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1 Erről a kézikönyvről 

A jelen használati útmutató a Smart Controller és a Smart Controller plus szabályozóműszerek 
működését írja le. 

A Smart Controller plus a Smart Controller szabályozóműszerrel szemben további be- és 
kimenetekkel rendelkezik. A Smart Controller plus szoftvere megfelelő paramétereket kínál a további 
bemenetekhez. Az útmutatóban utalunk a megfelelő funkciókra. 

Ez a használati útmutató tartalmazza a vezérlőegység összes funkciójának ismertetését. A temperáló 
készülék funkcióinak egy része opcióként érhető el. A tényleges funkcióskálát az ügyféllel kötött 
SINGLE szerződés, valamint a műszaki specifikációk határozzák meg. 

A funkcióskála a csak a SINGLE számára hozzáférhető gyári beállításokban lefektetett 
paraméterekben van meghatározva. Ezek befolyásolják a szabályozó működési módját, valamint a 
felületen való ábrázolást. A nem engedélyezett funkciók paraméterei részben nem jelennek meg, így a 
jelen használati útmutatóban ábrázolt képek és az Ön rendszerén ábrázoltak között eltérések 
lehetnek. 

A funkciók utólagos aktiválása általában nem lehetséges, mivel a működéshez a megfelelő 
komponensek beépítése szükséges a temperáló rendszerben.  

Amennyiben kérdései vannak, kérjük, forduljon a SINGLE Temperiertechnik szervizszolgálatához. Az 
ügyféllel kötött szerződésben és a műszaki specifikációkban megerősített funkciók rendelkezésre 
állnak a temperáló rendszerben. 
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2 Felület és kezelés 

A temperáló rendszer főkapcsoló útján történő bekapcsolásával a Smart Controller is bekapcsol. Az 
indítási folyamat pár másodpercig tart, ez alatt az idő alatt az alapképernyő jelenik meg.  

Az indítási folyamat lezárása után a szabályozó a Folyamatadatok nézete ábrát mutatja („Cockpit“).  

 

 

 

A Smart Controller egy 7“ érintőképernyővel rendelkezik. A kezelés kizárólag a képernyőn keresztül 
lehetséges. 

A képernyő a felső peremen található navigációs sávra (szürke háttérrel) és a kezelőrészre van 
felosztva. 
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2.1 Navigációs sáv 

A navigációs sáv minden menüben és minden üzemállapotban megjelenik. Ez fontos tartalmakat 
mutat, és a gyors navigálást szolgálja. 

A navigációs sáv a következő funkciókat kínálja: 

 

   

 

Szimbólum Jelentés 

 

Az egyes menükből a Folyamatadatok nézetéhez való visszaugrást 
eredményezi (lásd: 2 Oberfläche und Bedienung). 

Mindig az aktuális tényleges hőmérséklet (szabályozási hőmérséklet) kerül 
kijelzésre.  

 

A Szerviz és információ menüt hívja be (lásd 2.3.1 Menü Service und 
Information). 

 

A Funkciók menüt hívja be (lásd 2.3.2 Menü Funktionen).  

 

A Szakértő paraméterek menüt hívja be (lásd 5 Expertenparameter).  

 

 

Csak akkor jelenik meg a lakat, ha aktiválva van a zárolás. Ha zárva van a 
lakat, akkor a készülék kezelése csak korlátozottan lehetséges. (a funkció 
magyarázata a jelen táblázatot követően olvasható) 

 

A riasztási listát mutatja (lásd 2.3.3 Alarmliste). Ha pirosan villog a mező, 
akkor aktuális riasztás áll fenn; egy sárga figyelmeztetést mutat. Ha szürke 
a mező, akkor nem áll fenn aktuális riasztás. 

 

Be-, ill. kikapcsolja a temperáló rendszert. Zöld azt jelenti, hogy be van 
kapcsolva a készülék; piros pedig azt, hogy ki, tehát többek között a 
szivattyú, a fűtés és a hűtés ki vannak kapcsolva. Ha zölden villog a mező, 
akkor a készülék lehűtés üzemmódban van szerszámcseréhez vagy 
szerszám-kiürítéshez. 
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Használat elleni zárolás  

A készüléket zárolni lehet nem kívánt használat ellen. Ehhez a Szakértő paraméterek / 
Alapbeállítások menüben írjon be egy zároló kódot (lásd 5.1 Basiseinstellungen). 

A zárolás aktiválása:  

Ha nem áll „OFF“ állásban a zárolás (lásd 5.1 fejezet), akkor a navigációs sávban egy nyitott lakat 
látható.  
A zárolás aktiválásához kattintson erre a lakat szimbólumra. Erősítse meg a lekérdezést a kiegészítő 
párbeszédben. 
A zárolás aktív és egy zárt lakat jelenik meg. 

A zárolás deaktiválása: 
Nyomja meg a navigációs sávban látható lakatot. Írja be a jóváhagyó kódot.  
A helyes szám beírása után a zárolás deaktiválva van. 

2.2 Kezelőrész 

A kezelőrész középen mutatja a tényleges és a névleges hőmérsékletet.  

 

 

 

 

A tényleges hőmérséklet az a hőmérséklet, amely a szabályozás alapját adja. Ez kiszállítási 
állapotban az a hőmérséklet, amelyet a szabályozó érzékelő (utolsó mérési pont, mielőtt a közeg 
elhagyja a készüléket) érzékel. A "Szabályozás forrása" paraméter útján a Szakértő paraméterek / 
Készülékvezérlés menüben állítható be, hogy a szabályozás alapját egy külső érzékelő vagy a 
visszafolyás-érzékelő képezze. 

A kezelőrész közepére nyomva megjelenik az alapérték beállításának nézete. A megengedett 
értéktartomány a beviteli ablak alatt jelenik meg. A módosításokat a "Save" gombbal kell 
megerősíteni. 
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A hőmérséklet-kijelzéstől balra és jobbra látható piktogramok mutatják, hogy milyen állapotban van a 
rendszer. 

 

Szimbólum Jelentés 

 

A rendszerzár nyitva, ill. zárva van (csak nyomóvíz-készülékek 
esetén). Ha működtethető a gomb, akkor annak segítségével is 
beállítható a rendszerzáró hőmérséklet. 

 

A szivattyú a megadott forgásirányban működik. 
(Jobbra mutató nyíl: normál üzemmód; balra mutató nyíl: inverz 
üzemmód, pl. szivárgást megszüntető funkció). Fordulatszám-
szabályozással rendelkező temperáló készülékek esetén a gomb 
működtethető, a fordulatszám-szabályozás ennek segítségével is 
paraméterezhető. 

 

Interfész-szimbólum: 

Szürke: Interfész nincs engedélyezve vagy nincs kiválasztva protokoll 
a kommunikációs paraméterekben  
Kék (villogó): Interfész aktív és a készülék az interfészen keresztül 
küld vagy fogad adatokat 
Kék (folyamatos): Protokoll kiválasztva, interfész-üzemmód 
kikapcsolva  
Piros (villogó): Interfész-üzemmód bekapcsolva, azonban nem jön 
létre kommunikáció 

 

Kék: A hálózaton keresztül kommunikáció történik. 
Piros: Nem történik kommunikáció a hálózaton keresztül. 

 

 

Szürke: ECOTEMP nincs engedélyezve 
Zöld: ECOTEMP készenléti üzemmódban 
Kék: ECOTEMP aktív 

 

Itt a hőmérséklet alapértéke írható be. 

 

A négy alsó gomb fontos folyamat-értékeket mutat. Az értékek itt színesen alá lehetnek húzva.  

• Zöld azt jelenti, hogy az érték a kívánt tartományban van vagy nincs bevitt érték. 
• Sárga azt jelenti, hogy egy folyamat-érték nem a kívánt tartományban van. 
• Piros riasztást jelent, tehát veszélyeztetett a készülék biztonságos üzemeltetése. 
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A gombok a készülék felszereltségétől függően két értéket mutatnak felváltva, pl. Nyomás tartály és 
Nyomás előrefolyás. A határértékek beállítása a gombon látható érték megnyomásával történik. 

A gombok közepén egy nagyméretű érték van ábrázolva, ez az aktuális folyamatérték. Amennyiben 
az adott folyamatértékhez figyelmeztetések vagy riasztások vannak beállítva, akkor ezek az adott 
gomb bal oldalán (alsó határ) vagy jobb oldalán (felső határ) vannak ábrázolva. 

 

A kezelőrész jobb oldalán egy grafikon látható, amely a hőmérsékletet, a szabályozási fokot és a 
szivattyú fordulatszámát mutatja. 

 

A grafikon bal része a névleges hőmérséklethez (zöld 
sáv) viszonyított tényleges hőmérsékletet (fekete sáv) 
ábrázolja. 

A grafikon középső része a szabályozási fokot mutatja. 
Ha a fekete sáv felül van, akkor a készülék teljes 
terheléssel fűt. Ha a fekete sáv alul van, akkor a 
készülék teljes terheléssel hűt; a kettő között 
megfelelő részterheléssel. Középső állásban a 
készülék nem fűt és nem is hűt. 

A grafikon jobb része a szivattyú fordulatszámát 
mutatja. Ha felül van a fekete sáv, akkor a 
fordulatszám 100%, az alatt megfelelő részterhelésben 
van. 

A jobboldalt alul látható nyíl  megnyomásával a szakértő üzemmódba léphet. 

 

Szakértő-üzemmód 

Szakértő üzemmódban további adatok megjelenítése történik. Ez speciális alkalmazásokhoz vagy 
szerviz esetekhez lett tervezve. 

Alul a következő adatokat mutatja: 

• minden csatlakoztatott érzékelő jeleit,  
• az úszókapcsoló állapotát,  
• a "fűtés" és a "hűtés" szabályozási fokát,  
• az átfolyást és a nyomást (amennyiben a készülék megfelelő felszereltséggel rendelkezik),  
• minden szelep kimeneteit,  
• a "Szivattyú" és az "Előérintkező fűtés" kimeneteket, valamint  
• a motorvédő kapcsoló állapotát.  

 

A következő ábra egy példát mutat: 
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A kijelző részei opcionális érzékelőkkel (pl. nyomásmérővel) vagy aktorokkal (pl. rendszerzár-szelep) 
vannak összekapcsolva. Ha ezeket az opcionális egységeket nem építették be, akkor az ezekhez 
kapcsolódó értékek nem kerülnek kijelzésre.  

A jobboldalt alul látható nyíl  megnyomásával egy további tartalommal rendelkező másik ábrához 
léphet, majd innen a grafikus üzemmódba. 

 

Grafikus üzemmód 
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Bal oldalon a hőmérsékletek, jobboldalt az átfolyás és a nyomás ábrázolása történik. A megfelelő 
gomb megnyomásával az értékek megjeleníthetők vagy elrejthetők. 

További kezelőelemek: 

 

Zoom in 

 

Zoom out 

 

Teljesen oldalt betöltő kép 

 

Egy rács megjelenítése/elrejtése 

 

Ha a Cockpit, Szakértő üzemmód vagy Grafikus üzemmód egyik nézetéből egy másik nézetbe ugrik 
majd ismét vissza, akkor a Home gomb megnyomásával mindig az eredeti nézetbe lép vissza. 
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2.3 A kezelési mód áttekintése 

A navigáció a navigációs sáv útján további nézetekben való lépéssel történik.  

• Szerviz és információ  
• Funkciók 
• Szakértő paraméterek 
• Riasztási lista 

A következő ábra az összefüggéseket mutatja. 

 

            

 

                                                                

Menü Szerviz és információ                                                                Riasztási lista 

 

                                                     

                                 Menü Funkciók                          Menü Szakértő paraméterek                              

 

                                                                                                                 

       Paraméterek bevitele 

 

A Home gomb megnyomásával léphet ismét vissza a folyamatadatok nézetéhez. A következő 
szakaszokban a menük leírása található. 
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 Menü Szerviz és információ 2.3.1

A Szerviz és információ menübe való lépéssel a képernyőn a következő információk kerülnek 
megjelenítésre: 

• Készülékszám  
• Üzemórák 
• Szoftver-verzió 
• Információk a karbantartáshoz 

Szerviz esetében fontos a készülékszám megadása, mivel a SINGLE cégnél a készülékadatok a 
készülékszám alatt kerülnek eltárolásra. 

 

 

 

A következő gombok állnak rendelkezésre: 

 

Visszaállítás gyári beállításokra 

A Visszaállítás gombbal a készülék kiszállítási állapotba való visszaállítása történik. A 
folyamat végrehajtása előtt a kezelőnek meg kell erősítenie a kiegészítő lekérdezést. 
Figyelem: Az ügyfél által beállított paraméterek a visszaállítással elvesznek!  

 

A diagnózis lefuttatásának elindítása 

Ha szürke az ikon, akkor nem engedélyezett a lefuttatás. 

 

Szerviz igény küldése a SINGLE cégnek 

Ha szürke az ikon, akkor nem támogatott a funkció vagy nem aktív a hálózati 
összeköttetés. 

 

Frissítés végrehajtása 

Ehhez egy USB pendrive-ot kell csatlakoztatni, egy Szoftver elnevezésű 
alkönyvtárban tárolt programfájlokkal. 
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Kapcsolat 

Itt a szerviz-partner telefonszáma és e-mail címe találhatók. 

 

USB-funkció 

Az USB-funkció használatának előfeltétele, hogy a Smart Controller hátoldalán egy a 
kereskedelemben szokványos USB pendrive legyen csatlakoztatva FAT16 vagy 
FAT32 fájlrendszerrel.  
Tudnivaló: A műszaki sokoldalúság miatt nem garantálható, hogy minden pendrive 
használható. 

Az USB-funkció gombbal a következő funkciók végrehajtása lehetséges: 

Paraméterek, paraméter-módosítások, folyamatadatok, készülékdokumentáció, 
pótalkatrész-lista, üzenetek (riasztások stb.), programok és szerszámok exportálása a 
Smart Controller szabályozóműszerről az USB pendrive-ra, paraméterek importálása. 

 

Napló 

Itt szöveges bejegyzések készíthetők. Karbantartások és frissítések automatikusan el 
lesznek mentve. 

 

Karbantartás 

Meghatározott számú üzemórák elteltével a temperáló rendszer karbantartása 
szükséges. Ehhez egy üzemóra-számláló visszafelé számlál. Amint lejárt a számláló, 
megjelenik egy az elvégzendő karbantartásra való figyelmeztetés. Alternatív egy 
naptári időszak telik le. 

A készülék karbantartása mellett a temperáló rendszer a további komponensek 
használatára nézve is számlál. A tipikus élettartam elérésekor a készülék egy 
üzenetet ad ki. A komponensek cseréje után visszaállítható a számláló.  
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 Menü funkciók 2.3.2

A Funkciók menüben a legfontosabb és a leggyakrabban használt készülékfunkciók beállítása 
történik. Számos funkcióhoz további beállítások is rendelkezésre állnak, amelyek meghatározása a 
Szakértő paraméterek almenüben (lásd 5 Expertenparameter) lehetséges. 

Bizonyos funkciókat be- vagy ki lehet kapcsolni. Egy bekapcsolt funkciót a gomb körül látható zöld 
keret jelöl. 

