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לקוח יקר!
תודה שרכשת מערכת פיקוד ובקרה מבית .α-Smart
אנו עושי ככל יכולתנו לספק ללקוחותינו חווית קניה איכותית ומקצועית.

חשוב לדעת:
!

אי #לאפשר גישה לילדי למרכיבי המערכת.

!

המוצר מיועד להתקנה בתו $מבני בלבד.

!

קבלת ביצועי טובי של יחידת תרמוסטט חדר תלויה בפעילות תקינה של כל מרכיבי המערכת.

!

בעת התקנת המוצר יש להקפיד על הוראות התקנה וכללי בטיחות.

!

יש להימנע מהתקנת המוצר במקומות לחי.

!

ניקוי יחידת התרמוסטט יבוצע רק ע"י מטלית רכה ויבשה.

!

אי #להשתמש בניקוי בחומרי כימיי שוני.

שרות לקוחות ותמיכה טכנית:
אלפאסמארט בקרת אנרגיה
טלפו04&9118000 :#
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 .1כללי
 BSD-224-01הינו דג מקו מוצרי "בריזה" אשר מיועד לתת פיתרו מלא ומתקד למערכות חימו תת רצפתי
במבני .הבקר )תרמוסטט חדר( דיגיטאלי חכ ובעל תצוגת  LCDע תאורה אחורית ובקרה מגוונת המותא
להפעלת ברז חשמלי ) (ON/OFFבדרגה אחת של חימו .היחידה מעניקה דיוק גבוה במיוחד במדידה ושמירה של
טמפרטורת החדר ונועדת להתקנה תחת הטיח ) (Semi Flash Mountingכבקר חדר עצמאי במתח רשת .230VAC
הבקר מעניק נוחות למשתמש וגמישות אפליקטיבית בשטח למתקי המקצועי .היחידה בעלת תכונות מיוחדות
כגו מצב "שבת" ,מצב "שינה" ומצב "טכנאי" וכוללת רגש טמפרטורה מובנה.

 .2מרכיבי יחידת התרמוסטט )פנל קדמי דקורטיבי פתוח ראה איור (1
1איור
1
2
3
4
5
6
7
8
9

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

צג .LCD
לחצ בורר מהירויות מאוורר :אינו בשימוש בדג זה.
לחצ  :MODEאינו בשימוש בדג זה.
לחצ הפעלת נעילת מקשי.
לחצ הפעלת תוכנית שינה& .SLEEP
לחצ הפעלת "מצב טכנאי" ,איפוס פרמטרי )חזרה למצב .(DEFAULT
לחצ הפעלת "מצב שבת".
לחצני שינוי טמפרטורה רצויה .SET POINT
לחצ כיבוי והדלקה&  ON/OFFשל מערכת החימו.

 .3צג LCD
 3.1הפעלת צג לאחר הפסקת חשמל .בכל הפעלת הבקר מהפסקת חשמל יראה הצג את כל האייקוני בו זמנית
)ראה איור  (2למש!  5שניות ולאחר מכ יופיעו אייקוני אחרוני אשר נשמרו בזיכרו לפני הפסקת חשמל.

איור 2
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 3.2רשימת סימני צג )אייקוני( אשר מוצגי ביחידת הבקר & ראה בטבלה .1
טבלה 1
מס'
1
2

תיאור סימני
מצב פעולה" :חימו רצפתי"& ""FLOOR HEAT
דרישה לחימו :מערכת חימו מופעלת

3

הצגת טמפרטורה רצויה"SET POINT" :

