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Przycisk włączania/wyłączania

Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA, aby włączyć/wyłączyć wentylator

Kiedy wentylator jest włączony, podświetlany wyświetlacz LCD zapala się,
Kiedy wentylator jest wyłączony, podświetlany wyświetlacz LCD gaśnie.
Kiedy sterownik nie jest obsługiwany przez 1 minutę, wchodzi on w tryb automatycznego zablokowania; naciskanie przyci-
sku WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA przez 6 sekund odblokuje sterownik

Przycisk trybu

Naciśnij przycisk trybu, aby wyświetlić różne temperatury
Używany jako przycisk ustawiający parametry
Naciśnij na chwilę przycisk trybu, aby wyświetlić temperaturę RA-OA-FR-SA

Wentylator wyłączony Wentylator włączony

Zablokuj Odblokuj

Temperatura RA
Temperatura OA

Temperatura FR Temperatura SA
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Przyciski w górę i w dół

Przyciski w górę i w dół są wykorzystywane do ustawiania prędkości wentylatora i wartości parametrów.

Ustawianie prędkości wentylatora: w interfejsie temperatury RA i SA naciśnij przyciski w górę i w dół, aby 
ustawić prędkość wentylatora wyciągowego i wentylatora nawiewu; po naciśnięciu przycisku w górę prędkość 
wentylatora będzie się zmieniać od 1 do 10, a następnie będzie się powtarzać, po naciśnięciu przycisku w dół 
prędkość wentylatora będzie się zmieniać od 10 do 1, a następnie będzie się powtarzać.

Przycisk USTAWIANIA

Przycisk USTAWIANIA jest przyciskiem kombinowanym, w głównym interfejsie naciśnij na chwilę przycisk USTA-
WIANIA, aby sprawdzić błąd wentylatora

Kody błędów: 
E1 - błąd czujnika temperatury OA
E2 - błąd EEPROM
E3 - błąd czujnika temperatury RA
E4 - błąd czujnika temperatury FR
E5 - błąd komunikacji
E6 - zarezerwowane
E7 - błąd wentylatora wyciągowego
E8 - błąd wentylatora nawiewu

W interfejsie błędu naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby powrócić do głównego interfejsu

Brak błędu

COMM

Prędkość 10 Prędkość 5

Prędkość 3 Prędkość 1

Błąd 1

COMM

COMM

COMM
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Obejście

Kiedy obejście jest uruchomione, pojawia się symbol obejścia, kiedy obejście jest wyłączone, symbol znika.

Alarm filtra

Kiedy czas działania wentylatora przekracza ustawienia czasu alarmu filtra, symbol alarmu filtra zaczyna migać, 
aby przypomnieć użytkownikowi o czyszczeniu/wymianie filtrów powietrza. Po wyczyszczeniu/wymianie filtrów, 
należy wyłączyć alarm filtra ustawiając parametr numer 24, wartość 1.

Ustawianie parametrów

Aby uzyskać dostęp do interfejsu ustawiania parametrów, przytrzymaj przycisk TRYB przez 6 sekund po sygnale 
dźwiękowym

Po uzyskaniu dostępu do interfejsu ustawiania parametrów, naciśnij przycisk USTAWIANIA w celu zmiany nu-
meru parametru, każde naciśnięcie zwiększy liczbę parametru o 1 (do liczby 24, następnie zacznie się powta-
rzać). Po wybraniu prawidłowego numeru parametru, naciśnij przycisk Tryb, wartość parametru zacznie migać 
w prawym górnym rogu, w tym czasie można zmienić tę wartość za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ. Po 
ustawieniu parametrów naciśnij przycisk USTAWIANIA, aby zapisać ustawienia.

Uwaga:
1)Po ustawieniu parametrów system potrzebuje około 15 sekund, aby je zapisać, w tym czasie nie powinno się 
odłączać go od zasilania.
2)Aby ustawić odpowiednie parametry w zależności od różnych wymagań, zapoznaj się z tabelą parametrów.

Obejście włączone Obejście wyłączone

COMM
COMM

Alarm filtra Po wyłączeniu alarmu 

COMM COMM
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Uruchomienie

W celu uruchomienia zastosuj poniższą tabelę parametrów. Zaleca się, aby uruchomienie przeprowadził wy-
kwalifikowany technik, który przed ustawieniem właściwych parametrów systemu wentylacyjnego powinien 
omówić je z klientem.

