot 400. 

Entered data error. Refrigerant Circuit Address is a value other 
than blank or 0-99. Enter correct data.

Geen adresnummer koelcircuit ingevoerd of een ander dan
0 tot 99.

Entered data error. Indoor Unit Address is a value other than 
blank or 0-63. Enter correct data.

Geen adresnummer binnenunit ingevoerd of een ander dan 0-63.

Entered data error. Remote Controller Address is a value other 
than blank or 0-15. Enter correct data.

Geen adresnummer afstandsbediening ingevoerd of een ander 
dan 0-15.

Entered data error. RCG No. is not sequential. Enter correct data.      Bedieningsgroepnummer is niet opeenvolgend.

Entered data error. Remote Controller Address of master unit is 
not 0. Enter correct data.

Adres Masterbediening is niet 0.

Entered data error. Remote Controller Address of slave units is 
not sequential. Enter correct data

Adres Slavebediening is niet opeenvolgend.

Entered data error. Remote Controller Address of slave units is 
incorrect. Enter correct data.

Adres Slave-koelcircuit is incorrect.

Entered data error. Address is duplicated. Enter correct data. Dubbele adresinvoer. 

Toelichting 

Als de adresvolgorde veranderd moet 
worden, kan u de toets “Sort” op het 
tabblad “System Form” gebruiken.

Noot

Toelichting

Toelichting
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Kies op het scherm waar u het bestand wil opslaan. 

� Selecteer USB-stick.

Als het bestand weggeschreven is, verschijnt er op 
het scherm “Save finished”.

� Druk op “OK”.

Het scherm sluit.  
Verwijder de USB-stick. 

Om de gegevens in de touchpanel controller in te lezen,  
dient u alles steeds via “Export Data” op te slaan.

3-5-13 Extern signaal instellen 

Extern signaal instellen. 

� Druk bij “External Input Setting” op “Change”.

Het scherm “External Input Setting” opent. 

* Instelling voor noodstop van het systeem via extern signaal 

� Druk op “Emergency Stop”.

� Druk op “Edge” of op “Pulse”, afhankelijk van het soort 
signaal dat u wil invoeren.

� Druk op “OK”.

De instellingen zijn ingevoerd en het scherm    
“Installateursinstelling” opent.

* Instelling om alle units te starten/stoppen via extern signaal 

� Druk op “All On/All Off”.

�  Druk op “Edge” of op “Pulse”, afhankelijk van het soort 
signaal dat u wil invoeren.

� Druk op “OK”.

De instellingen zijn ingevoerd en het scherm    
“Installateursinstelling” opent.

3

4

Noot

Installateursinstelling

1

Installateursinstelling (Instelling Functies/Instelling Externe Invoer)
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2

3

Installateursinstelling (Instelling Functies/Instelling Externe Invoer)
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* Bediening via extern signaal blokkeren  

� Druk op “Not Used”.

� Druk op “OK”.

De instellingen zijn ingevoerd en het scherm    
“Installateursinstelling” opent.

3-5-14 Temperatuurdisplay instellen

Met deze functie kan u het instelbereik van de   
temperatuur vastleggen. 

� Druk bij “Temperature Setting” op “Change”.

Het scherm voor de temperatuurinstelling opent. 

* Temperatuurdisplay instellen 
Eenheid van temperatuur instellen die gebruikt  
wordt in de installatieregio van het systeem.

� Druk op “Celsius(°C)” of op “Fahrenheit(°F)”.

� Druk op “OK”. 

3-5-15 Temperatuurbereik instellen  

Met deze functie kan u het instelbereik van de   
temperatuur vastleggen. 

� Druk bij “Temperature Setting” op “Change”.

Het scherm voor de temperatuurinstelling opent. 

Installateursinstelling (Instelling Functies/Instelling Externe Invoer)

1

2

Installateursinstelling

1

Installateursinstelling (Instelling Functies/Temperatuurinstelling)

1

2

Installateursinstelling

1



   75

3.
IN

ST
EL

LI
NG

* Temperatuurbereik instellen
 Temperatuurbereik voor alle functies instellen.  

� Druk bij “Temperature Range” op “All Mode”.

� Kies de onder- en de bovengrenswaarde
met de toets “”.

� Druk op “OK”.

De instellingen zijn ingevoerd en het scherm 
“Installateursinstelling” opent.

