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Montavimas ir paleidimas

Skirta tik montuotojui



Elektros laidų instaliacija
Prijungimas
Ventiliatorius (-iai) sujungiamas (-i) su valdikliu per specialų ryšio kabelį. Prie valdiklio galima prijungti iki 3 porų (šešių ventiliatorių), sujungiant kelis laidus 

prie kiekvieno gnybto arba naudojant atskirą didesnio pajėgumo jungtį. 
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SRC1 valdiklis
Šiame įrenginyje yra integruoti visi reikiami valdiklio komponentai. SRC1 valdiklis yra sukurtas taip, kad tilptų į vieną įleidžiamą sieninę dėžutę. 
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Jutikliai

Jutiklio parinktys

Jutiklio tipas Paviršinis montavimas Įleistinis montavimas

Santykinės oro drėgmės jutiklis TP610 TP614

Anglies dioksido (CO2) jutiklis TP611 TP615

Bendras santykinės oro drėgmės ir anglies dioksido (CO2) jutiklis TP612 TP616

Lakiųjų organinių junginių (VOC) / oro kokybės jutiklis TP613 TP617

Jungtis jutiklio prijungimui prie valdiklio
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Perdavimas eksploatuoti ir valdymo priemonės

Eksploatacija
Ventiliatoriai gali veikti arba rekuperaciniu režimu (numatytasis nustatymas), arba kryžminio vėdinimo režimu. Rekuperaciniu režimu veikiantys ventiliatoriai 

periodiškai keičia kryptį. Kryžminio vėdinimo režimu veikiantys ventiliatoriai padėties nekeičia.

Rekuperacinis režimas
Veikiant rekuperaciniam režimui, oro tiekimo ir ištraukimo ventiliatoriai reguliariai keičia kryptis, šildydami kaitinimo elementą oro ištraukimo iš patalpos 

metu ir grąžinami sukauptą šilumą oro tiekimo į patalpą metu. Tai numatytasis įrenginio veikimo režimas.

Kryžminio vėdinimo režimas
Esant šilto oro sąlygoms, kuomet rekuperacija nereikalinga, kryžminio vėdinimo režimu veikianti sistema tiekia orą į vieną patalpos pusę ir ištraukia jį iš kitos 

pusės, sukurdama vėsaus oro srautą. Standartiškai kryžminis vėdinimas veikia nuolatos, tačiau jis gali būti nustatomas su laikmačiu, kurį sukonfigūruoja 

montavimo darbus atliekantis specialistas (4, 8, 12 ar 24 val.). Jei pasirenkamas laikmatis, šį nustatymą rodo lėtai mirksinti šviesos diodo lemputė 1, o laikui 

pasibaigus, valdiklis vėl persijungia į rekuperacinį režimą. Antrą kartą paspaudus kryžminio vėdinimo mygtuką, iš laikmačio režimo persijungiama į nuolatinio 

veikimo režimą.

Ventiliatoriaus greičiai
Įrenginys gali veikti 4 skirtingais ventiliatoriaus greičiais, kaip nurodyta DIN 1946-6. 

Ventiliatoriaus nustatymai 1 (didelis būstas)
Budėjimo režimas**  6,5 m3/val. arba išjungta (Off)

Išjungta**   

Apsauga nuo drėgmės  6,5 m 3/val. 

Sumažintas greitis  20 m 3/val.

Nominalus greitis  40 m 3/val.

Intensyvus greitis  60 m 3/val.

Ventiliatoriaus nustatymai 2 (mažas būstas)
Budėjimo režimas**   6,5 m3/val. arba išjungta (Off)

Išjungta**

Apsauga nuo drėgmės  6,5 m3/val.

Sumažintas greitis  10 m 3/val.

Nominalus greitis  17 m 3/val.

Intensyvus greitis  25 m³/val.

**Konfigūruojama techninės priežiūros meniu 

Jutiklio režimas
Kai naudojami jutikliai, prijungtų jutiklių skaičius įvedamas per techninės priežiūros meniu ir reikiamas numeris pasirenkamas kiekvieno jutiklio kodavimo 

įrenginyje (žr. pav.). Dėl kodavimo įrenginio nuostatų žr. žemiau pateiktą lentelę.

Jutiklių kiekis Kodavimo įrenginio nustatymai
1 jutiklis 2 jutiklis 3 jutiklis 4 jutiklis

1 0 X X X
2 0 1 X X
3 0 1 2 X
4 0 1 2 3
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Jutiklio tipas nustatomas automatiškai. Kiekvienam jutiklio tipui yra priskirti 3 ribiniai lygiai. Parametrus sudaro: oro drėgmės, CO2 ir VOC riba. Vien tik 

drėgmės parametrui priežiūros meniu galima pasirinkti vieną iš trijų skirtingų ribų rinkinių. Žr. žemiau pateiktą ribinių lygių lentelę. 

