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TLAČÍTKA 
 

 

 
LED diody 

 
výstup1 Relé 1 

• svítí, když je sepnuté relé 
• bliká při zpoždění, vypnuté 
ochraně nebo aktivaci 

set/prog. • svítí během nastavování 
hodnoty 
•bliká při nastavování 
parametrů 

 

PROGRAMOVÉ MENU 
Pro vstup do Programového menu 
stiskněte tlačítko „set“ po dobu více než 
5 vteřin. Pokud je zadáno, pak bude 
požadováno heslo (parametr „PA“), a 
pokud je heslo správně zadáno, objeví 
se nápis prvního parametru. 
Pokud je heslo špatné, objeví se znovu 
nápis PA. 
Pro posun mezi parametry použijte 
tlačítka „NAHORU“ a „DOLÚ“; pro 
změnu parametru stiskněte a uvolněte 
tlačítko „set“, pak nastavte požadova-
nou hodnotu pomocí tlačítek 
„NAHORU“ a „DOLÚ“ a potvrďte 
tlačítkem „set“ a posunete se k dalšímu 
parametru. Pokud nepoužijete 
klávesnici po více než 15 vteřin nebo 
pokud stisknete jednou tlačítko  „esc“, 
poslední zobrazená hodnota se potvrdí 
a vrátíte se do předchozího zobrazení. 
 
Pozn.:  Doporučujeme po každé změně 
parametrů zařízení vypnout a znovu 
zapnout, předejdete tak chybné funkci 
způsobené vlivem zpoždění. 
 
Nastavení 
Pro nastavení hodnoty stiskněte a 
rychle uvolněte tlačítko „set“. Zobrazí 
se současná nastavená hodnota. 
Pro změnu nastavené hodnoty použijte 
tlačítka „NAHORU“ a „DOLÚ“, 
stiskem tlačítka „set“ hodnotu 
potvrdíte. 
Pokud nepoužijete klávesnici po více 
než 15 vteřin nebo pokud stisknete 
jednou tlačítko  „esc“, poslední 
zobrazená hodnota se potvrdí a vrátíte 
se do předchozího zobrazení. 

DIAGNOSTIKA 
 
Varovný signál způsobený chybou 
sondy termostatu (sonda 1) je zobrazen 
na displeji zařízení jako nápis E1. 
 
Tabulka chyb 
 
Nápis Chyba 
E1 Chyba sondy termostatu 
 
Když senzor detekuje chybový stav: 
• zobrazí se kód E1 
• regulátor je aktivován jak indikují 

parametry „On“ a „OF“, pokud jsou 
naprogramovány pro pracovní cyklus 
nebo: 

 
On OF Výstup kompresoru 
0 0 OFF 
0 >0 OFF 
>0 0 ON 
>0 >0 dc 
 
MECHANICKÁ 
MONTÁŽ 
Zařízení je navrženo pro montáž na 
krycí desku. Vsuňte jednotku skrz 
výřez v panelu 71x29 mm a upevněte ji 
dodávanou svorkou. 
Okolní teplota kolem zařízení by měla 
být –5 až 55 °C. Vyberte místo, které 
není vystaveno vysoké vlhkosti nebo 
kondenzaci a dovoluje ventilaci 
vzduchu, aby bylo zařízení dostatečně 
chlazeno. 

ELEKTRICKÉ 
PŘIPOJENÍ 
Zařízení je vybaveno šroubovými 
svorkami pro připojení kabelů s maxi-
málním průměrem 2,5 mm (pouze 
jeden vodič pro přívod napětí); kapacita 
svorek je uvedena na štítku zařízení. 
Nepřekračujte maximální dovolený 
proud; v případě větší zátěže použijte 
vhodný stykač. Ujistěte se, že napětí 
zdroje je shodné s napětím zařízení. 
Sondy nerozlišují polaritu napětí a 
přívodní kabely mohou být prodlou-
ženy pomocí běžného bipolárního 
kabelu (ujistěte se, že prodloužení 
neovlivňuje EMC elektromagnetickou 
kompatibilitu zařízení; dbejte zvýšenou 
pozornost při instalaci vedení).  
Kabely sond a zdroje napětí by měli být 
dál od napěťových kabelů. 
 
