Poz. 1 MH 90
Pokazany jest zaprogramowany "Minimalny czas grzania"; np. 90min.
Poz.2 T1 5 o C
Wskazanie aktualnej temperatury gruntu zmierzonej
czujnikiem 1, np. "5 oC Aktualna temperatura czujnika
1".
Poz.3 T1s 2 o C
Pokazana jest zaprogramowana temperatura docelowa "Temperatura - próg 1"; np. "2 oC Docelowa temperatura, próg 1".
Poz. 4 T2 8 o C
Wskazanie aktualnych temperatur zmierzonych przez
czujnik 2: zewn´trznej, gruntu, oraz przewidywanej
lub poprzedniej - o ile zosta∏ pod∏àczony dodatkowy
czujnik temperatury; w przeciwnym przypadku pokazuje si´ "---"oC.
Poz. 5 T2S 9 o C
Pokazana jest zaprogramowana temperatura docelowa "Temperatura - próg 2"; np. "9 oC Docelowa temperatura, próg 2".
Poz.6 FE 300
Wskazanie aktualnie zmierzonej wartoÊci wilgoci; np.
300
Poz. 7 FES 400
Pokazana jest zaprogramowana wartoÊç docelowa wilgoci; np. 400.
Poz. 8 MT 2 o C
Wskazanie obliczonej przez wskaênik lodu temperatury gruntu; np. 2 oC.
II POZIOMWSKAZA¡ / INFORMACJA O SYSTEMIE I TEST
PRZEKAèNIKÓW
Drugi poziom wskazaƒ / informacja o systemie i test
przekaêników
Drugi poziom wskazaƒ zawiera informacje dotyczàce
∏àczy wyjÊciowych i mo˝liwoÊci ich prze∏àczeƒ przy
pomocy uruchamiania przycisków "Plus"- w∏àczenie
(Wskaênik "1") lub "Minus"- wy∏àczenie (Wskaênik "0").
Poz. 1 DPT 0 WyÊwietlanie testu mo˝e zostaç w∏àczone (1) lub wy∏àczone (0).

Poz. 2 RE1 0
Przekaênik 1 mo˝e byç w∏àczany (1) lub wy∏àczany (0)
Poz. 3 RE2 0
Przekaênik 2 mo˝e byç w∏àczany (1) lub wy∏àczany (0)
Poz. 4 REA 0
Przekaênik alarmu mo˝e byç w∏àczany (1) lub wy∏àczany (0)
Poz. 5 MHR 10
Wskazanie reszty pozosta∏ego minimalnego czasu
grzania
Poz. 6 N50
Pràd czujnika / wskazanie cz´stotliwoÊci pràdu sinusoidalnego
Poz. 7 M10
Sposób obliczeƒ
Poz. 8 VER
Wskazanie wersji programu software
Nast´pna pozycja: powrót do poziomu wskazaƒ 1

Instrukcja obs∏ugi
KONTROLER ÂNIEGU I LODU DO POWIERZCHNI
P¸ASKICH • EM 40
ZASILACZ KONTROLERA = EMN 40
System informowania o oblodzeniu i zaÊnie˝eniu
ostrzega przed niebezpieczeƒstwem tworzenia si´
zatorów Êniegowych i lodu na dojazdach, chodnikach
dla pieszych, schodach, rampach, mostach lub innych
podobnych, otwartych nawierzchniach. Czujniki lodu
wykrywajàce stan temperatury i wilgotnoÊci, zainstalowane na nadzorowanych i ogrzewanych powierzchniach, monitorujà w ciàg∏y sposób te powierzchnie.

Kontroler lodu w∏àcza w razie potrzeby ogrzewanie
nadzorowanej powierzchni lub urzàdzenie alarmowe.
Zaprogramowany minimalny czas grzania zapobiega
po roztopieniu zbyt szybkiemu ponownemu oblodzeniu i w ten sposób zwi´ksza skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo systemu. Na ekranie ciek∏okrystalicznym
kontrolera pokazywane sà liczbowe wartoÊci ustawieƒ
minimalnego czasu grzania, 2 progi temperaturowe
oraz czu∏oÊç kontroli wilgotnoÊci. Dodatkowe poziomy
wskazaƒ sà podawane podczas uruchamiania urzàdzenia oraz podczas zapytaƒ o ustawienia i zachowanie si´ uk∏adu w przypadku prac serwisowych.

