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Indoor Air Quality Beltéri Levegőminőség Kft.

http://www.szendioxid.hu

Fontos biztonsági előírások

• Beépítés, leszerelés, karbantartás, tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket!.

• Beépítés előtt alaposan tanulmányozza át a készülék útmutatóját!

• A készülék tápfeszültsége: 100VAC~240VAC.

Beépítés és a csatlakozások(lásd 1.ábra)

• Áramtalanítson, majd a körmével, vagy egy tompa eszközzel a készülék két oldalán lévő

karmokat óvatosan nyomja le és emelje le a hátlapot főrészről!

• A készüléket a padlótól 1.2-1.3 méret magasan helyezze el! Ajtó mögé, közvetlen napsugárzásnak kitett

helyre, fűtés, gőz/pára közelébe és légáramlatba ne telepítse a CO2 vezérlőt!

• Először rögzítse a hátlapot a falra, győződjön meg, hogy a vezetékek átférnek-e a hátlap nyílásán!

• Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocsba (lásd 2.ábra). Győződjön meg, hogy a csatlakozások

megfelelnek a bekötési vázlatnak és biztonságosak!

LCD és a kezelő billentyűk

Működés

1. Miután áram alá helyezte a készüléket, a kijelző jobb

alsó sarkában megjelenik az OFF felirat, tehát a

készülék bekapcsolható.

2. A vezérlő bekapcsolásához tartsa a power billentyűt

legalább 2 másodpercig lenyomva. A kijelző felső

sorából leolvasható az aktuális páratartalom- és a

hőmérséklet-érték, az alsó sorból a széndioxid-érték.

3. A kívánt CO2 vagy hőmérséklet vagy páratartalom

beállítására szolgál a switch billentyű. Ha a keresett

érték villog, a▼ vagy▲ billentyűvel módosíthatja.

4. A kívánt érték beállítása: A ▼ vagy▲ billentyű

lenyomásával 0~20 000ppm tartományban

módosítható az érték 1pp-es lépésekben. Ha a

billentyűt 3 másodpercnél tovább tartja lenyomva,

50ppm-es lépésekre vált át a készülék. A

hőmérséklettartomány: 0 ~60°C a lépések: 0.1°C. A

páratartalom beállítási tartománya 5%RH~95%RH a

lépések 1%RH.

5. A beállítás zárolása: tartsa folyamatosan lenyomva a

▼▲ billentyűket több, mint 5 másodpercig, ekkor a
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beállítási értéket a készülék zárolja, és a jobb felső sarokban megjelenik a szimbólum. Ezután a beállítási értéket

nem lehet módosítani.

6. A zárolás feloldása: tartsa folyamatosan lenyomva a ▼▲ billentyűket. Ekkor a szimbólum eltünik és a beállítási

értékek módosíthatók.

7. Az 1. relét a CO2 érték vezérli. Ha az 1. relé behúz, a vezérelt eszköz bekapcsol, és a az LCD kijelző jobb felső

sarkában megjelenik a szimbólum.Ha az 1. relé elenged, a a vezérelt berendezés kikapcsol, és a szimbólum

eltűnik.

Haladó beállítások (V.A204)

Áramtalanítson, majd a körmével, vagy egy tompa eszközzel a készülék két oldalán lévő karmokat óvatosan

nyomja le, és emelje le a hátlapról magát a főrészt! Miután eltávolította légterelőlapot a főrészről, a nyomtatott

áramköri lapon 4 DIP kapcsolót talál, melyeknek a felső állása az ON, és az alsó az OFF pozíció.

DIP1: ON- parametérbeállítás

OFF- normál működés Gyáribeállítás:OFF

DIP2: ON- ha a CO2 beállítás nagyobb, mint a mért CO2 érték, az 1. relé behúz (széndioxid-adagolás)

OFF-ha a CO2 beállítás kisebb, mint a mért CO2 érték, az 1. relé behúz (szellőztetés)

Gyáribeállítás:OFF

DIP3: ON – ha a mért hőmérséklet nagyobb, mint a beállított hőmérséklet, a 3. relé behúz (hűtés mód)

OFF - ha a mért hőmérséklet kisebb, mint a beállított hőmérséklet, a 3. relé behúz (fűtési mód)

Gyáribeállítás:OFF

DIP4: ON - ha a mért páratartalom nagyobb, mint a beállított páratartalom, a 2. relé behúz (párátlanító mód)

OFF- ha a mért páratartalom kisebb, mint a beállított páratartalom, a 2. relé behúz (párásító mód)

Gyáribeállítás:OFF

Kapcsolja DIP1 kapcsolót ON állásba! A power billentyű lenyomásával kapcsolja be a készüléket!

A switch billentyűvel léptetheti a paramétereket,a▼ és▲ billentyűvel állíthatja be az értéket.

Az LCD

kijelzése

Paraméter A beállítási tartomány Gyári

beállítás

-01 A RS485 címzés beállítása (Csak az 5003 változatnál) 1~255 1

-02 RS485 kommunikáció 1-4800; 2-9600; 3-14400;

4-19200; 5-38400

4

-03 RS485 paritásbit és a stopbit választható 1: None 1Stop; 2: None 2Stop

3: Odd 1Stop: 4: Even 1Stop

1

-04 CO2 kalibrálás célértéke 0~ a CO2 a mérési tartomány és a

beállítási érték
0

-05 A hőmérsékletkalibrálás célértéke -20.0~60.0°C 25°C

-06 A páratartalom-kalibrálás célértéke 0.0~100.0%RH 50%RH

-07 A CO2 vezérelt relé hiszterézise 1~300ppm 100ppm

-08 A hőmérséklet vezérelt relé hiszterézise 0.5~5.0°C /1.0~10.0°F 2.0°C/4.0°F

-09 A páratartalom vezérelt relé hiszterézise 1.0~20.0%RH 3.0%RH

-10 Az áramkimaradás utáni állapot 0: kikapcsol

1: bekapcsol

2: az áramkimaradás előtti állapotra

visszatér

2

-11 A hőmérséklet-érték 0- Celsius

1- Fahrenheit
0

-12 A CO2 szenzor bemelegedési ideje 1~600s 60s

-13 Verziószám ---- 2204

-14 A CO2 mérési tartomány és a beállítási érték határa 1~50000ppm 20,000ppm

-15 CO2 kompenzáció -5000~5000ppm 0

ONON
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-16 Hőmérsékletkompenzáció -100.0~100.0°C/-212.0~212.0°F 0°C/°F

-17 Páratartalom kompenzáció -100.0~100.0%RH 0%RH

-18 CO2 modul önkalibrálásának kiválasztása 1- Az önkalibrálás működik

2- Az önkalibrálás nem működik
1

-19 A tengerszint feletti magasság beállítása 0~5000ft 0

-20 CO2 single point kalibrálás értéke 0~50000ppm 450ppm

-21 A CO2 kalibráló modul indítása 0- Nem hajt végre kalibrálást

1- ABC kalibrálás

2- Tengerszint feletti magasság

3- Gain kalibrálás értéke

0

Reset: A gyári beállításhoz történő visszatéréshez tartsa lenyomva a switch billentyűt 25 másodpercig, ekkor a

készülék kikapcsol, a DIP1 kapcsoló ON állásban van.


