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EVK-404 Uniwersalny sterownik z czterema wyjściami

 

1 WPROWADZENIE  

 

1.1 Ważne  

Przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz informacj

połączeń elektrycznych. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu 

Zużyty przyrząd należy zutylizować zgodnie z 

elektrycznego i elektronicznego

 

2 WYMIARY I INSTALACJA 

 
2.1 Wymiary 
Wymiary podano w mm (cal). 
 

 
 

WYMIAR 

A 

B 

 
2.2 Instalacja  

■ grubość panelu nie powinna przekraczać 8 mm

■ warunki pracy (temperatura robocza, wilgotność, itd.) muszą mieścić się w granicach podanych w danych 

technicznych  

■ nie należy instalować przyrządu w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, kanałów z gorącym powietrzem, itd.), 

urządzeń wyposażonych w duże układy magnetyczne (duże głośniki, itd.), w miejscach narażonych na 

bezpośrednie promieniowanie słoneczne, deszcz, wilg

■ zgodnie z przepisami BHP, bezpiecze

przyrządu, zaś elementy zapewniające ochronę muszą być zainstalowane w taki sposób, aby nie można 

było ich usunąć bez pomocy narzędzi.

 

 

 Kontakt 
 
T: +48 22 727 84 97 
F: +48 22 736 28 99 
 
evco@berling.pl 
www.berling.pl 

 

KRS: 0000298346 Sąd Rejonowy dla m. st. 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 17.500.200 PLN Kapitał 
wpłacony: 17.500.200 PLN

 
Kredyt Bank S.A. 
87 1500 1386 1213 8003 9858 0000

Uniwersalny sterownik z czterema wyjściami 

instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz informacjami

połączeń elektrycznych. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu sterownika w celu 

rzyrząd należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi zbiórki sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

 

MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE 

71 (2,795) 71 (2,795) 71,8 (2,829) 

29 (1,141) 29 (1,141) 29,8 (1,173) 

grubość panelu nie powinna przekraczać 8 mm (0,314 cali) 

robocza, wilgotność, itd.) muszą mieścić się w granicach podanych w danych 

ży instalować przyrządu w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, kanałów z gorącym powietrzem, itd.), 

urządzeń wyposażonych w duże układy magnetyczne (duże głośniki, itd.), w miejscach narażonych na 

bezpośrednie promieniowanie słoneczne, deszcz, wilgoć, wibracje lub wstrząsy.   

■ zgodnie z przepisami BHP, bezpieczeństwo elektryczne należy zapewnić poprzez prawidłową instalację 

przyrządu, zaś elementy zapewniające ochronę muszą być zainstalowane w taki sposób, aby nie można 

arzędzi. 
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ami dotyczącymi instalacji i 

w celu przyszłej konsultacji.  

miejscowymi przepisami dotyczącymi zbiórki sprzętu 

 

robocza, wilgotność, itd.) muszą mieścić się w granicach podanych w danych 

ży instalować przyrządu w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, kanałów z gorącym powietrzem, itd.), 

urządzeń wyposażonych w duże układy magnetyczne (duże głośniki, itd.), w miejscach narażonych na 

ństwo elektryczne należy zapewnić poprzez prawidłową instalację 

przyrządu, zaś elementy zapewniające ochronę muszą być zainstalowane w taki sposób, aby nie można 
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3 SCHEMAT ELEKTRYCZNY 

 

3.1 Wstęp 

Informacje dotyczące schematu elektrycznego:

■ port 1 (opcjonalny) jest portem szeregowym

RICS, programem do zmiany nastaw Parameters Manager (poprzez 

z kluczem do kopiowania nastaw EVKEY

■ port 2 (opcjonalny) jest portem do komunikacji z

 

3.2 Schemat elektryczny 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY  

schematu elektrycznego: 

jest portem szeregowym TTL, przeznaczonym do komunikacji z systemem nadzoru

S, programem do zmiany nastaw Parameters Manager (poprzez protokół komunikacyjny MODBUS) lub 

EVKEY; portu nie da się wykorzystywać dwóch celów jednocześnie

port 2 (opcjonalny) jest portem do komunikacji z dodatkowym zdalnym wyświetlaczem EVT100.
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do komunikacji z systemem nadzoru 

protokół komunikacyjny MODBUS) lub 

celów jednocześnie. 

wyświetlaczem EVT100. 
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3.3 Dodatkowe informacje na temat połączeń elektrycznych

■ do wykonania przyłączeń w kostce przyłączeniowej nie wolno używać wkrętaków elektrycznych ani  

pneumatycznych; 

■ jeżeli przyrząd został przeniesiony z miejsca zimnego do ciepłego, wtedy w jego wnętrzu może nastąpić 

kondensacja wilgoci; w takim wypadku należy odczekać godzinę przed podłączeniem zasilania; 

■ przed podłączeniem przyrządu należy sprawdzić

przez urządzenie; muszą one być zgodne z doprowadzonym zasilaniem

■ odłączyć zasilanie przed serwisowaniem przyrządu; 

■ nie należy używać przyrządu jako urządzenia zabezpieczającego; 

■ w sprawach dotyczących naprawy lub informacji na temat przyrządu należy skontaktować się z 

 

4 DZIAŁANIE  

 

4.1 Wstęp 

Tryb pracy sterownika zależy w głównej mierze od parametru CFG. W 

przedstawiono poszczególne tryby pracy sterownika. 

czujnikiem 1, poza trybem CFG=8, gdy sterownik pracuje z dwoma niezależnymi 

Na rysunkach w rozdziałach 4.2.1 -

istnieje jednak możliwość jej modyfikacji w parametrze 

Używając funkcji lekkiego startu (patrz paragraf 4.3) istnieje możliwość stopniowego zmniejszania lub 

zwiększania nastawy po włączeniu urządzenia.

W parametrze P9 jest możliwe ustawienie trybu kom

nr 2 (patrz rozdział 4.4). 

Zmiana parametrów konfiguracyjnych została opisana w rozdziale 6.3.
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na temat połączeń elektrycznych 

łączeń w kostce przyłączeniowej nie wolno używać wkrętaków elektrycznych ani  

żeli przyrząd został przeniesiony z miejsca zimnego do ciepłego, wtedy w jego wnętrzu może nastąpić 

kondensacja wilgoci; w takim wypadku należy odczekać godzinę przed podłączeniem zasilania; 

należy sprawdzić napięcie i częstotliwość zasilania oraz moc pobieraną 

być zgodne z doprowadzonym zasilaniem;  

przed serwisowaniem przyrządu;  

ży używać przyrządu jako urządzenia zabezpieczającego;  

prawy lub informacji na temat przyrządu należy skontaktować się z 

Tryb pracy sterownika zależy w głównej mierze od parametru CFG. W rozdziałach

poszczególne tryby pracy sterownika. Regulacja odbywa się na podstawie wielkości mierzonej 

czujnikiem 1, poza trybem CFG=8, gdy sterownik pracuje z dwoma niezależnymi strefami neutralnymi.

- 4.2.10 przedstawiono zadaną kolejność załączania 

istnieje jednak możliwość jej modyfikacji w parametrze C13. 

startu (patrz paragraf 4.3) istnieje możliwość stopniowego zmniejszania lub 

zwiększania nastawy po włączeniu urządzenia. 

W parametrze P9 jest możliwe ustawienie trybu kompensacji nastawy sygnałem odczytywanym przez czujnik 

Zmiana parametrów konfiguracyjnych została opisana w rozdziale 6.3. 
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łączeń w kostce przyłączeniowej nie wolno używać wkrętaków elektrycznych ani  

żeli przyrząd został przeniesiony z miejsca zimnego do ciepłego, wtedy w jego wnętrzu może nastąpić 

kondensacja wilgoci; w takim wypadku należy odczekać godzinę przed podłączeniem zasilania;  

zęstotliwość zasilania oraz moc pobieraną 

prawy lub informacji na temat przyrządu należy skontaktować się z Berling SA. 

rozdziałach 4.2.1 - 4.2.10 

Regulacja odbywa się na podstawie wielkości mierzonej 

strefami neutralnymi. 

załączania i wyłączania wyjść, 

startu (patrz paragraf 4.3) istnieje możliwość stopniowego zmniejszania lub 

pensacji nastawy sygnałem odczytywanym przez czujnik 
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4.2.1 Tryb chłodzenia (nastawienie 

 

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa 

r0 Różnica załączeń

 

Jeżeli wartość mierzona odczytywan

wszystkie przekaźniki są wyłączone. 

Jeżeli wartość mierzona przekroczy 

(lub wyłączać) kolejno, w równych krokach podzielonych 

nastawionym w parametrze r0. 

Jeżeli wartość mierzona przekroczy wartość

 

 

 Kontakt 
 
T: +48 22 727 84 97 
F: +48 22 736 28 99 
 
evco@berling.pl 
www.berling.pl 

 

KRS: 0000298346 Sąd Rejonowy dla m. st. 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 17.500.200 PLN Kapitał 
wpłacony: 17.500.200 PLN

 
Kredyt Bank S.A. 
87 1500 1386 1213 8003 9858 0000

nastawienie parametru CFG = 0) 

załączeń 

odczytywana przez czujnik jest mniejsza niż wartość nastawiona w parametrze

wszystkie przekaźniki są wyłączone.  

przekroczy wartość nastawioną w parametrze SP1, to przekaźniki będą się 

kolejno, w równych krokach podzielonych proporcjonalnie do ich ilości (4 szt.) 

wartość SP1 + r0, to wszystkie przekaźniki będą załączone.
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wartość nastawiona w parametrze SP1, 

, to przekaźniki będą się załączać 

do ich ilości (4 szt.) w zakresie 

, to wszystkie przekaźniki będą załączone. 
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4.2.2 Tryb grzania (nastawienie parametru 

 

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa 

r0 Różnica załączeń

 

Jeżeli wartość mierzona odczytywana przez czujnik 

to wszystkie przekaźniki są wyłączone. 

Jeżeli wartość mierzona spadnie poniżej 

załączać (lub wyłączać) w równych krokach 

parametrze r0. 

Jeżeli wartość mierzona spadnie poniżej

przekaźniki będą załączone. 

 

 

 

 

 

 Kontakt 
 
T: +48 22 727 84 97 
F: +48 22 736 28 99 
 
evco@berling.pl 
www.berling.pl 

 

KRS: 0000298346 Sąd Rejonowy dla m. st. 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 17.500.200 PLN Kapitał 
wpłacony: 17.500.200 PLN

 
Kredyt Bank S.A. 
87 1500 1386 1213 8003 9858 0000

nastawienie parametru CFG = 1) nastawa fabryczna 

załączeń 

odczytywana przez czujnik jest większa niż wartość nastawiona w parametrze 

to wszystkie przekaźniki są wyłączone.  

spadnie poniżej wartość nastawiona w parametrze SP1, to przekaźniki będą się 

w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (4 szt.) w 

spadnie poniżej wartości nastawionej w parametrze SP1 
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jest większa niż wartość nastawiona w parametrze SP1, 

, to przekaźniki będą się 

w zakresie nastawionym w 

SP1 – r0, to wszystkie 
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4.2.3 Praca ze strefą neutralną (nastawienie parametru 

 

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa 

r0 Różnica załączeń

r6 Różnica załączeń 

r11 Wielkość strefy neutralnej

 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik jest w obszarze od

wszystkie przekaźniki są wyłączone.

Jeżeli wartość mierzona będzie w zakresie

i K2 będą się załączać (lub wyłączać) 

Jeżeli wartość mierzona spadnie poniżej

grzanie (K1 i K2) będą załączone. 

Jeżeli wartość mierzona będzie w obszarze określonym 

K3 i K4 będą się załączać (lub wyłączać) 

zakresie. 

Jeżeli wartość mierzona wzrośnie p

chłodzenie (K3 i K4) będą załączone.
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nastawienie parametru CFG = 2) 

załączeń w trybie chłodzenia (przekaźniki K3 i K4) 

załączeń w trybie grzania (przekaźniki K3 i K4) 

Wielkość strefy neutralnej 

odczytywana przez czujnik jest w obszarze od wartości SP1 – r11 do wartości 

 

zakresie nastawionym w parametrze r6 (obszar grzania), to

i K2 będą się załączać (lub wyłączać) w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (2 szt.) 

spadnie poniżej wartości SP1 – r11 – r6, to oba przekaźniki odpowiedzialne za 

będzie w obszarze określonym w parametrze r0 (obszar chłodzenia), to przekaźniki 

K3 i K4 będą się załączać (lub wyłączać) w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (2 szt.) 

powyżej wartości SP1 + r11 + r0, to oba przekaźniki odpowiedzialne za 

będą załączone. 
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wartości SP1 + r11, to 

(obszar grzania), to przekaźniki K1 

w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (2 szt.) w tym zakresie. 

przekaźniki odpowiedzialne za 

(obszar chłodzenia), to przekaźniki 

w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (2 szt.) w tym 

przekaźniki odpowiedzialne za 
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4.2.4 Praca ze strefą neutralną i przekaźnikami alarmowymi (
 

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa 

r0 Różnica załączeń 

r6 Różnica załączeń 

r11 Wielkość strefy neutralnej

A1 Wartość załączenie

A4 Wartość załączenie 

A11 Różnica załączeń dla parametru A

 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik jest w obszarze od wartości 

wszystkie przekaźniki są wyłączone.

Jeżeli wartość mierzona przekroczy wartość 

zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń r0.

Jeżeli wartość mierzona przekroczy wartość 

zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń r0.

