
ES-10
REGULATOR TEMPERATURY

INSTRUKCJA OBS UGI / KARTA
GWARANCYJNA

ElStat  gwarantuje, i  produkt wymieniony w niniejszej karcie
gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materia owych i wykonawczych, wykonany z dobrej jako ci
materia u i spe nia wymagania techniczno -materia owe okre lone przepisami prawa dla tego typu urz dze .

WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesi cy od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urz dzenia w ci gu 14 dni roboczych od dnia

dostarczenia urz dzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla u ytkownika podstaw  do wyst pienia o bezp atne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA
1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezp atnej naprawy urz dzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie

trwania gwarancji.
2. Klient mo e da  wymiany urz dzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, je li

producent stwierdzi, i  usuni cie wady nie jest mo liwe.
OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegaj  uszkodzenia wynikaj ce z u ytkowania przyrz du niezgodnie z
przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

2. Gwarancja nie obowi zuje w przypadku niew ciwej eksploatacji i wad wynikaj cych z pracy urz dzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z poni sz  instrukcj  obs ugi oraz zdarze  losowych jak: w przypadku po aru,
uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej si y wy szej powoduj cej zniszczenie lub uszkodzenia.

3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani adnych innych materia ów zu ywaj cych si  podczas normalnego dzia ania
przyrz du.

SPOSÓB ZG ASZANIA REKLAMACJI
1. W przypadku stwierdzenia wadliwego dzia ania urz dzenia nale y skontaktowa  si  z firm  ElStat dzwoni c na

numer telefonu 61 852 65 42 z informacj  o problemie. Wadliwa praca mo e wynika  z niepoprawnej
konfiguracji urz dzenia lub ze z ej interpretacji instrukcji obs ugi!
Koszty zwi zane z bezpodstawn  reklamacj  obci aj  zg aszaj cego.

2. Przed oddaniem urz dzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodze  mechanicznych.
Nast pnie prosimy wys  urz dzenie na adres firmy ElStat z kopi  dowodu zakupu oraz precyzyjnym opisem
uszkodzenia.

Zgodnie z Dyrektyw  Europejsk  2002/96/WE oraz Ustaw  o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zu ytego sprz tu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodz cymi z gospodarstwa domowego. Zu yte urz dzenie oddaj do odpowiedniego punktu sk adowania, lub
prze lij do nas, gdy  znajduj ce si  w urz dzeniu niebezpieczne sk adniki mog  by  zagro eniem dla
rodowiska.
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1. DANE TECHNICZNE

Wej cie: czujnik temperatury: NTC 5kQ przy 25°C
wej cie dwustanowe (normalnie zwarte lu

D rozwarte)

Zakres pomiarowy: -50...+150°C

Dok adno  pomiaru: ±0,5%

Okres próbkowania: 330 ms

Rozdzielczo  wskaza : 0,1 °C w ca ym zakresie

Rozdzielczo  nastawy: 0,1 °C w ca ym zakresie

Wy wietlacz:   LED, 4 cyfry o wysoko ci 11 mm z ikonami graficznymi

Metoda regulacji: ON-OFF z histerez

Stopie  i klasa ochrony: IP65/II

Zasilanie: 230V~ ±15% lub 12V=/~, max 3VA

Warunki pracy: -5...60°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

Warunki sk adowania: -40...85°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

Wyj cie: Przeka nik: Maksymalne obci enie
rezystancyjne (np. grza ka):

Maksymalne obci enie
indukcyjne (np. silnik):

30A 250V~
105 cykli

20A, 4500W 8A, 1500W, 2HP(2KM)

3. PANEL PRZEDNI.
wy wietlacz temperatury

wska nik jednostki temperatury.

wej cie do menu parametrów konfiguracyjnych

przycisk nastawy temperatury

przycisk zwi kszaj cy warto

przycisk zmniejszaj cy warto
naci ni cie d ej ni  5sek. wymusza cykl odszraniania

sygnalizacja nastawy temperatury

sygnalizacja wyj cia ch odzenia. WIECI: wyj cie aktywne; MIGA: wyj cie czeka na uruchom, (patrz F21)

sygnalizacja wyj cia grzania. WIECI: wyj cie aktywne; MIGA: wyj cie czeka na uruchomienie (patrz F21)

sygnalizacja procesu odszraniania. WIECI: automatyczny tryb odszraniania ; MIGA: odszranianie r czne

sygnalizacja stanów alarmowych. MIGA: alarm aktywny
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Uwagi:
- aby anulowa  nastaw , w dowolnej chwili naci nij klawisz
- zmiana nastawy mo e by  ograniczona parametrami F13 i F14.

Informacja:
Aby usprawni  szybkie zwi kszanie lub zmniejszanie warto ci nastaw:
przytrzymaj klawisz lub stale przez minimum 1 sekund .

4.2. NASTAWA TEMPERATURY, gdy funkcja SMART aktywna (parametr F84=1).

Funkcja SMART pozwala na szybk  zmian  temperatury bez potrzeby naciskania przycisku SET Jest to
Bardzo u yteczna funkcja dla u ytkowników, którzy cz sto zmieniaj  temperatur .

Uwagi:
- aby anulowa  nastaw , w dowolnej chwili naci nij klawisz
- zmiana nastawy mo e by  ograniczona parametrami F13 i F14.

