
 

DC50 Bedieningsdisplay voor de LENNOX BALTIC rooftop units. 

Met deze externe bedieningsdisplay is het 
mogelijk om de volgende parameters in te 
stellen; 
- tijd, dag van de week. 
- aan- uit schakelen van de dakcentrale. 
- overwerk programma van 3 uur. 
- klokprogramma 7dagen met 4 programma’s 

per dag. 
- 4 temperatuur zone’s met bijbehorende  
      verse buitenlucht aandeel. 
- stand-by programma van 1 tot 7 dagen. 
 

De DC50 is voorzien van een display met 4 lijnen, 20*4 cm, en bediening toetsen 

PRG + Alarm rood licht, Klok + Vuilfilter geel licht, ESC, Pijl omhoog, Enter en Pijl omlaag. 
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Door de � toets in te drukken verschijnt het naast liggende scherm, met behulp 
van de � toets kan worden gewisseld tussen UUR, MIN, MAAND en DAG 

Met behulp van de tutoets kan de gewenste waarde worden ingesteld 
Met de ESC toets kan worden terug gekeerd naar het hoofdscherm 

 
UNIT IN- EN UITSCHAKELEN 

Door de �  toets in te drukken verschijnt het naast liggende scherm, met behulp 

van de tu toets kan worden gewisseld tussen NEE en JA. Bevestigen met 
de� toets. Om de unit weer in te schakelen dient de handeling te worden 
herhaald met NEE in het scherm. 

INSTELLEN VAN TIJD 

Wilt U de unit 
uitschakelen 

NEE, JA v 

Door de Prg toets in te drukken verschijnt het naast liggende scherm, met 
behulp van de � toets kan worden gewisseld tussen ZONE, Tsetp. en Min B.L. 

Met behulp van de tutoets kan de gewenste waarden worden ingesteld 
Met de � toets kan worden gewisseld tussen de zone’s A, B, C, Stand-by en 
Gbs. 

INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR ZONE’S 

ZONE : A, B,C, Standby, 
GBS� 

Tsetpoint : 21   °C v  

Min. B.L. : 020 %  v 

Door de Prg toets tweemaal in te drukken verschijnt het naast liggende scherm. 
met behulp van de � toets kan worden gewisseld tussen DAGEN, ZONE A, B, 
C en Stby. 
Met behulp van de � toets wordt gewisseld tussen de dagen van de week. 
Met de ESC toets wordt terug gekeerd naar het hoofdscherm. 

INSTELLEN VAN DE KLOKPROGRAMMA’S 

Dag  : Maandag tm Zondag � 
Start 

Z:A  06.00 v Z: B 18.00 v 

Z:C  21.00 v Sby  22.00 v 

Door vanuit het startscherm de tu toets in te drukken wordt de overwerktimer 
van 3 uur gestart. Met behulp van de � toets wordt gewisseld tussen Tsetpoint 

en Min.B.L, welke m.b.v. tu toets worden gewijzigd. In het standaard scherm 
is dit d.m.v. “Han” in het scherm te herkennen, vanuit dit scherm is de 
overwerktimer op te heffen door ESC in te drukken. 

INSTELLEN DAG VERLENGING 

Handmatig 3 Uur 

Tsetpoint     :   21 °C v 

Min. B.L.    : 020 % v 
St.By       

Door detutoetsen in te drukken verschijnt het naastliggende scherm, met 
behulp van de � toets wordt gewisseld totdat boven in de display “instelling 

stand-by” verschijnt. Met behulp van de t toets worden dagen in stand-by 

toegevoegd en m.b.v. de utoets worden dagen in stand-by verwijderd. 

Installing Stand-By 
Tsetpoint     :  21 °C 
Min. B.L.    : 020 %  

Stand-by     : M D W D V Z Z v 

Bij storing zal de PRG toets rood oplichten, door vervolgens � in te drukken 
verschijnt de alarm historie in het scherm. De storing met * voor de code is 

actief. Resetten door met de tu toetsen naar de betreffende storing te gaan 
en de� toets in te drukken. Bij een filter alarm zal de �toets geel oplichten. 

UIT LEZEN – HERSTELLEN ALARMEN 

 ALARM: 00 
nr datum tijd status 
01 09/10/03 23.01 *

 001v 
02 08/09/03 22.01 = 015 
maximal 32 alarmen 

INSTELLEN VAN DE STANDBY (NACHT) PERIODE 