4

הצגת טמפרטורה מצויה של רגש חדר

5

הצגת טמפרטורה במעלות צלסיוס

6

הצגת טמפרטורה במעלות פארנהייט

7

מצב "שינה"& " "SLEEPמופעל

8

מצב "טכנאי" מופעל

9

מצב "שבת" מופעל

10

מצב "נעילת מקשי" מופעל

11

שדה להצגת טמפרטורה )מצויה או רצויה(

סימני צג

 3.3הצגת נתוני ומצבי עבודה של הבקר על הצג.
 .1הצגת טמפרטורה רצויה :טמפרטורה רצויה מוצגת ע''י שדה להצגת טמפרטורה באמצע הצג .בכל זמ הצגת
דולק קבוע או מהבהב בהתא למצב עבודה .נית להעביר את
הטמפרטורה הרצויה יופיע הסימ "יד"
יחידות מדידת טמפרטורה מצלסיוס לפרנהייט ולהפ! ע"י מצב "טכנאי".
 .2הצגת טמפרטורה מצויה של רגש תרמוסטט :טמפרטורה מצויה מוצגת ע''י שדה להצגת טמפרטורה באמצע
הצג .בכל זמ הצגת טמפרטורה מצויה יופיע הסימ "מד חו" דולק קבוע או מהבהב בהתא למצב עבודה.
נית להעביר את יחידות מדידת טמפרטורה מצלסיוס לפרנהייט ולהפ! ע"י מצב "טכנאי".
 .3הצגת מצב כבוי :במצב כבוי& שתי הספרות הגדולות ואחת הקטנה מציגות טמפרטורה מצויה ע סימ
"מד חו" מתחלפי לסירוגי ע  2קווי )&&( אמצעיי )ראה איורי  3ו& .(4
איור 3
איור 4

 .4הצגת מצב פעולת המערכת בצד הימני של הצג :חימו רצפתי& מופיע הסימ

כאשר מופעל הבקר.

 .5חיווי מצב הפעלת חימו :יציאת חימו מופעלת ומוצגת ע''י סימ  ONאשר מופיע בצג מתחת לשדה להצגת
טמפרטורה במערכת מחממת בהתא לדרישת הבקר.
 .6מצב "שינה" &  SLEEPמוצג ע''י סימ
 .7מצב "שבת" מוצג ע''י סימ
 .8מצב "טכנאי" מוצג ע''י סימ

דולק.
מהבהב.

 .9מצב נעילת מקשי מוצג ע''י סימ
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 3.4חיווי תקלות והודעות מיוחדות בתצוגת -ראה טבלה&.2
טבלה 2
תיאור התקלה  /הודעה
מס' הודעה
תקלות "קצר או נתק" ברגש תרמוסטט חדר
1
טמפרטורת רגש הבקר מתחת ל& (32°F) 0°C
2
טמפרטורת רגש הבקר מעל & (122°F) 50°C
3

הצגה על צג LCD
ER 2
Lo
Hi

 .4לחצני
בכל מצב שבו תאורה אחורית ) (Back Lightלא דולקת ,לחיצה ראשונה על לחצ #כלשהו תפעיל תאורת צג בלבד.
כל לחיצה במצב "פעיל" של היחידה מלווה ע צפצו +קצר של הזמז לקבלת משוב מהלחיצה.
 4.1כיבוי והפעלה :כיבוי והפעלה של הבקר מתבצע ע''י לחצ ""9

כיבוי  /הפעלה )ראה איור .(1

 4.2שינויי טמפרטורה רצויה .נית לשנות את הטמפרטורה הרצויה בקפיצות של  0.1ºCע''י לחצני ":"8
" "+ו ") "-ראה איור  (1במסגרת גבולות מוגדרות של הטמפרטורה.
• ברירת מחדל להצגת טמפרטורה & טמפרטורה מצויה ) (Real Temperatureבמעלות צלסיוס.
• מעבר מהצגה קבועה של טמפרטורה מצויה לטמפרטורה רצויה מתאפשרת ע"י לחיצה ארוכה של  5שניות
על שני הלחצני " "+ו " "-בו זמנית .אישור שינוי המצב ילווה בצפצו -קצר של הזמז.
 4.3מצב עבודה :יחידת הבקר דג  BSD-224-01פועלת במצב "חימו רצפתי" בלבד ,לכ לחצ "3" &MODE
)ראה איור  (1אינו פעיל.
 4.4הפעלה וביטול תוכנית "שבת".
)ראה איור  (1ע"י לחיצה ממושכת של 5
הפעלה וביטול תוכנית "שבת" מתבצעת באמצעות לחצ ""7
שניות במצב "פעיל" של המערכת .בתוכנית "שבת" התצוגה אינה מגיבה ללחצני )פרט ללחצ ביטול תוכנית(
ולא מפעילה חיווי של הזמז ומס! ה&  .LCDמרגע הפעלת ברז חימו ולמש!  3דקות רצופות המערכת אינה
מתייחסת לטמפרטורת חדר .לאחר  3דקות הבקר דוג את טמפרטורת החדר ובמידת הצור! מפסיק את
המערכת בטמפרטורה הרצויה בנקודת  . SET POINTהפסקת הבקר תתבצע במש!  10דקות בלבד ולאחר
מכ המערכת חוזרת למצב עבודה ללא תלות בטמפרטורת החדר .במש! ההפסקה לא מתבצעת דגימת
טמפרטורה בחדר לכ היציאה מהפסקת התרמוסטט הינה תלויה בזמ בלבד.
• במידה ואי ביטול ידני ,תוכנית "שבת" תסתיי באופ אוטומטי לאחר  72שעות מהפעלתה.
• תוכנית שבת מבטלת תוכנית "שינה".
 4.5תוכנית "שינה"& .SLEEP
הפעלת תוכנית "שינה" נית לבצע באמצעות לחצ ""5

