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Tekstiviestikomennot Tietoa laitteesta
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Jos olet hankkinut Climatech-relerasian, niin 
yhdistä se kaapelilla CTSmalliin ja liitä virtalähde 
releen virtaporttiin.
Tekstiviestikomennot: 
1234,Out1,0 tai 1234,Out2,1 
(katso tekstiviestikomentojen luetteloa).
Kahden relekontaktin tekniset tiedot:
 Maksimi 30 VDC taiVAC / 3 A   
 Kontakti on tyyppiä NO

Relerasia (lisävaruste)

VAROITUS:   
Asennuksen saa suorittaa VAIN luvanvarainen sähkömies.

1234,Heat,8     (pumppu on nyt asetettu lämmittämään 8°:seen). 
Arvot: 0, 8, 10, 16-24
1234,Heat,22   (pumppu on nyt asetettu lämmittämään 22°:seen)
1234,Cool,18   (pumppu on nyt asetettu viilentämään 18°:seen)
1234,Heat,0     (pumpun pysäytys)
1234,Cool,0     (pumpun pysäytys)
1234,Low,10    (hälytys, jos lämpötila on alle 10°). Arvot: 1-30
1234,High,17   (hälytys, jos lämpötila on yli 17°). Arvot: 1-45
1234,Low,0      (poistaa käytöstä matalan raja-arvon hälytyksen)
1234,High,0     (poistaa käytöstä korkean raja-arvon hälytyksen)
1234,Name,     (anna ohjausyksikölle nimi)
1234,PhN1(1-4),+3581111111 (hälytysnumero 1 – enint. 4. Muista 
maakoodi, esim. ”+358”)
1234,Brand,Samsung   (oman tuotemerkin asennus)
1234,Brand     (luettelo kaikista tuetuista merkeistä)
1234,TCal,-2   (säädä sisätilan lämpötila-anturia -5°:sta +5°:seen)
1234,Status    (yleinen tila)
1234,StatusPhN    (lista kaikista ohjelmaan liitetyistä hätänumeroista)
1234,IRTest    (aputoiminto CTSmall-ohjaimen asennuksessa)
1234,TLog    (antaa lokitiedoston – lämpötilatiedot saa joka viikko
lokitiedostona. Lokihistorian kesto on 35 tuntia)
1234,Out1,1 (Out1 on PÄÄLLÄ) 
1234,Out1,0 (Out1 on POIS PÄÄLTÄ)
1234,Out2,t (Out2 on Toggle-tilassa (vaihto) 
– releen vaihto1,5 sekunnin viiveellä))
1234,Help    (saat luettelon kaikista komennoista)
1234,NewPass, uusi käyttäjätunnus     (enintään 10 merkkiä,
kirjainkoolla on merkitystä. 1234,NewPass,4D39a)
FRESET,ICC-ID    (tämä komento kirjoitetaan ISOILLA KIRJAIMILLA.
FRESET,8945123456789012345)

Pieni koko, sopii kaikkialle (P70 x L40 x K20)
Sisäänrakennettu antenni
Varoitus, jos lämpötila laskee alle +5°:seen
Varoitus, jos lämpötila nousee yli +45°:en
Varoitus, jos itse valittu matala lämpötila on välillä 1–30°
Varoitus, jos itse valittu korkea lämpötila on välillä 1-45°
Varoitus, jos laitteessa havaitaan sähkökatkos
Sähkökatkoksen aikana saat tilaraportin aina lämpötilan laskiessa
2°, jos huonelämpötila on alle 10°.
Lämpötila-anturi, jossa on sisäänrakennettu kalibrointi (-5° – +5°)
GSM-roaming-tuki
Neljä hälytysnumeroa
Kaikki käyttöasetukset säilytetään turvallisesti
Li-Po-paristo, jossa on varavirtaa n. kolmeksi päiväksi tai 60 tunniksi
Virtajohto EU-pistokkeella, sisäänmeno 100-240 VAC. Ulostulo: 5 VDC
Ilmainen sovellus laitteen hallintaan ladattavissa sovelluskaupoista
Laitteen alin käyttölämpötila +5°
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CMSmall -ohjainta varten tarvitset 
liittymän sekä normaalin SIM-kortin. 
Jotta ohjain toimisi, liittymän tulee 
olla toiminnassa tai mikäli käytät 
PREPAID-liittymää, kortilla tulee 
olla saldoa.

Poista SIM-kortilta PIN-koodi puhelimellasi.

Työnnä SIM-kortti ohjaimen sivulla olevaan asemaan kuvan osoitta-
malla tavalla, kunnes se napsahtaa paikalleen. SYS-LED alkaa vilkkua.

Yhdistä virtasovitin ohjaimeen 
ja liitä laite pistorasiaan.

SYS-LED vilkkuu nopeasti vihreänä, kun 
tekstiviestiä lähetetään ja vastaan-
otetaan. Jos tekstiviestin lähettämi-
sessä on ongelmia, SYS-LED vilkkuu 
punaisena.