A következő gombok állnak rendelkezésre: 

 

Hőmérséklet-figyelmeztetés 

A Hőmérséklet-riasztás gombbal lehetséges egy hőmérséklet-riasztás kiváltása 
határértékének beállítása, ill. a funkció be- vagy kikapcsolása. A további paraméterezés 
a Szakértő paraméterek / Riasztások menü útján történik (lásd 5.4 Alarme). 

 

Szivárgás megszüntetése üzemmód (opcionális) 

Ha be van kapcsolva ez a funkció, akkor ez a szivattyú forgásirányának megfordítását 
eredményezi. A szivattyú így szívó üzemmódban működik, tehát a szivárgás helyén nem 
folyik ki több víz.  

Ez a funkció csak nyílt rendszereknél áll rendelkezésre, ill. csak rendszerzáró 
hőmérséklet alatt érhető el. Ha be van kapcsolva a szivárgás megszüntetése üzemmód, 
akkor a szivattyú kevesebb közeget szállít, ami negatív hatással lehet a szerszámok 
hőmérséklet-háztartására. Ezen kívül az átfolyásérzékelők csak egy irányban mérnek. 
Ez elfojtja az átfolyás-kijelzést, nem érkeznek a térfogatáramra vonatkozó üzenetek. 

 

Interfész-üzemmód (opció) 

Az Interfész-üzemmód előfeltétele egy megfelelő master-rendszer (pl. fröccsöntő gép) 
megfelelő kábelvezetéssel a master- és a temperáló rendszer között. 

Ha be van kapcsolva ez a funkció, akkor a készülék egy digitális interfész útján kapja a 
parancsokat (pl. alapértékek, a készülék bekapcsolása) és jelzi vissza a 
folyamatértékeket és a riasztásokat.  

 

Szerszám-kiürítés (opcionális) 

A Szerszám-kiürítés előfeltétele a készülék lehűtése, mivel a készülék más esetben 
nyomás alatt áll. 

Ha be van kapcsolva ez a funkció, akkor közvetlenül a készülék kikapcsolása után 
végrehajtásra kerül a temperáló rendszer és a csatlakoztatott fogyasztó kiürítése. A 
további paraméterezés a Szakértő paraméterek / Készülékvezérlés menü útján történik 
(lásd 5.2 Gerätesteuerung). 

 

Szivattyú-utánfutás 
Ha be van kapcsolva ez a funkció, akkor közvetlenül a készülék kikapcsolása után 
végrehajtásra kerül a temperáló rendszer és a csatlakoztatott fogyasztó lehűtése (csak 
hőcserélővel rendelkező temperáló rendszerre érvényes). A további paraméterezés a 
Szakértő paraméterek / Készülékvezérlés menü útján történik (lásd 5.2 
Gerätesteuerung).A szivattyú utánfutására vonatkozó további információkat a következő 
fejezetben talál: 3.1 Ein-/Ausschalten, Pumpennachlauf. 
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Szivattyúvezérlés (opcionális felszerelés szükséges) 

Ha be van kapcsolva ez a funkció, akkor a szivattyú vagy teljes teljesítménnyel vagy 
csökkentett fordulatszámmal működik. Csökkentett fordulatszámhoz további opciók 
állnak rendelkezésre, melyek beállítása a Szakértő paraméterek / Szivattyúvezérlés 
menü útján történik (lásd 5.6 Pumpensteuerung (nur mit optionalem 
Frequenzumformer)). 
 

 

Önoptimalizálás 

Az önoptimalizálás funkció meghatározza a megfelelő paramétereket a PID 
hőszabályozó P és I tagjai számára. A cél a névleges hőmérséklet lehető leggyorsabb 
elérése minimális túllengés mellett.  

A önoptimalizálás az 5.3 fejezetben van pontosan leírva.  

 

Vízcsere 

Pl. a víz kezelésére szolgáló szerek utólagos adagolására a temperáló rendszer időről 
időre vizet szivattyúzhat a hűtővíz lefolyásba és új vizet tölthet utána. A további 
paraméterezés a Szakértő paraméterek / Készülékvezérlés menü útján történik (lásd 5.2 
Gerätesteuerung).  

 

ECOTEMP 

Ciklikus folyamat esetén ésszerű lehet a fogyasztó hűtésének/fűtésének megszakítása. 
Erre szolgál az ECOTEMP funkció. A további paraméterezés a Szakértő paraméterek / 
ECOTEMP menü útján történik (lásd 5.7 ECOTEMP). 
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 Riasztási lista 2.3.3

Ezen a képernyőn a riasztások jelennek meg. 

 

 

 

Riasztásnál a készülék működésében zavar állt elő, pl. nem kielégítő feltöltés, vagy aktivált motorvédő 
kapcsoló. Riasztás kiváltása esetén ezt a navigációs sávban egy sárga vagy egy piros felkiáltójel 
mutatja.  

Egy sárga felkiáltójel „figyelmeztetést“ jelent; ami egy kevésbé súlyos hibára utal, a készülék tovább 
működik.  

Egy piros felkiáltójel riasztást mutat. Az üzemzavar súlyosságától függően kikapcsolhat a teljes 
készülék vagy csak a fűtés. Hűtőkészülékek esetén kikapcsolhat a kompresszor.  

Továbbá a Cockpit egy piros sávval mutatja a riasztás leírását. 

A riasztási listában az utolsó riasztás legfölül jelenik meg. A következő információk kerülnek 
megjelenítésre: 

• Dátum és pontos idő, amikor a riasztás létrehozása történt 
• Hibakód 
• Hibaszövet/rövid leírás.  

Riasztás nyugtázására nyomja meg a  gombot; a riasztás továbbra is megjelenik; a mező szürkére 

vált. A  gomb törli a riasztást ebből a nézetből; azonban az a háttérben tárolva marad. Olyan 
riasztások, amelyeknek nem hárították el az okát, újra generálódnak és ismét megjelennek.  

 

A teljes riasztási lista törlésére nyomja meg a  gombot a legördülő sáv felett. Amennyiben USB 

pendrive van csatlakoztatva, akkor a riasztások a  gomb megnyomásával a pendrive-ra írhatók. 
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3 A temperáló rendszer üzemeltetése 

3.1 Be-/kikapcsolás, szivattyú-utánfutás 

Az ellátó feszültség rákapcsolásával és a temperáló rendszer főkapcsoló útján történő 
bekapcsolásával a Smart Controller is bekapcsol. Az indítási folyamat pár másodpercet vesz igénybe. 

Ismételt bekapcsolás a tápfeszültség megszakadása után 

A tápfeszültség megszakadása vagy a készülék főkapcsoló útján történő kikapcsolása esetén a 
vezérlés az ismételt bekapcsolás, ill. a tápfeszültség visszatérése után "üzemkész" állapotba megy. 
Olyan környezetekben, ahol a tápfeszültség gyakran kiesik, igény esetén be lehet állítani úgy a 
rendszert, hogy a tápfeszültség helyreállásával a temperáló rendszer azonnal automatikusan 
bekapcsoljon.  

Ehhez állítsa az Ismételt bekapcsolás elleni zárolás paramétert "ki"  állásba (a Szakértő paraméterek / 
Készülékvezérlés menüben, lásd 5.2 Gerätesteuerung). A tápfeszültség bekapcsolása után a 
rendszer automatikusan beindul. 

Feltöltés 
Állítsa a Feltöltés paramétert "Automatikus" állásba (a Szakértő paraméterek / Készülékvezérlés 
menüben, lásd 5.2 Gerätesteuerung) annak érdekében, hogy a temperáló rendszer a bekapcsolás 
után automatikusan megkezdje a feltöltést, amennyiben üres. Ennek előfeltétele, hogy a készülék be 
legyen kötve egy megfelelő ellátásra, vagy a hűtővíz-csatlakozás vagy egy külön feltöltő csatlakozás 
útján (lásd a készülék konfigurációját). Közegként hőhordozó olajjal rendelkező temperáló rendszerek 
feltöltése rendszerint kézi úton történik.  

A megfelelő töltésszint elérése után a szivattyú beindul, és a rendszer szabályozza a beállított 
névleges hőmérsékletet. 

Be-/kikapcsolás jelérintkező útján 

A rendszer opcionálisan jelérintkezőn keresztül is ki- vagy bekapcsolható. Ehhez a készüléket előbb 
manuálisan kell bekapcsolni. Ez az érintkező csak az ügyféloldalon használható (lásd 7 
Anschlussbelegung). Interfész üzemmódban a rendszer bekapcsolható manuálisan vagy bekapcsolási 
paranccsal.  

Riasztási lista 

Ha a rendszer nem kapcsol be, akkor a riasztási listában ellenőrizze üzemzavar fellépését (pl. hiba a 
tápfeszültségben vagy aktiválódott motorvédő kapcsoló). Vegye figyelembe, hogy akár 10 
másodpercet is igénybe vehet, amít megjelenik egy riasztás. 

A szivattyú-utánfutás kikapcsolása 

A beállítástól függően (a Funkciók / Szivattyú-utánfutás menüben, lásd 2.3.2 Menü Funktionen) a 
készülék nem kapcsol ki közvetlenül, hanem egy lehűtési (szivattyú-utánfutás) és/vagy egy kiürítési 
folyamaton  megy át. Ha a temperáló rendszer nincs felszerelve hőcserélővel (opcionális), akkor a 
szivattyú-utánfutás funkció hűtése csak hőveszteséggel történik. Mivel a szivattyú a keringést 
járulékos energiával látja el, a hőmérséklet a kikapcsolási hőmérséklet feletti értékekre állhat be. 
Ekkor a rendszer nem kapcsol ki automatikusan. 
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Kiürítés 

Lehűtés után a rendszer kikapcsol vagy kiüríti a fogyasztót, ha a Szerszám-kiürítés (lásd 2.3.2 Menü 
Funktionen) került kiválasztásra. Ennek előfeltétele, hogy a készülék beépített szerszám-kiürítéssel 
rendelkezzen. A készülék és a hűtővíz-vezetékek védelme érdekében nem lehetséges a  lehűtés előtti 
kiürítés. Ha a Szivattyú-utánfutás paraméter "ki" pozícióban van, kiürítés előtt a készülék lehűl a 
beállított 60 °C értékre. 

3.2 Be-/kikapcsolás külső érintkezőn / ismételt bekapcsolás elleni 
zároláson keresztül 

Lehetőség van a temperáló rendszer külső be- vagy kikapcsolására is. Itt két lehetőség áll 
rendelkezésre: 

Be-/kikapcsolás külső érintkezőn keresztül  

A vezérlés áramköri lapján egy bemenet található, mely egy külső, potenciálmentes érintkezőn 
keresztül be-/kikapcsolja a készüléket. Gyári beállításban az érintkező a „High“ (24 V DC) értékre van 
állítva. Az üzemeltetéshez a „Be/Ki” bemenetnek a logikai „1” értéken kell állnia, és a készüléket 
manuálisan kapcsolja be. Ha a „Be/Ki” bemenetet a logikai „0” (0 V) értékre állítják, a készülék 
kikapcsol. Ha a bemenetet újra az „1“ értékre állítják, a készülék újra bekapcsol. A külső be-
/kikapcsolás addig működik, amíg a kikapcsolás manuálisan történik. A manuális kikapcsolás 
lehetősége a képernyőn mindig adott. 

Be-/kikapcsolás interfész útján 

Előfeltétel: Az interfészen keresztüli üzemeltetés jóváhagyása szükséges. 

A kapcsolást különböző interfészek teszik lehetővé. Az interfész útján való üzemeltetésre vonatkozó 
további információkat a Szakértő paraméterek / Kommunikáció menüben talál (lásd 5.5 
Kommunikation). 
 

A Szivattyú-utánfutás (Be/Ki) és a Kikapcsolási hőmérséklet (Be) paraméterek hatással vannak 
mindkét lehetőségre. Ha a készüléket kívülről kapcsolják ki, akkor az lehűl, ha a Szivattyú-utánfutás 
paraméter van bekapcsolva, akkor a kikapcsolási hőmérséklet eléréséig. 
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3.3 A berendezés feltöltése 

A feltöltést egy mágneses úszókapcsoló ellenőrzi és vezérli. Az úszókapcsoló kapcsoló érintkezői 
rendszerint úgy vannak megtervezve, hogy emelkedő szintnél záró érintkezőként működnek. 

Vízrendszerek: Automatikus feltöltésnél kinyílik a temperáló rendszer feltöltőszelepe, míg a „tele” 
érintkező nem aktiválódik. Ez csak akkor történik meg, ha a készüléket bekapcsolják. 

Olajrendszerek: Az olajrendszereket általában kézi feltöltő egységgel szerelik fel. Ezeket csak a 
minimum-érzékelőig szabad feltölteni. Ha elérte a "tele" szintet, akkor a rendszer "túltelt" riasztást 
aktivál és kikapcsol a fűtés. 

Az összes olyan esetben aktiválódik egy riasztás, ha a szint az "üres" alá csökken. A szivattyú 
védelmére az kikapcsol. A kikapcsolás az üzemállapottól függően kisebb késleltetéssel is történhet. 

A rendszer üres állapotban történő bekapcsolása esetén nem érkezik riasztás. A temperáló rendszert 
fel kell tölteni, ill. az automatikusan feltöltődik, ha a Feltöltés paraméter "automatikus" állásban van. 
Riasztást a rendszer csak akkor küld, ha a rendszert egyszer megfelelően feltöltötték és a szint 
ezután az üres-érintkező alá csökkent. 

Ha a rendszer hmegszakítás nélkül a Feltöltés-ellenőrzés paraméterben előírtaknál hosszabb ideig 
kerül feltöltésre, akkor nagyobb szivárgás feltételezhető. A rendszer leállítja a feltöltést, és egy 
riasztást küld. 

Kisebb szivárgások felügyeletére a rendszer egy úgy nevezett Aquatimer-rel rendelkezik. Itt a 
rendszer a feltöltési folyamatokat számolja az üzemeltetés során. A feltöltési folyamatok számának 
túllépése esetén a rendszer szintén riasztást küld. Az első feltöltésnél az Aquatimer működése az 
Aquatimer feltöltési időre felfüggesztésre kerül. Az Aquatimer indítási idejének és a feltöltési 
folyamatok számának beállítása a Szakértő paraméterek menü Készülékvezérlés pontjában történik 
(lásd 5.2 Gerätesteuerung). 
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3.4 Rendszerzár (csak nyomóvíz-készülékek) 

Ahhoz, hogy a temperáló rendszerek 90 °C feletti hőmérsékletű vízzel üzemeltethetők legyenek, a 
rendszernek nyomás alatt kell állnia. Ez úgy biztosítható, hogy a rendszerbe egy szelepet szereltek 
be, mely elzárja a vízkört az atmoszférától. Így lehetővé válik a nyomás létrejötte, mely 
megakadályozza a víz elpárolgását.  

Ez a lezárás az úgy nevezett Rendszerzáró hőmérsékleten történik, amely beállítása a Rendszerzáró 
hőmérséklet pontban a Szakértő paraméterek / Riasztások és határértékek menüben állítható be (lásd 
5.4 Alarme und Grenzwerte). 

A rendszer indításánál ez a szelep lezárva marad. A szelep még a rendszer kikapcsolt állapotában is 
zárva marad; kivéve közvetlenül vagy rövid idővel egy kiürítési folyamatot követően. 