Nr Spis treści Zakres Ustawienie 
domyślne

Jednostka Pozycja zapisu

00 Zasilanie automatycznego restartu 0-1 1 Panel główny

01 Grzejnik elektryczny dostępny 0-1 0 Panel główny

02 Temperatura otwierająca obejście X 5-30 19 °C Panel główny

03 Zakres temperatury otwierającej obejście X 2-15 3 °C Panel główny

04 Przerwa w odszranianiu 15-99 30 Minuta Panel główny

05 Temperatura uruchamiająca odszranianie -9-5 - 1 °C Panel główny

06 Czas trwania odszraniania 2-20 10 Minuta Panel główny

07 Wartość funkcji czujnika CO2 Panel główny

08 Adres ModBus 1-16 1 Panel główny

21 Dopasowanie/wybór modeli HRU-ERGO 0-7 0 Panel główny

22 Tryby odszraniania 0-4 0 Panel główny

23 Wybór sposobu wyświetlania prędkości 
wentylatora

0: 2 szybkość (H L)
1: 3 szybkość (H L)
2: 10 szybkość (wentylator DC)

0

24 Ustawianie wielu funkcji 0: Zarezerwowane
1: Czyszczenie ustawień alarmu 
filtra
2: Czyszczenie ustawień progra-
matora

0

Wprowadzenie parametrów

Numer 00 - zakres 0 lub 1, 0 oznacza, że funkcja automatycznego restartu nie ma zasilania, 1 oznacza, że 
funkcja automatycznego restartu jest WŁĄCZONA.

Numer 01 - ta funkcja jest obecnie niedostępna.

Numer 02 i 03 - numer 02 ma zakres od 5 do 30 stopni Celsjusza, domyślna wartość 19 stopni Celsjusza sta-
nowi temperaturę otwierającą obejście X, numer 03 ma zakres od 2 do 15 stopni Celsjusza, domyślna wartość 
3 stopnie Celsjusza stanowi temperaturę automatycznego otwarcia obejścia Y, kiedy temperatura OA wynosi 
mniej niż X lub więcej niż X+Y, to obejście jest wyłączane, kiedy temperatura OA mieści się pomiędzy X a X+Y, 
to obejście jest włączane.

Numer 04 - zakres od 15 do 99 minut, wartość domyślna 30 oznacza, że czas trwania przerwy w odszranianiu 
wynosi 30 minut.

Numer 05 - zakres od -9 do 5 stopni Celsjusza, domyślna wartość -1 stopień Celsjusza oznacza, że kiedy zimą 
temperatura powietrza wywiewanego będzie niższa niż -1 stopień Celsjusza, wentylator wejdzie w tryb odszra-
niania.

Numer 06 - zakres od 2 do 20 minut, wartość domyślna 10 oznacza, że czas trwania odszraniania wynosi 10 
minut.

Numer 07 - wartość funkcji czujnika CO2, ta wartość ma pozwolić wentylatorowi na automatyczne przełącze-
nie na dużą szybkość w przypadku, gdy stężenie CO2 jest wyższe niż ustawiona wartość.
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Numer 08 - adresy ModBus, aby ustawić numer identyfikacyjny każdego HRU-ERGO przy użyciu wielu ste-
rowników lub systemu BMS, numery identyfikacyjne mają zakres od 1 do 16.

Numer 21 - aby dopasować odpowiedni program na PCB do modelu HRU-ERGO, zapoznaj się z poniższą 
tabelą.

Kod Modele Kod Modele

6 1 HRU-ERGO-800

5 HRU-ERGO-250 2 HRU-ERGO-1000

4 HRU-ERGO-350 1

3 HRU-ERGO-500 2

0 HRU-ERGO-650

Numer 22 - ta funkcja jest obecnie niedostępna.

Numer 23 - proszę wybrać wartość 2, 10 dla kontrolera prędkości HRU-ERGO.

Numer 24 - Ustawianie wielu funkcji, 0 jest zarezerwowane, 1 oznacza czyszczenie ustawień alarmu filtra 
(zresetowanie czasu alarmu filtra), 2 oznacza czyszczenie wszystkich ustawień programatora tygodniowego 
(zresetowanie programatora tygodniowego).
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Ustawianie czasu

Aby uzyskać dostęp do interfejsu ustawiania czasu, przytrzymaj przycisk USTAWIANIA przez 6 sekund po 
sygnale dźwiękowym W tym interfejsie naciśnij przycisk TRYBU, aby zmieniać ustawienia godziny, dnia oraz 
ustawienia włączania i wyłączania programatora tygodniowego.