GSM-signaalin tulee olla riittävän vah-
va. GSM valo vilkkuu 10 s. välein kun 
kenttää on tarpeeksi.

Määritä alkuasetukset ohjaimelle sovelluksella.

Lataa CTSmall heat pump controller -sovellus sovelluskaupasta tai 
CTSmall.fi-sivuilta. 
Valitse kieli ja tutustu sovelluksen kuusisivuiseen johdantoon, 
pyyhkäise kaikki sivut (1-6) luetuksi, tämä aktivoi käytön aloituksen 
ja mahdollistaa muiden tietojen syötön.
Lisää ohjaimeen liitetyn SIM-kortin puhelinnumero maakoodin 
kanssa (Suomessa +358).

Määritä alkuasetukset ohjaimelle tekstiviestillä.
Huom! Tätä ei tarvitse tehdä, jos olet jo tehnyt kohdan
 4. mukaisesti alkuasetukset ohjaimelle sovelluksella.

Hae merkkiluettelo tekstiviestillä 1234,Brand 
- odota tekstiviestivastausta.
Lähetä uusi viesti, johon on lisätty ilmalämpöpumppumerkkisi 
sellaisena kuin se näkyy merkkiluettelossa. 
Esim. LG:lle: 1234,Brand,LG Huom! Mitsubishi Heavy Industries 
SRK-ZM-S ja SRK-ZMP- sarjan pumput, Valitse ”Mitsubishi Heavy 
Industries2”
Jos haluat aktivoida hälytykset lämpötilasta tai sähkökatkoksesta, 
sinun pitää antaa ainakin yksi puhelinnumero luetteloon kuten: 
1234,PhN1,+35812345678
Katso tekstiviestikomentojen luettelosta muita mahdollisia komen-
toja.

Aseta CTSmall -ohjain seinälle 
paikkaan, josta IR-LEDeillä on 
esteetön näkymä ilmalämpö-
pumppuun. Kahden 
LEDin yhteenlaskettu 
näkökenttä on 45°. 

HUOM! Ohjaimen lämpötila-anturin vuoksi emme suosittele, 
että sijoitatte ohjaimen paikkaan, jossa se joutuu suoraan 
ilmalämpöpumpun puhallukselle alttiiksi. Tämä saattaa vääristää 
ohjaimen lämpötila-anturin lukemaa.

Ilmalämpöpumpun hallinnointi sovelluksella.

Ilmalämpöpumppu käynnistetään valitsemalla ”Jäähdytys” tai 
”Lämmitys” ja antamalla lämpötila-arvo. Lähetä SMS.
Ilmalämpöpumpun virta katkaistaan valitsemalla 
virtapainike ja lähettämällä SMS.
Voit hakea ilmalämpöpumpun tilan painamalla 
”tila”-näppäintä ja lähettämällä SMS.
Lämpötilan ja jäähdytyksen säätäminen. Voit säätää 
lämpötila-arvoja 8, 10 tai 16-24 ilmalämpöpumpustasi riippuen 
(merkki- ja mallikohtaisia eroja)
Aina komennon saatuaan, ohjain lähettää vahvistuksen takaisin 
tekstiviestillä. HUOM! Mikäli et saa vahvistusviestiä, ohjaimen 
IR-lähetin ei ole saanut komentoa toimitettua ilmalämpöpum-
pulle. Tässä tapauksessa odota muutamia minuutteja ja lähetä 
komento uudestaan.

Käyttö

Ilmalämpöpumpun hallinnointi tekstiviestillä
Voit hallinnoida ilmalämpöpumppua myös tekstiviesteillä. 
Katso viestikomennot tämän oppaan luettelosta.

IR

GSM SYS

Varmista, että ”koodi” on 1234 
(älä muuta tätä numerosarjaa)
Kohdasta ”Valitse malli” pääset valitsemaan
ilmalämpöpumppusi merkin, esim. ”Mitsubishi 
Heavy Industries1” Huom! Mitsubishi Heavy 
Industries SRK-ZM-S ja SRK-ZMP- sarjan pum-
put, Valitse ”Mitsubishi Heavy Industries2” 
Kohtaan ”nimi” laita ilmalämpöpumppusi
sisäyksiköntyyppinimi (esim. SRK25-ZMX-S)
Määritä hälytysasetukset: huonelämpötilan
ylä- ja alaraja. (Suositus, älä muuta 8/45/0 
asetuksia.) Ohjain lähettää hälytysviestin, 
mikäli huonelämpötila saavuttaa raja-arvon.
Hälytysnumerot, lisää puhelinnumerosi maakoodin kanssa 
(Suomessa +358) voidaksesi vastaanottaa hälytysviestejä.
Lisää ohjaimen sijainti, esim. kesämökki (valinnainen)
Paina ”lisää” ja paina tallenna asetukset.
Alkuasetukset ovat nyt lähes valmiina, paina lähetä (asetusviesti 
(SMS) ohjaimelle).
Onneksi olkoon, asetukset ovat valmiit, nyt voit alkaa käyttämään 
ohjainta!