Jeżeli wartość mierzona przekroczy wartość nastawioną w parametrze 

alarm zbyt wysokiej temperatury K4 zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń 

Jeżeli wartość mierzona spadnie poniżej 

za alarm zbyt niskiej temperatury K3 zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń 
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Praca ze strefą neutralną i przekaźnikami alarmowymi (nastawienie parametru 

załączeń w trybie chłodzenia (przekaźniki K3 i K4) 

załączeń w trybie grzania (przekaźniki K3 i K4) 

Wielkość strefy neutralnej 

Wartość załączenie alarmu zbyt niskiej temperatury 

Wartość załączenie alarmu zbyt wysokiej temperatury 

Różnica załączeń dla parametru A1 i A4 

odczytywana przez czujnik jest w obszarze od wartości SP1 – r11 do wartości 

 

przekroczy wartość SP1 + r11 + r0 to przekaźnik odpowiedzialny za 

n z różnicą załączeń r0. 

przekroczy wartość SP1 – r11 – r0 to przekaźnik odpowiedzialny za 

zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń r0. 

wartość nastawioną w parametrze A4 to przekaźnik odpowiedzialny za 

alarm zbyt wysokiej temperatury K4 zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń 

spadnie poniżej wartość nastawiona w parametrze A1 to przekaźnik odpowiedzialny 

tury K3 zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń 
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nastawienie parametru CFG = 3) 

 

do wartości SP1 + r11, to 

to przekaźnik odpowiedzialny za chłodzenie K2 

to przekaźnik odpowiedzialny za grzanie K1 

to przekaźnik odpowiedzialny za 

alarm zbyt wysokiej temperatury K4 zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń A11. 

to przekaźnik odpowiedzialny 

tury K3 zostanie załączony. Pracuje on z różnicą załączeń A11. 
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4.2.5 Praca w trybie chłodzenia lub grzania w zależności od sygnału z wejścia cyfrowego 1 

(nastawienie parametru CFG = 4)

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa w trybie grzania

SP2 Nastawa w trybie chłodzenia

r0 Różnica załączeń

r6 Różnica załączeń 

 

Jeżeli wejście cyfrowe 1 jest nieaktywne

4.2.2); aktywną nastawą będzie wartość nastawiona w parametrze 

Jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne

4.2.1); aktywną nastawą będzie wartość nastawiona w parametrze 
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Praca w trybie chłodzenia lub grzania w zależności od sygnału z wejścia cyfrowego 1 

CFG = 4) 

 

Nastawa w trybie grzania 

trybie chłodzenia 

załączeń w trybie grzania (SP1) 

załączeń w trybie chłodzenia (SP2) 

Jeżeli wejście cyfrowe 1 jest nieaktywne (niezasilone), to sterownik pracuje w trybie grzania (patrz rozdział 

wartość nastawiona w parametrze SP1. 

Jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne (zasilone), to sterownik pracuje w trybie chłodzenia (patrz rozdział 

wartość nastawiona w parametrze SP2. 
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Praca w trybie chłodzenia lub grzania w zależności od sygnału z wejścia cyfrowego 1 

 

, to sterownik pracuje w trybie grzania (patrz rozdział 

, to sterownik pracuje w trybie chłodzenia (patrz rozdział 
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4.2.6 Tryb chłodzenia z funkcją oszczędzania energii (

 

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne

SP2 Nastawa jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne

r0 Różnica załączeń jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne

r6 Różnica załączeń jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne

 

Sterownik pracuje w trybie chłodzenia (patrz rozdział 4.2.1). Jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne

(niezasilone), sterownik pracuje z wartością nastawioną w parametrze 

wejście cyfrowe 1 jest aktywne (zasilone)

różnicą załączeń r6. 
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oszczędzania energii (nastawienie parametru 

jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne 

Nastawa jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne 

Różnica załączeń jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne 

załączeń jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne 

Sterownik pracuje w trybie chłodzenia (patrz rozdział 4.2.1). Jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne

wartością nastawioną w parametrze SP1 i różnicą załączeń 

(zasilone), sterownik pracuje z wartością nastawioną w parametrze 
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nastawienie parametru CFG = 5) 

 

Sterownik pracuje w trybie chłodzenia (patrz rozdział 4.2.1). Jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne 

i różnicą załączeń r0. Jeżeli 

wartością nastawioną w parametrze SP2 i 
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4.2.7 Tryb grzania z funkcją oszczędzania energii (

 

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne

SP2 Nastawa jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne

r0 Różnica załączeń jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne

r6 Różnica załączeń jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne

 

Sterownik pracuje w trybie grzania (patrz rozdział 4.2.2). 

(niezasilone), sterownik pracuje z wartością nastawioną w parametrze 

Jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne

i różnicą załączeń r6. 
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z funkcją oszczędzania energii (nastawienie parametru CFG = 

wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne 

Nastawa jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne 

Różnica załączeń jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne 

Różnica załączeń jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne 

Sterownik pracuje w trybie grzania (patrz rozdział 4.2.2). Jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne

wartością nastawioną w parametrze SP1 i różnicą załączeń r0

Jeżeli wejście cyfrowe 1 jest aktywne (zasilone), sterownik pracuje z wartością nastawioną w parametrze 
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CFG = 6) 

 

Jeżeli wejście cyfrowe 1 nie jest aktywne 

i różnicą załączeń r0.  

wartością nastawioną w parametrze SP2 
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4.2.8 Praca w trybie chłodzenia i

CFG = 7) 

 

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa w trybie grzania

SP2 Nastawa w trybie 

r0 Różnica załączeń w trybie grzania (przekaźniki K1 i K2)

r6 Różnica załączeń w trybie chłodzenia (przekaźniki K3 i K4)

 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik jest w obszarze od 

wartości nastawionej w parametrze SP2

Jeżeli wartość mierzona będzie w obszarze określonym parametrem 

K2 będą się załączać (lub wyłączać) 

Jeżeli wartość mierzona spadnie poniżej

grzanie (K1 i K2) będą załączone. 

Jeżeli wartość mierzona będzie w obszarze określonym parametrem 

i K4 będą się załączać (lub wyłączać) 

Jeżeli wartość mierzona wzrośnie powyżej wartości 

chłodzenie (K3 i K4) będą załączone.
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i grzania z dwoma niezależnymi nastawami (nastawienie parametru 

Nastawa w trybie grzania 

Nastawa w trybie chłodzenia 

Różnica załączeń w trybie grzania (przekaźniki K1 i K2) 

Różnica załączeń w trybie chłodzenia (przekaźniki K3 i K4) 

odczytywana przez czujnik jest w obszarze od wartość nastawionej w parametrze 

SP2, to wszystkie przekaźniki są wyłączone. 

będzie w obszarze określonym parametrem r0 (obszar grzania), to przekaźniki

K2 będą się załączać (lub wyłączać) w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (2 szt.) 

spadnie poniżej wartości SP1 – r6, to wszystkie przekaźniki odpowiedzialne za 

będzie w obszarze określonym parametrem r6 (obszar chłodzenia), to przekaźniki K3 

i K4 będą się załączać (lub wyłączać) w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (2 szt.) 

wzrośnie powyżej wartości SP2 + r6, to wszystkie przekaźniki odpowiedzialne za 

będą załączone. 
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nastawienie parametru 

 

wartość nastawionej w parametrze SP1 do 

(obszar grzania), to przekaźniki K1 i 

w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (2 szt.) w tym zakresie. 

, to wszystkie przekaźniki odpowiedzialne za 

(obszar chłodzenia), to przekaźniki K3 

w równych krokach proporcjonalnie do ich ilości (2 szt.) w tym zakresie. 

wszystkie przekaźniki odpowiedzialne za 
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4.2.9 Praca z dwoma niezależnymi strefami neutralnymi (

 

 

PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa 1 (odnosi się do wartości odczytywanej czujnikiem 1)

r11 Wielkość strefy neutralnej nastawy SP1

r0 Różnica załączeń nastawy SP1 trybu chłodzenia (przekaźnik K2)

r6 Różnica załączeń nastawy SP1 trybu grzania (przekaźnik K1)

SP2 Nastawa 2 (odnosi się do wartości odczytywanej czujnikiem 2)

r14 Wielkość strefy neutralnej nastawy SP2

r12 Różnica załączeń nastawy SP2 trybu osuszania (przekaźnik K3)

r13 Różnica załączeń nastawy SP2 trybu nawilżania (przekaźnik K4)

 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik 1 jest w obszarze od wartości 

przekaźniki K1 i K2 są wyłączone. 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik 1 spadnie poniżej wartości 

przekaźnik K1 (przekaźnik wyłączy się jeżeli 

SP1 – r11). 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik 1 wzrośnie powyżej wartości 

przekaźnik K2 (przekaźnik wyłączy się jeżeli 
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Praca z dwoma niezależnymi strefami neutralnymi (nastawienie parametru 

Nastawa 1 (odnosi się do wartości odczytywanej czujnikiem 1) 

Wielkość strefy neutralnej nastawy SP1 

Różnica załączeń nastawy SP1 trybu chłodzenia (przekaźnik K2) 

Różnica załączeń nastawy SP1 trybu grzania (przekaźnik K1) 

Nastawa 2 (odnosi się do wartości odczytywanej czujnikiem 2) 

strefy neutralnej nastawy SP2 

Różnica załączeń nastawy SP2 trybu osuszania (przekaźnik K3) 

Różnica załączeń nastawy SP2 trybu nawilżania (przekaźnik K4) 

odczytywana przez czujnik 1 jest w obszarze od wartości SP1 – r11 do wartości 

odczytywana przez czujnik 1 spadnie poniżej wartości SP1 – r11 – r6

(przekaźnik wyłączy się jeżeli wartość mierzona przez czujnik 1 wzrośnie powyżej wartości 

odczytywana przez czujnik 1 wzrośnie powyżej wartości SP1 + r11 + r0

K2 (przekaźnik wyłączy się jeżeli wartość mierzona przez czujnik 1 spadnie poniżej wartości 
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nastawienie parametru CFG = 8) 

 

 

do wartości SP1 + r11, to 

r6, to zostanie załączony 

wzrośnie powyżej wartości 

SP1 + r11 + r0, to zostanie załączony 

spadnie poniżej wartości SP1 
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+ r11). 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik 2 jest w obszarze od wartości 

przekaźniki K3 i K4 są wyłączone. 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik 2 spadnie poniżej wartości 

przekaźnik K3 (przekaźnik wyłączy się jeżeli 

SP2 – r14). 

Jeżeli wartość odczytywana przez czujnik 2 wzrośnie powyżej wartości 

załączony przekaźnik K4 (przekaźnik wyłączy si

wartości SP2 + r14). 
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odczytywana przez czujnik 2 jest w obszarze od wartości SP2 – r14 do wartości 

odczytywana przez czujnik 2 spadnie poniżej wartości SP2 – r14 – r13

K3 (przekaźnik wyłączy się jeżeli wartość mierzona przez czujnik 2 wzrośnie powyżej wartości 

odczytywana przez czujnik 2 wzrośnie powyżej wartości SP2 + r14 + r12

K4 (przekaźnik wyłączy się jeżeli wartość mierzona przez czujnik 2 
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do wartości SP2 + r14, to 

r13, to zostanie załączony 

wzrośnie powyżej wartości 

SP2 + r14 + r12, to zostanie 

przez czujnik 2 spadnie poniżej 
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4.2.10 Praca w trybie chłodzenia lub grzania w zależności od 

(nastawienie parametru CFG = 
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Praca w trybie chłodzenia lub grzania w zależności od czujnika 2  

CFG = 9) 
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PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa w trybie grzania

SP2 Nastawa w trybie chłodzenia

r0 Różnica załączeń w trybie grzania (SP1)

r6 Różnica załączeń w trybie chłodzenia (SP2)

r17 Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zostanie załączony tryb chłodzenia

r18 Wartość odczytywana przez czujnik 2 powyżej której

 

Sterownik pracuje w trybie chłodzenia lub grzania (patrz rozdział 4.2.8).

Załączenie trybu chłodzenia (lub grzania), odbywa się w zależności od wartości odczytywanej przez czujnik nr 

2. Aby nastąpiła zmiana trybów, wartoś

r17 (lub powyżej wartość nastawionej w parametrze 

 

 

4.3 Funkcja lekkiego startu 

Funkcja lekkiego startu pozwala na krokowe zwiększanie (w trybie grzania), lub zmniejszanie (w trybie 

chłodzenia) nastawy po włączenia urządzenia.

Po upływie czasu określonego w parametr

krok (będzie to tymczasowa zmiana nastawy)

nastawie. 

 

 

Przykład: 

 Tryb chłodzenia 

 Wartość nastawy przy włączeniu urządzenia
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Nastawa w trybie grzania 

trybie chłodzenia 

Różnica załączeń w trybie grzania (SP1) 

Różnica załączeń w trybie chłodzenia (SP2) 

Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zostanie załączony tryb chłodzenia

Wartość odczytywana przez czujnik 2 powyżej której zostanie załączony tryb grzania

Sterownik pracuje w trybie chłodzenia lub grzania (patrz rozdział 4.2.8). 

trybu chłodzenia (lub grzania), odbywa się w zależności od wartości odczytywanej przez czujnik nr 

wartość mierzona musi pozostać poniżej wartości nastawionej w parametrze 

wartość nastawionej w parametrze r18) przez czas określony w parametr

startu pozwala na krokowe zwiększanie (w trybie grzania), lub zmniejszanie (w trybie 

włączenia urządzenia. 

parametrze r15, nastawa zostanie zwiększona (lub zmniejszona) o jeden 

wa zmiana nastawy), rozpoczynając od wartości startowej, a kończąc na właściwej 

nastawy przy włączeniu urządzenia jest równa 16 
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Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zostanie załączony tryb chłodzenia 

zostanie załączony tryb grzania 

trybu chłodzenia (lub grzania), odbywa się w zależności od wartości odczytywanej przez czujnik nr 

wartości nastawionej w parametrze 

parametrze r21. 

startu pozwala na krokowe zwiększanie (w trybie grzania), lub zmniejszanie (w trybie 

, nastawa zostanie zwiększona (lub zmniejszona) o jeden 

rozpoczynając od wartości startowej, a kończąc na właściwej 
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 Właściwa nastawa jest równa 20

 

 

4.4 Praca sterownika w przypadku obecności 

W momencie gdy podłączony jest czujnik

 

Brak czujnika (parametr P9 = 0) 

Nastawa fabryczna. 

 

Różnica wielkości (parametr P9 = 1), tylko gdy CFG = 0, 1, 2 lub 3

Wartością uwzględnianą w regulacji będzie „różnica pomiędzy wartością odczytywaną przez czujnik 1, 

wartością odczytywaną przez czujnik 2”.

 

Tryb pracy z letnią kompensacją nastawy SP1

 

 

Przykład 1: parametr r16 ma wartość dodatnią

 

 

Przykład 2: parametr r16 ma wartość ujemną
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Właściwa nastawa jest równa 20 

Praca sterownika w przypadku obecności czujnika 2 

gdy podłączony jest czujnik 2, sposób pracy sterownika zależy głównie od parametru 

Różnica wielkości (parametr P9 = 1), tylko gdy CFG = 0, 1, 2 lub 3 

Wartością uwzględnianą w regulacji będzie „różnica pomiędzy wartością odczytywaną przez czujnik 1, 

przez czujnik 2”. 

Tryb pracy z letnią kompensacją nastawy SP1 (parametr P9 = 2), tylko gdy CFG = 0, 1, 2 lub 3

parametr r16 ma wartość dodatnią 

Przykład 2: parametr r16 ma wartość ujemną 
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2, sposób pracy sterownika zależy głównie od parametru P9. 