  * Zie tabel hiernaast voor het instelbereik
  van de temperatuur.  
  Boven- en ondergrenswaarden:  
  de temperatuur kan niet boven of onder 
  deze waarden ingesteld worden.
* Als het display blauw is, worden de ingestelde 
  waarden van de touchpanel controller weer-
  gegeven. (Als er echter instellingen gemaakt zijn volgens 
  paragraaf 3-2-3 � , dan worden deze weergegeven).

Eenheid van temperatuur         Celsius             Fahrenheit

Ingestelde temperatuur (Auto,Cool,Dry)      18 - 30°C            64 - 88 ̊F

Ingestelde temperatuur (Heat)                   10 - 30°C           48 - 88 ̊F

* Temperatuurbereik instellen voor elke functie 
 Temperatuurbereik instellen voor elke functie:
Auto, Koelen/Ontvochtigen en Verwarmen.

 

� Druk bij “Temperature Range” op “Individual Mode”.

� Kies de onder- en de bovengrenswaarde voor elke 
functie met de toets “”.

� Druk op “OK”.

De instellingen zijn ingevoerd en het scherm  
“Installateursinstelling” opent.

* Instelling temperatuurbereik deactiveren 
Instelling temperatuurbereik deactiveren 

� Druk op “No Limitation”.

� Druk op “OK”.

De instellingen zijn ingevoerd en het scherm  
“Installateursinstelling” opent.

Installateursinstelling (Instelling Functies/Temperatuurinstelling)
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2

3

Toelichting

Installateursinstelling (Instelling Functies/Temperatuurinstelling)
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Installateursinstelling (Instelling Functies/Temperatuurinstelling)
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3-5-16 Bedieningsvergrendeling instellen

� Druk bij "R.C. Prohibition Setting" op "Change".
Het scherm voor het instellen van de bedienings-

         vergrendeling opent.
 

� Om de bedieningsvergrendeling te activeren, druk op  
“Used”, om te deactiveren, druk op “Not Used”.
 

� Druk op “OK”.

De instellingen zijn ingevoerd en het scherm  
“Installateursinstelling” opent.

Wanneer de bedieningsvergrendeling gedeactiveerd is  
(“Not Used”), wordt de vergrendelingstoets niet weerge-
geven op het scherm “Bedieningsinstellingen”.

Installateursinstelling

1

Installateursinstelling (Instelling Functies/Instelling Bedieningsvergrendeling)

2

3

Bedieningsinstelling (Monitorfunctie)

Bedieningsinstelling (Programma)
Wanneer “Not Used” geselecteerd is, wordt de vergrendelingstoets niet 
weergegeven op het scherm “Bedieningsinstellingen”.

Noot
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3-5-17 Paswoord installateursinstelling wijzigen

� Druk bij “Change Password” op “Change”.

Het toetsenbord verschijnt op het scherm.  

� Voer het nieuwe paswoord in. 

�  Druk op “OK”.

Het scherm "Verificatie paswoord installateursinstelling"
opent.

� Toets nogmaals het nieuwe paswoord in.

� Druk op “OK”.

Het scherm "Installateursinstelling" opent. 

Als u het paswoord vergeten bent, kan u geen 
installateursinstellingen meer maken. 
Noteer het paswoord ergens zodat u het steeds 
terugvindt. 

Installateursinstelling

1

Paswoord installateursinstelling wijzigen

3

2

Verificatie paswoord installateursinstelling

5

4

Toelichting
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4 - VOORKEURINSTELLINGEN 

4-1 Voorkeurinstellingen

4-1-1 Basisschermen voorkeurinstellingen 

Scherminstelling 

“Cancel” toets
Teller (aantal keren aangeklikt) 

“Retry” toets (opnieuw proberen)

Teken dat plaats aangeeft waar geklikt wordt

Aanklikposities (5 posities)

Achtergrondverlichting

“Disable” toets (deactiveren)

“Cancel” toets

“Enable” toets (activeren)

“Automatic Off Time” toets (automatisch uit) 

“OK” toets

“Brightness” toets (helderheid)

Geluid 

“Disable” toets (deactiveren)  

“Enable” toets (activeren) 

“Cancel” toets

“OK” toets
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Schermreiniging (linkerkant)

“Cancel” toets

“Next Page” toets (volgende pagina)

Schermreiniging (rechterkant)

“Close” toets

4-1-2 Aanraakscherm instellen 

� Druk op “Preference”.

Scherm “Preference” opent. 