)ראה איור  .(1על הצג יופיע סימ הפעלת

 .במידה ולא התקבלה פקודת ביטול
התוכנית .ביטול התוכנית נעשה ע"י לחיצה נוספת על לחצ ""5
ידנית ,תתבטל התוכנית אוטומטית לאחר  12שעות עבודה .שינויי בטמפרטורה רצויה ביחידת הבקר
יבטלו את התוכנית.
ע הפעלת התוכנית ,מופעל טיימר שבתו כל חצי שעה מוריד את נקודת הטמפרטורה SET POINT
להפעלת ברז החימו ב& ,0.4ºCכ! שבתו שעתיי מהפעלת התוכנית ,טמפרטורת הפעלת הברז נמוכה
ב&  1.6ºCמהתוכנית המקורית והיא נשארת כ! עד לביטול מצב "השינה" או לאחר  12שעות מהפעלת
התוכנית )ביטול אוטומטי(.
 4.6נעילת מקשי של התרמוסטט.
)ראה איור .(1
נית לנעול את פעילות מקשי הבקר ע"י לחיצה ארוכה של  5שניות על לחצ ""4
בחלק עליו של הצג )ראה איור .(1
חיווי מצב הנעילה& הופעת אייקו "מנעול"
ביטול נעילה& לחיצה נוספת של  5שניות על אותו הלחצ .בעת נעילת המקשי ,הבקר לא יגיב לפקודות
הלחצני .לחיצה על לחצ כלשהו ידליק את תאורת הצג ויסמ מצב מקשי נעול באמצעות סימ
הבהובי בכל לחיצה.
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ב& 3

") "6ראה איור " .(1מצב טכנאי" מאפשר לשנות בשטח מספר פרמטרי
 4.7מצב טכנאי .הלחצ
חיוניי של המערכת כדלקמ:
 פרמטר  – A0סטיית מדידת טמפרטורות – כיול של רגש טמפרטורה
 פרמטר  – A1הפרש הפעלה )(Difference
 פרמטר  – A2יחידות הצגת טמפרטורה )(ºC/ºF
 פרמטר  – A4מצבי עבודה של תאורת צג ) 4מצבי(
 פרמטר  – A5הגבלת טמפרטורה רצויה גבול עליו )לחיסכו באנרגיה(
 פרמטר  – A6הגבלת טמפרטורה רצויה גבול תחתו )לחיסכו באנרגיה(
 פרמטר  – A7הגדרת הפעלה לאחר הפסקת חשמל ) Start/Stopאו (On/Off
 פרמטר  – B7גרסת תוכנה )קריאה בלבד(
חשוב לדעת !!
"מצב טכנאי" נועד לשימוש של גור מוסמ $בלבד לצור $טיפול במערכת חימו.
שימוש באופ #בלתי מקצועי עלול לגרו לשיבושי במערכת החימו.
לביצוע שינויי בפרמטרי הנ"ל פנה למתקי #המערכת.