Wartością uwzględnianą w regulacji będzie „różnica pomiędzy wartością odczytywaną przez czujnik 1, a 

), tylko gdy CFG = 0, 1, 2 lub 3 
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PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa SP1 

r16 Maksymalna wartość letniej kompensacji nastawy SP1

r17 
Wartość odczytywana przez czujnik 2 powyżej której zostanie załączon

kompensacja nastawy SP1

r18 
Wartość odczytywana przez czujnik 2 powyżej 

będzie dalej zwiększana

Wartość ustawiona w parametrze SP

 

Tryb pracy z zimową kompensacją nastawy SP1 (parametr P9 = 

 

 

Przykład 1: parametr r16 ma wartość dodatnią

 

 

Przykład 2: parametr r16 ma wartość ujemną
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Maksymalna wartość letniej kompensacji nastawy SP1 

Wartość odczytywana przez czujnik 2 powyżej której zostanie załączon

kompensacja nastawy SP1 

Wartość odczytywana przez czujnik 2 powyżej której letnia kompensacja nastawy SP1 nie 

zwiększana 

SP1 zależy również od parametrów r1 i r2. 

kompensacją nastawy SP1 (parametr P9 = 3), tylko gdy CFG = 0, 1, 2 lub 3

Przykład 1: parametr r16 ma wartość dodatnią 

Przykład 2: parametr r16 ma wartość ujemną 
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Wartość odczytywana przez czujnik 2 powyżej której zostanie załączona letnia 

której letnia kompensacja nastawy SP1 nie 

), tylko gdy CFG = 0, 1, 2 lub 3 
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PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa SP1 

r16 Maksymalna wartość zimowej kompensacji 

r19 
Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zimowa kompensacja nastawy SP1 

nie będzie dalej zmniejszana

r20 
Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zostanie załączona zimowa 

kompensacja nastawy SP1

Wartość ustawiona w parametrze SP

 

Tryb pracy z podwójną kompensacją nastawy SP1 (parametr P9 = 

 

Przykład 1: parametr r16 ma wartość dodatnią

 

Przykład 2: parametr r16 ma wartość ujemną
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Maksymalna wartość zimowej kompensacji nastawy SP1 

Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zimowa kompensacja nastawy SP1 

nie będzie dalej zmniejszana 

Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zostanie załączona zimowa 

kompensacja nastawy SP1 

SP1 zależy również od parametrów r1 i r2. 

kompensacją nastawy SP1 (parametr P9 = 4), tylko gdy CFG = 0, 1, 2 lub 3

Przykład 1: parametr r16 ma wartość dodatnią 

Przykład 2: parametr r16 ma wartość ujemną 
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Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zimowa kompensacja nastawy SP1 

Wartość odczytywana przez czujnik 2 poniżej której zostanie załączona zimowa 

), tylko gdy CFG = 0, 1, 2 lub 3 
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PARAMETR ZNACZENIE 

SP1 Nastawa SP1 

SP1 Nastawa SP2 

r6 Wielkość strefy neutralnej w trybie podwójnej kompensacji nastawy SP1

r18 
Obszar wartości odczytywan

SP1 jest aktywna (

r19 
Obszar wartości odczytywanej przez czujnik 2 w której 

SP1 jest aktywna (

Wartość ustawiona w parametrze SP1

 

 

4.5 Funkcja programowania pracy

Funkcja programowania pracy umożliwia osiągnięcie i utrzymanie pięciu wartości

każda może mieć inną wartość) odpowiednio w pięciu odstępach czasowych (tutaj są one nazywane fazami).

Po zakończeniu jednej fazy sterownik automatycznie 

wszystkie pięć faz sterownik wraca do normalnej pracy

Jeżeli podczas trwania danej fazy nie zostanie osiągnięta pożądana wartoś

wszystko przejdzie do następnej fazy.

Jeżeli czas trwania pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej fazy zostanie ustawiony na wartość zerową, to 

sterownik przejdzie do następnej fazy dopiero po osiągnięciu odpowiedniej 

tej fazy. Jeżeli czas trwania piątej fazy zostanie ustawiony na wartość zerową, to faza ta będzie aktywna 

dopóki funkcja programowania pracy nie zostanie ręcznie zakończona.

Jeżeli podczas działania funkcji programowania pracy nas

zasileniu urządzenia funkcja ta będzie kontynuowana.

 

Aktywacja i dezaktywacja funkcji: 

Sposób włączania i wyłączania funkcji zależy od 

 Jeżeli wartość nastawiona w parametrze 

 Jeżeli wartość nastawiona w parametrze 

przycisk   , jeżeli nie jest zablokowana klawiatura 

 Jeżeli wartość nastawiona w par

cyfrowego 1 (lub wejścia cyfrowego 2), pod warunkiem że 

parametrze i5) jest równa 4. 

Gdy funkcja programowania pracy zostanie zakończona, wyświetla

sekundy. 

Podczas działania funkcji: 

Podczas gdy funkcja jest uruchomiona, wyświetlacz pokazuje symbol „

przykład „Ph2”) przez ½ sekundy co 4 sekundy.

Po zakończeniu działania funkcji: 

Gdy funkcja programowania pracy zostanie zakończona na wyświetlaczu pojawi się symbol „

sekundy co 4 sekundy; naciśnij dowolny przycisk w celu 
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Wielkość strefy neutralnej w trybie podwójnej kompensacji nastawy SP1

odczytywanej przez czujnik 2 w której podwójna kompensacja nastawy 

jest aktywna (letnia kompensacja, powyżej „SP2 + r6”) 

Obszar wartości odczytywanej przez czujnik 2 w której podwójna kompensacja nastawy 

SP1 jest aktywna (zimowa kompensacja, poniżej „SP2 - r6”) 

SP1 zależy również od parametrów r1 i r2. 

programowania pracy 

Funkcja programowania pracy umożliwia osiągnięcie i utrzymanie pięciu wartości (kolejnych nastaw, z których 

) odpowiednio w pięciu odstępach czasowych (tutaj są one nazywane fazami).

sterownik automatycznie przechodzi do kolejnej fazy, po przejściu przez 

do normalnej pracy, a funkcja programowania pracy zostanie zakończona.

Jeżeli podczas trwania danej fazy nie zostanie osiągnięta pożądana wartość mierzona

wszystko przejdzie do następnej fazy. 

Jeżeli czas trwania pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej fazy zostanie ustawiony na wartość zerową, to 

sterownik przejdzie do następnej fazy dopiero po osiągnięciu odpowiedniej wartości

tej fazy. Jeżeli czas trwania piątej fazy zostanie ustawiony na wartość zerową, to faza ta będzie aktywna 

funkcja programowania pracy nie zostanie ręcznie zakończona. 

Jeżeli podczas działania funkcji programowania pracy nastąpi przerwa w dopływie zasilania, to po ponownym 

zasileniu urządzenia funkcja ta będzie kontynuowana. 

Sposób włączania i wyłączania funkcji zależy od wartość nastawionej w parametrze r23:

wartość nastawiona w parametrze r23 jest równa 0, to funkcja jest wyłączona

wartość nastawiona w parametrze r23 jest równa 1, to należy przez 4 sekundy przytrzymać 

jeżeli nie jest zablokowana klawiatura  

wartość nastawiona w parametrze r23 jest ustawiona na 2, to niezbędna jest aktywacja wejścia 

cyfrowego 1 (lub wejścia cyfrowego 2), pod warunkiem że wartość nastawiona w parametrze 

 

Gdy funkcja programowania pracy zostanie zakończona, wyświetlacz pokaże znak „

Podczas gdy funkcja jest uruchomiona, wyświetlacz pokazuje symbol „Ph” wraz z numerem aktywnej fazy (na 

”) przez ½ sekundy co 4 sekundy. 

Gdy funkcja programowania pracy zostanie zakończona na wyświetlaczu pojawi się symbol „

sekundy co 4 sekundy; naciśnij dowolny przycisk w celu usunięcia symbolu „EndP”. 

20/38 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

17.500.200 PLN Kapitał 
wpłacony: 17.500.200 PLN 

87 1500 1386 1213 8003 9858 0000 

Wielkość strefy neutralnej w trybie podwójnej kompensacji nastawy SP1 

kompensacja nastawy 

podwójna kompensacja nastawy 

(kolejnych nastaw, z których 

) odpowiednio w pięciu odstępach czasowych (tutaj są one nazywane fazami). 

do kolejnej fazy, po przejściu przez 

a funkcja programowania pracy zostanie zakończona. 

mierzona, to sterownik mimo 

Jeżeli czas trwania pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej fazy zostanie ustawiony na wartość zerową, to 

ci nastawy przypisanej do 

tej fazy. Jeżeli czas trwania piątej fazy zostanie ustawiony na wartość zerową, to faza ta będzie aktywna 

tąpi przerwa w dopływie zasilania, to po ponownym 

r23: 

0, to funkcja jest wyłączona 

1, to należy przez 4 sekundy przytrzymać 

na 2, to niezbędna jest aktywacja wejścia 

wartość nastawiona w parametrze i0 (lub 

„StOP” migający przez 4 

” wraz z numerem aktywnej fazy (na 

Gdy funkcja programowania pracy zostanie zakończona na wyświetlaczu pojawi się symbol „EndP” przez ½ 
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PARAMETR ZNACZENIE 

r24 Czas trwania pierwszej fazy 

r25 
Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

pierwszej fazy programowania pracy

r27 Czas trwania drugiej fazy programowania pracy

r28 
Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma 

drugiej fazy programowania pracy

r30 Czas trwania trzeciej fazy programowania pracy

r31 
Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

trzeciej fazy programowania pracy

r33 Czas trwania czwartej fazy programowania pracy

r34 
Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

czwartej fazy programowania pracy

r36 Czas trwania piątej fazy programowania pracy

r37 
Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą 

piątej fazy programowania pracy

 

Jeżeli parametr CFG ma wartość 8, to funkcja pozwoli na osiągnięcie i utrzymanie pięciu wartości 

odczytywanych przez czujnik 1 i pięciu wartości odczytywanych przez czujnik 2.
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Czas trwania pierwszej fazy programowania pracy 

Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

pierwszej fazy programowania pracy 

Czas trwania drugiej fazy programowania pracy 

Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

drugiej fazy programowania pracy 

Czas trwania trzeciej fazy programowania pracy 

Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

trzeciej fazy programowania pracy 

czwartej fazy programowania pracy 

Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

czwartej fazy programowania pracy 

Czas trwania piątej fazy programowania pracy 

Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

piątej fazy programowania pracy 

ma wartość 8, to funkcja pozwoli na osiągnięcie i utrzymanie pięciu wartości 

pięciu wartości odczytywanych przez czujnik 2. 
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Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

osiągnąć i utrzymać podczas 

Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

Wartość odczytywana przez czujnik 1, którą sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

sterownik ma osiągnąć i utrzymać podczas 

ma wartość 8, to funkcja pozwoli na osiągnięcie i utrzymanie pięciu wartości 
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5 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 
5.1 Wstęp  
Interfejs użytkownika składa się z cztero cyfrowego wyświetlacza (z przecinkiem i ikonami wskazującymi 
działającą funkcję) oraz czterech przycisków
włączenie/gotowość do pracy [ ]) 

 
Sterownik posiada następujące stany robocze:

 „on” – włączony (urządzenie jest zasilone i włączone: przekaźniki mogą być włączane i wyłączane)
 „stand-by” – stan gotowości do pracy (urządzenie jest zasilone ale sterowanie 

przekaźniki wyłączone 
 „off” – wyłączony (urządzenie

Określenie „włączenie urządzenia” 
Natomiast wyłączenie urządzenia oznacza przejście ze stanu włączenia
Po ponownym włączeniu zasilania sterownik wróci do takiego stanu, w jakim był w momenci
zasilania. 
 
5.2 Włączenie i wyłączanie urządzenia

 upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona ża
 upewnij się, że urządzenie nie jest wyłączone (parametr i0 = 3 i aktywne jest wejście cyfrowe 1 i/lub 

parametr i5 = 3 i aktywne jest wejście cyfrowe 2)
 naciśnij  przez 1 sekundę, dioda włączenia/gotowości do pracy zgaśnie/zapali się.

Możliwe jest także włączanie i wyłączanie urządzenia poprzez sygnał podawany na wejście cyfrowe 1 i 2.
 
5.3 Wyświetlacz 
Jeżeli sterownik jest włączony, podczas 
pomocy parametru P5: 

 jeżeli P5 = 0, wyświetlacz pokazuje 
 jeżeli P5 = 1, wyświetlacz pokazuje 

Jeżeli urządzenie jest wyłączone (stan gotowości do pracy), to wyświetlacz
 
5.4 Wyświetlanie wartości odczytywanej przez 1

 upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura
 nacisnąć  przez 1 sekundę: wyświetlacz poka
 naciskać  lub  aby wybrać „

 nacisnąć przycisk  
Aby wyjść z procedury: 

 nacisnąć  lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 60 sekund
 naciskać  lub  tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

lub odczekać 60 sekund 
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TERFEJS UŻYTKOWNIKA 

Interfejs użytkownika składa się z cztero cyfrowego wyświetlacza (z przecinkiem i ikonami wskazującymi 
oraz czterech przycisków (ustaw [SET], strzałka w górę [UP], strzałka w dół [DOWN] i 

 

Sterownik posiada następujące stany robocze: 
włączony (urządzenie jest zasilone i włączone: przekaźniki mogą być włączane i wyłączane)

stan gotowości do pracy (urządzenie jest zasilone ale sterowanie 

wyłączony (urządzenie nie jest zasilone) 
 oznacza przejście ze stanu gotowości do pracy

Natomiast wyłączenie urządzenia oznacza przejście ze stanu włączenia do stanu gotowości do pracy.
Po ponownym włączeniu zasilania sterownik wróci do takiego stanu, w jakim był w momenci

Włączenie i wyłączanie urządzenia 
upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura
upewnij się, że urządzenie nie jest wyłączone (parametr i0 = 3 i aktywne jest wejście cyfrowe 1 i/lub 
parametr i5 = 3 i aktywne jest wejście cyfrowe 2) 

przez 1 sekundę, dioda włączenia/gotowości do pracy zgaśnie/zapali się.
jest także włączanie i wyłączanie urządzenia poprzez sygnał podawany na wejście cyfrowe 1 i 2.

jest włączony, podczas normalnej pracy wyświetlacz pokazuje wartość ustawioną przy 

pokazuje wartość mierzoną czujnikiem 1 
pokazuje wartość mierzoną czujnikiem 2 

Jeżeli urządzenie jest wyłączone (stan gotowości do pracy), to wyświetlacz również jest wyłączony.

e wartości odczytywanej przez 1 czujnik i wartości odczytywanej przez 2 czujnik
upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura

1 sekundę: wyświetlacz pokaże pierwszy dostępny parametr
aby wybrać „Pb1” lub „Pb2” 

lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 60 sekund 
tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 
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Interfejs użytkownika składa się z cztero cyfrowego wyświetlacza (z przecinkiem i ikonami wskazującymi 
ustaw [SET], strzałka w górę [UP], strzałka w dół [DOWN] i 

 

włączony (urządzenie jest zasilone i włączone: przekaźniki mogą być włączane i wyłączane) 
stan gotowości do pracy (urządzenie jest zasilone ale sterowanie jest wyłączone: 

oznacza przejście ze stanu gotowości do pracy, do stanu włączenia. 
gotowości do pracy. 