A rendszerzáró hőmérséklet a szivárgást megszüntető funkció számára is fontos paraméter, mivel ez 
a nyomás alatt lévő zónában fizikai okok miatt nem áll rendelkezésre.  

3.5 Átfolyás mérése 

Ha a temperáló rendszer átfolyás-érzékelővel van felszerelve, akkor a vezérlés mutatja a víz 
átfolyását. Fizikai okokból csak a maximális átfolyás kb. 10%-a feletti értékek kijelzése lehetséges. Az 
alatti tartományban nem javasolt a temperáló rendszert üzemeltetni, mivel az ésszerű energia-
átvitelhez és hőmérséklet-ellenőrzéshez szükség van egy minimális átfolyási mennyiségre.  

A minimális mennyiség paraméterek útján beállítható (lásd 5.4 Alarme). Az érték alá történő 
lecsökkenés riasztást vált ki.  

Mivel az átfolyás mérése fizikai okokból csak egy irányban működik, így a kijelzés és a riasztás el 
vannak fojtva, ha a készülék "szivárgás megszüntetése" üzemmódban, ellenkező irányban üzemel. 
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4 Hőszabályozás 

A szabályozó és vezérlő egység különböző üzemmódokban működhet. A rendszer csak a szokásos 
üzemmódban állítja be a hőmérsékletet a kívánt alapértékre, más üzemmódokban, mint pl. kiürítésnél, 
a szabályozó kimenetek "nulla" értéken állnak. A szabályozó paramétereken keresztül számos 
lehetőség van a konkrét szabályozási viselkedés befolyásolására. Ezeknek a paraméterek a Szakértő 
paraméterek fejezetben, a szabályozási paramétereknél vannak leírva (lásd 5.3. 

A szabályozási viselkedés a következő szegmensekre osztható: 

 

 

 

 

 

 

Először is különböző bemeneteket, pl. különböző hőérzékelőket lehet kiválasztani. Ugyanígy számos 
alapérték áll rendelkezésre, melyek lehetnek fix, változó (rámpák) vagy kívülről (analóg vagy interfész 
útján) megadott értékek. 

A szabályozó egység a bemeneti jelek és paraméterek alapján megállapít egy szabályozási változót. 

Az üzemállapotok és a riasztások befolyása szükség esetén helyesbíti a szabályozási változót, pl. a 
"fűtés" szabályozási foka filmhőmérséklet-riasztásnál "nullára" lesz állítva. 

A kimenet beállítószervek, mint pl. szelepek vezérlésére szolgáló különböző kimenetek  

vezérlését írja le. 

4.1 Szabályozó érzékelő 

Standard kivitel esetében a szabályozó érzékelő biztosítja azt a hőmérséklet-értéket, mely a 
szabályozáshoz szükséges. 

Ha a paraméter Külső érzékelő (a Szakértő paraméterek / Készülékvezérlés menüben, lásd 5.2 
Gerätesteuerung) "külső" állásban van, akkor a külső érzékelő hőmérséklet-jele szükséges a 
szabályozáshoz. Ha az érzékelőtől nem jön jel (pl. az érzékelő nincs csatlakoztatva vagy hibás), a 
szabályozás visszakerül a szabályozó érzékelőhöz, és riasztás jelenik meg.  

A temperáló rendszer alternatív a visszafolyás-érzékelő hőmérséklet-értékére is szabályozhat, vagy 
egy a Profibus útján átadott tényleges hőmérsékletre.  

  

Tényleges és 
alapérték 
kiválasztása 

Szabályozás 
Az 
üzemállapotok 
és a 
riasztások 
befolyásolása 

Kimenet 
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4.2 A hőszabályozás alapértéke 

Szabályos esetben az Alapérték paraméter szolgál a szabályozás alapjául. Az alapérték bevitele az 
Alapérték alsó/felső korlátozása paraméter útján (lásd 5.4 Alarme und Grenzwerte) van korlátozva.  

Azonban más beállítások is felülírhatják az alapértéket. Itt a következő prioritások érvényesek: 

1. prioritás (interfész üzemmód): 

Aktivált interfész üzemmód esetében a szabályozás az átadott alapértéken alapul. Ez felülírja az 
összes többi beállított alapértéket. 

Ha ki van kapcsolva az interfész üzemmód, akkor a következő érvényes: 

2. prioritás: analóg külső előírt alapérték (csak Smart Controller plus):  

Ha az Alapérték kiválasztása paraméter "külső alapértéken" áll, akkor a szabályozás átveszi a külső 
alapérték-bemenettől a bemenő jelet. 

3. prioritás:  

Ha az Alapérték kiválasztása paraméter "2. alapértéken" áll, vagy a bemenet 2. alapérték aktív az "1" 
állásban, akkor a "2. alapértéket" kerül átvételre a szabályozáshoz. 

4. prioritás: program:  

Amennyiben aktív egy program, akkor az alapérték a programból lesz dinamikusan létrehozva. 

Más esetben az Alapérték paraméter értéke kerül átvételre a szabályozáshoz. Amennyiben az átadott 
alapérték megsérti az Alapérték alsó/felső korlátozását, akkor az alapérték alsó, ill. felső korlátozása 
kerül átvételre a szabályozáshoz és .riasztás jelenik meg. 

4.3 Hőszabályozás 

A hőszabályozó egy PID szabályozó, vagy egy hűtő aggregáttal egy kétpontos szabályozó. A 
beállításhoz szükséges paraméterek a Szakértő paraméterek menüben, a hőszabályozásnál 
találhatók. 

Külső érzékelővel történő hőszabályozás esetén, amely a kedvezőtlen elhelyezés miatt hosszú 
holtidőkkel rendelkezik, az erős túllengés elkerülésére kaszkád-szabályozás van implementálva. A 
holtidő az az idő, amely egy szabályozási változó módosítása (pl. egy hűtőszelep kinyitása) és a 
változás az érzékelőn való hatékonysága között eltelik.  

Amennyiben a hőmérséklet a Kaszkád-szabályozás dT paraméterben beállított értéknél erősebben 
eltér, akkor a felfűtés, ill. a lehűtés korlátozása történik. Ezzel megadásra kerül az idő szabályozott 
szakasz ahhoz, hogy a hőmérséklet módosítása megérkezzen, mielőtt a szabályozási változó tovább 
felfut. Ezzel a teljes rendszer kevésbé hajlamos a túllengésre.  
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 PID szabályozó viselkedése 4.3.1

A szabályozóknál a szabályozási technikánál ismert értékek kerülnek alkalmazásra. 

A fűtés és hűtés összes szabályozó paramétere külön beállítható. 

A fűtéshez és a hűtéshez egy-egy szabályozó jel generálódik, az egyidejű fűtés vagy hűtés ki van 
zárva. A fűtés mindig PID szabályozóként történik, a hűtés pedig vagy PID vagy kétpontos 
szabályozóként, elsősorban kompresszoros hűtésű készülékeknél. 

 Kétpontos szabályozó szabályozási viselkedése 4.3.2

Itt egy klasszikus kétpontos hiszterézises szabályozóról van szó. A hiszterézis az alapérték alatt vagy 
felett külön beállítható. A kétpontos szabályozó csak a "hűtés" kimenetnél aktív. A „hűtés” kimenet a 
PID jelleggörbén belül marad. 
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5 Szakértő paraméterek 

A szakértő paraméterek a következő témák szerint vannak csoportosítva: 

 
 

A menüpontok egyikének megnyitása esetén megnyílik az egyes paraméter listaszerű ábrázolása. 

 

 
A listától balra az egyes paraméterek vannak felsorolva, az alatta középen látható fehér mezőben 
az aktuális beállítás. Amennyiben létezik egy alsó, ill. felső határ, akkor az a bal-, ill. jobboldali 
mezőben szürkén jelenik meg. Amennyiben egy paraméter módosítása szükséges, ahhoz ki kell 
választani a mezőt. A képernyő jobboldalán akkor a paraméter jellegétől függően egy szám-mező 
vagy egy kiválasztás jelenik meg. A bevitelt a "Save" gombbal kell jóváhagyni, máskülönben az új 
beállítás nem kerül átvételre. Érvénytelen, mint pl. túl nagy érték bevitele esetén az érték nem lesz 
átvéve. 

A paraméter kiválasztása után a jobb oldal alján a paraméter rövid leírása jelenik meg.  
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5.1 Alapbeállítások 

A gomb segítségével lehetséges az alapbeállítások elvégzése. 

A következő beállítások választhatók: 

Nyelv 

Válassza ki a kívánt nyelvet. 

Nyomás mértékegysége (csak opcionális nyomásérzékelő esetén) 

Válassza ki a nyomás mértékegységét bar és psi közül. 

Ha nincs gyárilag beépített nyomásérzékelő, akkor ez a választási lehetőség/gomb nem áll 
rendelkezésre. Ebben az esetben el lesznek fojtva a megfelelő kijelzések, és nem jelenik meg 
riasztás. 

Az átfolyás-mennyiség mértékegysége (csak opcionális átfolyás-érzékelő esetén) 

Válassza ki az átfolyás mennyiségének mértékegységét l/perc, m3/h és gal/perc közül.  

Ha nincs gyárilag beépített átfolyás-érzékelő, akkor ez a választási lehetőség/gomb nem áll 
rendelkezésre. Ebben az esetben el lesznek fojtva a megfelelő kijelzések, és nem jelenik meg 
riasztás. 

Mértékegységek 

Válassza ki a hőmérséklet mértékegységét Celsius fok (°C) és Fahrenheit fok (°F) közül.  

°C esetén kiválasztható, hogy a hőmérséklet kijelzésének értéke egész számokkal vagy egy 
tizedesjeggyel kerüljön kijelzésre. 

 

Használat elleni zárolás 

A zároló kód alatt írjon be egy négyjegyű kódot. Továbbá kiválasztható, hogy minden bevitel zárolva 
legyen, vagy az alapérték még beállítható legyen. A be- és kikapcsolás biztonsági okokból mindig 
lehetséges. 

Ha a Zárolás paraméter "OFF" állásban van, akkor egy nyitott lakat jelenik meg felül a navigációs 
sávban (lásd 2.1 Navigationsleiste). 

Ahhoz, hogy aktív legyen a zárolás, azt aktiválni kell. 

A zárolás aktiválása:  
A zárolás aktiválához nyomja meg a kijelzett szimbólumot (nyitott lakat). Erősítse meg a lekérdezést 
a kiegészítő párbeszédben. 
A zárolás aktív és egy zárt lakat jelenik meg. 

A zárolás deaktiválása: 
Nyomja meg a navigációs sávban látható lakatot. Írja be a jóváhagyó kódot. A helyes szám beírása 
után a zárolás deaktiválva van. 

Tudnivaló: Ha aktivált zárolás esetén elveszett a kód, forduljon a SINGLE szervizhez, ahonnan kap 
egy engedélyező számot. Ehhez a 6-jegyű készülékszám szükséges. 
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5.2 Készülékvezérlés 

A Készülékvezérlés gomb útján tudja a vezérlésre és a készülék-logikára vonatkozó beállításokat 
elvégezni.  

A következő beállítások választhatók: 

Kiürítési idő 

Ezzel a paraméterrel történik a kiürítés idejének meghatározása, amennyiben kiválasztotta a 
Szerszám-kiürítést (lásd 2.3.2 Menü Funktionen). 

Kézi/Automatikus feltöltés 

Ez a paraméter határozza meg, hogy a készülék feltöltése manuálisan vagy automatikusan 
történjen (lásd 3.1 Ein-/Ausschalten, Pumpennachlauf).  

Kézi vagy manuális feltöltéshez a hidraulikát megfelelően elő kell készíteni. Az erre vonatkozó 
részletek a műszaki specifikációban vagy a rendelésigazolásban találhatók. 

Szabályozás átkapcsolása 

Ha megfelelően elő van készítve a készülék, akkor a szabályozást egy külső szabályozás is 
végezheti. Ekkor ez a temperáló rendszer hűtését és fűtését közvetlenül vezérli, a Smart 
Controller közreműködése nélkül. A készülék-felügyelet továbbra is fennáll. 

Közvetett hűtés / közvetlen hűtés 

Ha a megfelelő opció hidraulikusan rendelkezésre áll a rendszerben, akkor a hűtés átkapcsolható 
közvetlen hűtésre. Ez arra szolgál, hogy növelhető legyen a hűtési teljesítmény az alacsony 
hőmérsékletű zónáknál.  

A temperáló készülékek közvetett hűtésénél a hűtővíz vezetése egy hőcserélőn keresztül történik. 
A hűtővíz keringésben a befolyó részen egy mágneses szelep található, melyet a hőszabályozó 
vezérel. 

A közvetlen hűtésnél a hűtővíz közvetlenül a hőkeringésbe jut. A „hűtés” szabályozó kimenet 
közvetlenül hat a „Feltöltés” kimenetre, és így vezérli a feltöltő szelepet. A közvetlen hűtéshez az 
Aquatimer-t ki kell kapcsolni. 

Mivel ez a közvetlen hűtésre történő átkapcsolás nyomás alatt álló temperáló készülékek esetén 
(hőmérsékletek 200 °C-ig) alkalmazható, ezért ebben az esetben be kell tartani a következő 
határfeltételt: 
A rendszerzáró szelepet közvetlen hűtéshez ki kell nyitni ahhoz, hogy a meleg víz a rendszerzáró 
szelepen keresztül a hűtővíz-lefolyóba folyhasson, tehát a közvetlen hűtés csak a rendszerzáró 
hőmérsékletig lehetséges. 

A szivattyú-utánfutás kikapcsolási hőmérséklete  

Ez a paraméter határozza meg, hogy mely hőmérsékletig történik a hűtés szivattyú-utánfutásnál. 
Ettől a paramétertől függetlenül minden esetben a rendszerzáró hőmérsékletig történi a hűtés 
annak érdekében, hogy minden esetben nyomásmentes legyen a rendszer.  

Alapérték átkapcsolása  

Ez a paraméter határozza meg, hogy melyik alapérték kerüljön átvételre. Szabályos esetben a 
beállított alapérték kerül átvételre szabályozáshoz; azonban fennáll egy alternatív érték (2. 
alapérték) átvételének lehetősége.  
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A Smart Controller plus esetén előírható egy kiegészítő analóg alapérték is (0 - 10 V,  
4 mA – 20 mA). 

Tényleges hőmérséklet kiválasztása 

Ez a paraméter határozza meg, hogy melyik tényleges hőmérséklet kerül átvételre szabályozáshoz. 
Kiválasztható a szabályozó érzékelő, a külső vagy visszafolyás-érzékelő vagy egy jel a Profibus 
interfész útján. 

Külső érzékelő típusa 

Ez a paraméter közli a szabályozóval, hogy milyen típusú érzékelő van csatlakoztatva. A 
következők válaszhatók: PT 100, J, L, K típusú hőelem, 0 – 10 V vagy 4 mA – 20 mA. 

Tényleges érték kimenet (csak Smart Controller plus) 

Ez a paraméter határozza meg, hogy melyik tényleges hőmérséklet-értéket kapja az analóg 
kimenet. Kiválasztható a szabályozó érzékelő, a külső vagy visszafolyás-érzékelő vagy egy jel a 
Profibus interfész útján. 