III POZIOM WSKAZA¡ = DIAGNOZA DEFEKTÓW
Poz. 1 TR1 00
Wskazanie: cz´stoÊç za∏àczeƒ przekaênika 1
Poz. 2 T1K 00
Defekt: zwarcie w czujniku temperatury 1
Poz. 3 T2K 00
Defekt: zwarcie w czujniku temperatury 2
Poz. 4 FHK 00
Defekt: zwarcie w grzaniu czujnika
Poz. 5 T1U 00
Defekt: przerwa w czujniku temperatury 1
Poz. 6 T2U 00
Defekt: przerwa w czujniku temperatury 2
Poz. 7 FHU 00
Defekt: przerwa w grzaniu czujnika
Poz. 8 T1?
Wskazanie: liczba rozró˝nieƒ progów dla T1
Nast´pna pozycja: powrót do poziomu wskazaƒ 1
Wskazanie F1- Fehl ukazuje si´ na ekranie w przypadku zamiany przewodów czujnika (czerwony /czerwony-czarny)

Home Comfort
Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 9
tel.: 0 22 868 05 80, 868 05 81, fax: 0 22 868 05 81
adresy poczty elektronicznej:
roszkiewicz@aeg-hc.pl, bartman@aeg-hc.pl,
piasecki@aeg-hc.pl, rycerski@aeg-hc.pl

KONTROLER ÂNIEGU I LOD U = EM 40
DANE TECHNICZNE
Napi´cie znamionowe:
Moc znamionowa:
Styk wyjÊciowy przekaênika 1:
Styk wyjÊciowy przekaênika 2:
Styk wyjÊciowy przekaênika alarmu:
Wymiary w mm:
Ci´˝ar:

24V~, ±6% (niskie napi´cie bezpieczeƒstwa)
10,5 VA
6(2)A przy 230V~, bez potencja∏u
bez przekaênika alarmu; 6(2)A przy 230V~, poza tym 3(1)A
bez przekaênika 2; 6(2)A przy 230V~, poza tym 3(1)A
B=108 (6TE), H=88, T=61
0,28kg

ZASILACZ DO KONTROLERA = EMN 40
Napi´cie znamionowe:
Moc znamionowa:
Napi´cie wyjÊcia:
Wymiary w mm:
Ci´˝ar:

230V~ ±6%, 50Hz
10,5VA
24V~
B=54 (3TE), H=88, T=61
0,48kg

DANE OGÓLNE KONTROLERA = EM 40 I ZASILACZA = EMN 40
Próba izolacji:
4kV
Maks. temp. otoczenia:
T50
Rodzaj ochrony:
IP 20
Klasa ochrony:
II przy odpowiedniej zabudowie
UWAGA: Obudowa wykonana jest z materia∏u izolacyjnego z gniazdami wtykowymi do zabudowy panelowej
wed∏ug DIN 43880 (na szynie segmentowej)

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡

dzie si´ jeszcze w zasi´gu czujnika, co umo˝liwia
wykrycie wilgoci.
Spad∏y na powierzchni´ czujnika Ênieg lub powsta∏y
lód i szron zostanà stopione. Wytworzy si´ pomi´dzy
obu elektrodami wilgotnoÊciowymi wilgotna
powierzchnia, która natychmiast prze∏àczy system w
stan 3, przy którym zostanie wy∏àczone grzanie czujnika i za∏àczone grzanie kontrolowanej powierzchni na
minimalny czas grzania. Czujnik lodu przejmuje na
powrót funkcj´ pomiaru temperatury gruntu.
JeÊli na koƒcu minimalnego czasu grzania powstanà
warunki "temperatury i wilgotnoÊci" jak poprzednio,
wówczas na nowo aktywuje si´ minimalny czas grzania bez przerywania ogrzewania kontrolowanej
powierzchni.
JeÊli podczas pracy systemu wystàpià zak∏ócenia, wówczas w∏àcza si´ przekaênik alarmu, a na wyÊwietlaczu
pokazuje si´ przyczyna alarmu.
WyjaÊnienie poszczególnych meldunków o zak∏óceniach znajduje si´ w rozdziale " Elementy obs∏ugi i
wskazania".