Po ponownym włączeniu zasilania sterownik wróci do takiego stanu, w jakim był w momencie wyłączenia 

dna procedura 
upewnij się, że urządzenie nie jest wyłączone (parametr i0 = 3 i aktywne jest wejście cyfrowe 1 i/lub 

przez 1 sekundę, dioda włączenia/gotowości do pracy zgaśnie/zapali się. 
jest także włączanie i wyłączanie urządzenia poprzez sygnał podawany na wejście cyfrowe 1 i 2. 

pracy wyświetlacz pokazuje wartość ustawioną przy 

jest wyłączony. 

czujnik i wartości odczytywanej przez 2 czujnik 
upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura 

e pierwszy dostępny parametr 

tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 
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Alternatywnie: 
 nacisnąć  

Jeżeli nie ma podłączonego czujnika 2 (parametr P9 = 0 lub parametr CFG = 4, 5, 6 lub 7), parametr „
nie będzie wyświetlany. 
 
5.5 Wyświetlane stanu wejścia cyfrowego 1 i stanu wejścia cyfrowego 2

 upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie
 nacisnąć  przez 1 sekundę: wyświetlacz 
 naciskać  lub  aby wybrać „

 nacisnąć przycisk : wyświetlacz 
aktywne) 

Aby wyjść z procedury: 

 nacisnąć  lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 60 sekund
 naciskać  lub  tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

lub odczekać 60 sekund 
Alternatywnie: 

 nacisnąć  
Jeżeli aktywacji wejścia cyfrowego 1 nie przypisano żadnej funkcji (parametr i0 = 0
będzie wyświetlany. 
Jeżeli aktywacji wejścia cyfrowego 2 
będzie wyświetlany. 
 
5.6 Sprawdzenie trybu pracy urządzenia

 upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura
 nacisnąć  przez 1 sekundę: wyświetlacz poka
 naciskać  lub  aby wybrać „

 nacisnąć przycisk  
Aby wyjść z procedury: 

 nacisnąć  lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 60 sekund
 naciskać  lub  tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

lub odczekać 60 sekund 
Alternatywnie: 

 nacisnąć  
 
5.7 Blokowanie/odblokowanie klawiatury 
Aby zablokować klawiaturę: 

 upewnij się, że nie jest uruchomiona żadna procedura

 nacisnąć jednocześnie  
Jeżeli klawiatura jest zablokowana, nie można:

 włączać i wyłączać urządzenia
 wyświetlać wartości mierzonej czujnikiem 1 ani wartości mierzonej czujnikiem 2 (procedura opisana w 

rozdziale 5.4) 
 wyświetlać stanu 1 wejścia cyfrowego ani stanu 2 wejścia cyfrowego (procedura opisana w rozdziale 

5.5) 
 sprawdzać trybu pracy sterownika (procedura opisana w rozdziale 5.6)
 włączać ręcznie tryb programowanej pracy
 modyfikować nastawy SP1 (procedura opisana w rozdziale 6.1)
 modyfikować nastawy SP2 (procedura opisana w rozdziale 6.2)
 powrócić ze wszystkimi parametrami do 
 wyświetlać listy alarmów i błędów
 kasować listy alarmów i błędów

Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków
Aby odblokować klawiaturę: 

 nacisnąć jednocześnie  
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Jeżeli nie ma podłączonego czujnika 2 (parametr P9 = 0 lub parametr CFG = 4, 5, 6 lub 7), parametr „

Wyświetlane stanu wejścia cyfrowego 1 i stanu wejścia cyfrowego 2 
upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura

1 sekundę: wyświetlacz pokaże pierwszy dostępny parametr
aby wybrać „id1” lub „id2” 

: wyświetlacz pokaże „on” (wejście jest aktywne) lub „

lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 60 sekund 
tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

wejścia cyfrowego 1 nie przypisano żadnej funkcji (parametr i0 = 0), to parametr „

 nie przypisano żadnej funkcji (parametr i5 = 0), to parametr „

trybu pracy urządzenia 
upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura

1 sekundę: wyświetlacz pokaże pierwszy dostępny parametr
aby wybrać „CFG” 

lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 60 sekund 
tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

Blokowanie/odblokowanie klawiatury  

się, że nie jest uruchomiona żadna procedura  

 i  przez 2 sek. : wyświetlacz pokaże „Loc” przez 1 sekundę
Jeżeli klawiatura jest zablokowana, nie można: 

i wyłączać urządzenia 
wyświetlać wartości mierzonej czujnikiem 1 ani wartości mierzonej czujnikiem 2 (procedura opisana w 

wyświetlać stanu 1 wejścia cyfrowego ani stanu 2 wejścia cyfrowego (procedura opisana w rozdziale 

pracy sterownika (procedura opisana w rozdziale 5.6) 
włączać ręcznie tryb programowanej pracy 
modyfikować nastawy SP1 (procedura opisana w rozdziale 6.1) 
modyfikować nastawy SP2 (procedura opisana w rozdziale 6.2) 
powrócić ze wszystkimi parametrami do ustawień fabrycznych 
wyświetlać listy alarmów i błędów 
kasować listy alarmów i błędów 

przycisków spowoduje wyświetlenie napisu “Loc” przez 1 sekundę.

 i  przez 1 sekundę: wyświetlacz pokaże “UnL” przez 1 sek
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Jeżeli nie ma podłączonego czujnika 2 (parametr P9 = 0 lub parametr CFG = 4, 5, 6 lub 7), parametr „Pb2” 

jest uruchomiona żadna procedura 
pierwszy dostępny parametr 

” (wejście jest aktywne) lub „oFF” (wejście nie jest 

tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

, to parametr „id1” nie 

, to parametr „id2” nie 

upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura 
e pierwszy dostępny parametr 

tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

” przez 1 sekundę 

wyświetlać wartości mierzonej czujnikiem 1 ani wartości mierzonej czujnikiem 2 (procedura opisana w 

wyświetlać stanu 1 wejścia cyfrowego ani stanu 2 wejścia cyfrowego (procedura opisana w rozdziale 

” przez 1 sekundę.  

” przez 1 sekundę, 
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5.8 Wyciszanie brzęczyka   
 upewnij się, że nie jest uruchomiona żadna procedura
 nacisnąć którykolwiek z przycisków

działania, jedynie powoduje wyciszenie brzęczyka
Jeżeli parametr u4 jest ustawiony na 1, naciśnięcie przycisku spowoduje również dezaktywacje przekaźników 
sygnalizacyjnych alarmy i błędy (tylko w trybie CFG = 3)
Jeżeli parametr u9 jest ustawiony na 0, brzęczyk będzie całkowicie wyłą
 
 
6 USTAWIENIA  

 
6.1 Ustawienie nastawy SP1  

 upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i nie jest uruchomiona żadna procedura 

 naciśnij , wyświetlacz pokaże
nastawy  

 naciśnij  lub  w ciągu 15 sekund, aby zmienić wartość nastawy; patrz również ograniczenia r1, r2 
oraz r3) 

 naciśnij  dwa razy, lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 15 sekund: sterownik wyjdzie 
z procedury 

Istnieje także możliwość edycji nastawy za pomocą
 
6.2 Ustawienie nastawy SP2  

 upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i nie jest uruchomiona żadna procedura 

 naciśnij dwukrotnie , wyświetlacz 
wartość nastawy  

 naciśnij  lub  w ciągu 15 sekund, aby zmienić wartość nastawy; patrz również ograniczenia r
oraz r9) 

 naciśnij  dwa razy, lub nie przeprowadza
wyjdzie z procedury 

Istnieje także możliwość edycji nastawy za pomocą
 
6.3 Zmiana parametrów konfiguracyjnych 
Wejście do menu parametrów: 

 upewnij się, że żadna procedura nie jest uruchomiona 
 naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 4 sekundy 

 naciśnij  
 naciśnij  lub (w ciągu 15 sek

 naciśnij  lub odczekaj 15 sek
 naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 4 sekundy 

parametru „SP1”.  
Aby wybrać parametr: 

 naciskaj  lub , aż do wyświetlenia 
Modyfikacja parametru: 

 naciśnij  (wyswietlona zostanie bieżąca wartość parametru)
 naciskaj  lub  (w ciągu 15 sekund),

 naciśnij  lub odczekaj 15 sekund, aby została zapisana zmiana paramet
Opuszczenie procedury: 

 naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 4 sekundy
Po zmodyfikowaniu parametrów koniecznie wyłącz i ponownie włącz
 
4.4 Powrót do ustawień fabrycznych 
Wejście do procedury: 

 upewnij się, że żadna procedura nie jest uruchomiona 
 naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 4 sekundy 

 naciśnij  
 naciskaj  lub (w ciągu 15 sekund), aby ustawić wartość 
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się, że nie jest uruchomiona żadna procedura 
nacisnąć którykolwiek z przycisków (pierwsze naciśnięcie przycisku nie wywołuje przypisanego mu 

wyciszenie brzęczyka) 
Jeżeli parametr u4 jest ustawiony na 1, naciśnięcie przycisku spowoduje również dezaktywacje przekaźników 
sygnalizacyjnych alarmy i błędy (tylko w trybie CFG = 3) 
Jeżeli parametr u9 jest ustawiony na 0, brzęczyk będzie całkowicie wyłączony. 

upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i nie jest uruchomiona żadna procedura 

pokaże symbol „SP1” przez 1 sekundę, po czym pojawi się wartość 

w ciągu 15 sekund, aby zmienić wartość nastawy; patrz również ograniczenia r1, r2 

dwa razy, lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 15 sekund: sterownik wyjdzie 

Istnieje także możliwość edycji nastawy za pomocą parametru SP1. 

upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i nie jest uruchomiona żadna procedura 

, wyświetlacz pokaże symbol „SP2” przez 1 sekundę, po czym pojawi się 

gu 15 sekund, aby zmienić wartość nastawy; patrz również ograniczenia r

dwa razy, lub nie przeprowadzaj żadnych czynności przez 15 sekund

Istnieje także możliwość edycji nastawy za pomocą parametru SP2. 

parametrów konfiguracyjnych  

się, że żadna procedura nie jest uruchomiona  
i przytrzymaj przez 4 sekundy  i : wyświetlacz pokaże

w ciągu 15 sekund), aby ustawić wartość „-19” 

15 sekund 
i przytrzymaj przez 4 sekundy  i , aż do pojawienia się pierwszego 

aż do wyświetlenia pożądanej nazwy parametru 

(wyswietlona zostanie bieżąca wartość parametru) 
(w ciągu 15 sekund), zmieniając wartość parametru na żądaną

j 15 sekund, aby została zapisana zmiana parametru

i przytrzymaj przez 4 sekundy  i  lub odczekaj 60 sek
u parametrów koniecznie wyłącz i ponownie włącz zasilanie sterownika

Powrót do ustawień fabrycznych parametrów konfiguracyjnych  

się, że żadna procedura nie jest uruchomiona  
naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 4 sekundy  i : wyświetlacz pokaże

(w ciągu 15 sekund), aby ustawić wartość „149” 
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(pierwsze naciśnięcie przycisku nie wywołuje przypisanego mu 

Jeżeli parametr u4 jest ustawiony na 1, naciśnięcie przycisku spowoduje również dezaktywacje przekaźników 

upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i nie jest uruchomiona żadna procedura  

” przez 1 sekundę, po czym pojawi się wartość 

w ciągu 15 sekund, aby zmienić wartość nastawy; patrz również ograniczenia r1, r2 

dwa razy, lub nie przeprowadzać żadnych czynności przez 15 sekund: sterownik wyjdzie 

upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i nie jest uruchomiona żadna procedura  

” przez 1 sekundę, po czym pojawi się 

gu 15 sekund, aby zmienić wartość nastawy; patrz również ograniczenia r7, r8 

żadnych czynności przez 15 sekund, a sterownik 

pokaże napis „PA” 

, aż do pojawienia się pierwszego 

na żądaną 

ru   

60 sekund 
sterownika. 

pokaże napis „PA” 
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 naciśnij  lub odczekaj 15 sek
sekundy, następnie sterownik wyjdzie z procedury

 wyłącz i ponownie włącz zasilanie 
Przerwanie procedury: 

 naciśnij  podczas procedury powrotu do ustawień fabrycznych (np. przed wpisaniem wartości 
„149”), lub nie przeprowadza
fabrycznych. 

Upewnij się, że sterownik powrócił do 
 
 
7 KRYTYCZNE ALARMY I BŁĘDY

 
7.1 Wstęp 
Sterownik może zapisywać alarmy i błędy (zwane tutaj wydarzeniami; patrz rozdział 9 i 10).
Urządzenie przechowuje następujące informacje:

 Wartość krytyczną (jeżeli taka istnieje)
 Czas trwania wydarzenia (od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut,  częściowy czas jeżeli wydarzenie jest 

w trakcie). 

KOD  RODZAJ WYDARZENIA (

AL Minimalny alarm (minimalna wartość odczytana przez czujnik 1 podczas alarmu tego typu)

AH 
Maksymalny alarm (maksymalna wartość odczytana przez czujnik 1 podczas alarmu tego 
typu) 

id1 
Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 z automatycznym resetem (wartość krytyczna nie 
jest dostępna) 

id2 
Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 z automatycznym 
jest dostępna) 

iSd1 
Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 z ręcznym resetem (wartość krytyczna nie jest 
dostępna) 

iSd2 
Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 z ręcznym resetem (wartość krytyczna nie jest 
dostępna) 

Pr1 Błąd czujnika 1 (wartość krytyczna nie jest dostępna)

Pr2 Błąd czujnika 2 (wartość krytyczna nie jest dostępna)

Ostrzeżenia: 
 Sterownik aktualizuje informacje dotyczące ostatniego wydarzenia, również jeżeli wartość 

krytyczna podczas aktualnego alarmu, 
podczas poprzedniego alarmu

 Jeżeli sterownik jest wyłączony (tryb gotowości do pracy), wydarzenia nie są zapisywane.
Kiedy przyczyna alarmu znika, to wyświetlacz powraca do wyświetlania wartości tak jak podc
pracy. 
 
7.2 Wyświetlanie informacji na temat alarmów i błędów
Wejście do procedury: 

 upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura
 nacisnąć  przez 1 sekundę
 naciskać  lub  aby wybrać „

 nacisnąć przycisk : na wyświetlaczu pojawi się jeden z kodów podanych w tabeli w rozdziale 7.1.
Wybór wydarzenia: 

 nacisnąć  lub , aby wybierając „
Wyświetlenie informacji na temat wydarzenia:

 nacisnąć przycisk : na wyświetlaczu pojawią się kolejno informacje (przykładowo):
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15 sekund: na wyświetlaczu pokarze się napis 
sterownik wyjdzie z procedury.  

zasilanie sterownika. 

podczas procedury powrotu do ustawień fabrycznych (np. przed wpisaniem wartości 
nie przeprowadzaj żadnych czynności przez 60 sekund: sterownik nie powróci do ustawień 

pewnij się, że sterownik powrócił do ustawień fabrycznych (patrz rozdział 12). 