Funkcinė riba Ventiliatoriaus greitis Ribinė vertė
CO2 riba 2 800 ppm

3 1 000 ppm
4 1 200 ppm

VOC riba 2 800 ppm
3 1 000 ppm
4 1 200 ppm

Žema oro drėgmės riba 2 35 %
Žema oro drėgmės riba 3 50 %
Žema oro drėgmės riba 4 65 %
Vidutinė oro drėgmės riba 2 40 %
Vidutinė oro drėgmės riba 3 55 %
Vidutinė oro drėgmės riba 4 70 %
Aukšta oro drėgmės riba 2 45 %
Aukšta oro drėgmės riba 3 60 %
Aukšta oro drėgmės riba 4 75 %

Kiekvieną kartą viršijus žemiausią ribą, ventiliatorius bus nustatytas dirbti sumažinto greičio režimu. Antroji riba sužadins nominalų ventiliatoriaus greitį, o 

trečioji jutiklio riba aktyvuos intensyvaus ventiliatoriaus darbo režimą. Ventiliatoriaus veikimo režimas bus aktyvus tol, kol bus sumažinta atitinkama riba. 

Perjungimui tarp skirtingų ventiliatoriaus darbo režimų taikoma 5 proc. santykinės drėgmės arba 50 ppm histerezė. Kiekvieną kartą, kai rankiniu būdu 

keičiamas esamas ventiliatoriaus darbo režimas, jutiklio kontroliuojamas ventiliatoriaus veikimas išjungiamas 1 valandai.

Budėjimo režimas
SRC1 turi skaitmeninį įvesties modulį, kuris naudojama aktyvuoti budėjimo režimą. Skaitmeniniam įvesties moduliui reikia 220–240 V~ įtampos per jungiklį. 

Žr. Elektros laidų montavimas, maitinimo tinklas.

Svarbu, kad išorinis skaitmeninis įvesties modulio jungiklis būtų maitinamas iš tokios pačios fazės tinklo kaip ir SRC1 valdiklis, siekiant išvengti aukštos 

įtampos rizikos, kuri gali sukelti žalą valdikliui.

Naudojant jungiklį, įsijungia įrenginio budėjimo režimas; nustatant įrenginio budėjimo režimą, ventiliatoriai gali būti sukonfigūruoti arba sustoti (numatytasis 

nustatymas), arba sulėtinti greitį iki apsaugos nuo drėgmės lygmens tam tikram laiko tarpui (numatytasis nustatymas – 1 val.), kuriam pasibaigus, jie 

persijungs prie ankstesnio nustatymo. Antrą kartą paspaudus jungiklį tol, kol nepasibaigė laikas, valdiklio budėjimo režimas išjungiamas. Budėjimo režimas 

gali būti aktyvuojamas paspaudus ir palaikius rodyklę į apačią SRC1 klaviatūroje. Laiko trukmė, kuomet įrenginys išlieka budėjimo režime, konfigūruojama 

techninės priežiūros meniu. Be to, galima sukonfigūruoti taip, kad esant budėjimo režimui ventiliatoriai veiktų vienu iš kitų ventiliatorių greičių. 

Filtro stebėjimas
Valdiklis turi integruotą filtro laikmatį. Laikmatis veiks tada, kai veiks ventiliatoriai. Kai filtro laikmatis sustos, ims nuolat šviesti šviesos diodo lemputė „ERROR“ 

(klaida). Filtro laikmatis gali būti nustatytas iš naujo, paspaudus ir 5 sekundes laikant paspaudus dešinėje pusėje esančius mygtukus. Pakartotinį nustatymą 

patvirtins tris kartus sumirksėjusios visos šviesos diodo lemputės. 

Jutiklio PCB, kodavimo įrenginys pažymėti



Techninės priežiūros meniu
Techninės priežiūros meniu gali būti naudojamas sukonfigūruoti išorės jutiklius ir sureguliuoti kitus valdiklio parametrus ir jis valdomas mygtukais bei šviesos 

diodo lemputėmis. Norint patekti į techninės priežiūros meniu, reikia paspausti ir ne mažiau kaip penkias sekundes palaikyti nuspaustus du kairėje esančius 

mygtukus. Įjungus techninės priežiūros režimą, bus aktyvuotos visos trys šviesos diodo lemputės kairėje pusėje (kryžminis vėdinimas, rekuperacija ir klaida) – 

jos arba mirksės, arba švies nuolatos. Šios trys šviesos diodo lemputės rodo esamą aktyvų techninės priežiūros meniu. Įjungus techninės priežiūros meniu, du 

kairėje pusėje esančius mygtukus galima naudoti perėjimui per skirtingus techninės priežiūros meniu nustatymus. Dešinėje pusėje esantys mygtukai pakeis 

pasirinktą parametro reikšmę. Trys šviesos diodo lemputės dešinėje pusėje naudojamos parodyti šiuo metu pasirinkto parametro reikšmę. Kiekviena šviesos 

diodo lempučių kombinacija parodo parametro reikšmę, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje. 