Aquatimer indítási idő és ciklusok 

Ez a paraméter szivárgások felügyeletére szolgál (lásd 3.3 Befüllung der Anlage). Az Aquatimer az 
"indítási idő" elteltével megkezdi az egy órán belüli feltöltési ciklusokat számolni. A Ciklusok 
paraméterben beállított érték túllépése esetén a rendszer riasztást küld. 

Feltöltés felügyelete 

Ez a paraméter a feltöltés időtartamát határozza meg. Az itt megadott időtartam túllépése esetén a 
rendszer lekapcsol, mivel feltételezhető egy nagyobb szivárgás vagy nincs biztosítva a beáramlás. 
A rendszer riasztást küld.  

Figyelem: Aktivált közvetlen hűtéssel rendelkező készülékek esetén nem jelenik meg riasztás. 

Ismételt bekapcsolás elleni zárolás 

Ez a paraméter határozza meg, hogy az üzemi feszültség bekapcsolása után automatikusan 
beinduljon-e a készülék; ehhez az ismételt bekapcsolás elleni zárolásnak "ki" állásban kell lennie. 

Sample idő író funkció 

Ez a paraméter határozza meg a grafikus üzemmód időbeli felbontását. 

 

Vízcsere konfiguráció (csak vízkészülékek számára) 

A vízcsere a víz a rendszerből történő kiszivattyúzására szolgál például ahhoz, hogy azt követően 
sor kerülhessen előkészített víz utántöltésére. Ha a készülék fel van szerelve Vízcsere opcióval, 
akkor ez kézi működtetés útján, bekapcsolás után vagy idővezérléssel történhet.  

A kiszivattyúzás időtartamának vezérlése a vízcsere-idő útján történik, idővezérelt konfiguráció 
esetén a Vízcsere-időköz paraméter határozza meg, milyen időközökben kerül sor a víz 
kiszivattyúzására. Ésszerű a készüléket automatikus feltöltésre paraméterezni. A vízcsere funkció 
nyomókészülékeknél való alkalmazása esetén gondoskodni kell arról, hogy lehetséges legyen a 
készülék feltöltése, vagy megfelelő hűtővíz-nyomás útján vagy egy nyomásnövelő szivattyú 
segítségével, amely adott esetben be van építve a temperáló rendszerben.       
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5.3 Hőszabályozás és önoptimalizálás 

A hőszabályozás viselkedését befolyásoló paraméterek beállítása a Hőszabályozás gomb útján 
történik. 

A következő beállítások választhatók: 

Alapérték     

Ez a paraméter a normálisan felhasznált alapérték. Ez közvetlenül a Cockpit részen is beállítható.  

2. alapérték 

Ezzel a paraméterrel egy alternatív alapérték meghatározása lehetséges. Az Alapérték 
átkapcsolása paraméter (lásd 5.2 Gerätesteuerung) lehetséges átkapcsolni erre az értékre, 
alternatív az alapérték csatlakozó-érzékelő útján (lásd a Smart Controller plus kapcsolási rajzát) a 
normál és a második alapérték között.  

Fűtés/hűtés szabályozási fok korlátozása 

Ezekkel a paraméterekkel 0 és 100% között korlátozható a szabályozási fok, és így a tényleges 
teljesítmény is. Ez ennek megfelelően lassabb felfűtéshez vagy lehűtéshez vezet. Ésszerű lehet a 
korlátozás akkor, ha a fogyasztó nem tűri a túl gyors felfűtést vagy lehűtést. 

XP, TV és TN szabályozó paraméterek 

Az XP, TV és TN paraméterekkel befolyásolható a konkrét szabályozási viselkedés. Mivel egy 
temperáló rendszernél a hűtés és a fűtés különböző teljesítmények mellett történik, a paraméterek 
külön állíthatók be. 

Az XP rész az erősítő tényező. Ha a rendszer hajlamos a túlvezérlésre vagy a túllengésre, akkor a 
paraméter növelése javasolt. Ha a rendszer a 100% alatti szabályozási fokoknál túl lassan fűt fel, a 
paraméter csökkenthető. 

Az TN rész az integrális rész. Ez ahhoz szükséges, hogy a rendszer beszabályozzon az 
alapértékre, ami egyedül az XP rész útján nem érhető el. Ha a rendszer hajlamos a túllengésre, a 
paraméter növelhető. Amennyiben elég hosszú időn keresztül fennáll a szabályozási eltérés annak 
ellenére, hogy a 100%-os szabályozási fok még nem került elérésre, a paraméter csökkenthető.  

Az TV rész a differenciális rész. Ez akkor szükséges, ha üzemzavarok miatt a tényleges 
hőmérséklet távol áll a névleges hőmérséklettől. Ebben az esetben a TV rész megfelelő arányban 
hatást gyakorol a módosulás ellen. Amennyiben erősen eltávolodik a hőmérséklet, de még nincs 
elérve a 100%-os szabályozási fok, növelhető a TV rész. 

Holtzónát nem fűteni  

Ez a paraméter egy holt zónát határoz meg az alapérték körül. Ha a rendszer nagyon alacsony 
szabályozási fokokkal üzemel, előfordulhat, hogy váltakozik a hűtés és a fűtés. Ennek 
megelőzésére meghatározható egy olyan tartomány, ahol nem történik sem hűtés, sem fűtés. 
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Fűtés/hűtés kapcsolási ciklusidő 

A százalékos szabályozási fok a fűtés és a hűtőszelep bináris be/ki viselkedésébe lesz átszámítva. 
Egy 70%-os szabályozási fok azt jelenti, hogy egy szabályozó tag 70%-os arányban be, 30%-os 
arányban pedig ki van kapcsolva. A „Be/Ki“ ciklus ideje mindig egyforma hosszú, mégpedig a 
„Kapcsolási ciklusidő” paraméternél beállított időnek megfelelően. Az alkatrészek kímélése 
érdekében a lehető leghosszabb időt javasolt választani, ugyanakkor úgy, hogy a kapcsolási 
viselkedés ne befolyásolja a hőmérsékletet. 

Növekvő/csökkenő alapérték rámpa 

Amennyiben a fogyasztó érzékeny a gyors hőmérséklet-változásokkal szemben, akkor a 
növekedési/csökkenési sebesség a Növekvő/csökkenő alapérték rámpa paraméter útján 
csökkenthető. Az érték bevitele K/perc mértékegységben történik. 

Kaszkád-szabályozás dT (csak opcionális külső hőmérséklet-érzékelő csatlakozás esetén) 

A kaszkád-szabályozásra külső érzékelők használata esetén van szükség, a hőmérséklet 
ingadozásának elkerülésére. Abban az esetben, ha az érzékelő a temperáló közegtől túl távol van 
elhelyezve, késésre kerülhet sor a készülék reakciója és ezen változás mérése között az érzékelő 
részéről (holtidő). Ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy a szabályozó túlzottan 
szabályoz, és így a teljes rendszerben hőmérséklet-ingadozás alakuljon ki. 

Ennek megelőzéséhez a szabályozó lekapcsolja a fűtést, ha a szabályozási hőmérséklet túllépi az 
alapérték plusz a kaszkádszabályozás dT értékét.  

Példa: Névleges hőmérséklet 150 °C, dT 10 K.  
A rendszer kikapcsolja a fűtést, ha a szabályozó érzékelőnél elérésre került a 160 °C, még ha a 
külső érzékelő alacsonyabb értékeket is mutat. 

A rendszer analóg módon működik a hűtési tartományban is, tehát a hűtés lekapcsol, ha a 
szabályozási hőmérséklet kisebb, mint az alapérték mínusz a kaszkádszabályozás dT értéke. 

Így, a rendszernek ideje marad arra, hogy a változások eljussanak a külső érzékelőhöz is. Ebben az 
esetben a rendszer már nem szabályoz túl, hanem a külső érzékelőnél történt módosulásnak 
megfelelően fűt/hűt. 

Hűtés bekapcsolása / kikapcsolása kapcsolási hiszterézis 

Kompresszoros hűtésű készülék esetén a "Hiszterézik bekapcsolás" hőmérsékleten bekapcsol a 
hűtés, ill. "Hiszterézik kikapcsolás" hőmérsékleten kikapcsol a hűtés. Az értékeket az alapértéktől 
való eltérésként kell megadni.  

Példa: Alapérték 25 °C; bekapcsolás 26 °C-on és kikapcsolás 23 °C-on.  
Ekkor a következő paraméterezés szükséges: 
-  hűtés bekapcsolása hiszterézis: 1 K 
-  hűtés kikapcsolása hiszterézis: 2 K 

Két kompresszorral rendelkező hűtőkészülékek esetén a második kompresszor be- és kikapcsolása 
pontjai a Hűtés 2 paraméterben külön beállíthatók. 
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Filmhőmérséklet korlátozása / tolerancia 

Mindenek előtt olaj közeggel rendelkező hőátadó berendezések esetén, az olaj a fűtésen történő 
túlzott felhevüléssel szembeni védelmére a szabályozási fok állandóan korlátozható, mielőtt a 
hőmérséklet nem megengedetten magas értéket ér el. Ha eléri a filmhőmérséklet a 
Filmhőmérséklet korlátozása paraméterben meghatározott értéket, akkor a szabályozási fok nullára 
csökken.  

Azonban létezik egy lágy átmenet erre az értékre: A csökkentés mértékét a Filmhőmérséklet 
tolerancia érték határozza meg.  

Példa: Amennyiben a Filmhőmérséklet tolerancia 270 °C és a Tolerancia 10 K, akkor 260 °C-ig 
nem kerül sor korlátozásra, 265 °C-on a fűtés szabályozási fokának korlátozása 50%, 270 °C-tól 
nincs megengedett szabályozási fok. 

 

Automatikus önoptimalizálás 

Az önoptimalizálás funkció meghatározza a megfelelő paramétereket a PID hőszabályozó P és I 
tagjai számára. A cél a névleges hőmérséklet lehető leggyorsabb elérése minimális túllengés 
mellett. Az önoptimalizálás indítása a Funkciók menüben történik (lásd a 2.3.2 fejezetet) 

Az önoptimalizálás elindítása esetén egy rutin program fut le. Ennek során lehűl a rendszer az 
alapértéknél kb. 13 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletre. Amennyiben a készülék az önoptimalizálás 
bekapcsolásakor még 13 °C-kal vagy többel eltér az alapértéktől, nem kerül sor hűtésre. A 
szabályozó a készüléket ekkor a névleges hőmérséklet irányába vezérli, és az alapérték közelében 
levő maximális hőmérséklet túllépése után a készülék egy ideig lehűl. Ez azt jelenti, hogy a 
hőmérséklet az önoptimalizálás során nem az alapértéken van, ezért ez alatt az idő alatt gyártási 
selejt léphet fel.  

Mivel a készülék és a szabályozási út (fogyasztó) hőmérséklettől függő rendszerek és a szabályozó 
optimális beállítása így szintén a hőmérséklettől függ, ésszerű az optimalizálást azon a névleges 
hőmérsékleten elvégezni, amely később a folyamat során is érvényes. Az önoptimalizálás során a 
külső körülményeket nem szabad módosítani, és az üzemzavarokat minimálisra kell csökkenteni.  

Mivel a készülék az önoptimalizálás keretében kb. 13 °C-kal az alapérték alá is lehűlhet, ezért az 
alapértéknek legalább kb. 20K fokkal magasabbnak kell lennie a minimális elérhető hőmérsékletnél. 
A minimális elérhető hőmérséklet temperáló rendszerek esetén a hűtővíz hőmérséklete, 
hűtőberendezések esetén a hűtőrendszer minimális hőmérséklete. Figyelembe kell venni, hogy a 
lehűtés által nulla fok körüli hőmérséklet érhetők el, ami fagykárokhoz vezethet, amennyiben nem 
adnak elegendő fagyálló szert a keringő vízhez.  

Ha a készülék az önoptimalizálás folyamán nem éri el a kívánt hőmérsékleteket, akkor a rendszer 
megszakítja az önoptimalizálást és a régi paraméterekkel működik tovább.  

Az önoptimalizálás megszakad, amint riasztás történik, vagy aktív kaszkád-szabályozás esetén a 
belső szabályozási hőmérséklet határértékének túllépése miatt a fűtés kikapcsol (lásd az „5.3 
Kaszkád-szabályozás dT“ c. fejezetet). Ezért az önoptimalizálás elindítása előtt a kaszkád-
szabályozás deaktiválása szükséges.  

Aktiválás után megnyílik egy párbeszéd-ablak "Önoptimalizálás" szöveggel. Erősítse meg a "Start" 
gombbal vagy szakítsa meg a folyamatot a "Megszakítás" gombbal.  

A "Start" kiválasztásával elindul az önoptimalizálás. Amíg ez folyamatban van, addig megjelenik egy 
további ablak egy státuszinformációval, és a folyamat bármikor való megszakításának 
lehetőségével. Ennek futamideje alatt más kezelés nem lehetséges. 
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A "Megszakítás" kiválasztása esetén a Smart Controller visszatér a folyamatadatok nézetébe. 

Az önoptimalizálás konzervatív értékeket eredményez, kilengések nélkül. Amennyiben gyorsabb 
hőszabályozást kíván elérni, akkor az Xp-érték fokozatosan csökkenthető a kívánt eredményig.  

 

Kézi önoptimalizálás 

Ehhez a fűtés és a hűtés Xp paramétereit manuális bevitel útján nullára kell állítani. Ez oda vezet, 
hogy a rendszer ingadozni kezd, tehát a hőmérséklet nem stabilan az alapértéken van, hanem 
ekörül ingadozik. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet az önoptimalizálás során nem az alapértéken 
van, ezért ez alatt az idő alatt gyártási selejt léphet fel.  

Ennek meghatározása egy teljes ingadozás időtartamának mérése útján történik, ennek a 
megnevezése a következőkben Ts. Továbbá mérésre kerül a dX érték, a rezgés amplitúdójanak 
legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet-értékei közötti hőmérséklet-különbség.  

A paraméterek kiszámítása a következőképpen történik: 

          Xp,fűtés= dX / 220  *100%   

          Xp,hűtés= dX / 110  *100%  

          Tv= 1/10 * Ts      (fűtés és hűtés) 

          Tv= 1/2 * Ts      (fűtés és hűtés) 

Ezeket a paramétereket viszont manuálisan kell bevinni. Amennyiben a rendszer ennek ellenére túl 
erős túllengésekre vagy ingadozásokra hajlamos, növelje az Xp-értéket fokozatosan kb. 25%-kal. 

 

5.4 Riasztások és határértékek 

A Riasztások és határértékek gombbal történik a riasztások meghatározása. 

A legtöbb riasztás nem aktiválódik azonnal a hibaállapot bekövetkezésekor, hanem csak 10 
másodperc után. Ez hibás riasztások elkerülésére szolgál, amelyek esetlegesen a rendszer 
kikapcsolásához vezethetnek. 

A hőmérséklet-riasztás konfigurálása 

Ez a funkció a hőmérséklet-riasztásra vonatkozik. Különböző lehetőségek vannak a hőmérséklet-
riasztás kiváltására. Az ehhez tartozó hőmérséklet-paraméter a készülék paraméterezésében 
állítható be (lásd 2.3.2 Menü Funktionen). 

A következő értékek meghatározása lehetséges: 

• Jelérték 
Az itt bevitt érték hozzáadódik a szükséges értékhez. Ha a tényleges hőmérséklet eléri ezt az 
összértéket, aktiválódik egy riasztás. 