KRYTYCZNE ALARMY I BŁĘDY 

Sterownik może zapisywać alarmy i błędy (zwane tutaj wydarzeniami; patrz rozdział 9 i 10).
Urządzenie przechowuje następujące informacje: 

Wartość krytyczną (jeżeli taka istnieje) 
as trwania wydarzenia (od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut,  częściowy czas jeżeli wydarzenie jest 

RODZAJ WYDARZENIA (WARTOŚĆ KRYTYCZNA) 

Minimalny alarm (minimalna wartość odczytana przez czujnik 1 podczas alarmu tego typu)

Maksymalny alarm (maksymalna wartość odczytana przez czujnik 1 podczas alarmu tego 

Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 z automatycznym resetem (wartość krytyczna nie 

Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 z automatycznym resetem (wartość krytyczna nie 

Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 z ręcznym resetem (wartość krytyczna nie jest 

Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 z ręcznym resetem (wartość krytyczna nie jest 

Błąd czujnika 1 (wartość krytyczna nie jest dostępna) 

Błąd czujnika 2 (wartość krytyczna nie jest dostępna) 

Sterownik aktualizuje informacje dotyczące ostatniego wydarzenia, również jeżeli wartość 
krytyczna podczas aktualnego alarmu, będzie mniejsza od wartości krytycznej zapisanej 
podczas poprzedniego alarmu 
Jeżeli sterownik jest wyłączony (tryb gotowości do pracy), wydarzenia nie są zapisywane.

Kiedy przyczyna alarmu znika, to wyświetlacz powraca do wyświetlania wartości tak jak podc

Wyświetlanie informacji na temat alarmów i błędów 

upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura
1 sekundę, a wyświetlacz pokaże pierwszy dostępny parametr
aby wybrać „LS” 

: na wyświetlaczu pojawi się jeden z kodów podanych w tabeli w rozdziale 7.1.

, aby wybierając „AH” (przykładowo)  
temat wydarzenia: 

: na wyświetlaczu pojawią się kolejno informacje (przykładowo):
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 „dEF” migający przez 4 

podczas procedury powrotu do ustawień fabrycznych (np. przed wpisaniem wartości 
: sterownik nie powróci do ustawień 

.  

Sterownik może zapisywać alarmy i błędy (zwane tutaj wydarzeniami; patrz rozdział 9 i 10). 

as trwania wydarzenia (od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut,  częściowy czas jeżeli wydarzenie jest 

Minimalny alarm (minimalna wartość odczytana przez czujnik 1 podczas alarmu tego typu) 

Maksymalny alarm (maksymalna wartość odczytana przez czujnik 1 podczas alarmu tego 

Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 z automatycznym resetem (wartość krytyczna nie 

resetem (wartość krytyczna nie 

Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 z ręcznym resetem (wartość krytyczna nie jest 

Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 z ręcznym resetem (wartość krytyczna nie jest 

Sterownik aktualizuje informacje dotyczące ostatniego wydarzenia, również jeżeli wartość 
będzie mniejsza od wartości krytycznej zapisanej 

Jeżeli sterownik jest wyłączony (tryb gotowości do pracy), wydarzenia nie są zapisywane. 
Kiedy przyczyna alarmu znika, to wyświetlacz powraca do wyświetlania wartości tak jak podczas normalnej 

upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura 
pierwszy dostępny parametr 

: na wyświetlaczu pojawi się jeden z kodów podanych w tabeli w rozdziale 7.1. 

: na wyświetlaczu pojawią się kolejno informacje (przykładowo): 
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INFORMACJA  ZNACZENIE 

8.0 Krytyczna wartość równa jest 8.0 

dur Wyświetlacz ma pokazać czas trwania wydarzenia

h01 Wydarzenie trwało 1 godzinę

n15 Wydarzenie trwało … i 15 minut (wskazanie liczby minut)

AH Wybrane wydarzenie

każda informacja jest wyświetlana przez 1 sekundę
Aby wyjść trybu wyświetlania informacji na temat wydarzenia

 nacisnąć : wyświetlacz pokaże menu wyboru wydarzenia
Aby wyjść z procedury: 

 wyjdź z trybu wyświetlania informacji na temat wydarzenia
 naciskać  lub  tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

lub odczekać 60 sekund 
Alternatywnie: 

 wyjdź z trybu wyświetlania informacji na temat wydarzenia
 naciśnij  

Jeżeli sterownik nie ma zapisanych żadnych wydarzeń w pamięci, nie zostanie wyświetlony parametr „
 
7.3 Kasowanie listy alarmów i błędów

 upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że 
 nacisnąć  przez 1 sekundę: wyświetlacz 
 naciskać  lub , aby wybrać „

 nacisnąć przycisk  
 naciskaj  lub (w ciągu 15 sekund), aby ustawić wartość 

 naciśnij  lub odczekaj 15 sekund: wyświetlacz wyświetli „
następnie sterownik wyjdzie z procedury. 

Przerwanie procedury: 
 naciskać  lub  podczas procedury (np. przed wpisaniem wartości „149”), lub

żadnych czynności przez 60 
Jeżeli sterownik nie ma zapisanych żadnych wydarzeń w pamięci, nie zostanie wyświetlony parametr „
 
 
8 SYGNAŁY I WSKAZANIA 

 
8.1 Sygnały 

DIODA  ZNACZENIE 

1 

Dioda LED 1 przekaźnika
Świeci:  1 przekaźnik jest załączony
Miga: 

 działanie ochrony przekaźnika 1:
- parametry C0, C1

2 

Dioda LED 2 przekaźnika
Świeci:  2 przekaźnik jest załączony
Miga: 

 działanie ochrony przekaźnika 2:
- parametry C0, C1, C2

3 

Dioda LED 3 przekaźnika
Świeci:  3 przekaźnik jest załączony
Miga: 

 działanie ochrony przekaźnika 3:
- parametry C0, C1, C2
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Krytyczna wartość równa jest 8.0 
o
C/8.0 

o
F 

Wyświetlacz ma pokazać czas trwania wydarzenia 

Wydarzenie trwało 1 godzinę i … (wskazanie liczby godzin) 

Wydarzenie trwało … i 15 minut (wskazanie liczby minut) 

Wybrane wydarzenie 

każda informacja jest wyświetlana przez 1 sekundę 
trybu wyświetlania informacji na temat wydarzenia: 

pokaże menu wyboru wydarzenia 

trybu wyświetlania informacji na temat wydarzenia  
tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

trybu wyświetlania informacji na temat wydarzenia  

Jeżeli sterownik nie ma zapisanych żadnych wydarzeń w pamięci, nie zostanie wyświetlony parametr „

alarmów i błędów 
upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana i że nie jest uruchomiona żadna procedura

1 sekundę: wyświetlacz pokaże pierwszy dostępny parametr
aby wybrać „rLS” 

(w ciągu 15 sekund), aby ustawić wartość „149” 

lub odczekaj 15 sekund: wyświetlacz wyświetli „----” migający przez 4 sekundy, 
następnie sterownik wyjdzie z procedury.  

podczas procedury (np. przed wpisaniem wartości „149”), lub
 sekund: sterownik nie skasuje listy alarmów i błędów.

Jeżeli sterownik nie ma zapisanych żadnych wydarzeń w pamięci, nie zostanie wyświetlony parametr „

Dioda LED 1 przekaźnika 
1 przekaźnik jest załączony 

działanie ochrony przekaźnika 1: 
C0, C1, C2 , C11 i C12 

Dioda LED 2 przekaźnika 
2 przekaźnik jest załączony 

działanie ochrony przekaźnika 2: 
C0, C1, C2 , C11 i C12 

Dioda LED 3 przekaźnika 
3 przekaźnik jest załączony 

działanie ochrony przekaźnika 3: 
C0, C1, C2 , C11 i C12 
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tak długo, aż wyświetlacz wskaże wielkość ustawioną przy pomocy parametru P5 

Jeżeli sterownik nie ma zapisanych żadnych wydarzeń w pamięci, nie zostanie wyświetlony parametr „LS”. 

nie jest uruchomiona żadna procedura 
pierwszy dostępny parametr 

” migający przez 4 sekundy, 

podczas procedury (np. przed wpisaniem wartości „149”), lub nie przeprowadzaj 
: sterownik nie skasuje listy alarmów i błędów. 

Jeżeli sterownik nie ma zapisanych żadnych wydarzeń w pamięci, nie zostanie wyświetlony parametr „rLS”. 
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4 

Dioda LED 4 przekaźnika
Świeci:  4 przekaźnik jest załączony
Miga: 

 działanie ochrony przekaźnika 4:
- parametry C0, C1, C2

 
Dioda alarmu 
Świeci:  aktywny jest alarm lub błąd

oC 
Dioda LED stopni Celsjusza
Świeci:  wyświetlana jest temperatura w stopniach Celsjusza:
- parametry P21 i P2

oF 
Dioda LED stopni Fahrenheita
Świeci:  wyświetlana jest temperatura
- parametry P21 i P2

 
Dioda włączenia/gotowości do pra
Świeci:  sterownik jest w trybie gotowości do pracy

 
8.2 Wskazania 

DIODA  ZNACZENIE 

Ph? 
Działa funkcja programowania pracy
- patrz rozdział 4.5 

EndP 
Funkcja programowania pracy została wyłączona
- patrz rozdział 4.5 

StOP 
Funkcja programowania pracy została zakończona
- patrz rozdział 4.5 

---- 
Podczas normalnej pracy wyświetlana jest wartość czujnika 2, ale czujnik został odłączony:
- parametry P5 i P9

Loc 

Klawiatura jest zablokowana
- patrz rozdział 5.7 
Nastawa jest zablokowana:
- parametry r3 i/lub r9

 
 
9 ALARMY 

 
9.1 Alarmy 

KOD  ZNACZENIE 

AL 

Alarm minimalny 
Rozwiązanie: 

 sprawdzić wartość mierzoną przez czujnik 1
 patrz: 

 - parametry A1 i A2
Konsekwencje wystąpienia 

 jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, 

AH 

Alarm maksymalny 
Rozwiązanie: 

 sprawdzić wartość mierzoną przez czujnik 1
 patrz: 

 - parametry A4 i A5
Główne konsekwencje alarmu:

 jeżeli parametr CFG ustawiony 
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Dioda LED 4 przekaźnika 
4 przekaźnik jest załączony 

działanie ochrony przekaźnika 4: 
C1, C2 , C11 i C12 

aktywny jest alarm lub błąd 

Dioda LED stopni Celsjusza 
wyświetlana jest temperatura w stopniach Celsjusza: 

P22 

Dioda LED stopni Fahrenheita 
wyświetlana jest temperatura w stopniach Fahrenheita: 

P22 

Dioda włączenia/gotowości do pracy 
sterownik jest w trybie gotowości do pracy 

Działa funkcja programowania pracy 
 

programowania pracy została wyłączona 
 

Funkcja programowania pracy została zakończona 
 

Podczas normalnej pracy wyświetlana jest wartość czujnika 2, ale czujnik został odłączony:
P9 

Klawiatura jest zablokowana 
 

Nastawa jest zablokowana: 
parametry r3 i/lub r9 

wartość mierzoną przez czujnik 1 

parametry A1 i A2 
wystąpienia alarmu: 

jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, załączony będzie przekaźnik K3 

 

wartość mierzoną przez czujnik 1 

parametry A4 i A5 
Główne konsekwencje alarmu: 

jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, załączony będzie przekaźnik K
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Podczas normalnej pracy wyświetlana jest wartość czujnika 2, ale czujnik został odłączony: 

przekaźnik K3  

przekaźnik K4 
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id1 

Zewnętrzny alarm z wejścia cyfrowego 1 z automatycznym resetem
Rozwiązanie: 

 sprawdzić przyczynę aktywacji alarmu
 patrz parametry i0 i i1

Główne konsekwencje alarmu:
 przekaźniki 
 jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, 

odpowiedzialne za alarmy i błędy

iSd1 

Zewnętrzny alarm z wejścia cyfrowego 1 z ręcznym resetem
Rozwiązanie: 

 sprawdzić przyczynę aktywacji wejścia
 patrz parametry i0 i i1
 poczekaj aż przyczyna alarmu zniknie, po czym przez 1 sekundę przytrzymaj 

naciśnięte jednocześnie przyciski 
Główne konsekwencje alarmu:

 przekaźniki 
 jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, 

odpowiedzialne za alarmy i błędy

id2 

Zewnętrzny alarm z wejścia cyfrowego 2 z automatycznym resetem
Rozwiązanie: 

 sprawdzić przyczynę aktywacji alarmu
 patrz parametry i5 i

Główne konsekwencje alarmu:
 przekaźniki 
 jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, 

odpowiedzialne za alarmy i błędy

iSd2 

Zewnętrzny alarm z wejścia cyfrowego 2 
Rozwiązanie: 

 sprawdzić przyczynę aktywacji wejścia
 patrz parametry i5 i i6
 poczekaj aż przyczyna alarmu zniknie, po czym przez 1 sekundę przytrzymaj 

naciśnięte jednocześnie przyciski 
Główne konsekwencje alarmu:

 przekaźniki 
 jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, 

odpowiedzialne za alarmy i błędy
Kiedy przyczyna alarmu zniknie, sterownik

 alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 z ręcznym resetem (kod „
 alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 z ręcznym resetem (kod „

Reset takich alarmów wymagają zaniku przyczyny alarmu, oraz przytrzymania naciśnię

1 sekundę przycisków  i . 
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z wejścia cyfrowego 1 z automatycznym resetem 

przyczynę aktywacji alarmu 
patrz parametry i0 i i1 

Główne konsekwencje alarmu: 
przekaźniki używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym 
jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, załączone będą przekaźniki 
odpowiedzialne za alarmy i błędy 

z wejścia cyfrowego 1 z ręcznym resetem 

przyczynę aktywacji wejścia 
patrz parametry i0 i i1 
poczekaj aż przyczyna alarmu zniknie, po czym przez 1 sekundę przytrzymaj 

naciśnięte jednocześnie przyciski  i  
Główne konsekwencje alarmu: 

przekaźniki używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym 
jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, załączone będą przekaźniki 
odpowiedzialne za alarmy i błędy 

z wejścia cyfrowego 2 z automatycznym resetem 

przyczynę aktywacji alarmu 
patrz parametry i5 i i6 

Główne konsekwencje alarmu: 
przekaźniki używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym 
jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, załączone będą przekaźniki 
odpowiedzialne za alarmy i błędy 

z wejścia cyfrowego 2 z ręcznym resetem 

przyczynę aktywacji wejścia 
patrz parametry i5 i i6 
poczekaj aż przyczyna alarmu zniknie, po czym przez 1 sekundę przytrzymaj 

naciśnięte jednocześnie przyciski  i  
Główne konsekwencje alarmu: 

przekaźniki używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym 
jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, załączone będą przekaźniki 
odpowiedzialne za alarmy i błędy 

sterownik powróci do normalnej pracy, poza poniższymi 
alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 z ręcznym resetem (kod „iSd1”) 
alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 z ręcznym resetem (kod „iSd2”) 

ymagają zaniku przyczyny alarmu, oraz przytrzymania naciśnię
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używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym w parametrze i11 
przekaźniki 

poczekaj aż przyczyna alarmu zniknie, po czym przez 1 sekundę przytrzymaj 

używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym w parametrze i11 
załączone będą przekaźniki 