FUNKCJE KONTROLERA • EM 40
Rozró˝nia si´ 3 g∏ówne sposoby dzia∏ania w zale˝noÊci od temperatury gruntu i stanu powierzchni
czujnika oblodzenia (suchy; wilgotny):
1.JeÊli temperatura gruntu jest wi´ksza od ustawionej wartoÊci docelowej "Próg temperatury. 1", system przyjmuje stan gotowoÊci. Ogrzewanie czujnika lodu nie jest aktywne, stan powierzchni czujnika lodu nie ma wp∏ywu na wskaênik oblodzenia.
Przy pomocy przycisku mo˝na zapytaç o aktualnà
temperatur´ czujnika "T1x oC".
2.JeÊli temperatura gruntu jest mniejsza od ustawionej wartoÊci docelowej "Próg temperatury 1" i
powierzchnia czujnika lodu nie jest pokryta wilgocià, system przechodzi w stan aktywny. Mo˝na to
rozpoznaç po pojawieniu si´ na ekranie pasma
pod napisem "TF1". Przy pomocy zintegrowanego
z czujnikiem lodu ogrzewania temperatura
powierzchni czujnika jest utrzymywana stale na
poziomie ustawionej wartoÊci "Temperatura =
próg 1". Gdy ogrzewanie czujnika jest aktywne, na
wyÊwietlaczu nad napisem "Czujnik" pojawia si´
pasmo.
3.JeÊli podczas stanu 2 pojawi si´ na powierzchni
czujnika lodu wilgotna pow∏oka, wówczas rozpoznanie wilgoci zostanie pokazane na ekranie
w postaci pasma nad napisem "Wilgoç", oraz
zostanie uaktywnione wyjÊcie przekaênika "Przekaênik 1", za∏àczajàce ustalony minimalny czas
grzania. Mo˝na to rozpoznaç po pojawieniu si´ na
ekranie pasma pod napisem "R1". Grzanie czujnika
zostaje wy∏àczone, przez co czujnik przyjmuje

warunki otaczajàcej powierzchni i sam siebie nie
ogrzewa do sucha. W przypadku, gdy temperatura
czujnika spadnie poni˝ej -2 oC, ogrzewanie czujnika
w∏àcza si´ ponownie. Czujnik lodu utrzymywany
jest na poziomie tej temperatury, aby móg∏
szybciej reagowaç przy gwa∏townych zmianach
temperatury.
Podczas stanu 2 powierzchnia czujnika lodu jest ogrzewana drutami oporowymi, które znajdujà si´ pod elektrodami wykrywania wilgoci. Grzanie czujnika lodu
w stanie suchym poprzez wbudowane ogrzewanie,
przeznaczone dla stopienia znajdujàcego si´ na nim
lodu lub Êniegu, zapewnia realizacj´ nast´pujàcych
funkcji:
1.Ogrzewanie, które ustalono nastawnikiem "Temperatura = próg 1", jest zale˝ne impulsowo od temperatury otoczenia i reaguje tylko na wartoÊç tej
temperatury.
2.Na czas grzania kontrolowanej otwartej
powierzchni grzanie czujnika zostaje wy∏àczone.
3.Oporniki grzejne wewnàtrz czujnika sà w taki sposób umieszczone, ˝e rozgrzewana jest tylko cz´Êç
powierzchni czujnika.
Szczególnie stan opisany w punkcie 3 umo˝liwia ocen´
wilgotnoÊci równie˝ w sytuacjach ekstremalnych, np.
podczas wystàpienia ÊliskoÊci szronowej lub wyjàtkowo du˝ego opadu Êniegu, kiedy to nad cz´Êciowo
ogrzanà cz´Êcià czujnika mo˝e utworzyç si´ "klosz
dzwonowy". W takim przypadku brzeg "dzwonu" znaj-

