
AKO-kayttoohjeet

Malli Toiminto Asennus Koskettimen maksimi virta Kayttojannite
AKO-14012 Lampomittari paneli - 12/24VAC/DC +10%
AKO-14031 Uimpornittari kalibroitavissa paneli - 230VAC ±10%
AKO-14112 Termostaatti paneli 8 (3)A 12124VACIDC ±lO%
AKO-14123 Termostaatti paneli 8 (3)A 230VAC ±10%
AKO-14602 Uimpornittari seina - 230VAC ±lO%
AKO-14610 Termostaatti seina 16 (4)A 230VAC±10%

Tekniset tiedot:
Uimpotila-alue
Anturi
~uus
Ail~tl tarkkuus 25°C
Kayttolampotila
Varastointilampotila
Numerot

-50°C. .. +99°C
NTC
± 1°C
± OAoC
+ 5 +S0°C
-30 +S0°C
14,2 rnm korkeat
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AritOl"i
Anturi on asennettava paikkaan johon ainoastaan rnitattavan kohteen lampotila vaikuttaa.

Siiiidin
Uimpornittari / terrnostaatti on kiinnitettava paikkaanjoka on suojattu vannoilta, vedeltaja syovyttavilta kaasuilta. Ympanston
lampotilan on pysyttava teknisissa tiedoissa olevien arvojen sisalla.
Paneliasenteisessa mallissa mukana olevaa tiivistetta on kaytettava. seinan ja saatimen valilla, jotta saavutetaan IP 65
kotelointiluokka.

Kytkenta
Katso saatimessa olevaa tarraajossa on kytkentaohjeet.

Toiminnot

Termostaatin toirninnot

Paina Q 5 sekunnin ajan aktivoidaksesi manuaalisen sulatustoirninnon.
Ohjelmoidessa naytetty arvo suurenee.

Pain a e 5 sekunnin ajan nayttaaksesi asetusarvon lampotila.
Ohjelmoidessa naytetty arvo pienenee.

LED ilmaisin
LED I:
LED 2:
LED 2 vilkkuu:

sulatus toirninto
kosketin kytkettyna
ohjelmointi tila

Asetusarvon muutokset

Tehtaan asetusarvo on O°C

Pain a e 5 sekunnin ajan. Sen hetkinen asetusarvo tulee nakyviin ja LED 2 vilkkuu. SSec e
Paina Q tai e nappainta saatatlksesi asetusarvoa.

Paina Q + e nappainta yhta aikaa muuttaaksesi asetusarvoa.
Naytto palautuu oloarvoon ja LED 2 lakkaa vilkkumasta.
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HUOM! los asetusarvon muutoksen aikana et 25 sekuntiin koske nappaimiin palautuu ohjelmointi oloarvo nayttoon eika muutos
tallennu.
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Oloarvon kalibrointi AKO-14031Iampomittarissa .

.t, -,Paina molempia nappaimH1 yhta aikaa 10 sekunnin ajan. Paina g tai e vaihtaaksesi 1°C muutoksella oloarvoa. Voit lisata tai
. .xahentaa arvoa -20°C ... +20°C. Painamalla nappaimia yhta aikaa vahvistat muutoksen .
. '~M! los asetusarvon muutoksen aikana et 25 sekuntiin koske nappaimiin palautuu ohjelmointi oloarvonayttoon eika muutos

tallennu.
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Ohjelmointi

Ohjelmointi parametrit
Ohjelmointitaso I

Paina Q + e nappainta yhta aikaa 10 sekunnin ajan. LED 2 a1kaa vilkkuaja ensimmainen parametri CO ilmestyy nayttoon.

Paina g tai e nappainta paastaksesi seuraavan tai edellisen parametrin kasiksi.

Viimeisen parametrin (EP) kohdalla paina nappaimia yhta aikaajolloin termostaatti palautuu oloarvo nayttotilaan ja LED 2:n
vil~uminen loppuu.

Ohjelmointitaso 2

Saadaksesi selville tietyn parametrien asetukset. mene kyseisen parametrin kohdalle ja paina Q + e nappainta yhta aikaa. Kun

haluttu parametri on esilla painaQ tai e nappainta muuttaaksesi arvoa. Paina Q + e nappainta tallentaaksesi uuden arvon.
Ohjelmointi palautuu ohjelmointitaso I :lIe (ohjelmointi parametrit).

HUOM! los asetusarvon muutoksen aikana et 25 sekuntiin koske nappaimiin palautuu ohjelmointi oloarvo nayttoon eika muutos
tallennu.
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Parametrien kuvaus

Oletus sarakkeen arvot = tehtaan asetukset
Parametri Kuvaus Min Max Oletus
CO Mittausarvon koriaus (kalibrointi) -20"C +20°C O"C
Ci Kytkentaero lOC 20"C 2°C
C2 Ylaraian larnpotilan ohielmointi xx 99°C 99°C
C3 Alarajan larnpotilan ohjelmointi -50"C xx -50°C
C4 Kompressorin viive suojaus 0 I 0

a = poiskytkennan jalkeinen viive
1 = kytkennan jalkeinen viive

CS Viive aika o min. 99 min. o min.
C6 Toiminta anluri hairion salruessa 0 1 0

o = Sarna kuin edelliset 24 h. JaahdytUl.va toiminta ottaa huomioon viiveajan
I = Toiminta C7 I C8 ohielmoinnin mukaan

C7 Aika jolloin rele on kvtkettvna anturi hairion sattuessa a min. 99 min. o min.
CS Aika iolloin rele on pois kytkettyna anturi hairion sattuessa a min. 99 min. o min.
dO Sulatuksen toisto ah 99h ah
.'~. Sulatuksien vll.linen aika"""'~
dl Sulatuksen kesto a min. 99 min. a min.
d2 Naytto sulatuksen aikana a 2 2
.. o = oloarvonaytlO

1 = naytetaan sulatuksen alkamisll1mpOtila
2 = dF nakvv nl1vtossl1

d3 Max. navttoaika sulatuksen jalkeen o min. 99 min. S min.
PO Kaytto 0 1 0

a = Jaahdytys (kytkentaero asetusarvon alapuolella)
1 = Lammitys (kvtkentaero asetusarvon ylapuolella)

PI Kaikkien toimintojen viive a min. 99 min. o min.
P2 Pararnetrien ohielmoinnin esto O=ei l=kyllli O=ei
P3 Alkuperaisten pararnetrien palautus - 1 -

1 =kylla. iolloin laite konfiguroi kaikki parametrit oletusarvoiksi
EP , Poi stu ohielmoinnista

J05 parametrejll. muutetaan astuvat ne voimaan vasta meneillaan olevan jakson jalkeen.
jos haluat etta para.'lletrillulevat heti voimaan. katkaise ja kylke kll.yttojannite uudelleen.

Kayttoviestit

Viesti Kuvaus
dF Sulautus paaIlll.
AL LampOtila aile alarajan arvo (C3)
AH Lampolila yli ylarajan arvo (C2)
EI Anturi rikki. anturi ei asennettu. larnpOtila yli + IIO"C tai aile -SO"C
EE Muisli virhe