• Határérték 
Az itt bevitt érték egy abszolút érték. Ennek túllépése riasztást vált ki. 

• Komparátor 
Az itt bevitt érték kijelöl egy, az alapérték körüli munkatartományt, úgy lefelé, mint felfelé. Ha 
ennek a munkatartománynak a felső értéke túllépésre kerül, ill. ha az alsó érték nincs elérve, 
aktiválódik egy riasztás. 
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• Komparátor készenléttel 
Ez az üzemmód hasonló, mint a komparátor üzemmód. Azonban egy riasztás kiváltása 
kezdetben deaktiválva van. A deaktivált állapot csak akkor szűnik meg, ha a tényleges 
hőmérséklet elérte a komparátor munkatartományát. Tehát csak akkor érkezik riasztás, ha a 
tényleges hőmérséklet a munkaterületen kívül van. 

Az alapérték átállítása esetén a riasztás ismét deaktiválódik, amíg a hőmérséklet el nem érte ismét 
a komparátor új munkatartományát. Az ehhez tartozó jel-, határ- vagy komparátor-értékek a 
Hőmérséklet-riasztás értéke paraméterben találhatók. 

Alapérték alsó/felső korlátozása 

Ez a paraméter egy alsó és egy felső alapérték-korlátozást határoz meg.  

Az alapérték bevitele csak az alapérték-korlátozás alsó és felső határa közötti tartományban 
lehetséges. Amennyiben ezen a határokon kívüli alapértékeket ír be, vagy egy külső forrás (analóg 
előírt alapérték vagy interfészek) ilyeneket határoz meg, akkor a bevitt érték az itt megadott 
minimumra vagy maximumra lesz korlátozva. 

Figyelmeztetés "Előrefolyás" 

Az előrefolyásban található tulajdonképpeni szabályozás-érzékelő mellett számos esetben be van 
építve egy második érzékelő az előrefolyásban, amelyet előrefolyás-ellenőrzőnek is neveznek. 
Ezen az érzékelőn mért hőmérséklet-érték alapján figyelmeztetés aktiválható.  

Riasztás "Filmhőmérséklet" 

A készülékben egy filmhőmérséklet-érzékelő van beépítve, amely külön felügyeli a fűtés 
hőmérsékletét. Aktivált riasztás és a riasztási érték túllépése esetén a riasztás mellett a fűtés is ki 
lesz kapcsolva. 

Figyelmeztetés "Visszafolyás-hőmérséklet" 

Amennyiben be van építve a készülékben egy visszafolyás-érzékelő, akkor ezen érzékelő 
hőmérséklet-értékére egy figyelmeztetés adható ki az itt paraméterezett érték túllépése esetén.  

Figyelmeztetés "dT" 

Ha az előre- és visszafolyás közötti különbség túllépi ezt az értéket, úgy aktiválódik egy 
figyelmeztetés.  

Rendszerzáró hőmérséklet 

Nyomás alatt álló készülék ez alatt az érték alatt nyitottak, a teljes hidraulikus keringés 
légtelenítésének biztosítása érdekében. A rendszerzáró hőmérséklet elérése esetén a rendszer 
lezáródik az atmoszférával szemben, és így nyomást tud létrehozni. A rendszerzáró hőmérséklet 
útján a teljes rendszer a készülékre csatlakoztatott tömlőkkel és fogyasztókkal együtt nyomás alatt 
állhat.  

Riasztás "Minimális átfolyás" 

Ha ez az érték nem kerül elérésre, a rendszer riasztást küld. A rendszernek szüksége van egy 
minimális átfolyásra, hogy biztosítsa a szivattyú kenését, és a fűtő hőjének elszállítását. A 
megfelelő hőszabályozás is igényel egy minimális átfolyást. Az itt eltárolt riasztás-értéket a 
felhasználónak nem szabad módosítania. 

Itt az "Átfolyási érték határérték alatt" figyelmeztetéssel szemben a készülék működésének 
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biztosításáról van szó. 

A szivárgás megszüntetésére szolgáló opcionális üzemmódban a közeg fordított irányban folyik át 
az átfolyás-érzékelőn. Itt alapvetően nem történik mérés. Ennek megfelelően nem aktiválódnak 
riasztások. 

Figyelmeztetés átfolyási érték határérték alatt  

Az érték alá történő lecsökkenés riasztást vált ki. A minimális átfolyással szemben ez a paraméter a 
folyamathoz szükséges átfolyási mennyiségek biztosítására szolgál.  

Figyelmeztetés átfolyási érték határérték felett  

Az érték túllépése riasztást vált ki.  

Riasztás "Nyomás határérték felett"  

Amennyiben az előrefolyásban mért nyomás a Nyomás magas paraméter felett van, aktiválódik egy 
riasztás. 

Riasztás "Nyomás határérték alatt"  

Amennyiben az előrefolyásban mért nyomás a Nyomás túl alacsony paraméter alatt van, aktiválódik 
egy riasztás. 

A készülék riasztásnál leáll 

Amennyiben aktiválva van ez a funkció, akkor a készülék minden riasztásnál leáll. 

5.5 Kommunikáció 

A Kommunikáció gomb útján lehetséges a kommunikáció részleteinek beállítása, pl. hogy melyik 
protokoll kerüljön felhasználásra. A beállításoknak összhangban kell lenniük a master rendszer 
beállításaival.  

Amennyiben a rendszer egy interfésszel van felszerelve és van egy kiválasztott protokoll, a Smart 
Controller folyamatadatokat küld (hőmérsékletek, riasztási állapotok stb.).  

Működésben levő interfész-üzemmód esetén az interfész szimbólum kék.  

Amennyiben az Ön temperáló rendszere nem rendelkezik interfésszel, akkor az utólagosan 
felszerelhető különböző interfészekkel és protokollokkal, melyek jóváhagyás útján aktiválhatók, ennek 
költségei Önt terhelik. Ehhez forduljon a SINGLE szervizhez. 

A következőkben részletezett interfészek mellett SINGLE-specifikus protokollok is léteznek. A 
protokollok leírása a SINGLE cégtől kérhető. 

 

A Smart Controller egy helyi hálózat útján képes a Single Smarthub-bal való kommunikációra. A 
Smarthub-bal való kommunikációt a temperáló készüléken egyszer engedélyezni kell. Ez a Smarthub 
kapcsolat engedélyezése paraméter útján történik, a készülék összeköttetésének létrehozása 
aktiválás után 30 percig lehetséges. Amennyiben egy DHCP-szervernek kell megadnia az IP-címet, 
akkor azt a DHCP-nél be kell kapcsolni. Az IP-cím egy mezőben kerül megjelenítésre. Amennyiben az 
IP-cím manuális megadása szükséges, akkor ez szintén ezeken a paramétereken keresztül 
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lehetséges. Az IP-cím manuális megadása azonban csak akkor lehetséges, ha a DHCP paraméter 
"ki" állásban van. 

5.6 Szivattyúvezérlés (csak opcionális frekvencia-átalakítóval) 

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha be van építve egy opcionális frekvencia-átalakító a 
temperáló rendszerben. A szivattyúvezérlés a szivattyú fordulatszámát szabályozza, pl. egy 
energetikai szempontból optimalizált üzem eléréséhez. 

A Szivattyúvezérlés gomb útján léphet a paraméterek beállítására szolgáló területre. 

A "Szivattyúvezérlés" analóg kimenetén keresztül aktiválódik egy frekvencia-átalakító, mely 
befolyásolja a szivattyú fordulatszámát. Minden itt leírt funkcióhoz szükséges egy minimális átfolyás 
pl. azért, hogy lehetséges legyen a hőmérséklet megfelelő vezérlése. Ezért a minimális átfolyás a 
maximális átfolyás 30 %-ára korlátozódik, de sok esetben a működőképes folyamathoz egy magasabb 
alsó határ szükséges.  

Szivattyúvezérlés kiválasztása  

Ez a paraméter határozza meg a szivattyú fordulatszámának vezérléséhez szükséges eljárást. 

A következő opciók lehetségesek:  

Fix szabályozási érték:  
A szivattyú egy fix szabályozási értékkel fut. 

Kívánt átfolyás:  
A szivattyú szabályozása egy meghatározott átfolyási értékkel történik. 

Eltérés dT (automata üzemmód):  
A szivattyú fordulatszámának szabályozása a temperálási folyamat szükségszerűségei szerint 
történik, így a gyártási folyamat a szivattyú motorjának lehető legkisebb energia-felvétele mellett 
folyik.  

Ezen túlmenően a szivattyú nyomása egy, az előrefolyásban elhelyezett nyomásmérő segítségével 
a "maximális nyomás" értékre korlátozható.  

Rögzített szabályozási érték 

Ezzel a paraméterrel egy, a maximális fordulatszámhoz viszonyított fix fordulatszám beállítása 
történik. A 100% teljes terhelést jelent. A hőszabályozáshoz szükséges minimális követelmények 
eléréséhez a maximális fordulatszám 30%-a alatti fordulatszámot a rendszer nem fogad el. Mivel a 
felvett teljesítmény körülbelül négyzetes arányban viszonyul a fordulatszámhoz, 30%-os 
fordulatszám mellett a szivattyú energiafelvétele kisebb, mint a motor névleges teljesítményének 
10%-a. 

Kívánt átfolyási érték (csak az átfolyás mérésével együttesen) 

Ezzel a paraméterrel egy térfogatáram beállítása történik. A rendszer erre az értékre szabályoz. 

Ha olyan értéket állítottak be, mely túlhaladja a készülékteljesítmény lehetséges értékeit, a 
szivattyú teljes terheléssel üzemel. A szabályszerű hőszabályozáshoz a beállított térfogatáram nem 
lehet kevesebb, mint a maximális térfogatáram 30%-a.  

A szabályozás egy PID-szabályozó útján történik. Amennyiben az alkalmazás szabályozási 
viselkedése nem a kívánt eredményeket hozza, akkor az Xp átfolyás, TV átfolyás és TN átfolyás 
(lásd lent) szabályozó paraméterek útján lehetséges a beállítás.  
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dT eltérés (csak opcionális visszafolyás-érzékelővel) 

Ezzel a paraméterrel történik az előrefolyás és a visszafolyás közötti hőmérséklet-különbözet 
beállítása. 

A szivattyú fordulatszáma lassan csökkentve lesz. Ennek során az előrefolyás és a visszafolyás 
közötti hőmérséklet-különbözet ellenőrzésére kerül sor. Az itt beállított dT hőmérséklet-különbözet 
elérésekor leáll a fordulatszám csökkentése. 

Itt a fordulatszám csak akkor lesz csökkentve, ha a névleges és a tényleges hőmérséklet közötti 
különbség kevesebb, mint 1 K. A hőszabályozáshoz ezen túlmenően szükség van egy minimális 
átfolyásra. A rendszer ezért fenntart egy minimum 30%-os szabályozási fokot.  

Xp átfolyás, TV átfolyás, TN átfolyás 

Ezek a paraméterek befolyásolják a szivattyú szabályozási viselkedését Kívánt átfolyási érték 
működésmód esetén (lásd fent). 
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5.7 ECOTEMP 

Az ECOTEMP egy opcionális funkció, amely megszakítja a temperálást – rendszerint a fröccsöntési 
folyamat hűtését – azáltal, hogy átirányítja a vízáramot egy a készülékbe beépített bypass-ra. 

A funkció be- és kikapcsolása az ECOTEMP gombbal történik. Amennyiben aktiválva van, akkor a 
Cockpit részen zölden vagy kéken villog az ECOTEMP szimbólum.  

Az ECOTEMP csak bekapcsolt készüléknél aktiválható, Szivárgás megszüntetése üzemmódban nem. 

Az ECOTEMP modul időszakos átfolyást biztosít a szerszámon keresztül. Ennek során vezérli a 
temperáló rendszer hűtési és hűtés nélküli idejét. A fröccsöntőszerszám egy ciklusfolyamat által 
célirányosan fokozatos temperálása előnyöket jelent a folyamat, az idomrész felülete és szilárdsága, 
valamint a gazdaságosság számára. 

Továbbá rendelkezésre áll egy Watchdog-idő, amely a beállított idő elteltével készenléti üzemmódba 
(P:időzítő készenléti üzemmódhoz) helyezi a temperáló rendszert. Készenléti üzemmódban a 
temperáló készülék a 2. alapértéken dolgozik. 

Az ECOTEMP bemenetnél a szabályozó egy 24 V jelre vár. A reakció a 0 V-ról 24 V-ra való 
állapotváltozással következik be. A temperáló rendszer kiszállításakor az ECOTEMP csatlakozó egyik 
érintkezőjére 24 V van bekötve, tehát ha a 24 V és az ECOTEMP bemenete között lezárul a 
potenciálmentes érintkező, a szabályozó megkapja a szükséges jelet. Az ezzel kapcsolatos 
részleteket megtalálhatja a készülékkel együtt szállított vonatkozó kapcsolási rajzban. 

A "Low"-ról "High"-ra (0 V-ról 24 V-ra) történő váltás után az ECOTEMP-bemenet elindítja a "hűtés 
nélküli idő késleltetése" időközt. Ilyenkor a szerszám temperál (hűt). 

Ezen időköz eltelte után kezdődik a tulajdonképpeni hűtés nélküli idő. Ez alatt az idő alatt a készülék 
bypass üzemmódban van, a szerszám nincs hűtve. Ha a rendszert felszerelték opcionális frekvencia-
átalakítóval, a "Hűtés nélküli idő" idejére a temperáló rendszer csökkenti a szivattyú fordulatszámát a 
beállított "Rögzített értékre" (a szivattyúvezérlés képen).  
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Ha a készenléti idő lejárta után nem érkezik új impulzus, a rendszer a készenléti hőmérsékletre hűt, 
ez a 2. alapérték. 

Szakértő-üzemmódban megjelenik a kimeneti (ECOTEMP Out) és a bemeneti jel (ECOTEMP In). Itt 
lehetséges a bemeneti, ill. kimeneti jel megfigyelése.  

5.8 Program 

A Program gomb segítségével leképezhető a hőmérséklet alakulása, a normál üzemmódban állandó 
hőmérséklettel szemben. A folyamat egyenes vonalakkal kerül ábrázolásra. Egy folyamat akár 20 
ilyen lineáris részdarabból is összetevődhet.  

Minden egyes részdarab (programlépés) egy hőmérséklet-értéket tartalmaz az elejétől a végéig, 
valamint az időtartamot (percekben megadva).  

Egy program elindításánál elsőként az első programlépés kerül végrehajtásra. Ehhez a kezdőérték 
kerül a hőszabályozásához szükséges alapértékként átvételre. Az első programlépés végrehajtása 
alatt a hőmérséklet alapértéke folyamatosan változik, így az időtartam letelte után elérésre kerül a 
hőmérséklet végértéke.  

Példa: A kezdeti érték 50 °C, a végérték 65 °C, az időtartam 3 perc.  
A program 50 °C értéknél indul és folyamatosan növeli a hőmérsékletet. Egy perc után 55 °C-ot ér el, 
két perc után 60 °C-ot stb. 