 

używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym w parametrze i11 
załączone będą przekaźniki 

poczekaj aż przyczyna alarmu zniknie, po czym przez 1 sekundę przytrzymaj 

używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym w parametrze i11 
załączone będą przekaźniki 

pracy, poza poniższymi alarmami: 

ymagają zaniku przyczyny alarmu, oraz przytrzymania naciśnięcia jednocześnie przez 
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9 BŁĘDY 

 
9.1 Błędy 

KOD  ZNACZENIE 

Pr1 

Błąd czujnika 1 
Rozwiązanie: 

 sprawdzić parametr 
 sprawdzić typ podłączonego czujnika
 sprawdzić podłączenie czujnika do sterowania i przewody
 sprawdzić wartość odczytywaną przez czujnik

Główne konsekwencje błędu:
 nie można aktywować funkcji programowanej pracy
 funkcja programowanej pracy zostanie przerwana jeżeli sterownik jest w jej trakcie
 przekaźniki 
 jeżeli parametr CFG 

błędy będą załączone

Pr2 

Błąd czujnika 2 
Rozwiązanie: 

 sprawdzić parametr 
 sprawdzić typ podłączonego czujnika
 sprawdzić podłączenie czujnika do sterowania i przewody
 sprawdzić wartość 

Główne konsekwencje błędu:
 jeżeli parametr P9 jest ustawiony na wartość inną niż 0 (lub jeżeli parametr CFG 

ustawiony jest na 8 lub 9), sterownik pracuje tak jak by parametr P9 = 0
 jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, 

błędy będą załączone
 jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 8, przekaźniki odpowiedzialne za regulacje  

będą w stanie zdefiniowanym 

Kiedy przyczyna alarmu zniknie, sterownik
 
 
11 DANE TECHNICZNE  

 
11.1 Dane Techniczne   
Obudowa: samo gasnąca, szara. 
Stopień ochrony przedniego panelu
Przyłącza: kostki przyłączeniowe skręcane (z
(wejścia), konektor 6-stykowy – port szeregowy
wyjmowane kostki przyłączeniowe skręcane (z
Temperatura pracy: od 0 do 55 °C (
Zasilanie: 115 … 230 VAC, 50/60 Hz, 
3,5 VA. 
Brzęczyk alarmowy: na zamówienie.
Wejścia pomiarowe: 2 (czujnik 1 i czujnik 2)
przetworniki ciśnienia 4-20 mA i 0-20 mA (uniwersalne wejście pomiarowe)
Zakres pracy:  

 od -50 do 150°C (od -50 do 
 od -40 do 105°C  (od -40 do 
 od -100 do 150°C  (od -145

Rozdzielczość: 0.1°C / 1°C / 1°F  
Wyjścia cyfrowe : 4 przekaźniki  

 przekaźnik K1:  16 A @ 250 VAC (styk przełącz
 przekaźnik K2:  8 A @ 250 VAC (styk przełączalny)
 przekaźnik K3:  8 A @ 250 VAC (styk normalnie otwarty)
 przekaźnik K4:  8 A @ 250 VAC (styk przełączalny)
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sprawdzić parametr P01 
typ podłączonego czujnika 

sprawdzić podłączenie czujnika do sterowania i przewody 
wartość odczytywaną przez czujnik 

Główne konsekwencje błędu: 
nie można aktywować funkcji programowanej pracy 
funkcja programowanej pracy zostanie przerwana jeżeli sterownik jest w jej trakcie
przekaźniki używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym 
jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, przekaźniki odpowiedzialne za alarmy i 
błędy będą załączone 

sprawdzić parametr P02 
typ podłączonego czujnika 

sprawdzić podłączenie czujnika do sterowania i przewody 
wartość odczytywaną przez czujnik 

Główne konsekwencje błędu: 
jeżeli parametr P9 jest ustawiony na wartość inną niż 0 (lub jeżeli parametr CFG 
ustawiony jest na 8 lub 9), sterownik pracuje tak jak by parametr P9 = 0
jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 3, przekaźniki odpowiedzialne za alarmy i 
błędy będą załączone 
jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 8, przekaźniki odpowiedzialne za regulacje  
będą w stanie zdefiniowanym w parametrze C5 

sterownik powróci do normalnej pracy. 

Stopień ochrony przedniego panelu: IP 65. 
skręcane (zasilanie i wyjścia), wyjmowana kostka przyłączeniowa 

port szeregowy, port zewnętrznego interfejsu użytkownika (na zamówienie),
skręcane (zasilanie i wyjścia) na zamówienie. 

: od 0 do 55 °C (od 32 do 131 °F, wilgotność względna: 10 ... 90%
230 VAC, 50/60 Hz, (około) 5 VA lub 12 VAC/DC (lub 12-24 VAC/DC

na zamówienie.  
2 (czujnik 1 i czujnik 2) dostosowane do czujników PTC, NTC, dwużyłowych Pt1000,

20 mA (uniwersalne wejście pomiarowe).  

50 do 300°F) czujnik PTC 
0 do 220°F) czujnik NTC 

145 do 300°F) czujnik Pt1000 

16 A @ 250 VAC (styk przełączalny) 
8 A @ 250 VAC (styk przełączalny) 
8 A @ 250 VAC (styk normalnie otwarty) 
8 A @ 250 VAC (styk przełączalny) 
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funkcja programowanej pracy zostanie przerwana jeżeli sterownik jest w jej trakcie 
używane do regulacji będą w stanie zdefiniowanym w parametrze C4 

ustawiony jest na 3, przekaźniki odpowiedzialne za alarmy i 

jeżeli parametr P9 jest ustawiony na wartość inną niż 0 (lub jeżeli parametr CFG 
ustawiony jest na 8 lub 9), sterownik pracuje tak jak by parametr P9 = 0 

przekaźniki odpowiedzialne za alarmy i 

jeżeli parametr CFG ustawiony jest na 8, przekaźniki odpowiedzialne za regulacje  

przyłączeniowa skręcana 
port zewnętrznego interfejsu użytkownika (na zamówienie), 

90%, bez kondensacji) 
24 VAC/DC), 50/60 Hz, (około) 

, dwużyłowych Pt1000, 
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Maksymalny dozwolony prąd dla przekaźnika 1 wynosi
Porty komunikacyjne: 2 porty: 

 Port TTL port komunikacyjny 
nastaw Parameters Manager (poprzez zewnętrzny interfejs z protokołem komunikacyjnym
lub komunikacji z systemem nadzoru RICS (poprzez zewnętrzny interfejs z protokołem 
komunikacyjnym MODBUS) 

 Port komunikacyjny z zewnętrznym wyświetlaczem EVT100 (na zamówienie)
 
 
12 NASTAWY PRACY I PARAMETRY KONFIGURACYJNE

 
12.1 Nastawy   
 

  MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

  r1 r2 
o
C/

o
F 

(1) 20,0 20,0 20,0

  r7 r8 
oC/oF 

(1) 40,0 40,0 40,0

 
12.2 Parametry konfiguracyjne  
 

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

SP1 r1 r2 
oC/oF 

(1) 20,0 20,0 20,0

SP2 r7 r8 
oC/oF 

(1) 40,0 40,0 40,0

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

CA1 -25 25 
oC/oF 

(1) 0 0 0 

CA2 -25 25 
o
C/

o
F 

(3) 0 0 0 

P01 0 4 --- 1 1 1 

P02 0 4 --- 1 1 1 

P1 0 1 --- 1 1 1 

P21 0 2 --- 0 0 0 

P22 0 2 --- 0 0 0 

P3 -199 9990 pkt. 0,0 0,0 0,0 

P4 -199 9990 pkt. 100,0 100,0 100,0
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dla przekaźnika 1 wynosi 10 A. 

port komunikacyjny z kluczem do kopiowania nastaw EVKEY, programem do zmiany 
nastaw Parameters Manager (poprzez zewnętrzny interfejs z protokołem komunikacyjnym
lub komunikacji z systemem nadzoru RICS (poprzez zewnętrzny interfejs z protokołem 

 
Port komunikacyjny z zewnętrznym wyświetlaczem EVT100 (na zamówienie)

NASTAWY PRACY I PARAMETRY KONFIGURACYJNE  

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

   

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

 0 0 0 0 0 0 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 1 1 1 1 1 1 

 1 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 3 

 1 1 1 1 1 1 

 0 0 0 0 0 0 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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z kluczem do kopiowania nastaw EVKEY, programem do zmiany 
nastaw Parameters Manager (poprzez zewnętrzny interfejs z protokołem komunikacyjnym MODBUS) 
lub komunikacji z systemem nadzoru RICS (poprzez zewnętrzny interfejs z protokołem 

Port komunikacyjny z zewnętrznym wyświetlaczem EVT100 (na zamówienie) 

CFG = 8 CFG = 9 NASTAWA 

20,0 Nastawa SP1 

40,0 nastawa SP2 (2) 

CFG = 8 CFG = 9 NASTAWA 

20,0 20,0 Nastawa SP1 

40,0 40,0 Nastawa SP2 (2) 

CFG = 8 CFG = 9 WEJŚCIA POMIAROWE 

0 Kalibracja czujnika 1 

0 Kalibracja czujnika 2 

1 

Typ czujnika 1 
0 = PTC 
1 = NTC 
2 = Pt1000 
3 = 4 – 20 mA; patrz: P3 i P4 
4 = 0 – 10 V; patrz: P3 i P4 

3 

Typ czujnika 2 
0 = PTC 
1 = NTC 
2 = Pt1000 
3 = 4–20 mA; patrz: P10 i P11 
4 = 0 – 10 V; patrz: P10 i P11 

1 

Jeżeli P01 i/lub P02 = 0, 1, 2; 
dziesiąte części wyświetlane 
podczas normalnej pracy 
urządzenia 
0 = NIE 
1 = TAK 
Jeżeli P01 i/lub P02 = 3 lub 4; 
pozycja dziesiętnych 
0 = brak kropki 
1 = w pozycji dziesiętnych 

0 

Jednostka pomiaru 
temperatury czujnika 1 
(dotyczy tylko diody stopni 
Celsjusza i diody stopni 
Fahrenheita jeżeli P01 = 3 lub 
4 (4) (5) 
0 =

 o
C 

1 = oF 
2 = diody stopni są wyłączone 

0 

Jednostka pomiaru 
temperatury czujnika 2 
(dotyczy tylko diody stopni 
Celsjusza i diody stopni 
Fahrenheita jeżeli P01 = 3 lub 
4 (4) (5) 
0

 = o
C 

1 = 
o
F 

2 = diody stopni są wyłączone 

 0,0 
Minimalna wartość mierzona 
przetwornikiem 1 (tylko jeżeli 
P01 = 3 lub 4) 

100,0 100,0 
Maksymalna wartość mierzona 
przetwornikiem 1 (tylko jeżeli 
P01 = 3 lub 4) 
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P5 0 1 --- 0 0 0 

P6 0 1 --- 0 0 0 

P8 0 250 ds. 5 5 5 

P9 0 4 --- 0 0 0 

P10 -199 9990 pkt. 0 0 0 

P11 -199 9990 pkt. 100 100 100

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

r0 0,1 99 
o
C/

o
F 

(1) 2,0 2,0 2,0 

r1 -199 r2 
o
C/

o
F 

(1) -50,0 -50,0 -50,0

r2 r1 9990 
oC/oF 

(1) 50,0 50,0 50,0

r3 0 1 --- 0 0 0 

r6 0,1 99 
o
C/

o
F 

(1) 2,0 2,0 2,0 

r7 -199 r8 
o
C/

o
F 

(1) -50,0 -50,0 -50,0

r8 r7 9990 
o
C/

o
F 

(1) 50,0 50,0 50,0

r9 0 1 --- 0 0 0 

r11 0 99 
o
C/

o
F 

(1) nie dost. nie dost. 2,0 

r12 0,1 99 
oC/oF 

(3) nie dost. nie dost. nie dost.

r13 0,1 99 
oC/oF 

(3) nie dost. nie dost. nie dost.

r14 0 99 
oC/oF 

(3) nie dost. nie dost. nie dost.

r15 0 99 min. 0 0 0 

r16 -99 99 
o
C/

o
F 

(1) 0,0 0,0 0,0 

r17 -199 r18 
oC/oF 

(3) 50,0 50,0 50,0
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 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 1 

 5 5 5 5 5 5 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

100 100 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 100 

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

 0 0 0 0 0 0 

 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

 0 0 0 0 0 0 

 2,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 2,0 

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 2,0 

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 2,0 

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 2,0 

 0 0 0 0 nie dost. 0 

 0,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.

50,0 50,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.
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0 

Wartość wyświetlana podczas 
normalnej pracy 
0 = pomiar z czujnika 1 
1 = pomiar z czujnika 2 

1 

Wartość wyświetlana przez 
zewnętrzny wyświetlacz 
EVT100 
0 = pomiar z czujnika 1 
1 = pomiar z czujnika 2 

5 
Opóźnienie wyświetlania 
zmian pomiarów czujników 

nie dost. nie dost. 