OBS¸UGA • USTAWIENIA
Przy uruchomieniu któregoÊ z wymienionych poni˝ej
potencjometrów aktywuje si´ odpowiednia wielkoÊç i
jej wartoÊç pokazuje si´ na ekranie.
Próg-T1 ( próg temperatury czujnika gruntu
FTF2100D, EF40-6, EF40-20 )
Po spadku temperatury poni˝ej ustawionej wartoÊci
progowej w∏àcza si´ grzanie czujnika i aktywuje si´
ocena wilgoci.
Zakres ustawieƒ: -1 ...+5 oC
OCENA WILGOCI
Przy aktywnej funkcji oceny wilgoci.( spadek poni˝ej
progu T1) i po przekroczeniu ustawionej docelowej
wartoÊci wilgoci wskaênik lodu w∏àcza przekaênik 1 i w
ten sposób aktywuje si´ ogrzewanie kontrolowanej
powierzchni lub urzàdzenie alarmowe.
Im wybór wartoÊci ustawienia b´dzie wi´kszy, tym czu∏oÊç rozpoznania wilgoci b´dzie mniejsza.
Np. ustawienie 10 = czu∏y = ju˝ niewielka wilgoç
wystarcza, aby wskaênik rozpozna∏ wilgoç. Ustawienie
500 = nieczu∏y = pomi´dzy elektrodami czujnika lodu
musi znaleêç si´ stosunkowo du˝o wody, aby zosta∏a
rozpoznana wilgoç.
Opcja = WartoÊç wilgoci mo˝e byç ustawiona w pozycji "0". W tym przypadku nie b´dzie mia∏a miejsca
˝adna ocena wilgoci, a wskaênik lodu pracuje wy∏àcznie w uzale˝nieniu od temperatury; przy spadku tem-

peratury poni˝ej progu 1 w∏àcza si´ przekaênik 1 i
wy∏àcza si´ po jej przekroczeniu.
Zakres ustawieƒ: 0 ...500
Próg T2 (dodatkowy czujnik 2 / wst´pne ostrze˝enie)
JeÊli jest pod∏àczony czujnik 2, wówczas po spadku
temperatury poni˝ej ustawionego temperaturowego
progu w∏àcza si´ przekaênik 2, a wy∏àcza si´ po jego
przewy˝szeniu.
UWAGA: JeÊli czujnik 2 nie zosta∏ pod∏àczony, wówczas
po przekroczeniu ustawionego progu T2 wy∏àcza si´
we w∏aÊciwym czasie ogrzewanie odkrytej powierzchni kontrolowanej; dlatego te˝ jest rzeczà wa˝nà, aby
docelowa wartoÊç temperaturowego progu 2 zawsze
by∏a ustawiana wy˝ej od docelowej wartoÊci temperaturowego progu 1.
Zakres ustawieƒ: -5 ...+10 oC.
CZAS GRZANIA
Nastawnik (minimalny czas grzania) umo˝liwia zastosowanie przywileju czasowego, dzi´ki któremu przy
odpowiednim przesterowaniu przez wskaênik lodu,
ogrzewanie odkrytej powierzchni pozostaje w∏àczone.
Dzi´ki temu ustawieniu unika si´ cz´stemu krótkotrwa∏emu w∏àczaniu si´ i wy∏àczaniu grzania. Tak samo,
przez wybranie ustawienie czasu w szerokim zakresie,
zapewnia si´ roztopienie lodu lub Êniegu na ca∏ej
odkrytej powierzchni kontrolowanej.
Zakres ustawieƒ: 0 ...90 min.
WSKAZANIA KONTROLERA • POZIOMY
Wskaênik lodu posiada 3 poziomy wskazaƒ. Pierwszy
poziom wskazaƒ informuje o aktualnych wartoÊciach
pomiarowych i dokonanych ustawieniach ( patrz "Dane
dotyczàce przycisków ustawieƒ" ).
B´dàc na jednym poziomie wskazaƒ mo˝na wybraç
ka˝dà nast´pnà informacj´ przez naciÊni´cie przycisku "Wskaênik".
W celu przejÊcia do drugiego poziomu wskazaƒ przycisk "Wskaênik" nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przez
oko∏o 10 sek.
W celu wyboru trzeciego poziomu wskazaƒ nale˝y
przyciski "Wskaênik" i "Minus" przytrzymaç wciÊni´te
jednoczeÊnie przez oko∏o 10 sek.
I POZIOM WSKAZA¡ / WSKAZANIE WARTOÂCI
DOCELOWEJ I RZECZYWISTEJ
Na pierwszym poziomie wskazaƒ zostanà pokazane
wartoÊci zaprogramowane przy pomocy przycisku
ustawieƒ oraz aktualne wartoÊci pomiarowe. Przyciskajàc przycisk "Wskaênik" uzyskuje si´ nast´pne wskazanie.