TECHNICKÁ DATA 
Přední ochrana: IP65. 
Obal: plastový obal z PC+ABS UL94 
V-0 pryskyřice, čistý polykarbonátový 
panel, termoplastová pryskyřicová 
tlačítka. 
Rozměry: čelní panel 74x32 mm, 
hloubka 60 mm. 
Upevnění: panel, vrtací šablona  
71x29 mm (+0,2/0,1 mm). 
Pracovní teplota: -5…55 °C. 
Skladovací teplota: -30…85 °C. 
Skladovací a pracovní vlhkost: 
10…90% RH (nekondenzující). 
Viditelný rozsah: -50…99 °C 
bez desetinné tečky, na dvojmístném 
displeji se znaménkem. 
Analogové vstupy: 1 NTC/PTC vstup. 
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Digitální výstupy: 1 dig. výstup na relé: 
SPDT 8A 1/2 Hp 250 V ∼/  
Zdroj: 230V∼ ± 10% 50/60 Hz 
 
 
PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ 
 
DOVOLENÉ POUŽÍVÁNÍ 
Z bezpečnostních důvodů musí být zařízení 
instalováno podle instrukcí a zvláště pak 
v normálních podmínkách nesmějí být dostupné 
části pod nebezpečným napětím. Zařízení musí 
být dostatečně chráněné před vodou a prachem 
také musí být přístupné pouze za pomoci 
pracovních nástrojů (s výjimkou čelního panelu). 
Zařízení je zvláště vhodné pro domácí použití 
nebo pro podobné chladící vybavení a je 
testováno s ohledem na evropské bezpečnostní 
standardy. Je klasifikováno následovně: 
• vzhledem k výrobě: jako automatické 

elektronické řídící zařízení, reagující na 
teplotu, připojené nezávislou montáží; 

• vzhledem k jeho vlastnostem automatické 
činnosti: jako provozní ovládání typu 1B; 

• ve vztahu ke kategorii a struktuře softwaru 
jako zařízení Třídy A 

 
NEDOVOLENÉ POUŽÍVÁNÍ 
Jakékoliv jiné používání než jak je povoleno je 
zakázáno. Releové kontakty jsou praktického 
typu a tudíž mohou selhat. Jsou zapotřebí 
ochranná zařízení dle standardů produktu nebo 
dle zdravého rozumu. 
 
Poznámka: 
Technické charakteristiky v této dokumentaci 
týkající se měření (rozsah, přesnost, rozlišení, 
atd.) se vztahují k zařízení v nejpřísnějším 
smyslu a ne k připojenému příslušenství, jako 
např. sondy. To znamená, že chyba vzniklá na 
sondě se sčítá s chybou tohoto zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRY 
 
PARAM. POPIS ROZSAH STAND. JEDN. 
SP Nastavená hodnota LS…HS 0 °C/°F 
dF Rozdíl. Kompresor se po dosažení 

požadované hodnoty vypne (indikuje 
příslušná sonda), znovu sepne při teplotě 
rovné nastavené hodnotě plus hodnota 
rozdílu. 

1…30 2 °C/°F 

HS (1) Maximální možná nastavená hodnota LS…99 50 °C/°F 
LS (1) Minimální možná nastavená hodnota -50…HS -50 °C/°F 
HC Režim chladničky (Ohřev-H/Chlazení-C) H/C C flag 
On Doba pro sepnutí kompresoru při selhání 

sondy. Pokud je nastaveno na „1“ a 
zároveň OF na „0“, pak je kompresor 
vždy zapnut při OF>0 

0…99 0 min 

OF Doba pro vypnutí kompresoru při selhání 
sondy. Pokud je nastaveno na „1“ a 
zároveň On na „0“, pak je kompresor 
vždy vypnut; při OF>0 pracuje dle 
pracovního režimu 

0…99 0 min 

Od Délka zpoždění pro aktivování výstupů 
od zapnutí přístroje nebo po výpadku 
napájení. 0= neaktivní 

0…99 0 min 

PA Heslo 0…99 0 num 
CL Kalibrační sonda -12…12 0 °C/°F 
ro (2) Zobrazované jednotky. Zvolte si °C nebo 

°F pro zobrazování teploty udávané 
sondou; 0= °C, 1= °F 

0/1 0 flag 

H0 Výběr typu sondy; 0= PTC; 1= NTC 0/1 1 flag 
re Verze firmwaru 0…99 - num 
tb Tabulka parametrů 0…99 - num 

Pozn.: 
(1) Tyto dvě hodnoty jsou nezávislé: HS (max. hodnota) nemůže být nižší než LS    
      (min. hodnota) a naopak. 
(2) Přepnutí mezi °C a °F neovlivní nastavenou hodnotu, rozdíl atd. 
 
 

SCHÉMA ZAPOJENÍ 
  
SVORKY 

1-2 Výstup relé regulátoru 
normálně uzavřené 

1-3 Výstup relé regulátoru 
normálně otevřené 

6-7 Napájecí zdroj 230V∼ 
8-9 Vstup senzoru Pb1 

  
 