Praca sterownika w przypadku 
obecności czujnika 2 (patrz 
rozdział 4.4) 
0 = brak czujnika 
1 = różnica wielkości (tylko gdy 
P01 = P02) (7) 
2 = letnia kompensacja 
nastawy SP1 
3 = zimowa kompensacja 
nastawy SP1 
4 = podwójna kompensacja 
nastawy SP1 

0 
Minimalna wartość mierzona 
przetwornikiem 2 (tylko jeżeli 
P02 = 3 lub 4) 

 100 
Maksymalna wartość mierzona 
przetwornikiem 2 (tylko jeżeli 
P02 = 3 lub 4) 

CFG = 8 CFG = 9  REGULACJA 

 2,0 

Jeżeli CFG = 0, 1, 4, 5, 6, 7 
lub 8, różnica załączeń 
nastawy SP1 
Jeżeli CFG = 2, 3 lub 8 różnica 
załączeń (nastawy SP1) 
przekaźników w trybie 
chłodzenia 

50,0 -50,0 
Minimalna wartość nastawy 
SP1 

50,0 50,0 
Maksymalna wartość nastawy 
SP1 

0 
Blokada modyfikacji nastawy 
SP1 (procedurą przedstawioną 
w rozdziale 6.1) 

 2,0 

Jeżeli CFG = 2, 3 lub 8 różnica 
załączeń (nastawy SP1) 
przekaźników w trybie grzania 
Jeżeli CFG = 4, 5, 6, 7 i 9, 
różnica załączeń nastawy SP2 
Jeżeli CFG = 0, 1, 2, lub 3 i P9 
= 4, wielkość strefy neutralnej 
w trybie pracy z kompensacją 
nastawy SP1 

50,0 -50,0 
Minimalna wartość nastawy 
SP2 

50,0 50,0 
Maksymalna wartość nastawy 
SP2 

0 
Blokada modyfikacji nastawy 
SP2 (procedurą przedstawioną 
w rozdziale 6.2) 

 nie dost. 
Wielkość strefy neutralnej 
(nastawy SP1) 

 nie dost. 
Różnica załączeń (nastawy 
SP2) przekaźników w trybie 
osuszania 

 nie dost. 
Różnica załączeń (nastawy 
SP2) przekaźników w trybie 
nawilżania 

 nie dost. 
Wielkość strefy neutralnej 
(nastawy SP2) 

nie dost. 

Czas działania pojedynczej 
tymczasowej nastawy podczas 
funkcji soft startu (patrz 
rozdział 4.3) 
0 = funkcja nie aktywna 

nie dost. nie dost. 

Jeżeli P9 = 2, maksymalna 
wartość letniej kompensacji 
nastawy SP1 
Jeżeli P9 = 3, maksymalna 
wartość zimowej kompensacji 
nastawy SP1 

nie dost. 50,0 
Jeżeli CFG = 0, 1, 2 lub 3, i P9 
= 2; wartość odczytywana 
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r18 r17 9990 
o
C/

o
F 

(3) 55,0 55,0 55,0

r19 -199 r20 
oC/oF 

(3) -55,0 -55,0 -55,0

r20 r19 9990 
o
C/

o
F 

(3) -50,0 -50,0 -50,0

r21 0 99 godz. nie dost. nie dost. nie dost.

r23 0 2 ---- 0 0 0 

r24 0 240 min. 0 0 0 

r25 -199 9990 
oC/oF 

(1) 0,0 0,0 0,0 

r26 -199 9990 
oC/oF 

(3) nie dost. nie dost. nie dost.

r27 0 240 min. 0 0 0 

r28 -199 9990 
oC/oF 

(1) 0,0 0,0 0,0 
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55,0 55,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.

55,0 -55,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.

50,0 -50,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 0,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 0,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 
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przez czujnik 2 powyżej której 
zostanie załączona letnia 
kompensacja nastawy SP1 
(tylko gdy P9 = 2) 
Jeżeli CFG = 9 wartość 
odczytywana przez czujnik 2 
poniżej której zostanie 
załączony tryb grzania 

nie dost. -55,0 

Jeżeli CFG = 0, 1, 2 lub 3, i P9 
= 2; wartość odczytywana 
przez czujnik 2 powyżej której 
letnia kompensacja nastawy 
SP1 nie będzie dalej 
zwiększana  
Jeżeli CFG = 0, 1, 2 lub 3, i P9 
= 4; obszar wartości 
odczytywanej przez czujnik 2 
w której podwójna 
kompensacja nastawy SP1 
jest aktywna (letnia 
kompensacja, powyżej „SP2 + 
r6”; parametr bez znaku) 
Jeżeli CFG = 9 wartość 
odczytywana przez czujnik 2 
powyżej której zostanie 
załączony tryb chłodzenia 

nie dost. nie dost. 

Jeżeli CFG = 0, 1, 2 lub 3, i P9 
= 3; wartość odczytywana 
przez czujnik 2 poniżej której 
zimowa kompensacja nastawy 
SP1 nie będzie dalej 
zmniejszana  
Jeżeli CFG = 0, 1, 2 lub 3, i P9 
= 4; obszar wartości 
odczytywanej przez czujnik 2 
w której podwójna 
kompensacja nastawy SP1 
jest aktywna (zimowa 
kompensacja, poniżej „SP2 - 
r6”; parametr bez znaku) 

nie dost. nie dost. 

Jeżeli P9 = 3 wartość 
odczytywana przez czujnik 2 
poniżej której zostanie 
załączona zimowa 
kompensacja nastawy SP1 

nie dost. 24 

Czas przez jaki wartość 
temperatury odczytywana 
przez czujnik 2 musi pozostać 
poniżej wartości ustawionej 
parametrem r17 (lub powyżej 
parametru r18), aby został 
załączony tryb grzania (lub 
chłodzenia) 

nie dost. 

Sposób włączania i wyłączania 
funkcji programowanej pracy 
0 = funkcja wyłączona 
1 = przytrzymanie przycisku  
przez 4 sekundy 
2 = poprzez aktywacje wejścia 
cyfrowego 1 (tylko gdy i0 = 4) 
lub wejścia cyfrowego 2 (tylko 
gdy i5 = 4) 

nie dost. 

Czas trwania pierwszej fazy 
programowania pracy 
0 = sterownik przejdzie do 
następnej fazy dopiero po 
osiągnięciu wartości r25 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 1, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
pierwszej fazy programowania 
pracy 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 2, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
pierwszej fazy programowania 
pracy 

nie dost. 

Czas trwania drugiej fazy 
programowania pracy 
0 = sterownik przejdzie do 
następnej fazy dopiero po 
osiągnięciu wartości r27 

 nie dost. 
Wartość odczytywana przez 
czujnik 1, którą sterownik ma 
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r29 -199 9990 
o
C/

o
F 

(3) nie dost. nie dost. nie dost.

r30 0 240 min. 0 0 0 

r31 -199 9990 
oC/oF 

(1) 0,0 0,0 0,0 

r32 -199 9990 
oC/oF 

(3) nie dost. nie dost. nie dost.

r33 0 240 min. 0 0 0 

r34 -199 9990 
oC/oF 

(1) 0,0 0,0 0,0 

r35 -199 9990 
oC/oF 

(3) nie dost. nie dost. nie dost.

r36 0 240 min. 0 0 0 

r37 -199 9990 
oC/oF 

(1) 0,0 0,0 0,0 

r38 -199 9990 
o
C/

o
F 

(3) nie dost. nie dost. nie dost.

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

C0 0 240 min. 0 0 0 

C1 0 240 min. 0 0 0 

C2 0 240 min. 0 0 0 

C3 0 240 s 0 0 0 

C4 0 3 ---- 0 0 0 

C5 0 3 ---- nie dost. nie dost. nie dost.
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nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 0,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 0,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 

 0,0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0,0 

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. 0 
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osiągnąć i utrzymać podczas 
drugiej fazy programowania 
pracy 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 2, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
drugiej fazy programowania 
pracy 

nie dost. 

Czas trwania trzeciej fazy 
programowania pracy 
0 = sterownik przejdzie do 
następnej fazy dopiero po 
osiągnięciu wartości r29 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 1, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
trzeciej fazy programowania 
pracy 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 2, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
trzeciej fazy programowania 
pracy 

nie dost. 

Czas trwania czwartej fazy 
programowania pracy 
0 = sterownik przejdzie do 
następnej fazy dopiero po 
osiągnięciu wartości r31 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 1, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
czwartej fazy programowania 
pracy 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 2, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
czwartej fazy programowania 
pracy 

nie dost. 

Czas trwania piątej fazy 
programowania pracy 
0 = sterownik przejdzie do 
następnej fazy dopiero po 
ręcznym zakończeniu funkcji 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 1, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
piątej fazy programowania 
pracy 

 nie dost. 

Wartość odczytywana przez 
czujnik 2, którą sterownik ma 
osiągnąć i utrzymać podczas 
piątej fazy programowania 
pracy 

CFG = 8 CFG = 9 OCHRONA PRZEKAŹNIKÓW 

0 
Opóźnienie załączenia 
przekaźników po włączeniu 
sterownika (8) 

0 
Minimalny czas pomiędzy 
dwoma załączeniami tego 
samego przekaźnika (9) 

0 
Minimalny czas wyłączenia 
przekaźnika (9) 

0 
Minimalny czas włączenia 
przekaźnika (9) 

0 

Stan przekaźników używanych 
do sterowania podczas błędu 
czujnika 1 (kod „Pr1”) 
0 = przekaźniki wyłączone 
1 = przekaźniki włączone (10) 
2 = przekaźniki 
odpowiedzialne za chłodzenie 
są załączone, a za grzanie 
wyłączone (10) 
3 = przekaźniki 
odpowiedzialne za chłodzenie 
są wyłączone, a za grzanie 
włączone (10) 

0 

Stan przekaźników używanych 
do sterowania podczas błędu 
czujnika 1 (kod „Pr1”) 
0 = przekaźniki wyłączone 
1 = przekaźniki włączone (10) 
2 = przekaźniki 
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C11 0 240 s 5 5 5 

C12 0 240 s 0 0 0 

C13 0 6 ---- 0 0 0 

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

A1 -199 9990 
o
C/

o
F 

(1) -50,0 -50,0 -50,0

A2 0 2 ---- 2 2 2 

A4 -199 9990 
oC/oF 

(1) 150,0 150,0 150,0

A5 0 2 ---- 2 2 2 
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 5 5 5 5 5 5 

 0 0 0 0 0 0 

 nie dost. 0 0 0 0 nie dost.

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

 2 2 2 2 2 2 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

 2 2 2 2 2 2 
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odpowiedzialne za chłodzenie 
są załączone, a za grzanie 
wyłączone (10) 
3 = przekaźniki 
odpowiedzialne za chłodzenie 
są wyłączone, a za grzanie 
włączone (10) 

5 
Minimalny czas pomiędzy 
załączeniem dwóch różnych 
przekaźników (9) 

0 
Minimalny czas pomiędzy 
wyłączeniem dwóch różnych 
przekaźników 

nie dost. nie dost. 

Sekwencja załączania i 
wyłączania przekaźników: 
0 = stała sekwencja 
(przekaźniki będą włączane i 
wyłączane zgodnie z 
rysunkiem przedstawionym w 
rozdziale 4, LIFO) 
1 = pierwszy zostanie 
załączony przekaźnik, który 
ma przepracowane najmniej 
czasu i pierwszy zostanie 
wyłączony przekaźnik, który 
ma przepracowane najwięcej 
czasu (FIFO) 
2 = sekwencja przeznaczona 
do zarządzania sprężarkami 
klimatyzacyjnymi z zaworem 
aktywowanym poprzez 
załączenie przekaźnika. W tym 
przypadku urządzenia należy 
podłączyć do sterownika w 
następujący sposób: 
przekaźnik K1 = sprężarka 1 
przekaźnik K2 = zawór 
sprężarki 1 
przekaźnik K3 = sprężarka 2 
przekaźnik K4 = zawór 
sprężarki 2 
sekwencja załączania będzie 
taka sama jak w przypadku 
gdy C13 = 1 ale odniesiona do 
przekaźników 1 i 3 (11) 
3 = sekwencja taka sama jak 
w poprzednim przypadku ale 
do zaworów aktywowanych 
poprzez wyłączenie 
przekaźnika (12) 
4 = taka sama jak w przypadku 
C13 = 1 ale odniesiona do 
przekaźników 3 i 4 
5 = taka sama jak w przypadku 
C13 = 1 ale odniesiona do 
przekaźników 1 i 2 
4 = taka sama jak w przypadku 
C13 = 1 ale odniesiona do 
przekaźników 1 i 2 (ze sobą) i 
przekaźników 3 i 4 (ze sobą) 

CFG = 8 CFG = 9 ALARMY (13) 

50,0 -50,0 

Wartość poniżej której 
zostanie aktywowany 
minimalny alarm (kod „AL”); 
patrz także A2 i A11 

2 

Typ minimalnego alarmu (kod 
„AL”) 
0 = brak alarmu 
1 = odniesiony do nastawy 
(np. „nastawa SP1 – A1” lub 
„nastawa SP1 + A1”; w 
zależności od znaku A1) (14) 
2 = absolutna (np. A1) 

150,0 150,0 

Wartość powyżej której 
zostanie aktywowany 
maksymalny alarm (kod „AH”); 
patrz także A5 i A11 

2 

Typ maksymalnego alarmu 
(kod „AH”) 
0 = brak alarmu 
1 = odniesiony do nastawy 
(np. „nastawa SP1 – A4” lub 
„nastawa SP1 + A4”; w 
zależności od znaku A4) (15) 
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A6 0 240 min. 120 120 120

A7 0 240 min. 15 15 15 

A11 0,1 99,0 
o
C/

o
F 

(1) 2,0 2,0 2,0 

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

i0 0 4 ---- 0 0 0 

i1 0 1 ---- 0 0 0 

i2 -1 120 min. 120 120 120

i5 0 4 ---- 0 0 0 
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120 120 120 120 120 120 120 

 15 15 15 15 15 15 

 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

 0 nie dost. nie dost. nie dost. 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

120 120 120 120 120 120 120 

 0 0 0 0 0 0 
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2 = absolutna (np. A4) 

 120 

Opóźnienie alarmów 
minimalnego i maksymalnego 
(„AL” i „AH”) po załączeniu 
sterownika (8) 

 15 
Opóźnienie wystąpienia 
alarmów minimalnego i 
maksymalnego („AL” i „AH”) 

 2,0 
Różnica załączeń parametrów 
A1 i A4 

CFG = 8 CFG = 9 WEJŚCIA CYFROWE 

0 

Efekt aktywacji wejścia 
cyfrowego 1: 
0 = brak działań 
1 = Aktywacja zewnętrznego 
alarmu z automatycznym 
resetem – po upływie czasu 
określonego w i2 przekaźniki 
używane do regulacji zostaną 
przestawione w stan określony 
parametrem C5. 
Jakikolwiek przekaźnik 
odpowiedzialny za 
sygnalizacje stanu 
alarmowego lub błędu (CFG = 
3) będzie załączony, zostanie 
załączony brzęczyk, 
wyświetlacz pokaże migający 
kod „id1”. Kiedy przyczyna 
alarmu zniknie, to sterownik 
wróci do normalnej pracy 
2 = Aktywacja zewnętrznego 
alarmu z ręcznym resetem – 
po upływie czasu określonego 
w i2 przekaźniki używane do 
regulacji zostaną przestawione 
w stan określony parametrem 
C5. 
Jakikolwiek przekaźnik 
odpowiedzialny za 
sygnalizacje stanu 
alarmowego lub błędu (CFG = 
3) będzie załączony, zostanie 
załączony brzęczyk, 
wyświetlacz pokaże migający 
kod „iSd1”. Kiedy przyczyna 
alarmu zniknie, należy 

nacisnąć jednocześnie  i 
 przez 1 sekundę, wtedy 
sterownik wróci do normalnej 
pracy 
3 = Włączanie i wyłączanie 
urządzenia – po upływie czasu 
określonego w C3, sterownik 
zostanie wyłączony (tryb 
gotowości do pracy), a ekran 
będzie pokazywał wartość 
określoną w parametrze P5 
przez ½ sekundy co 4 sekundy 
(podczas gdy wejście będzie 
aktywne) 
4 = Aktywacja funkcji 
programowanej pracy – jeżeli 
r23 = 2, to funkcja 
programowanej pracy jest 
aktywowana (patrz rozdział 
4.5) 

0 

Typ wejścia cyfrowego 1: 
0 = normalnie otwarty (wejście 
aktywne, gdy obwód zwarty) 
1 = normalnie zamknięty 
(wejście aktywne, gdy obwód 
rozwarty) 

 120 

Opóźnienie alarmu z wejścia 
cyfrowego 1 i wejścia 
cyfrowego 2 (kody „id1” i 
„iSd1”, oraz „id2” i „iSd2”) 
-1 = alarm nie będzie 
sygnalizowany 

0 

Efekt aktywacji wejścia 
cyfrowego 2: 
0 = brak działań 
1 = Aktywacja zewnętrznego 
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i6 0 1 ---- 0 0 0 

i11 0 3 ---- 0 0 0 

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

u3 0 1 ---- nie dost. nie dost. nie dost.