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡

dzie si´ jeszcze w zasi´gu czujnika, co umo˝liwia
wykrycie wilgoci.
Spad∏y na powierzchni´ czujnika Ênieg lub powsta∏y
lód i szron zostanà stopione. Wytworzy si´ pomi´dzy
obu elektrodami wilgotnoÊciowymi wilgotna
powierzchnia, która natychmiast prze∏àczy system w
stan 3, przy którym zostanie wy∏àczone grzanie czujnika i za∏àczone grzanie kontrolowanej powierzchni na
minimalny czas grzania. Czujnik lodu przejmuje na
powrót funkcj´ pomiaru temperatury gruntu.
JeÊli na koƒcu minimalnego czasu grzania powstanà
warunki "temperatury i wilgotnoÊci" jak poprzednio,
wówczas na nowo aktywuje si´ minimalny czas grzania bez przerywania ogrzewania kontrolowanej
powierzchni.
JeÊli podczas pracy systemu wystàpià zak∏ócenia, wówczas w∏àcza si´ przekaênik alarmu, a na wyÊwietlaczu
pokazuje si´ przyczyna alarmu.
WyjaÊnienie poszczególnych meldunków o zak∏óceniach znajduje si´ w rozdziale " Elementy obs∏ugi i
wskazania".

FUNKCJE KONTROLERA • EM 40
Rozró˝nia si´ 3 g∏ówne sposoby dzia∏ania w zale˝noÊci od temperatury gruntu i stanu powierzchni
czujnika oblodzenia (suchy; wilgotny):
1.JeÊli temperatura gruntu jest wi´ksza od ustawionej wartoÊci docelowej "Próg temperatury. 1", system przyjmuje stan gotowoÊci. Ogrzewanie czujnika lodu nie jest aktywne, stan powierzchni czujnika lodu nie ma wp∏ywu na wskaênik oblodzenia.
Przy pomocy przycisku mo˝na zapytaç o aktualnà
temperatur´ czujnika "T1x oC".
2.JeÊli temperatura gruntu jest mniejsza od ustawionej wartoÊci docelowej "Próg temperatury 1" i
powierzchnia czujnika lodu nie jest pokryta wilgocià, system przechodzi w stan aktywny. Mo˝na to
rozpoznaç po pojawieniu si´ na ekranie pasma
pod napisem "TF1". Przy pomocy zintegrowanego
z czujnikiem lodu ogrzewania temperatura
powierzchni czujnika jest utrzymywana stale na
poziomie ustawionej wartoÊci "Temperatura =
próg 1". Gdy ogrzewanie czujnika jest aktywne, na
wyÊwietlaczu nad napisem "Czujnik" pojawia si´
pasmo.
3.JeÊli podczas stanu 2 pojawi si´ na powierzchni
czujnika lodu wilgotna pow∏oka, wówczas rozpoznanie wilgoci zostanie pokazane na ekranie
w postaci pasma nad napisem "Wilgoç", oraz
zostanie uaktywnione wyjÊcie przekaênika "Przekaênik 1", za∏àczajàce ustalony minimalny czas
grzania. Mo˝na to rozpoznaç po pojawieniu si´ na
ekranie pasma pod napisem "R1". Grzanie czujnika
zostaje wy∏àczone, przez co czujnik przyjmuje

warunki otaczajàcej powierzchni i sam siebie nie
ogrzewa do sucha. W przypadku, gdy temperatura
czujnika spadnie poni˝ej -2 oC, ogrzewanie czujnika
w∏àcza si´ ponownie. Czujnik lodu utrzymywany
jest na poziomie tej temperatury, aby móg∏
szybciej reagowaç przy gwa∏townych zmianach
temperatury.
Podczas stanu 2 powierzchnia czujnika lodu jest ogrzewana drutami oporowymi, które znajdujà si´ pod elektrodami wykrywania wilgoci. Grzanie czujnika lodu
w stanie suchym poprzez wbudowane ogrzewanie,
przeznaczone dla stopienia znajdujàcego si´ na nim
lodu lub Êniegu, zapewnia realizacj´ nast´pujàcych
funkcji:
1.Ogrzewanie, które ustalono nastawnikiem "Temperatura = próg 1", jest zale˝ne impulsowo od temperatury otoczenia i reaguje tylko na wartoÊç tej
temperatury.
2.Na czas grzania kontrolowanej otwartej
powierzchni grzanie czujnika zostaje wy∏àczone.
3.Oporniki grzejne wewnàtrz czujnika sà w taki sposób umieszczone, ˝e rozgrzewana jest tylko cz´Êç
powierzchni czujnika.
Szczególnie stan opisany w punkcie 3 umo˝liwia ocen´
wilgotnoÊci równie˝ w sytuacjach ekstremalnych, np.
podczas wystàpienia ÊliskoÊci szronowej lub wyjàtkowo du˝ego opadu Êniegu, kiedy to nad cz´Êciowo
ogrzanà cz´Êcià czujnika mo˝e utworzyç si´ "klosz
dzwonowy". W takim przypadku brzeg "dzwonu" znaj-