Onder “Preference” vindt u 4 items: “Panel Calibration” 
(scherminstelling), “Backlight Setting” (achtergrondverlichting), 
“Sound Setting” (geluid) en “Panel Cleaning” (schermreiniging).

� Druk op “Panel Calibration”.

Scherm “Panel Calibration” opent. 

1

Gebruikersinstelling/Historiek

Noot

2

Voorkeurinstellingen 
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� Druk de 5 punten elk gedurende minstens 1 sec. in  
met de bijhorende pen, de instructies op het scherm  
volgend.

Om te stoppen en terug naar de middenpositie te keren,  
druk op “Retry” en begin opnieuw.

Als alle vijf de punten aangeklikt zijn, opent het  
bevestigingsscherm. 

� Klik de 5 punten aan met de bijhorende pen, de 
instructies op het scherm volgend.

Als u klaar bent, opent het scherm “Voorkeurinstellingen”. 

Als de instelling mislukt, komt u terug in het vorige  
scherm (van stap 3).
U kunt nu opnieuw proberen.  

4-1-3 Instellen tijdsduur 'achtergrondverlichting automatisch uit'

� Druk op “Backlight Setting”.

Het scherm voor het instellen van de achtergrond-                         verlichting opent.
 

� Stel de tijdsduur in na verloop waarvan de achtergrond-
verlichting automatisch uitgaat (van 1 tot 60 minuten). 
Gebruik bij “Automatic Off Time” de toetsen “” en 
“” om de tijdsduur in te stellen met stappen van 1 minuut .

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

Het scherm “Voorkeurinstellingen” opent. 

3

Scherminstelling

Noot

4

Scherminstelling (Bevestiging)

Noot

1

Voorkeurinstellingen

2

Instellen achtergrondverlichting 

3
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4-1-4 Instellen 'achtergrondverlichting automatisch aan bij storing'

� Druk op “Backlight Setting”.
Het scherm voor het instellen van de achtergrond-

         verlichting opent. 
 

� Druk bij “Automatic Lighting ON (On error)” op “Enable”. 

Wanneer u "Disable" aanklikt, gaat de achtergrond-
verlichting niet automatisch aan bij een storing.

De achtergrondverlichting gaat bij een storing pas uit 
nadat u het scherm heeft aangeraakt. 
(Als het scherm wordt aangeraakt, gaat de achtergrond- 
verlichting uit na verloop van de ingestelde tijdsduur.)

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

Het scherm “Voorkeurinstellingen” opent. 

4-1-5 Helderheid van het scherm instellen 

� Druk op “Backlight Setting”.
Het scherm voor het instellen van de achtergrond-

         verlichting opent. 
 

� Selecteer 1, 2 of 3 met de toetsen “” 
en “” .

 1    2    3
Donker Licht

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

Het scherm “Voorkeurinstellingen” opent. 

1

Voorkeurinstellingen

2

Instellen achtergrondverlichting

3

Opmerking
 

Opmerking

1

Voorkeurinstellingen

2

Instellen achtergrondverlichting

3
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4-1-6 Een geluidssignaal voor een terugmelding instellen 	

� Druk op “Sound setting”.

Het scherm voor het instellen van het geluid opent. 

� Druk bij “Operation Sound” op “Enable” als u een 
geluidssignaal wil horen.

 Wil u geen geluidssignaal, druk dan op “Disable”.

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

Het scherm “Voorkeurinstellingen” opent. 

4-1-7 De waarschuwingstoon voor een foutmelding instellen 

� Druk op “Sound setting”.

Het scherm voor het instellen van het geluid opent. 

� Druk bij “Error Alarm Sound” op “Enable” als u een  
waarschuwingstoon wil horen bij een foutmelding.

 Wil u geen waarschuwingstoon, druk dan op “Disable”.

Als u "Enable" heeft gekozen, hoort u een waarschuwingstoon 
bij een foutmelding, ook wanneer het geluidssignaal voor de
terugmelding op "Disable" staat. De waarschuwingstoon stopt  
pas als de fout opgelost is of het scherm aangeraakt wordt.

� Als u klaar bent, drukt u op “OK”.

Het scherm “Voorkeurinstellingen” opent. 

1

Voorkeurinstellingen

2

Instellen geluid 

3

1

Voorkeurinstellingen

2

Instellen geluid

3

Noot
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4-1-8 Scherm touchpanel controller reinigen

� Druk op “Panel Cleaning”.

Het scherm “Panel Cleaning” opent. 