Informacja:
Aby usprawni  szybkie zwi kszanie lub zmniejszanie warto ci nastaw:
przytrzymaj klawisz lub stale przez minimum 1 sekund .

W dowolnym momencie ustaw temperatur  strza kami lub
Po 2 sek. dioda zga nie, a regulator zapami ta now  nastaw .
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4.3. LISTA PARAMETRÓW
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5. OPIS DZIA ANIA.

5.1. REGULACJA.

Regulator s y do utrzymywania temperatury T z zadan  histerez   AT w urz dzeniach ch odniczych lub
grzewczych. Sterowanie elementem wykonawczym odbywa si  przez wyj cie przeka nikowe, za  pomiar
temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnika temperatury. Zasada dzia ania regulacji temperatury przy
ch odzeniu i grzaniu:

5.2. ALARM TEMPERATURY.

Alarm jest za czany po czasie opó nienia (parametr F17). Zalecana nastawa czasu 15minut, aby

alarm nie za cza  si  cz sto przy szybkich skokach temperatury. Opó nienie mo na zmniejszy  do minimum tj.
6 sekund (0.1 min), je li temperatura nie zmienia si  skokowo. Alarm sygnalizowany jest wewn trznym
brz czykiem oraz komendami na wy wietlaczu:
- alarm wysokiej temperatury
- alarm niskiej temperatury  Brz czyk mo na wyciszy  nacisKaj  dowolny klawisz, lub wy czy  na
sta e w parametrze F83.

W parametrach regulatora mo na ustali  górny i dolny próg alarmowy (parametry F15 i F16) po przekroczeniu,
którego zostanie za czony alarm wysokiej lub niskiej temperatury.

5.3. WEJ CIE CYFROWE.
Regulator posiada wej cie cyfrowe D1 do sygnalizacji stanów alarmowych np. awarii uk adu, zadzia ania
presostatu lub termostatu bezpiecze stwa itp. Typ wej cia (zwierne, rozwierne) programuje si  parametrem
F50. Po aktywacji wej cia regulator wy czy wyj cie, w czy sygna  d wi kowy, a wy wietlacz wska e kod AL.dl.
Sygnalizacja wyst pienia stanu alarmowego mo e by  podtrzymana, a  do zresetowania alarmu za pomoc
przycisków regulatora (F50=2 lub 4).
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5.4 ODSZRANIANIE (dla aplikacji ch odniczych).
Cykl odszraniania jest realizowany przez postój spr arki. Sterowanie cyklami jest realizowane
automatycznie i uruchamiane:
- okresowo co pewien czas (F35=1)
- w zale no ci od sumarycznego czasu pracy spr arki (F35=2). (Im mniejsze obci enie uk adu

ch odniczego, tym rzadziej nast puj  cykle odszraniania).
Koniec cyklu odszraniania nast puje po up ywie czasu F33.
W trudnych warunkach pracy, gdy zachodzi potrzeba dodatkowego odszraniania parownika, proces
mo na uruchomi  r cznie naciskaj c przycisk g przez 5 sekund. Dioda odszraniania miga podczas

cznego cyklu odszraniania.

6. KOMUNIKATY ALARMOWE.
W momencie wyst pienia alarmu wska nik («•») zacznie miga  i w czony zostanie sygna  d wi kowy
(gdy F83=1). W zale no ci od zdarzenia regulator w czy/wy czy wyj cia, a na panelu przednim zostanie
wy wietlony jeden z poni szych komunikatów alarmowych:

7. INSTALACJA.
Nale y pami ta  o warunkach w jakich regulator b dzie pracowa . Montowa  w miejscu, gdzie
nie ma zbyt wysokiej temperatury oraz du ej wilgotno ci i nie zachodzi kondensacja. Nale y
umo liwi  wentylacj  w celu odprowadzenia ciep a.
UWAGA!
Nie wolno pracowa  przy przewodach elektrycznych gdy urz dzenie jest pod napi ciem. Nale y
unika  krzy owania przewodów stosuj c krótkie po czenia. Zalecamy zabezpieczenie ród a
zasilania regulatora i wej cia czujnika temperatury przed zak óceniami elektrycznymi.

8. MONTA .
Regulator nale y umie ci  w tablicy w otworze o wymiarach 71 x 29mm i zamocowa  za pomoc
do czonych uchwytów mocuj cych.
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9. UK AD POD CZE .

Nale y  upewni   sie,  czy  parametry  elektryczne  urz dzenia  odpowiadaj   parametrom regulatora
(maksymalne napi cie zasilaj ce i pr d znamionowy).
Schemat pod czenia urz dzenia grzewczego (np. zasobnik, grza ka), lub ch odniczego (np.; wentylator,
pompa obiegowa):

10. DOPUSZCZENIA.
Regulator spe nia wymogi dotycz ce odporno ci na zak ócenia elektromagnetyczne wyst puj ce w rodowisku
przemys owym wg poni szych norm: Kompatybilno  elektromagnetyczna (EMC):
- EN-61000 cz  6-4 - wymagania dotycz ce emisyjno ci w rodowisku przemys owym
- EN-61000 cz  6-2- wymagania dotycz ce odporno ci w rodowisku przemys owym Spe nia
równie  wymogi bezpiecze stwa wg. normy:
- EN-61010 cz  1 - wymagania bezpiecze stwa przyrz dów elektrycznych
Regulator spe nia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej nr 72/23/EEC; 93/68/EEC; 89/336Ewww.el
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