OBS¸UGA • USTAWIENIA
Przy uruchomieniu któregoÊ z wymienionych poni˝ej
potencjometrów aktywuje si´ odpowiednia wielkoÊç i
jej wartoÊç pokazuje si´ na ekranie.
Próg-T1 ( próg temperatury czujnika gruntu
FTF2100D, EF40-6, EF40-20 )
Po spadku temperatury poni˝ej ustawionej wartoÊci
progowej w∏àcza si´ grzanie czujnika i aktywuje si´
ocena wilgoci.
Zakres ustawieƒ: -1 ...+5 oC
OCENA WILGOCI
Przy aktywnej funkcji oceny wilgoci.( spadek poni˝ej
progu T1) i po przekroczeniu ustawionej docelowej
wartoÊci wilgoci wskaênik lodu w∏àcza przekaênik 1 i w
ten sposób aktywuje si´ ogrzewanie kontrolowanej
powierzchni lub urzàdzenie alarmowe.
Im wybór wartoÊci ustawienia b´dzie wi´kszy, tym czu∏oÊç rozpoznania wilgoci b´dzie mniejsza.
Np. ustawienie 10 = czu∏y = ju˝ niewielka wilgoç
wystarcza, aby wskaênik rozpozna∏ wilgoç. Ustawienie
500 = nieczu∏y = pomi´dzy elektrodami czujnika lodu
musi znaleêç si´ stosunkowo du˝o wody, aby zosta∏a
rozpoznana wilgoç.
Opcja = WartoÊç wilgoci mo˝e byç ustawiona w pozycji "0". W tym przypadku nie b´dzie mia∏a miejsca
˝adna ocena wilgoci, a wskaênik lodu pracuje wy∏àcznie w uzale˝nieniu od temperatury; przy spadku tem-

peratury poni˝ej progu 1 w∏àcza si´ przekaênik 1 i
wy∏àcza si´ po jej przekroczeniu.
Zakres ustawieƒ: 0 ...500
Próg T2 (dodatkowy czujnik 2 / wst´pne ostrze˝enie)
JeÊli jest pod∏àczony czujnik 2, wówczas po spadku
temperatury poni˝ej ustawionego temperaturowego
progu w∏àcza si´ przekaênik 2, a wy∏àcza si´ po jego
przewy˝szeniu.
UWAGA: JeÊli czujnik 2 nie zosta∏ pod∏àczony, wówczas
po przekroczeniu ustawionego progu T2 wy∏àcza si´
we w∏aÊciwym czasie ogrzewanie odkrytej powierzchni kontrolowanej; dlatego te˝ jest rzeczà wa˝nà, aby
docelowa wartoÊç temperaturowego progu 2 zawsze
by∏a ustawiana wy˝ej od docelowej wartoÊci temperaturowego progu 1.
Zakres ustawieƒ: -5 ...+10 oC.
CZAS GRZANIA
Nastawnik (minimalny czas grzania) umo˝liwia zastosowanie przywileju czasowego, dzi´ki któremu przy
odpowiednim przesterowaniu przez wskaênik lodu,
ogrzewanie odkrytej powierzchni pozostaje w∏àczone.
Dzi´ki temu ustawieniu unika si´ cz´stemu krótkotrwa∏emu w∏àczaniu si´ i wy∏àczaniu grzania. Tak samo,
przez wybranie ustawienie czasu w szerokim zakresie,
zapewnia si´ roztopienie lodu lub Êniegu na ca∏ej
odkrytej powierzchni kontrolowanej.
Zakres ustawieƒ: 0 ...90 min.
WSKAZANIA KONTROLERA • POZIOMY
Wskaênik lodu posiada 3 poziomy wskazaƒ. Pierwszy
poziom wskazaƒ informuje o aktualnych wartoÊciach
pomiarowych i dokonanych ustawieniach ( patrz "Dane
dotyczàce przycisków ustawieƒ" ).
B´dàc na jednym poziomie wskazaƒ mo˝na wybraç
ka˝dà nast´pnà informacj´ przez naciÊni´cie przycisku "Wskaênik".
W celu przejÊcia do drugiego poziomu wskazaƒ przycisk "Wskaênik" nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty przez
oko∏o 10 sek.
W celu wyboru trzeciego poziomu wskazaƒ nale˝y
przyciski "Wskaênik" i "Minus" przytrzymaç wciÊni´te
jednoczeÊnie przez oko∏o 10 sek.
I POZIOM WSKAZA¡ / WSKAZANIE WARTOÂCI
DOCELOWEJ I RZECZYWISTEJ
Na pierwszym poziomie wskazaƒ zostanà pokazane
wartoÊci zaprogramowane przy pomocy przycisku
ustawieƒ oraz aktualne wartoÊci pomiarowe. Przyciskajàc przycisk "Wskaênik" uzyskuje si´ nast´pne wskazanie.