Amennyiben a program több lépésből áll, akkor ezek közvetlenül egymás után futnak le. Elvileg 
lehetséges, hogy egy lépés végértéke ne egyezzen meg a következő lépés kezdeti értékével. Akkor a 
hőmérséklet névleges értéke megugrik. A szabályozás megpróbálja követni ezt az előírt folyamatot. A 
teljes rendszer termikus tehetetlensége miatt azonban ez nem lehetséges hirtelen, a rendszertől 
függően el kell hozzá telnie egy bizonyos időnek. 

 

 

 

 



 

39 

 

Nyomja meg a  szimbólumot egy új program létrehozásához. Írja be a program nevét és erősítse 
meg a bevitt nevet az "Enter" gombbal. Megtörténik a program létrehozása. Ez először csak egy 

programlépésből áll. A program szerkesztéséhez meg kell nyomni a  szimbólumot. Most ehhez a 
lépéshez adja meg a kezdeti hőmérsékletértéket, a hőmérséklet végértékét és az időtartamot.  

További programlépések hozzáadásához nyomja meg a kis  szimbólumot a programsorban. 

Ha a kezdeti érték nem egyezik meg a megelőző lépés végértékével, az alapérték-görbében egy 
ugrás történik. 

Programlépések törléséhez nyomja meg a  szimbólumot. A név mező kiválasztásával lehetséges 
egy név módosítása. 

A program szerkesztésének befejezéséhez nyomja meg a  szimbólumot. A programok utólag 
módosíthatók. Ez nem lehetséges, amíg a program fut. 

Egy program megduplázásához nyomja meg a  szimbólumot. 

Összesen 10 program egyenként 10 külön lépéssel programozható. 

 

A program elindításához nyomja meg a program neve előtt látható szimbólumot. A szimbólum zöldre 

vált és nyíl  szimbólum jelenik meg. Ha még egyszer megnyomja a gombot, a program ismétlő 

üzemmódra kapcsol. Ezt egy két nyilat mutató szimbólum  jelzi. Ha még egyszer megnyomja a 
szimbólumot, a program azonnal kikapcsol.  

A programok elindításának előfeltétele, hogy be legyen kapcsolva a készülék és ne legyen interfész 
üzemmódban. Mivel különböző alapérték források léteznek, ügyelni kell a paraméterezésre (lásd a 4.2 
Sollwert für die Temperaturregelung fejezetet is). 

Az összes program USB pendrive-ra történő másolásához nyomja meg a  szimbólumot. A 
programok a programnevek felhasználásával külön fájlokban kerülnek mentésre.  

Nyomja meg a  szimbólumot programok USB pendrive-ról a temperáló rendszerre történő 
betöltéséhez. Ennek során minden program át lesz másolva, amely a megfelelő "program" 
könyvtárban található. Azonos elnevezésű programok nem lesznek átmásolva.  

Egy program törléséhez először ki kell választani a  szimbólumot, ezután a program a  
szimbólummal törölhető. 
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5.9 Szerszám 

Egy temperáló rendszer különböző végtermékekhez alkalmazható. Ezek a különböző végtermékek 
szükségessé tehetik a temperáló készülék különböző paraméterezéseit. A Szerszám gomb útján 
történik a paraméterek mentése, és szükség szerint azok szerszámspecifikus átvétele. 

 

Új szerszám létrehozásához és az aktuális paraméterek ezen szerszám alatt történő elmentéséhez 

nyomja meg a  szimbólumot. Ha megnyomja ezt a szimbólumot, a rendszer először lekérdezi a 
szerszámnevet. 

Max. 20 szerszám tárolható el.  

Ha bekapcsol egy szerszámot a szürke pont segítségével, akkor a kijelzés zöldre vált. Amennyiben 
most módosít egy paramétert, akkor az aktuális paraméterezés nem egyezik meg tovább a 
szerszámparaméterekkel. A módosítások nem kerülnek automatikusan mentésre a szerszám 
paramétereiben. Ezért a pont ismét szürkén jelenik meg. 

Nyomja meg a hajlékonylemez szimbólumot  az állapot aktualizálásához. A szerszámadatokat 

felülírják az aktuális paraméterek. Az aktuális adatokkal alternatív megnyomhatja a  szimbólumot 
is. Ezzel egy új szerszám-adatkészletet hoz létre. 

 

Szerszámok letöltése és feltöltése a sorban látható USB pendrive szimbólum megnyomásával szintén 
lehetséges, amennyiben csatlakoztatva van egy USB pendrive. Amennyiben egy szerszámot kíván az 

USB pendrive-ról a készülék másolni, akkor nyomja meg a  szimbólumot. Ez amellett a feltétel 
mellett működik, hogy a pendrive "szerszám" jegyzékében el van mentve egy vagy több adatállomány. 

Szerszámok törléséhez nyomja meg a  szimbólumot. 
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5.10 Időkapcsoló 

A szabályozó egy elemmel pufferelt órát tartalmaz. Az Időkapcsoló gomb útján lehetséges a 
készüléket a hét minden napján be- és kikapcsolni. Ehhez az adott naphoz meg kell adni egy be- és 
egy kikapcsolási időt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az időkapcsoló használatához a készülék 
főkapcsolója nem lehet kikapcsolva. 

5.11 Ofszet értékek 

Elöregedés miatt az érzékelők veszíthetnek pontosságukból. Minden mérési értékhez meghatározható 
egy ofszet érték, amely kompenzálja az elöregedésből eredő mérési hibákat. Az egyes értékek a 8. 
fejezet paraméterlistáiban vannak feltüntetve. 

A Smart Controller plus egy analóg alapérték-előírással / tényleges érték kiadással rendelkezik. Ez a 
funkció az "Analóg egységjel névl./tényl.", valamint a "Hőmérséklet 0V/4mA mellett“ és "Hőmérséklet 
10V/20mA mellett“ menüpontokban kalibrálható. 

•  0 - 10 V vagy 4 mA - 20 mA közül lehet választani. 
• Meghatározható az a hőmérséklet, amelyen az analóg átviteli tartomány kezdődik és 

végződik.  

Amennyiben például az 50 °C és 150 °C közötti hőmérséklet-tartomány érdekes, akkor a Hőmérséklet 
0V ill. 4mA esetén paraméternél "50 °C" értéket kell beírni, és a Hőmérséklet 10V ill. 20mA 
paraméternél "150 °C" értéket. Ha most 5 V vagy 12 mA értékek állnak fenn az alapérték előírásánál, 
akkor a szabályozó ezt 100 °C névleges hőmérsékletként értelmezi. 
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6 Szoftver frissítése 

Az USB csatlakozás útján lehetséges a szoftver frissítése. Ehhez egy USB pendrive-ot kell 
csatlakoztatni, egy Szoftver elnevezésű alkönyvtárban tárolt programfájlokkal. 

Válassza ki a navigációs sávban a Karbantartás szimbólumot és azzal hívja be a Szerviz és 
információ menüt. 

Nyomja meg a  szimbólumot és indítsa el a szoftver frissítését. 

A folyamat pár másodpercet vesz igénybe. A folyamat során bekapcsolva kell tartani a 
tápfeszültséget, tehát a készülék csatlakoztatva van és a főkapcsoló "Be" állásban áll. 

Amennyiben nem volt sikeres a frissítési folyamat teljes végrehajtása, akkor a feszültséget a készülék 
főkapcsolójával 10 másodpercre ki kell kapcsolni. A vezérlés ezután a régi programmal indul. 

A frissítés befejezése után az újraindításhoz 10 másodpercre ki kell kapcsolni a tápfeszültséget.   
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7 Csatlakozások kiosztása  
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8 Paraméterlisták 

Megjegyzések: A beállítási tartomány metrikus egységekre vonatkozik. A paraméterek részben 
el vannak rejtve, ha a hozzájuk tartozó készülékfunkció nincs engedélyezve 

 

8.1 Funkciók 

Megnevezés Értéktartomány Eddig Funkció Csak SCC 
plus 

Hőm. figyelmeztetés   A hőmérséklet-figyelmeztetés értéke  

Szivárgás 
megszüntetése 

ON, OFF  További paraméterezés a Készülékvezérlés 
menüben 

 

Kommunikáció ON, OFF  Interfész üzemmód; további paraméterezés a 
Kommunikáció menüben 

 

Szerszám- 

kiürítés 

ON, OFF  Szerszám-kiürítés a kikapcsolás előtt; további 
paraméterezés a Készülékvezérlés menüben 

 

Lehűtés Ki előtt ON, OFF  Lehűtés a kikapcsolás előtt; további 
paraméterezés a Készülékvezérlés menüben 

 

Szivattyú fordulatszám ON, OFF  Fordulatszám 100% vagy csökkentett; további 
paraméterezés a Szivattyúvezérlés alatt 

 

Önoptimalizálás   Az önoptimalizálás elindítása  

Vízcsere aktív ON, OFF  A vízcsere-funkció aktiválása  

ECOTEMP ON, OFF  Aktiválja az ECOTEMP vízfunkciót  
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8.2 Alapbeállítások 

Megnevezés Értéktartomány 

-tól 

Eddig Funkció Csak SCC 
plus 

Nyelv Különböző   A készülék kijelzőjének nyelve  

A hőmérséklet 
mértékegysége  

C; 0,1C; F  A hőmérséklet kijelzése  

Nyomás mértékegysége Off, bar, PSI  A nyomás mértékegysége  

Átfolyás mértékegysége Off, l/perc; m3/h; 
gal/perc 

 Az átfolyás mértékegysége  

Dátum     

Pontos idő     

Nyári időszámítás ON, OFF    

Zárolás  Off; Be/Ki; Be/Ki és 
alapérték  

 Használat elleni zárolás  

Zároláskód ****  Zároló kód zároláshoz / zárolás feloldásához, 
a felhasználó határozza meg 

 

Gyári hozzáférés   Csak a Single szerviz számára  

Biztonsági szelep 
vizsgálati időköze 

0 20 000 A határidő lejárta után figyelmeztető üzenet 
jelenik meg 
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8.3 Készülékvezérlés 

Megnevezés Értéktartomány -
tól/-től 

-ig Funkció Csak SSC 
plus 

Kiürítési idő Off, 10 mp 900 mp Kifúvási, ill. elszívási idő szerszámkiürítéssel 
rendelkező készülékek esetén 
másodpercekben 

 

Feltöltés Kézi / Auto  Kézi a készülékek manuális feltöltésének felel 
meg 

Auto a készülékek automatikus feltöltésének 
felel meg. 

 

Külső szabályozás ON, OFF  Külső szabályozás ON esetén a fűtést és a 
hűtést egy külső szabályozó vezérli 

 

Hűtés Közvetett / közvetlen  Hűtés hőcserélő útján vagy közvetlenül.  

Közvetlen hűtés csak vízkészülékek esetén 
lehetséges 

 

Kikapcsolási 
hőmérséklet  

10°C 100°C  Kikapcsolás után a szivattyú ezen hőmérséklet 
eléréséig fut 

 

Alapérték kiválasztása Alapérték és 2. 
alapérték vagy  

külső alapérték 
(opció) 

 Alapérték átkapcsolása X (külső 
alapérték) 

Tényleges hőmérséklet 
kiválasztása 

Belső, külső, 
visszafolyás vagy 
Profibus útján 

 A szabályozáshoz átvett hőmérséklet 
kiválasztása 

 

Külső érzékelő típusa   PT100, J, K, L típusú hőelem, 0-10V, 0-20mA 
vagy 4-20mA 

 

Aquatimer indítási ideje 5 min 120 min A bekapcsolástól eltelt idő nem felügyelt 
feltöltési ciklusokkal 

 

Aquatimer ciklusok Off ;1 40 A beállítási érték megfelel a max. 
megengedett feltöltési ciklusoknak 1 óra 
üzemelés után 

 

Feltöltési idő felügyelete Off ; 1 99 Beállítás percekben, amennyiben a feltöltés 
tovább tart, akkor megszakad a feltöltési 
folyamat és kikapcsol a készülék (csak autom. 
feltöltés esetén) 

 

Ismételt bekapcsolás 
elleni zárolás 

ON, OFF  Ismételt bekapcsolás elleni zárolás a hálózat 
visszaállítása után 

• off =  ismételt bekapcsolás elleni 
zárolás nem aktív 

• on =  ismételt bekapcsolás elleni 
zárolás aktív 

 

Sample idő író 1 perc 24 óra Az író beskálázása  

Szabályozás külső 
érzékelő Belső, külső  Hőszabályozás külső érzékelőn (csak ha 

engedélyezve van a gyári paraméterekben) 
 

Vízcsere konfiguráció 
Off, Kézi, 
Bekapcsolás után, 
Idővezérelt 

 A vízcsere működése 
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Vízcsere idő 1 mp 30 mp A vízcsere időtartama  

A vízcsere intervalluma 1 perc 300 perc   
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8.4 Hőszabályozás 

Megnevezés Értéktartomány Eddig Funkció Csak SCC 
plus 

Alapérték 
AAH FAH 

AAH alsó alapérték határ 

FAH felső alapérték határ 

 

2. alapérték 
AAH FAH 

AAH alsó alapérték határ 

FAH felső alapérték határ 

 

Fűtés szabályozási fok 
korlátozás 

0 100 %-ban  

Hűtés szabályozási fok 
korlátozás 

0 100 %-ban  

XP-fűtés OFF, 0,1 99.9 %-ban, a szabályozási út proporcionális 
tartománya 

 

TV-fűtés OFF, 1 200 másodpercben, a szabályozási út előtartási 
ideje 

 

TN-fűtés OFF, 1 1000 másodpercben, a szabályozási út 
utánállítási ideje 

 

XP-hűtés OFF, 0,1 99.9 %-ban, a szabályozási út proporcionális 
tartománya 

 

TV-hűtés OFF, 1 200 másodpercben, a szabályozási út előtartási 
ideje 

 

TN-hűtés OFF, 1 1000 másodpercben, a szabályozási út 
utánállítási ideje 

 

Holtzónát nem fűteni OFF, 0,1 10   

Kapcsolási ciklusidő fűtés 1 mp 240 mp Hibrid kimenet esetén 10 mp-től  

Kapcsolási ciklusidő 
hűtés 1 mp 240 mp   

Alapérték-rámpa 
emelkedő OFF, 0,1 99.9 K/percben  

Alapérték rámpa 

csökkenő 
OFF, 0,1 99.9 K/percben 

 

Hűtés bekapcsolása 
hiszterézis 0,5 K 10 K 

Csak hűtőkészülékeknél 

 

 

Hűtés kikapcsolása 
hiszterézis 0,5 K 10 K Csak hűtőkészülékeknél  

Hiszterézis 2. hűtés 
bekapcsolása 0,5 K 10 K Csak két teljesítményszinttel rendelkező 

hűtőkészülékeknél 
 

Hiszterézis 2. hűtés 
kikapcsolása 0,5 K 10 K Csak két teljesítményszinttel rendelkező 

hűtőkészülékeknél 
 

A készülék belső 
hőmérsékletének 
korlátozása 

OFF; 1 100 K Előrefolyás hőmérsékletének korlátozása 
külső érzékelő esetén 
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Filmhőmérséklet 
korlátozás OFF; 100 400°C A szabályozási fok csökkentése ezen érték 

elérésénél  
 

Filmhőmérséklet 
tolerancia 1 20 K A szabályozási fok csökkentésének mértéke 

a filmhőmérséklet korlátozásánál 
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8.5 Riasztások 

Megnevezés Értéktartomány Eddig Funkció Csak SSC 
plus 

Konfiguráció 
figyelmeztetés 
hőmérséklet 

1 4 

A figyelmeztető kimenet konfigurációja 

•  = jelérintkező  
•  = határérintkező  
•  = határérték-komparátor  
•  = határérték-komparátor készenléti 

működéssel 

 

Hőmérséklet-riasztás 
értéke 

OFF; 0,1 400   

Felső alapérték-
korlátozás 

Alsó alapérték-
korlátozás  A maximális alapérték-határ megfelel a 

készülék maximális hőmérsékletének 
 

alsó alapérték-korlátozás 
 

Felső 
alapérték-
korl. 

