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Konfiguracja urządzenia SPN

OBSŁUGA URZĄDZENIA

W     celu    konfiguracji    sterownika    należy    postępować   zgodnie  z  poniższą  instrukcją.

Wszystkie działania konfiguracyjne odbywają się za pomocą trzech przycisków (oznaczonych

na powyższym rysunku P1, P2 oraz P3).

                      Przyciski funkcyjne:

 P1 – Menu

 P2 – Przekaźniki (manualne załączenie)

 P3 – Reset ustawień (przywrócenie do ustawień fabrycznych)

Po uruchomieniu sterownika pokazuje się ekran główny wyświetlający informacje:

 Data (dzień / miesiąc)

 Czas (godzina / minuta / sekunda)

 Załączone przekaźniki (czarny kwadrat – ON, puste pole - OFF)

 Temperatura (w stopniach Celcjusza)

 Stan pracy rotacyjnej (ON / OFF) oraz ALARM
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Rysunek 1: Ekran główny
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1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 1 sekundę przycisk P1, który otworzy następujące okno:

Obsługa przycisków wygląda następująco:

                          P1 – zatwierdzenie ustawień / przejście do kolejnych ustawień

P2 – zatwierdzenie aktualnej cyfry i przejście do następnej

P3 – wybór wpisywanej cyfry od 0 do 9

2. Ponowne naciśnięcie przycisku P1 spowoduje przejście do następnego menu, w którym

klikając przyciskiem P3 wybieramy liczbę podłączonych klimatyzatorów (od 1 do 4).
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3.  Po  dokonaniu  wyboru  potwierdzamy  klikając  P1  co  spowoduje  przejście  do  kolejnej

funkcji,  w  której  podajemy  liczbę  aktywnych  klimatyzatorów  uczestniczących  w  pracy

rotacyjnej.

4. Po wyborze liczby klimatyzatorów należy ustawić godzinę rozpoczęcia pracy 

naprzemiennej.

Ustawianie czasu odbywa się w taki sam sposób jak w poprzednich oknach.
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5.  Kolejnym  etapem  jest  określenie  czasu  po  upływie  którego  urządzenia  mają  się

zmieniać. Zakres cyklu pracy: od 1 minuty do 24 godzin.

6.  Następnym  ważnym  elementem  jest  ustawienie  progu  temperaturowego  po

przekroczeniu którego sterownik w trybie alarmowym uruchomi wszystkie dostępne

klimatyzatory.  Funkcja działa w zakresie temp.  od -50°C do +99°C (dotyczy czujnika

dołączonego do zestawu).  
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Temperatury dodatnie bądź ujemne ustawiamy przyciskiem P3, reszta analogicznie jak

w poprzednich oknach.

Funkcja  działa  w  przypadku  wzrostu  temperatury  i  wyłączy  sie  gdy  temperatura

spadnie poniżej progu alarmowego.

7.  W  ostatnim  oknie  przyciskiem  P3 załączamy  bądź  wyłączamy  tryb  pracy

naprzemiennej. Funkcja ma istotne znaczenie w przypadku uruchomienia manualnego

przekaźników.  Załączony  tryb  pracy  rotacyjnej  ma  priorytet  względem  trybu

manualnego.  Potwierdzając przyciskiem P1 powracamy do ekranu głównego.
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Uwagi:

Uruchomienie  alarmu  powoduje  załączenie  wszystkich  przekaźników  (PK1 - PK5)

PK1 – PK4 – Sterowanie klimatyzacją

PK5 – Przekaźnik alarmowy do którego można podpiąć np.  sygnalizator optyczno –

akustyczny

Czujnik temperatury – należy pamiętać aby  podpinać przy wyłączonym urządzeniu.

Notatki:
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