Poz. 1 MH 90
Pokazany jest zaprogramowany "Minimalny czas grzania"; np. 90min.
Poz.2 T1 5 o C
Wskazanie aktualnej temperatury gruntu zmierzonej
czujnikiem 1, np. "5 oC Aktualna temperatura czujnika
1".
Poz.3 T1s 2 o C
Pokazana jest zaprogramowana temperatura docelowa "Temperatura - próg 1"; np. "2 oC Docelowa temperatura, próg 1".
Poz. 4 T2 8 o C
Wskazanie aktualnych temperatur zmierzonych przez
czujnik 2: zewn´trznej, gruntu, oraz przewidywanej
lub poprzedniej - o ile zosta∏ pod∏àczony dodatkowy
czujnik temperatury; w przeciwnym przypadku pokazuje si´ "---"oC.
Poz. 5 T2S 9 o C
Pokazana jest zaprogramowana temperatura docelowa "Temperatura - próg 2"; np. "9 oC Docelowa temperatura, próg 2".
Poz.6 FE 300
Wskazanie aktualnie zmierzonej wartoÊci wilgoci; np.
300
Poz. 7 FES 400
Pokazana jest zaprogramowana wartoÊç docelowa wilgoci; np. 400.
Poz. 8 MT 2 o C
Wskazanie obliczonej przez wskaênik lodu temperatury gruntu; np. 2 oC.
II POZIOMWSKAZA¡ / INFORMACJA O SYSTEMIE I TEST
PRZEKAèNIKÓW
Drugi poziom wskazaƒ / informacja o systemie i test
przekaêników
Drugi poziom wskazaƒ zawiera informacje dotyczàce
∏àczy wyjÊciowych i mo˝liwoÊci ich prze∏àczeƒ przy
pomocy uruchamiania przycisków "Plus"- w∏àczenie
(Wskaênik "1") lub "Minus"- wy∏àczenie (Wskaênik "0").
Poz. 1 DPT 0 WyÊwietlanie testu mo˝e zostaç w∏àczone (1) lub wy∏àczone (0).

Poz. 2 RE1 0
Przekaênik 1 mo˝e byç w∏àczany (1) lub wy∏àczany (0)
Poz. 3 RE2 0
Przekaênik 2 mo˝e byç w∏àczany (1) lub wy∏àczany (0)
Poz. 4 REA 0
Przekaênik alarmu mo˝e byç w∏àczany (1) lub wy∏àczany (0)
Poz. 5 MHR 10
Wskazanie reszty pozosta∏ego minimalnego czasu
grzania
Poz. 6 N50
Pràd czujnika / wskazanie cz´stotliwoÊci pràdu sinusoidalnego
Poz. 7 M10
Sposób obliczeƒ
Poz. 8 VER
Wskazanie wersji programu software
Nast´pna pozycja: powrót do poziomu wskazaƒ 1