 

 Kontakt 
 
T: +48 22 727 84 97 
F: +48 22 736 28 99 
 
evco@berling.pl 
www.berling.pl 

 

KRS: 0000298346 Sąd Rejonowy dla m. st. 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 17.500.200 PLN Kapitał 
wpłacony: 17.500.200 PLN

 
Kredyt Bank S.A. 
87 1500 1386 1213 8003 9858 0000

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

nie dost. 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.
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alarmu z automatycznym 
resetem – po upływie czasu 
określonego w i2 przekaźniki 
używane do regulacji zostaną 
przestawione w stan określony 
parametrem C5. 
Jakikolwiek przekaźnik 
odpowiedzialny za 
sygnalizacje stanu 
alarmowego lub błędu (CFG = 
3) będzie załączony, zostanie 
załączony brzęczyk, 
wyświetlacz pokaże migający 
kod „id2”. Kiedy przyczyna 
alarmu zniknie, to sterownik 
wróci do normalnej pracy 
2 = Aktywacja zewnętrznego 
alarmu z ręcznym resetem – 
po upływie czasu określonego 
w i2 przekaźniki używane do 
regulacji zostaną przestawione 
w stan określony parametrem 
C5. 
Jakikolwiek przekaźnik 
odpowiedzialny za 
sygnalizacje stanu 
alarmowego lub błędu (CFG = 
3) będzie załączony, zostanie 
załączony brzęczyk, 
wyświetlacz pokaże migający 
kod „iSd2”. Kiedy przyczyna 
alarmu zniknie, należy 

nacisnąć jednocześnie  i 
 przez 1 sekundę, wtedy 
sterownik wróci do normalnej 
pracy 
3 = Włączanie i wyłączanie 
urządzenia – po upływie czasu 
określonego w C3, sterownik 
zostanie wyłączony (tryb 
gotowości do pracy), a ekran 
będzie pokazywał wartość 
określoną w parametrze P5 
przez ½ sekundy co 4 sekundy 
(podczas gdy wejście będzie 
aktywne) 
4 = Aktywacja funkcji 
programowanej pracy – jeżeli 
r23 = 2, to funkcja 
programowanej pracy jest 
aktywowana (patrz rozdział 
4.5) 

0 

Typ wejścia cyfrowego 2: 
0 = normalnie otwarty (wejście 
aktywne, gdy obwód zwarty) 
1 = normalnie zamknięty 
(wejście aktywne, gdy obwód 
rozwarty) 

0 

Stan przekaźników używanych 
do sterowania podczas 
opóźnienia alarmu z wejścia 
cyfrowego 1 i wejścia 
cyfrowego 2 (kody „id1” i 
„iSd1”, oraz „id2” i „iSd2”) 
0 = przekaźniki będą 
wyłączone 
1 = przekaźniki będą włączone 
2 = przekaźniki 
odpowiedzialne za grzanie 
będą wyłączone 
3 = przekaźniki 
odpowiedzialne za chłodzenie 
będą wyłączone 

CFG = 8 CFG = 9  WYJŚCIA CYFROWE 

nie dost. nie dost. 

Polaryzacja przekaźników 
odpowiedzialnych za 
sygnalizacje alarmów i błędów 
0 = wyłączone podczas 
normalnej pracy i włączone 
podczas alarmu lub błędu 
1 = włączone podczas 
normalnej pracy i wyłączone 
podczas alarmu lub błędu 
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u4 0 1 ---- nie dost. nie dost. nie dost.

u9 0 1 ---- 1 1 1 

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

LA 1 247 ---- 247 247 247

Lb 0 3 ---- 2 2 2 

LP 0 2 ---- 2 2 2 

PAR. MIN. MAKS J.M. CFG = 0 CFG = 1 CFG = 2

E9 0 1 ---- 1 1 1 

PAR. MIN. MAKS J.M. FABRYCZNIE  

CFG 0 9 ---- 1  

 
 

(1) Jednostka miary zależy od parametru P21
(2) Jeżeli parametr P9 jest ustawiony na 4 i parametr CFG jest ustawiony na 0, 1, 2 lub 3 (lub jeżeli 

parametr CFG = 8), jednostka miary zależy od parametru P22
(3) Jednostka miary zależy od parametru P22
(4) Ustawić parametr w odniesieniu do nowych wartości parametrów po konwersji jednostek dokonanej 

zmianą parametrów P21 i/lub P22
(5) Jeżeli parametr P01 jest równy 0, 1 lub 2 i p

parametr P21 był równy 0 
(6) Jeżeli parametr P02 jest równy 0, 1 lub 2 i parametr P22 jest równy 2, sterownik pracuje tak jakby 

parametr P22 był równy 0 
(7) Jeżeli parametr P01 ma taką samą wartość jak parametr

P9 był równy 0 
(8) Parametr ten nie traci ważności po 

było włączone 
(9) Czas ustawiony w tym parametrze jest również liczony, gdy urządzenie jest wyłączone (w 

gotowości do pracy) 
(10) Parametry ochronne będą przestrzegane podczas włączenia (parametry C0, C1 i C11)
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nie dost. 0 nie dost. nie dost. nie dost. nie dost. nie dost.

 1 1 1 1 1 1 

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

247 247 247 247 247 247 247 

 2 2 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 2 

CFG = 2 CFG = 3 CFG = 4 CFG = 5 CFG = 6 CFG = 7 CFG = 8

 1 1 1 1 1 1 

Jednostka miary zależy od parametru P21 
Jeżeli parametr P9 jest ustawiony na 4 i parametr CFG jest ustawiony na 0, 1, 2 lub 3 (lub jeżeli 

8), jednostka miary zależy od parametru P22 
Jednostka miary zależy od parametru P22 
Ustawić parametr w odniesieniu do nowych wartości parametrów po konwersji jednostek dokonanej 
zmianą parametrów P21 i/lub P22 
Jeżeli parametr P01 jest równy 0, 1 lub 2 i parametr P21 jest równy 2, sterownik pracuje tak jakby 

Jeżeli parametr P02 jest równy 0, 1 lub 2 i parametr P22 jest równy 2, sterownik pracuje tak jakby 

Jeżeli parametr P01 ma taką samą wartość jak parametr P02, sterownik pracuje tak jakby parametr 

Parametr ten nie traci ważności po utracie zasilania, gdy urządzenie w momencie zaniku zasilania 

Czas ustawiony w tym parametrze jest również liczony, gdy urządzenie jest wyłączone (w 

Parametry ochronne będą przestrzegane podczas włączenia (parametry C0, C1 i C11)
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nie dost. nie dost. 

Wyłączanie przekaźników 
odpowiedzialnych za błędy i 
alarmy wraz z wyciszeniem 
brzęczyka 
1 = TAK 
2 = NIE  

1 
Działanie brzęczyka 
1 = TAK 
2 = NIE 

CFG = 8 CFG = 9 KOMUNIKACJA (MODBUS) 

 247 Adres urządzenia 

2 

Szybkość transmisji: 
0 = 2 400 baud 
1 = 4 800 baud 
2 = 9 600 baud 
3 = 19 200 baud 

2 

Parzystość: 
0 = brak parzystości 
1 = nieparzysty  
2 = parzysty 

CFG = 8 CFG = 9 ZAREZERWOWANY 

1 Zarezerwowany 

TRYB PRACY  

Tryb pracy: 
0 = tryb chłodzenia (patrz 
rozdział 4.2.1)  
1 = tryb grzania (patrz rozdział 
4.2.2) 
2 = Praca ze strefą neutralną 
(patrz rozdział 4.2.3) 
3 = Praca ze strefą neutralną i 
przekaźnikami alarmowymi 
(patrz rozdział 4.2.4) 
4 = Praca w trybie chłodzenia 
lub grzania w zależności od 
sygnału z wejścia cyfrowego 1 
(patrz rozdział 4.2.5) 
5 = Tryb chłodzenia z funkcją 
oszczędzania energii (patrz 
rozdział 4.2.6) 
6 = Tryb grzania z funkcją 
oszczędzania energii (patrz 
rozdział 4.2.7) 
7 = Praca w trybie chłodzenia i 
grzania z dwoma niezależnymi 
nastawami (patrz rozdział 
4.2.8) 
8 = Praca z dwoma 
niezależnymi strefami 
neutralnymi (patrz rozdział 
4.2.9) 
9 = Praca w trybie chłodzenia 
lub grzania w zależności od 
czujnika 2 (patrz rozdział 
4.2.10) 

Jeżeli parametr P9 jest ustawiony na 4 i parametr CFG jest ustawiony na 0, 1, 2 lub 3 (lub jeżeli 

Ustawić parametr w odniesieniu do nowych wartości parametrów po konwersji jednostek dokonanej 

arametr P21 jest równy 2, sterownik pracuje tak jakby 

Jeżeli parametr P02 jest równy 0, 1 lub 2 i parametr P22 jest równy 2, sterownik pracuje tak jakby 

sterownik pracuje tak jakby parametr 

utracie zasilania, gdy urządzenie w momencie zaniku zasilania 

Czas ustawiony w tym parametrze jest również liczony, gdy urządzenie jest wyłączone (w stanie 

Parametry ochronne będą przestrzegane podczas włączenia (parametry C0, C1 i C11) 



 

Dane do faktury: 

 
BERLING S.A. 
ul. Zgoda 5 lok. 8 
PL 00-018 Warszawa 

 
NIP: 522 005 97 42 

 

Adres do korespondencji: 
 
BERLING S.A. 
Al. Krakowska 80a 
05-552 Stefanowo 
 

(11) Sekwencja załączenia przekaźników może być następująca:
K1  wył.  - K2  wył.  
K1  wł.  - K2  wył.  
K1  wł.  - K2  wł.  
K1  wł.  - K2  wył.  
K1  wł.  - K2  wł.  

(12) Sekwencja załączenia przekaźników może być następująca:
K1  wył.  - K2  wył.  
K1  wł.  - K2  wł.  
K1  wł.  - K2  wył.  
K1  wł.  - K2  wył.  
K1  wł.  - K2  wył.  

(13) Wartość związana z alarmami minimalnym i maksymalnym jest odczytywana przez czujnik 1
(14) Jeżeli parametr CFG jest równy 

nastawy SP1 
(15) Jeżeli parametr CFG jest równy 7 i parametr A5 jest równy 1, maksymalny alarm będzie odniesiony 

do nastawy SP2 
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Ten dokument jest wyłączną własnością firmy EVCO i jedynego przedstawicie
rozpowszechniani
EVCO i Berling SA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek funkcje, dane techniczne, błędy zawarte w powyższym 
dokumencie lub 
EVCO i Berling SA nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się do zaleceń opisanych w
powyższym dokumencie.
EVCO i Berling SA zastrzegają sobie prawo do w
użytkownika. 
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Sekwencja załączenia przekaźników może być następująca: 
 - K3  wył.  - K4  wył. 
 - K3  wył.  - K4  wył. 

 - K3  wył. - K4  wył. 
 - K3  wł.  - K4  wył. 

 - K3  wł.  - K4  wł. 
Sekwencja załączenia przekaźników może być następująca: 

 - K3  wył.  - K4  wył. 
 - K3  wył.  - K4  wył. 
 - K3  wył. - K4  wył. 
 - K3  wł.  - K4  wł. 
 - K3  wł.  - K4  wył. 

Wartość związana z alarmami minimalnym i maksymalnym jest odczytywana przez czujnik 1
Jeżeli parametr CFG jest równy 7 i parametr A2 jest równy 1, minimalny alarm będzie odniesiony do 

Jeżeli parametr CFG jest równy 7 i parametr A5 jest równy 1, maksymalny alarm będzie odniesiony 

 

Stefanowo POLAND 
736 28 99 

www.berling.pl 

ument jest wyłączną własnością firmy EVCO i jedynego przedstawiciela w Polsce firmy Berling SA; powielanie i 
rozpowszechnianie zawartych w tym dokumencie informacji jest zabronione bez oficjalnej zgody firmy Berling SA.
EVCO i Berling SA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek funkcje, dane techniczne, błędy zawarte w powyższym 

 awarie i straty spowodowane działaniem sterownika lub urządzeń podłączonych do niego.
EVCO i Berling SA nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się do zaleceń opisanych w
powyższym dokumencie. 
EVCO i Berling SA zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższej instrukcji bez uprzedniedniego

38/38 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

17.500.200 PLN Kapitał 
wpłacony: 17.500.200 PLN 

87 1500 1386 1213 8003 9858 0000 

Wartość związana z alarmami minimalnym i maksymalnym jest odczytywana przez czujnik 1 
7 i parametr A2 jest równy 1, minimalny alarm będzie odniesiony do 

Jeżeli parametr CFG jest równy 7 i parametr A5 jest równy 1, maksymalny alarm będzie odniesiony 

w Polsce firmy Berling SA; powielanie i 
zawartych w tym dokumencie informacji jest zabronione bez oficjalnej zgody firmy Berling SA. 

EVCO i Berling SA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek funkcje, dane techniczne, błędy zawarte w powyższym 
ane działaniem sterownika lub urządzeń podłączonych do niego. 

EVCO i Berling SA nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się do zaleceń opisanych w 

prowadzania zmian w powyższej instrukcji bez uprzedniedniego informowania 