� Veeg de linkerkant van het scherm schoon.

� Daarna drukt u op “Next page”.

� Veeg de rechterkant van het scherm schoon.

� Als u klaar bent, drukt u op “Close”.

Het scherm “Voorkeurinstellingen” opent. 

1

Voorkeurinstellingen

Schermreiniging (linkerkant)

3

2

Schermreiniging (rechterkant)

4

5
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5 - HISTORIEK 

5-1 Historiekscherm

5-1-1 Basisschermen historiek 

Foutenhistoriek 

Scroll-toetsen (op-en-neer) 

Scherm lijst foutenhistoriek 

“Close” toets

“Export Data” toets (gegevens exporteren) 
“Erase All” toets (alles wissen) 

Scroll-toetsen (links-rechts)

Statushistoriek

Historiekscherm

Scherm bedieningsgroep

Scroll-toetsen bedieningsgroep (op-en-neer)

Scroll-toetsen (op-en-neer)  

“Close” toets

“Export Data” toets
“Erase All” toets
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Activiteitenhistoriek
Scherm lijst activiteitenhistoriek

Scroll-toetsen (op-en-neer)  

“Close” toets

“Erase All” toets
“Export Data” toets

Versie

“Close” toets

Scroll-toetsen (op-en-neer)  

Softwareversie 

5-1-2 Foutenhistoriek weergeven 

 Vanuit scherm "Monitor Mode" naar 
foutenhistoriek

� Druk op “Setting”.

Het scherm “User Setting/History” opent. 

Idem vanuit het scherm "Monitor Mode (List)".

� Druk op “History”. 

Het historiekscherm opent.  

Op het historiekscherm vindt u 4 keuzes: “Error History”, 
“Status History”, “Operation History” en “Version”.

1

Monitorfunctie (Iconen)

Noot

2

Gebruikersinstelling/Historiek

Noot
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� Druk op “Error History”.

Het scherm "Error History” opent.
De foutenhistoriek van elke binnenunit, buitenunit en 
touchpanel controller wordt weergegeven.

Voor elke binnenunit worden de laatste 10 fouten getoond
met datum/tijd en foutcode van het koelcircuit,  
van de binnenunit en van de afstandsbediening.   

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

5-1-3 Gegevens foutenhistoriek wegschrijven naar extern geheugen

  Steek een USB-stick in de USB-poort.

� Druk op “Export Data”.

 Scherm "Wegschrijven gegevens" opent.
Scherm “Wegschrijven naar extern geheugen is voltooid”  
opent.
Het bestand is weggeschreven. 

Het bestand is als volgt opgeslagen op de USB-stick: 
Er + date + time (fout + datum + tijd).

� Druk op “Close”.

Scherm foutenhistoriek opent. 

Verwijder de USB-stick. 

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

3

Historiek

Noot

4

Foutenhistoriek 

1

Foutenhistoriek

3

Scherm "Wegschrijven gegevens" 

Opmerking

2

Wegschrijven naar extern geheugen is voltooid
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5-1-4 Volledige foutenhistoriek verwijderen 

� Druk op “Erase All”.

 Het bevestigingsscherm opent.

� Druk op “OK”.

De volledige foutenhistoriek is verwijderd. 

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

5-1-5 Statushistoriek weergeven

� Druk op “Status History”.

Het scherm “Status History” opent. 
De statushistoriek van elke binnenunit wordt getoond. 

� Klik in de lijst van de bedieningsgroepen de naam aan 
van de bedieningsgroep waarvan u de status wil bekijken.

De selectie kleurt blauw. 
Op de rechterkant van het scherm wordt de status- 
historiek van de bedieningsgroep weergegeven. 

De laatste 100 gegevens van de geselecteerde groep  met ver-
 melding van datum, tijd en werkingsstatus (aan/uit, werkings-
modus, ingestelde temperatuur, uitblaas) worden getoond.

� Druk na de bevestiging op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

1

Foutenhistoriek 

3

2

Alles verwijderen

1

Historiek

2

Statushistoriek

3

Noot
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5-1-6 Gegevens statushistoriek wegschrijven naar extern geheugen

  Steek een USB-stick in de USB-poort.

� Druk op “Export Data”.

 Scherm “Wegschrijven gegevens” opent.
 Scherm “Wegschrijven naar extern geheugen is voltooid”   
 opent.
 Het bestand is weggeschreven.