°C-ban; itt történik az alapérték beállítási 
tartománya kezdő értékének előzetes 
kiválasztása 

 

Figyelmeztetés 
előrefolyás 

OFF; 0 400 Hőmérséklet-figyelmeztetés az 
előrefolyásban (hideg esetén nem) 

 

Riasztás film OFF; 0 400 Hőmérséklet-riasztás a fűtésen  

Figyelmeztetés 
visszafolyás-hőmérséklet 

OFF; 0 400 Hőmérséklet a visszafolyásban  

Figyelmeztetés dT OFF; -100 100 Az előrefolyás a visszafolyáshoz viszonyított 
hőmérséklet-különbözetének felügyelete 

 

Rendszerzár hőmérséklet 

OFF; 35 95 

Nyomóvíz-készülékek esetén a hidraulikus 
rendszer lezárásra kerül az atmoszféra felé. 

Víz: a rendszerzáró hőmérséklet előzetes 
kiválasztása °C-ban 

Olaj: csak a beállított érték alatt lehetséges 
az elszívás  

 

Riasztás minimális 
átfolyás OFF; 0 2000 

A készülék védelmére, minimum a készülék 
helyes működéséhez; csak normál 
szivattyúműködés esetén  

 

Figyelmeztetés átfolyás 
határérték alatt OFF; 0 2000 A gyártási folyamat biztosítására; csak normál 

szivattyúműködés esetén 
 

Figyelmeztetés átfolyás 
határérték felett OFF; 0 2000   

Riasztás nyomás 
határérték felett OFF, 0,1 40,0   

Riasztás nyomás 
határérték alatt OFF, 0,1 40,0   

A készülék riasztásnál 
leáll 

On; OFF  Biztonsági kikapcsolás  
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8.6 Kommunikáció 

Megnevezés Értéktartomány Eddig Funkció Csak SSC 
plus 

Cím 

1 255 

A készülék címzésének bevitele. Több 
készülék egy interfészen történő 
üzemeltetése esetén különböző címek 
beállítása szükséges 

 

Protokoll OFF  
• Arburg-protokoll aktív 
• KraussMafei-protokoll aktív 
• Dr. Boy-protokoll aktív 
• Engel-protokoll aktív 
• Profibus 
• Modbus 
• Elotech 
• SPI 

Kiválasztás az interfészek engedélyezésétől 
függően 

 

Baudráta 

OFF, 0,3 19.2 

Itt történik az interfész átviteli sebességének 
– baudráta – programozása. Lehetséges 
beállítások: 

OFF = nincs beállított baudráta 

• 1.2 = 1,2 kBaud 
• 2.4 = 2,4 kBaud 
• 4.8 = 4,8 kBaud 
• 9.6 = 9,6 kBaud 
• 19.2=19,2 kBaud 
• 38.4=38,4 kBaud 

 

Adat formátum 

  

Itt történik az interfész adatformátumának 
programozása. 

Az adatformátum a következőkből tevődik 
össze. 

Adatbitek, paritásbit, stopbit. Lehetséges 
beállítások: 

7E1, 7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 8E1, 8o1, 8n1, 8n2 

 

 

Státusz --- Data 
Exchange Interfész állapot  

Átkapcsolás RS232/485 20mA TTY   

Smarthub ON; OFF  Smarthub kapcsolat engedélyezése  

DHCP 
  

DHCP engedélyezése (egy IP-cím 
automatikus hozzárendelése egy DHCP-
szerver által) 

 

IP-cím   A készülék hálózati címe  
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8.7 Szivattyúvezérlés 

Megnevezés Értéktartomány Eddig Funkció Csak SSC 
plus 

Üzemmód Szivattyúvezérlés üzemmódja: 

1.) Fix beállítási érték %-ban 

2.) Fix térfogatáram, amely szabályozva lesz (csak Plus esetén) 

3.) Auto dT: Folyamat-ablak, ha dT kisebb, mint az alapérték 50%-a és az |névleges-
tényleges hőmérséklet|>1°C, akkor a fordulatszám percenként 1%-kal csökkentve 
lesz (csak visszafolyás-érzékelővel) 

 

Szivattyú rögzített érték 30 100  %-ban  

Szivattyú átfolyás 0 100,0 Liter/percben;   

Szivattyú maximális 
nyomás 0 25 bar; A szivattyúnyomás kevéssel egy ezen 

érték alatti értékre lesz korlátozva 
 

Eltérés dT 0 10 
Maximális megengedett hőmérséklet-
különbözet az előrefolyás és a visszafolyás 
között 

 

XP-szivattyú OFF, 0,1 999.9 %-ban, A szabályozási út proporcionális 
tartománya a fordulatszám-szabályozáshoz 

 

TV-szivattyú OFF, 1 200 másodpercben, A szabályozási út előtartási 
ideje a fordulatszám-szabályozáshoz 

 

TN-szivattyú OFF, 1 1000 
másodpercben, A szabályozási út 
utánállítási ideje a fordulatszám-
szabályozáshoz 
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8.8 Ofszet 

Megnevezés Értéktartomány Eddig Funkció Csak SSC 
plus 

Belső ofszet Off, -199 199°C Ofszet belső szabályozó érzékelőn   

Ofszet visszafolyás Off, -199 199°C Ofszet visszafolyás-érzékelőn  

Ofszet külső érzékelő Off, -199 199°C Ofszet külső érzékelőn  

Ofszet előrefolyás-
érzékelő Off, -199 199°C Ofszet előrefolyás-érzékelőn  

Ofszet film Off, -199 199°C Ofszet filmhőm. érzékelőn  

Ofszet hűtés 
szabályozási fok 0 100 %, szabályozási fok  

Előírt alapérték, 
tényleges érték kimenet 0-10V; 4-20mA  Az analóg bemenet és kimenet 

konfigurációja 
X 

Hőmérséklet 0V ill. 4mA 
esetén MB kezdete MB vége Az analóg bemenet és kimenet 

konfigurációja 
X 

Hőmérséklet 10V ill. 
20mA esetén MB kezdete MB vége Az analóg bemenet és kimenet 

konfigurációja 
X 

Ofszet átfolyás-mérés -1,00 1,00 mA vagy V  

Küszöb átfolyás 0 500 mV, A küszöb alatt az átfolyás nem kerül 
megjelenítésre 

 

Ofszet előrefolyás-
nyomás -1,00 1,00 mA vagy V  

Ofszet tartálynyomás -1,00 1,00 mA vagy V  

 

8.9 ECOTEMP 

Megnevezés Értéktartomány Eddig Funkció Csak SSC 
plus 

Hűtés nélküli idő kezdete 0 100  X 

Hűtés nélküli idő 
időtartama 0 1000  X 

Időtartam készenléti 
üzemmódig 0 2000  X 
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9 A riasztások listája 

 

Kód Státusz Szöveg Segédszövegek 

H100 A 
A tápfeszültség legalább egy 
fázisa hiányzik 

Ellenőrizze az elektromos csatlakozást, valamint a 
tápfeszültség előtét-biztosítékait 

H1001 A 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a szabályozás érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H1002 A 

Megszakítás vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a szabályozás érzékelőjén 

Hiba az érzékelőn, ill. az érzékelő elektromos 
csatlakozásán. Kérjük, ellenőrizze és adott esetben 
cserélje ki az érzékelőt 

H101 A 
Villamos ellátás helytelen 
forgómező-iránya Az elektromos csatlakozásnál cserélje meg a két fázist 

H1022 A 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a filmhőmérséklet érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H1023 A 

Megszakítás vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a filmhőmérséklet érzékelőjén 

Hiba az érzékelőn, ill. az érzékelő elektromos 
csatlakozásán. Kérjük, ellenőrizze és adott esetben 
cserélje ki az érzékelőt 

H1026 A Filmhőmérséklet túllépve 

Túl csekély hőelvezetés a fűtőegységen; ellenőrizze, hogy 
fennáll-e a megfelelő átfolyás (tisztítsa meg a szennyfogót, 
ellenőrizze a szerszámmal való összeköttetést, ellenőrizze 
a szerszámot lerakódások vagy eltömődések 
szempontjából). 
Ellenőrizze a fűtőrudat lerakódások szempontjából. A 
maximális filmhőmérséklet túllépése esetén riasztás 
történik. 
Ha a filmhőmérséklet riasztása (a Beállítások Riasztások 
és határértékek pontjában) ki van kapcsolva, akkor 
ellenőrizze a felső alapérték korlátozását is (a Beállítások 
Riasztások és határértékek pontjában) 
Ha a filmhőmérséklet riasztása (a Beállítások Riasztások 
és határértékek pontjában) ki van kapcsolva, akkor 
ellenőrizze a felső alapérték korlátozását is (a Beállítások 
Riasztások és határértékek pontjában)  

H1027 A 
Előrefolyás hőmérséklete 
túllépve 

Ellenőrizze, hogy fennáll-e a megfelelő átfolyás (tisztítsa 
meg a szennyfogót, ellenőrizze a szerszámmal való 
összeköttetést, ellenőrizze a szerszámot lerakódások vagy 
eltömődések szempontjából). Növelje a szivattyú 
fordulatszámát, ha fordulatszám-szabályozás van beépítve 
és használatban. 
Adott esetben csökkentse a figyelmeztető értéket a 
Beállítások Riasztások és határértékek pontjában. 

H1080 W 

Villamos áram az átfolyás 
nyomásérzékelőjén kisebb, 
mint 4 mA 

Ellenőrizze az érzékelő elektromos csatlakozását és magát 
az érzékelőt 

H1083 W 

Villamos áram az tágulási 
tartály nyomásérzékelőjén 
kisebb, mint 4 mA Ellenőrizze az érzékelőt 

H1084 W 

Villamos áram az előrefolyás 
nyomásérzékelőjén kisebb, 
mint 4 mA Ellenőrizze az érzékelőt 
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Kód Státusz Szöveg Segédszövegek 

H1100 H 
Engedélyező paraméter 
hibás.   

H1101 H 
Készülékvezérlés 
paraméterszett hibás.   

H1102 H 

Paraméterszett 
riasztás/hőmérsékletek/ofszet 
hibás.   

H1103 H 
Ecotemp paraméterszett 
hibás.   

H1104 H 
Paraméterszett határértékei 
nem megfelelőek.   

H1105 H 

Kommunikáció 
paraméterszett nem 
megfelelő.   

H1106 H 

Szivattyúvezérlés 
paraméterszett nem 
megfelelő.   

H1107 H 
Vízcsere paraméterszett nem 
megfelelő.   

H1108 H 
Szabályozás paraméterszett 
nem megfelelő.   

H1109 H 

Gyári beállítások 
paraméterszett nem 
megfelelő.   

H1110 H 
Kezelés paraméterszett nem 
megfelelő.   

H1111 H 
Napló nem írható vagy nem 
olvasható.   

H1112 H 
Az üzenetek nem írhatók 
vagy nem olvashatók.   

H1113 H 

Jelszó elvesztődött, esetleg a 
jelszó nem írható vagy 
olvasható.   

H1114 H 

Programlista elvesztődött, 
esetleg a programok nem 
írhatók vagy olvashatók.   

H1115 H 

Szerszámlista elveszett vagy 
a szerszámok nem írhatók 
vagy olvashatók.   

H1116 H 

Időkapcsoló adatok 
elvesztődtek, esetleg az 
időpontok nem írhatók vagy 
olvashatók.   

H1117 H 
Nem illékony memória nem 
írható vagy nem olvasható.   

H1150 H 
Hozam-szenzor konfigurálása 
érvénytelen. Ellenőrizze a paraméterek beállítását 

H2010 W 
Hiányzik a külső készülék-
jóváhagyás 

A készülék egy ügyféloldali bekapcsolási lehetőséggel 
rendelkezik egy külső, 24 V-os jel vagy a csatlakozó board 
pin 1 érintkezője útján. Hiányzik ez a bekapcsoló jel, ezért 
nem lehet bekapcsolni a készüléket. Kérjük, biztosítsa a 
jelet, ill. ellenőrizze az elektromos csatlakozást.   
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Kód Státusz Szöveg Segédszövegek 

H2020 W 
„Majdnem üres” szint nincs 
elérve. 

Töltse utána a berendezést "kézi feltöltés" konfiguráció 
esetén; "automatikus feltöltés" konfiguráció esetén 
gondoskodjon a megfelelő vízellátásról 

H2030 W 
Alsó hozam-mennyiség nincs 
elérve. 

Ellenőrizze a szennyfogót, a fogyasztóhoz (szerszámhoz) 
való hidraulikus csatlakozást, és ellenőrizze a fogyasztót 
lerakódások és elzáródások szempontjából. Növelje a 
szivattyú fordulatszámát, ha fordulatszám-szabályozás van 
beépítve és használatban. 
Adott esetben csökkentse a figyelmeztető értéket a 
Beállítások Riasztások és határértékek pontjában. 

H2031 W 
Felső átfolyás-mennyiség 
túllépve. 

Szabályozza be az átfolyást egy adagoló csap 
segítségével vagy ellenőrizze a riasztási értéket 
(Beállítások / Riasztások és határértékek) 

H2040 W Lejárt a karbantartási időköz 
Végezze el a temperáló rendszer karbantartását és 
nyugtázza a karbantartást a Szerviz menüben 

H2041 H 
A biztonsági szelep vizsgálati 
időköze lejárt 

Hajtsa végre a biztonsági szelep felülvizsgálatát 
(felülvizsgálat nyugtázása a Szerviz menüben, majd a 
karbantartás visszaállítása)  

H2050 W 
Alsó alapérték korlátozás 
nincs elérve. 

Egy interfész vagy egy program által külső előírt alapérték 
nem éri el vagy túllépi az alapérték megengedett alsó/felső 
határát. Kérjük, ellenőrizze a külső előírt alapértéket. 

H2051 W 
Névleges hőmérséklet túllépi 
a felső alapérték korlátozást 

Egy interfész vagy egy program által külső előírt alapérték 
nem éri el vagy túllépi az alapérték megengedett alsó/felső 
határát. Kérjük, ellenőrizze a külső előírt alapértéket. 

H2059 W 
dT előre-/visszafolyás 
határérték felett 

Előre-/visszafolyás hőmérséklet-különbözete a 
figyelmeztetési érték felett van. Ellenőrizze, hogy fennáll-e 
a megfelelő átfolyás (tisztítsa meg a szennyfogót, 
ellenőrizze a szerszámmal való összeköttetést, ellenőrizze 
a szerszámot lerakódások vagy eltömődések 
szempontjából). Növelje a szivattyú fordulatszámát, ha 
fordulatszám-szabályozás van beépítve és használatban. 
Adott esetben növelje a figyelmeztető értéket a Beállítások 
Riasztások és határértékek pontjában. 