Instrukcja obs∏ugi
KONTROLER ÂNIEGU I LODU DO POWIERZCHNI
P¸ASKICH • EM 40
ZASILACZ KONTROLERA = EMN 40
System informowania o oblodzeniu i zaÊnie˝eniu
ostrzega przed niebezpieczeƒstwem tworzenia si´
zatorów Êniegowych i lodu na dojazdach, chodnikach
dla pieszych, schodach, rampach, mostach lub innych
podobnych, otwartych nawierzchniach. Czujniki lodu
wykrywajàce stan temperatury i wilgotnoÊci, zainstalowane na nadzorowanych i ogrzewanych powierzchniach, monitorujà w ciàg∏y sposób te powierzchnie.

Kontroler lodu w∏àcza w razie potrzeby ogrzewanie
nadzorowanej powierzchni lub urzàdzenie alarmowe.
Zaprogramowany minimalny czas grzania zapobiega
po roztopieniu zbyt szybkiemu ponownemu oblodzeniu i w ten sposób zwi´ksza skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo systemu. Na ekranie ciek∏okrystalicznym
kontrolera pokazywane sà liczbowe wartoÊci ustawieƒ
minimalnego czasu grzania, 2 progi temperaturowe
oraz czu∏oÊç kontroli wilgotnoÊci. Dodatkowe poziomy
wskazaƒ sà podawane podczas uruchamiania urzàdzenia oraz podczas zapytaƒ o ustawienia i zachowanie si´ uk∏adu w przypadku prac serwisowych.

III POZIOM WSKAZA¡ = DIAGNOZA DEFEKTÓW
Poz. 1 TR1 00
Wskazanie: cz´stoÊç za∏àczeƒ przekaênika 1
Poz. 2 T1K 00
Defekt: zwarcie w czujniku temperatury 1
Poz. 3 T2K 00
Defekt: zwarcie w czujniku temperatury 2
Poz. 4 FHK 00
Defekt: zwarcie w grzaniu czujnika
Poz. 5 T1U 00
Defekt: przerwa w czujniku temperatury 1
Poz. 6 T2U 00
Defekt: przerwa w czujniku temperatury 2
Poz. 7 FHU 00
Defekt: przerwa w grzaniu czujnika
Poz. 8 T1?
Wskazanie: liczba rozró˝nieƒ progów dla T1
Nast´pna pozycja: powrót do poziomu wskazaƒ 1
Wskazanie F1- Fehl ukazuje si´ na ekranie w przypadku zamiany przewodów czujnika (czerwony /czerwony-czarny)

Home Comfort
Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 9
tel.: 0 22 868 05 80, 868 05 81, fax: 0 22 868 05 81
e-mail: homecomfort@aeg-hc.pl
www.aeg-hc.pl

KONTROLER ÂNIEGU I LOD U = EM 40
DANE TECHNICZNE
Napi´cie znamionowe:
Moc znamionowa:
Styk wyjÊciowy przekaênika 1:
Styk wyjÊciowy przekaênika 2:
Styk wyjÊciowy przekaênika alarmu:
Wymiary w mm:
Ci´˝ar:

24V~, ±6% (niskie napi´cie bezpieczeƒstwa)
10,5 VA
6(2)A przy 230V~, bez potencja∏u
bez przekaênika alarmu; 6(2)A przy 230V~, poza tym 3(1)A
bez przekaênika 2; 6(2)A przy 230V~, poza tym 3(1)A
B=108 (6TE), H=88, T=61
0,28kg

ZASILACZ DO KONTROLERA = EMN 40
Napi´cie znamionowe:
Moc znamionowa:
Napi´cie wyjÊcia:
Wymiary w mm:
Ci´˝ar:

230V~ ±6%, 50Hz
10,5VA
24V~
B=54 (3TE), H=88, T=61
0,48kg

DANE OGÓLNE KONTROLERA = EM 40 I ZASILACZA = EMN 40
Próba izolacji:
4kV
Maks. temp. otoczenia:
T50
Rodzaj ochrony:
IP 20
Klasa ochrony:
II przy odpowiedniej zabudowie
UWAGA: Obudowa wykonana jest z materia∏u izolacyjnego z gniazdami wtykowymi do zabudowy panelowej
wed∏ug DIN 43880 (na szynie segmentowej)