Het bestand is als volgt opgeslagen op de USB-stick: 
Dr + date + time

� Druk op “Close”.

Scherm “Statushistoriek” opent. 
Verwijder de USB-stick.   

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

5-1-7 Volledige statushistoriek verwijderen 

 Gegevens statushistoriek verwijderen.

� Druk op “Erase All”.

Het bevestigingsscherm opent. 

� Druk op “OK”.

De volledige statushistoriek is verwijderd. 

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

1

Statushistoriek

3

Scherm Wegschrijven gegevens

Opmerking

3

Wegschrijven naar extern geheugen is voltooid

1

Statushistoriek

3

2

Alles verwijderen 
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5-1-8 Activiteitenhistoriek weergeven

� Druk op “Operation History”.

Scherm “Activiteitenhistoriek” opent. 
Hier kan u de werking bekijken van andere apparatuur  
en de instellingen die door de touchpanel controller 
gewijzigd zijn. 

De laatste 100 werkingsgegevens worden getoond met 
vermelding van datum en tijd, de betrokken units en de 
activiteit. 

 

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

5-1-9 Gegevens activiteitenhistoriek wegschrijven naar extern geheugen

  Steek een USB-stick in de USB-poort.

� Druk op “Export Data”.

 Scherm “Wegschrijven gegevens” opent.
 Scherm “Wegschrijven naar extern geheugen is voltooid”    
 opent.
 Het bestand is weggeschreven. 

Het bestand is als volgt opgeslagen op de USB-stick: 
Op + date + time

� Druk op “Close”.

Scherm “Activiteitenhistoriek” opent.  
Verwijder de USB-stick.   

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

1

Historiek

Noot

Activiteitenhistoriek

2

1

Activiteitenhistoriek

3
Scherm Wegschrijven gegevens

Opmerking

2

Wegschrijven naar extern geheugen is voltooid
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5-1-10 Volledige activiteitenhistoriek verwijderen

 Gegevens werkingshistoriek verwijderen.

� Druk op “Erase All”.

Het bevestigingsscherm opent. 

� Druk op “OK”.

De volledige activiteitenhistoriek is verwijderd. 

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

5-1-11 Informatie over de softwareversie weergeven

� Druk op “Version”.

Scherm “Version” opent. 
Bekijk de softwareversie van de touchpanel controller.  

Informatie betreffende de softwareversie van de touchpanel   
controller kan bekeken worden op het scherm “Version”.

 

� Druk op “Close”.

Het historiekscherm opent. 

1

Activiteitenhistoriek

3

2

Alles verwijderen

1

Historiek

Noot

Versie

2
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Hoofdstuk 6 - OVERIGE 

6-1 Afmetingen 

Eenh:mm

246

26
0

54
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6-2 Specificaties

     Type UTY-DTG

         Spanning 1 ø AC100 - 240 V

           Frequentie 50 / 60 Hz

         Verbruik 22W

Scherm 
7.5-inch TFT LCD-kleurenscherm (640 x 480 pixels), 

met aanraakscherm

LED lampje LED controlelampje (Groen)

Externe interface

USB 2.0

Transmissie

EXT IN: (owel noodstop of batch operation/stop) 
(Keuze tussen spanningsloze contacten of contacten met spanning)

EXT OUT: (Werkingsstatus, Foutenstatus)

Reset SW

Temperatuurbereik - in gebruik (°C) 0 tot 40

Vochtigheidsgraad - in gebruik (%) 0 tot 85 (geen condensatie)

Temperatuurbereik - stockage (°C) -20 tot 70

Vochtigheidsgraad - stockage (%) 0 tot 85 (geen condensatie)

Afmetingen [H x B x D] (mm) 260 x 246 x 54

Gewicht (Kg) 2.15

* Het LCD-scherm is gemaakt met hoge-precisietechnologie. Het kan echter dat er 0,01% 
of minder ontbrekende pixels zijn of continu brandende pixels. Dit is geen constructiefout.

6-3 Foutcodes
• Voor meer details over de betekenis van de foutcodes van zowel binnen- als buitenunits, consulteer de
betreffende installatiehandleiding. 

Foutcode Betekenis 

161 Connectiefout transmissie-PCB

163 LAN communicatiefout

164 Communicatiefout netwerk randapparatuur 

C11 Fout hoofd-PCB 

C21 Fout transmissie-PCB 

C31 Fout PCB 1 

C81 Fout inputapparatuur

CF1 Fout USB-stick