H2060 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
az előrefolyás érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H2061 W 

Megszakítás vagy 
méréstartomány nincs elérve 
az előrefolyás érzékelőjén 

Hiba az érzékelőn, ill. az érzékelő elektromos 
csatlakozásán. Kérjük, ellenőrizze és adott esetben 
cserélje ki az érzékelőt 

H2070 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a visszafolyás érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H2071 W 

Megszakítás vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a visszafolyás érzékelőjén 

Hiba az érzékelőn, ill. az érzékelő elektromos 
csatlakozásán. Kérjük, ellenőrizze és adott esetben 
cserélje ki az érzékelőt 

H2075 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a külső érzékelőn 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H2076 W 

Külső érzékelő megszakítva, 
nincs csatlakoztatva vagy 
túllépte a mérési tartományt 

Hiba az érzékelőn, ill. az érzékelő elektromos 
csatlakozásán. Kérjük, ellenőrizze és adott esetben 
cserélje ki az érzékelőt 
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Kód Státusz Szöveg Segédszövegek 

H2078 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a hűtővíz befolyás 
érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

    

H2079 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a hűtővíz befolyás 
érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H2081 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a hűtővíz lefolyás érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H2082 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány túllépve a 
hűtővíz lefolyás érzékelőjén 

Hiba az érzékelőn, ill. az érzékelő elektromos 
csatlakozásán. Kérjük, ellenőrizze és adott esetben 
cserélje ki az érzékelőt 

H2084 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a motorhőmérséklet 
érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H2085 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány túllépve a 
motorhőmérséklet 
érzékelőjén 

Hiba az érzékelőn, ill. az érzékelő elektromos 
csatlakozásán. Kérjük, ellenőrizze és adott esetben 
cserélje ki az érzékelőt 

H2086 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány nincs elérve 
a tartály érzékelőjén 

Kérjük, ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Ha nem 
állapítható meg a hiba, cserélje ki az érzékelőt 

H2087 W 

Rövidzárlat vagy 
méréstartomány túllépve a 
tartály érzékelőjén 

Hiba az érzékelőn, ill. az érzékelő elektromos 
csatlakozásán. Kérjük, ellenőrizze és adott esetben 
cserélje ki az érzékelőt 

H2101 W 
Hőmérséklet a minimális 
határ alatt 

Adott esetben csökkentse a figyelmeztető értéket a 
Beállítások Riasztások és határértékek pontjában. 
Hárítsa el a nem megfelelő hőmérséklet-vezetés okait, pl. 
szabályozó paraméterek (ingadozó hőmérséklet esetén), 
nem megfelelő fűtési teljesítmény (a készülék nem éri el a 
szobahőmérsékletet) 

H2102 W 
Hőmérséklet a maximális 
határ felett 

Adott esetben növelje a figyelmeztető értéket a Beállítások 
Riasztások és határértékek pontjában. 
Hárítsa el a nem megfelelő hőmérséklet-vezetés okait, pl. 
szabályozó paraméterek (ingadozó hőmérséklet), nem 
megfelelő hűtési teljesítmény vagy túl meleg hűtővíz (a 
készülék nem éri el a szobahőmérsékletet) 

H2112 W 
Visszafolyás hőmérséklet 
határérték túl van lépve. 

Ellenőrizze az átfolyást, adott esetben ellenőrizze a 
beállításokat a Beállítások Riasztások és határértékek 
pontjában 

H2130 H 
Szabályozó érzékelő a külső 
érzékelő helyettesítésére 

A külső érzékelő hibát mutat vagy nincs helyesen 
csatlakoztatva. Ezért, a rendszert csak a szabályozó 
érzékelő szabályozza.  

H2130 H 

Szabályozó érzékelő a 
visszafolyás-érzékelő 
helyettesítésére 

A visszafolyás-érzékelő hibát mutat vagy nincs helyesen 
csatlakoztatva. Ezért, a rendszert csak a szabályozó 
érzékelő szabályozza.  

H2132 H 

Előrefolyásban található 
érzékelő a szabályozó 
érzékelő pótlására 

A szabályozó érzékelő hibásan működik. Ezért, a rendszert 
most csak az előrefolyásban található érzékelő/szenzor 
működteti rendkívüli üzemben.  



 

58 

 

Kód Státusz Szöveg Segédszövegek 

H2133 A 
Nincs hőmérséklet-jel. Ki 
kellett kapcsolni a készüléket Nem volt megállapítható a hőmérséklet-jel szabályozáshoz 

H2134 W Nincs jóváhagyás fűtéshez   

H2135 W 

Visszafolyásban található 
érzékelő a szabályozó 
érzékelő pótlására 

A visszafolyásban található érzékelőt a szabályozó 
érzékelő pótlására használja a hőszabályozáshoz 

H2140 H 
USB pendrive 
csatlakoztatása sikertelen Próbáljon egy másik USB pendrive-ot használni 

H2141 H Hiba importnál vagy exportnál   

H2160 W 
Minimális nyomás nincs 
elérve. 

Ellenőrizze a nyomásveszteség okát, az érzékelőt vagy a 
beállításokat (Beállítások / Riasztások és határértékek) 

H2161 W 
Maximális nyomás túl van 
lépve. 

Ellenőrizze a túlnyomás okait: Túl nagy külső térfogat (csak 
ha a felfűtésnél keletkezik a túlnyomás), (részben) 
eltömődött a fogyasztó vagy a szennyfogó, meghibásodott 
egy érzékelő. Adott esetben növelje a figyelmeztető értéket 
a Beállítások Riasztások és határértékek pontjában.  

H2180 H Mérésnapló fájl hibás.   

H2185 H 
Nem volt lehetséges a 
pótalkatrész-lista megnyitása.   

H2200 W 
Ön-optimalizálás 
megszakítása 

Megszakadt az ön-optimalizálás, mivel túl erősen ingadozik 
a hőmérséklet. Kerülje az extrém áramlásokat, hagyja a 
készüléket néhány percig üzemelni és indítsa újra az ön-
optimalizálást 

H2210  H EAROM hiba  
Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Single 
szervizszolgáltatással 

H2211 H Profibusz hiba   

H2212 H Kalibrálási hiba IO board 
Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Single 
szervizszolgáltatással 

H2213 A 
Nincs megfelelő áramlás 
(ellenőrzőműszer) 

Tisztítsa meg a szennyfogót, gondoskodjon a megfelelő 
áramlásról a fogyasztóban 

H2301 W 

Profibusz által közölt 
tényleges hőmérséklet a 
mérési tartományon kívül van Kérjük, ellenőrizze az érzékelőt 

H4001 W 
Túl magas hőmérséklet a 
kapcsolószekrényben 

Tisztítsa meg a kapcsolószekrényben található légszűrőt, 
gondoskodjon a megfelelően alacsony környezeti 
hőmérsékletekről. Adott esetben ellenőrizze a szellőző 
berendezés működését. 

H4002  W 
Szivárgás-érzékelő 
szivárgást ismert fel Ellenőrizze a készüléket tömítetlenségek szempontjából 

H4003 W 
Túl magas a 
motorhőmérséklet 

Ellenőrizze a felállítási helyzetet és a környezeti 
hőmérsékletet 

H4004 W 
Nyomáskülönbség hűtővíz túl 
alacsony 

Ellenőrizze a hűtővíz-ellátást, a hűtővíz-csatlakozást és a 
hűtővíz szennyfogóját 

H4005 W Szennyfogó eltömődött Tisztítsa meg a szennyfogót 
H5001 H Szerviz belépő elindítva   

H5002 H 
A kért alkatrész cikkszáma: 
Pótalkatrészek lekérdezése   

H600 A 
Kioldott a motorvédő 
kapcsoló/FÁ 

Ellenőrizze, esetleg reteszelje ki a motorvédő kapcsolót és 
a frekvencia-átalakítót. Ismétlődő hibák esetén ellenőrizze 
a szivattyúáramokat, adott esetben cserélje ki a szivattyút  

H601 W 
Kioldott a második szivattyú 
motorvédő kapcsolója 

Ellenőrizze, ill. reteszelje ki a második motorvédő 
kapcsolóját. Ismétlődő hibák esetén ellenőrizze a 
szivattyúáramokat, adott esetben cserélje ki a szivattyút  
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H700 H 
Beállított nyelv nem 
töltődhetett be.   

H710 A 
Túlnyomás 
nyomásszabályozó kioldott 

Kérjük, hajtsa végre a túlnyomás-kikapcsoló visszaállítását, 
majd kapcsolja ki és be a készüléket. Ha az üzemzavar 
megismétlődik: Hibaelhárítás a használati útmutatónak 
megfelelően  

H720 A 
Fagyvédelem ellenőrző 
kioldott 

Újraindításhoz: Hárítsa el a hibát, majd kapcsolja ki és be a 
készüléket.  

H721 A 
Meghibásodott az érzékelő a 
belső hűtő-keringésben 

Ellenőrizze az érzékelőt az "Előrefolyás" szabályozó 
bemeneten Ez a belső keringést felügyeli 

H722 W 

Belső hűtő-keringés még 
nem érte el a névleges 
hőmérsékletet 

Várjon, amíg eléri a hőmérsékletet, vagy a riasztási 
paramétereknél növelje a keringtető szivattyú bekapcsolási 
hőmérsékletének paraméterét 

H725 A 
Kisnyomás 
nyomásszabályozó kioldott   

H730 A 
Biztonsági hőmérséklet-
határoló kioldott  

A hibaüzenet nyugtázása útján állítsa vissza a biztonsági 
hőmérséklet-határolót.  

H800 A Úszókapcsoló meghibásodott Ki kell cserélni az úszókapcsolót  

H810 A 
Túllépte a max. feltöltési 
időtartamot 

Ellenőrizze a teljes berendezést szerszámokkal együtt 
szivárgások szempontjából. Ellenőrizze, hogy elegendő-e a 
feltöltő nyomás; feltöltő szivattyú nélküli nyomóvíz-
készülékek esetén a feltöltő nyomásnak nagyobbnak kell 
lennie a rendszernyomásnál. Ellenőrizze a vízellátást vagy 
és amennyiben rendelkezésre áll a külön feltöltő 
csatlakozást, ellenőrizze az úszókapcsolót szabad mozgás 
tekintetében. Adott esetben ellenőrizze a feltöltő szelepet. 
Adott esetben növelje a feltöltés megengedett időtartamát 
a Beállítások Készülékvezérlés pontjában 

H811 A Berendezés túltöltve 

Elérte az úszókapcsoló maximális értékét: Ennek az lehet 
az oka, hogy túl sok olajat töltöttek bele vagy túl nagy a 
külső térfogat. Hőátadó berendezések esetén az olajat 
csak az úszókapcsoló minimális értékéig szabad feltölteni. 
A hőmérséklet emelkedése esetén az olaj kitágul. 
Biztonsági okokból ki lett kapcsolva a fűtés. Csökkentse az 
olajmennyiséget a tartályban; ellenőrizze, hogy a külső 
térfogat nagyobb-e a megengedett értéknél (az adatot a 
készülék-dokumentáció műszaki specifikációja 
tartalmazza). 

H812 A Berendezés üres 

Vízkészülékek és kézi feltöltéshez való konfigurálás 
esetén: Víz fel-, ill. utántöltése  
Vízkészülékek és automatikus feltöltéshez való 
konfigurálás esetén: Csatlakoztassa helyesen a hűtővíz-
befolyást és várja meg a feltöltést, gondoskodjon a 
megfelelő feltöltő nyomásról. Ha nincs feltöltve a készülék, 
akkor ellenőrizze, hogy elegendő-e a feltöltő nyomás; 
feltöltő szivattyú nélküli nyomóvíz-készülékek esetén a 
feltöltő nyomásnak nagyobbnak kell lennie a 
rendszernyomásnál. Adott esetben ellenőrizze a feltöltő 
szelepet. 

H820 A Szivárgás a rendszerben 

Az Aquatimer túl gyakori készülék-feltöltést jelez. Keresse 
meg és hárítsa el a szivárgást a fogyasztón (szerszám), a 
tömlőkön, a csöveken és a készüléken. 
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H830 A 
Minimális átfolyás-mennyiség 
nincs elérve. 

Ellenőrizze a szennyfogót, a fogyasztóhoz (szerszámhoz) 
való hidraulikus csatlakozást, és ellenőrizze a fogyasztót 
lerakódások és elzáródások szempontjából. Növelje a 
szivattyú fordulatszámát, ha fordulatszám-szabályozás van 
beépítve és használatban. 
Adott esetben csökkentse a figyelmeztető értéket a 
Beállítások Riasztások és határértékek pontjában. 

H831 A 
Átfolyás-érzékelő 
meghibásodott 

Adott esetben csökkentse a figyelmeztető értéket a 
Beállítások Riasztások és határértékek pontjában. 

H840 H 
Szerszám adatstruktúrája 
hibás.   

H990 H I/O board hiányzik 
Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Single 
szervizszolgáltatással 

H993 A 
IO-board összeköttetési hibát 
jelez 

Az IO-board a szabályozóműszerrel való összeköttetés 
megszakadását állapította meg. Ha ez a figyelmeztetés az 
"I/O board hiányzik" riasztással együtt lép fel, akkor 
ellenőrizze az összekötő vezetéket érintkezési hiba 
szempontjából 

H994 A Készülék elindítva. 

Smart controller szabályozóműszer újraindítása a 
főkapcsoló útján való kikapcsolás vagy hálózat-
megszakadás után.  

 


	1 Erről a kézikönyvről
	2 Felület és kezelés
	2.1 Navigációs sáv
	2.2 Kezelőrész
	2.3 A kezelési mód áttekintése
	2.3.1 Menü Szerviz és információ
	2.3.2 Menü funkciók
	2.3.3 Riasztási lista


	3 A temperáló rendszer üzemeltetése
	3.1 Be-/kikapcsolás, szivattyú-utánfutás
	3.2 Be-/kikapcsolás külső érintkezőn / ismételt bekapcsolás elleni zároláson keresztül
	3.3 A berendezés feltöltése
	3.4 Rendszerzár (csak nyomóvíz-készülékek)
	3.5 Átfolyás mérése

	4 Hőszabályozás
	4.1 Szabályozó érzékelő
	4.2 A hőszabályozás alapértéke
	4.3 Hőszabályozás
	4.3.1 PID szabályozó viselkedése
	4.3.2 Kétpontos szabályozó szabályozási viselkedése


	5 Szakértő paraméterek
	5.1 Alapbeállítások
	5.2 Készülékvezérlés
	5.3 Hőszabályozás és önoptimalizálás
	5.4 Riasztások és határértékek
	5.5 Kommunikáció
	5.6 Szivattyúvezérlés (csak opcionális frekvencia-átalakítóval)
	5.7 ECOTEMP
	5.8 Program
	5.9 Szerszám
	5.10 Időkapcsoló
	5.11 Ofszet értékek

	6 Szoftver frissítése
	7 Csatlakozások kiosztása
	8 Paraméterlisták
	8.1 Funkciók
	8.2 Alapbeállítások
	8.3 Készülékvezérlés
	8.4 Hőszabályozás
	8.5 Riasztások
	8.6 Kommunikáció
	8.7 Szivattyúvezérlés
	8.8 Ofszet
	8.9 ECOTEMP

	9 A riasztások listája