1)Ustawianie czasu: w interfejsie ustawiania czasu naciśnij przycisk USTAWIANIA, kiedy „godzina” zacznie 
migać, naciśnij przycisk W GÓRĘ i W DÓŁ w celu zmiany „godziny”. Po ustawieniu „godziny”, naciśnij przy-
cisk TRYBU, aby przejść do ustawiania „minut”, kiedy „minuta” zacznie migać, naciśnij przycisk w górę lub w 
dół, aby zmienić „minutę”. Po ustawieniu czasu naciśnij przycisk USTAWIANIA, aby zapisać zmiany i wrócić do 
interfejsu głównego.

2)Ustawianie dnia: w interfejsie ustawiania dnia naciśnij przycisk USTAWIANIA, aby rozpocząć ustawianie dnia, 
naciskając przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz właściwy dzień, po zakończeniu, naciśnij przycisk USTAWIANIA, 
aby zapisać zmiany i wrócić do interfejsu głównego.

Ustawianie czasu Ustawianie dnia tygodnia

Programator tygodniowy włączony Programator tygodniowy wyłączony

Ustawianie godziny Ustawianie minut

Ustawianie dnia

COMM COMM

COMM
COMM

COMM COMM

COMM
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3)Ustawianie włączania programatora tygodniowego: w interfejsie programatora tygodniowego naciśnij 
przycisk USTAWIANIA, aby rozpocząć ustawianie włączania, naciskaj przycisk USTAWIANIA raz za razem, aby 
wybrać Poniedziałek okres 1 do Niedzieli okres 2 (czyli Poniedziałek okres 1 do Niedzieli okres 2).

Po wybraniu dnia, naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA, aby potwierdzić, że włączenie programatora jest 
ważne/nieważne.

Kiedy włączanie programatora jest ważne, naciśnij przycisk TRYBU, aby wprowadzić ustawienie „godziny” 
przy pomocy przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ. Po ustawieniu „godziny”, naciśnij przycisk TRYBU, aby wprowadzić 
ustawienia „minut”. Po ustawieniu „minut” naciśnij przycisk USTAWIANIA, aby zapisać ustawienia i przejść do 
kolejnego dnia w ustawieniach włączania programatora i powtórz powyższe czynności, aż wszystkie dni i okre-
sy będą miały ustawiony czas włączania programatora. Po wprowadzeniu ustawień czasu włączania naciśnij 
przycisk USTAWIANIA, aby zapisać dane

4)Ustawianie wyłączania programatora tygodniowego: w interfejsie programatora tygodniowego naciśnij 
przycisk USTAWIANIA, aby rozpocząć ustawianie wyłączania, naciskaj przycisk USTAWIANIA raz za razem, aby 
wybrać Poniedziałek okres 1 do Niedzieli okres 2 (czyli Poniedziałek okres 1 do Niedzieli okres 1, następnie Po-
niedziałek okres 2 do Niedzieli okres 2).

Włączenie programatora dla okresu 1 Włączenie programatora dla okresu 2

Włączenie programatora ważne Włączenie programatora nieważne

Ustawianie godziny włączenia programatora Ustawianie minut włączenia programatora

COMM COMM

COMM
COMM

COMM

COMM

1 1

1
1

1
1
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W interfejsie tygodniowym naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA, aby potwierdzić, że wyłączenie progra-
matora jest ważne/nieważne.

Kiedy wyłączanie programatora jest ważne, naciśnij przycisk TRYBU, aby wprowadzić ustawienie „godziny” 
przy pomocy przycisków w górę i w dół, po ustawieniu „godziny”, naciśnij przycisk TRYBU, aby wprowadzić 
ustawienia „minut”, po ustawieniu „minut” naciśnij przycisk USTAWIANIA, aby zapisać ustawienia i przejść 
do kolejnego dnia w ustawieniach wyłączania programatora i powtórz powyższe czynności, aż wszystkie dni 
i okresy będą miały ustawiony czas wyłączania programatora. Po wprowadzeniu ustawień czasu wyłączania 
naciśnij przycisk USTAWIANIA, aby zapisać dane.

Uwaga: System automatycznie powróci do głównego interfejsu, jeśli w ustawieniach czasu żadne działania nie 
będą wykonywane przez 10 sekund.

Automatyczne odszranianie

Kiedy automatyczne odszranianie jest uruchomione, pojawia się symbol odszraniania, kiedy automatyczne 
odszranianie jest wyłączone, symbol śniegu znika

Wyłączenie programatora dla okresu 1 Wyłączenie programatora dla okresu 2

Wyłączenie programatora nieważne Wyłączenie programatora ważne

Ustawianie godziny wyłączenia programatra Ustawianie minut wyłączenia programatora

COMM

COMM COMM

COMM COMM

COMM
1 2

1 1

1 1

COMM