Reikšmė
Šviesos diodo lemputės numeris

5 6 7
1 1 0 0

2 0 1 0

3 1 1 0

4 0 0 1

5 1 0 1

6 0 1 1

7 1 1 1

Jei reikšmė redaguojama, pirmiausia ją reikia išsaugoti tam, kad ji pradėtų veikti. Norint išsaugoti redaguojamą reikšmę, kairėje pusėje viršuje esantį mygtuką 

reikia paspausti ir palaikyti tris sekundes. Nustatymo išsaugojimą patvirtins dešinėje pusėje mirksinčios šviesos diodo lemputės. 

Norėdami išeiti iš techninės priežiūros meniu, paspauskite ir tris sekundes palaikykite paspaustą kairėje pusėje esantį mygtuką. Valdiklyje vėl įsijungs 

įprastinio veikimo ekranas. Jei per dvi minutes nepaspaudžiamas joks mygtukas, valdiklis persijungia į įprastinio veikimo ekraną.

Skirtingi techninės priežiūros meniu parametrai yra pateikti toliau esančioje lentelėje. 

Skaičius Šviesos 
diodo 

lemputė

Ekranas Meniu

1
1 
2 
3

ĮJUNGTA
ĮJUNGTA 

IŠJUNGTA

Jutiklių skaičius
1=jutiklių nėra (numatytasis nustatymas)
2=1 jutiklis 
3=2 jutikliai 
4=3 jutikliai 
5=4 jutikliai

2
1 
2 
3

ĮJUNGTA 
ĮJUNGTA

MIRKSĖJIMAS

Budėjimo režimo laikmačio trukmė (min.)
1=15
2=30
3=45
4=60 (numatytasis nustatymas)
5=120

3
1 
2 
3

ĮJUNGTA
IŠJUNGTA

ĮJUNGTA

Ventiliatoriaus greičio lygis budėjimo režime
1=IŠJUNGTA (numatytasis nustatymas)
2=1 lygis
3=2 lygis
4=3 lygis
5=4 lygis

4
1 
2 
3

ĮJUNGTA
MIRKSĖJIMAS

ĮJUNGTA

Intensyvaus vėdinimo trukmė (min.)
1=15
2=30
3=45
4=60 (numatytasis nustatymas)
5=120



Skaičius Šviesos 
diodo 

lemputė

Ekranas Meniu

5
1 
2 
3

IŠJUNGTA
ĮJUNGTA
ĮJUNGTA

Kryžminio vėdinimo trukmė (val.)
1=nuolatos (numatytasis nustatymas)
2=4
3=8
4=12
5=24

6
1 
2 
3

MIRKSĖJIMAS 
ĮJUNGTA 
ĮJUNGTA

Skaitmeninio įvesties modulio funkcija
1=budėjimo laikmatis (numatytasis nustatymas)

7
1 
2 
3

MIRKSĖJIMAS
ĮJUNGTA
IŠJUNGTA

Ventiliatoriaus lygio išjungimas
1=neleidžiama (numatytasis nustatymas)
2=leidžiama

8
1 
2 
3

MIRKSĖJIMAS
ĮJUNGTA 
MIRKSĖJIMAS

Jutiklio jautrumas
1=mažas
2=vidutinis (numatytasis nustatymas)
3=didelis

9
1 
2 
3

MIRKSĖJIMAS
IŠJUNGTA
ĮJUNGTA

Šviesos diodo lemputės ryškumas
Didinama ir mažinama naudojant rodyklytes į viršų ir į apačią.

10
1 
2 
3

ĮJUNGTA
MIRKSĖJIMAS
MIRKSĖJIMAS

Ventiliatoriaus pasirinkimas
1=ventiliatoriaus nustatymai 1 (numatytasis nustatymas)
2=ventiliatoriaus nustatymai 2

11
1 
2 
3

MIRKSĖJIMAS
MIRKSĖJIMAS
MIRKSĖJIMAS

Gamykliniai numatytieji nustatymai
6=atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus

Klaidos
Šviesos diodo lemputė 3 naudojama perspėti apie klaidas, kurios gali atsirasti valdiklyje. Klaidos tipą nurodo šviesos diodo lemputės sumirksėjimų skaičius, 

po kurio seka pauzė. T. y.:

Skaičius Klaida Klaidą nurodanti šviesos diodo 
lemputė

Rekomenduojamas veiksmas

1 Pasibaigė filtro naudojimo laikas ŠVIESOS DIODO LEMPUTĖ 
ĮJUNGTA

Pakeiskite (išvalykite) filtrus ir iš naujo nustatykite 
laikmatį.

2 Nepavyko savaiminio patikrinimo 
bandymas

SUMIRKSĖJIMAS 2 KARTUS – 
PAUZĖ

Susisekite su įrenginio montavimo specialistu.

3 Jutiklio ryšio klaida SUMIRKSĖJIMAS 3 KARTUS – 
PAUZĖ

Patikrinkite jutiklio (-ių) el. laidų instaliaciją, susisiekite 
su montuotoju.

4 Per aukšta valdiklio temperatūra SUMIRKSĖJIMAS 4 KARTUS – 
PAUZĖ

Susisekite su įrenginio montavimo specialistu.