 .5נתוני טכניי:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מתח עבודה:
צריכת הספק מרשת החשמל:
רכיב הגנה נשל:-
יציאת ברז חימו:
רגש טמפרטורה:
תחו טמפרטורות אופרטיבי:
דיפרנציאל עבודה:
רזולוציית מדידת טמפרטורה:
דיוק מדידת טמפרטורה:
הצגת נתוני:
תאורה אחורית:
חיווי לחיצות מקשי:
מצב טכנאי:
טמפרטורת עבודה:
טמפרטורת אחסנה:
תנאי לחות
מארז:
אופ התקנה:
חיווט:
מידות יחידת :BSD-224-01
משקל של היחידה:
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230VAC±10% 50/60Hz
 0.8Wמקסימו
פיוז סטנדרטי 4A- SLOW BLOW 5 x 20 mm
 3A@230VACמקסימו ,מגע )Change Over (NO/NC
מובנה ,מסוג NTC Thermistor 10K
מ&  10C°עד& (95F°…50F°) 35C°
 0.5C°ברירת מחדל )גמיש ,ונית לשינוי מ& 0.1C°עד (5.0C°
0.1C°
(1F°) ±0.5C°
צג ) LCDגודל&  60 x 35מ"מ( )(2.7 inch
 Back Lightבצבע לב ע  4מצבי עבודה לפי בחירה
זמז )(Buzzer
שינוי גמיש של  7פרמטרי של הבקר בשטח ע"י גור מקצועי
מ&  (-)10°Cעד (+)45º C
מ&  (-)20°Cעד (+)80° C
מ&  10%עד ) 90%ללא עיבוי(
פלסטיק 'כבה מאליו' ,מוג UV
תחת הטיח )תשתית של קופסת " 3 "GEWISSמקומות(
כבל תקני  ,230VACבעל  4גידי מקסימו ,עד 1.5mm²
 112 x 106 x 51מ"מ )במצב של פנל קדמי סגור(
 130גר מקסימו
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 .6הוראות התקנה
מתקי #נכבד!
• המכשיר שברשות $בעל ביצועי טכניי גבוהי במיוחד!
• התקנה נכונה ומקצועית תאפשר נצילות מרבית של ביצועי המוצר ,שליטה אופטימלית וחסכונית על מערכת
החימו.
• חשוב! בעבודה ע גופי חימו ,לצור $שמירה על כללי בטיחות חובה להשתמש באמצעי הגנה נוספי כמו
תרמוסטט ביטחו ,#נתי $טרמי וכו' ,המאפשרי ניתוק העומס במקרה של חימו יתר.
• במערכות חימו ע גופי חימו חובה להשתמש במגעני המתאימי להספקי.

זהירות !!
לפני חיבור של יחידת הבקר או טיפול בה יש להבטיח ניתוקה ממתח הרשת!
בהתקנת המערכת ) עבודה ע חש מל ( יש להקפיד על כללי בטיחות !

להל #רשימת כללי ונקודות חשובות בהתקנת המוצר:
 .1יחידת הבקר דג  BSD-224-01נועד להתקנה בתו! מבני בלבד ).(INDOOR INSTALLATION
יש להימנע מהתזת מי ישירה על חלקי המערכת .
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

יש להקפיד על הובלת כבל חשמל רחוק ככל האפשר מכבלי ההזנה של מתח גבוה ומכל מקור אחר בגי אפשרות
להפרעות אלקטרומגנטיות.
בחיבור ובניתוק של יחידת הבקר דג  BSD-224-01יש לוודא ניתוק של מערכת החימו מהמתח הראשי.
יש להתקי את היחידה בגובה של כ&  1.5מטר באזור מאוורר היטב .יש להימנע מקרינה ישירה של שמש או
ממקור חו/קור אחר.
שחרר בורג קיבוע בחלק העליו של היחידה.
הסר בעדינות את החלק העליו ע מעגל אלקטרוני כולל פנל קדמי במשיכה אלכסונית כלפי מטה.
הכ וחבר את כבל החשמל למהדקי התרמוסטט בהתא לשרטוט החשמל )ראה למטה( .וודא שהכבל אינו מתוח
ולא לחו.1
קבע את הבסיס של יחידת התרמוסטט על  2הקדחי בתשתית והדק בעזרת  2ברגי מהערכה.
החזר את החלק העליו ע המעגל האלקטרוני כולל הפנל הקדמי למקומו ,שי לב !! כיוו ה"שיניי" בחלק
העליו צ.ל להיות כלפי מטה .הדק את הבורג בחלק עליו של יחידת התצוגה באמצעות מברג "פיליפס".

1099295MIO_H_rev02.doc

Page 7 of 8

 חיבורי חשמל.7
.1  אופציה7.1
.POWER CLOSE – POWER OPEN : חוטי הפועל בשיטה3  בעל230VAC חיבור ברז חשמלי
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.2  אופציה7.2
SPRING CLOSE – POWER OPEN : חוטי הפועל בשיטה2  בעל230VAC חיבור ברז חשמלי
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