Saunový regulátor
S 2000
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1. Popis
Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen
k øízení provozu vech typù saun od suché a po parní. Umoòuje okamité zapnutí
sauny nebo zapnutí se zpodìním a do 24 hodin. Maximální dobu topení je moné
nastavit v intervalu 1 a 10 hodin. Teplotní èidlo a mikroprocesorové øízení umoòují
pøesné øízení teploty v saunì v rozmezí 20 ÷ 110°C. Bìhem topení se podle teploty a
nastaveného vlhkostního reimu postupnì spínají topná tìlesa v kamnech a vyvíjeè
páry, èím se reguluje tepelný výkon kamen a zpøesòuje se regulace.
K regulátoru je pøipojena tepelná pojistka, která je umístìna v prostoru sauny. Tato
pøi pøehøátí automaticky vypíná topení a tím zvyuje bezpeènost provozu sauny.
Regulátor má vstup, kterým je moné vypínat topení z jiného nadøízeného øídícího
systému (napøíklad pøi regulaci odbìru elektrické energie v objektu, kde je sauna
instalována) a vstup, který umoòuje dálkové sputìní provozu sauny.
Regulátor S 2000 se skládá z ovládacího panelu (MCT 1039 01 H), který se ètyømi
vodièi pøipojuje k silové èásti regulátoru (MCT 1039 02 H). K silové èásti se pøipojuje
napájení, kamna, vyvíjeè páry, osvìtlení a vechny èidla.
Na displeji regulátoru se dají zobrazovat nastavené a ubíhající èasy, nastavená
a skuteèná teplota v saunì a vlhkostní reim sauny. Ovládání sauny a nastavování
parametrù je jednoduché a provádí se pomocí pìti tlaèítek, displeje a LED diod.
Vechny nastavené hodnoty zùstávají v regulátoru uloeny i pøi dlouhodobém odpojení
napájecího napìtí.
Výkonová èást regulátoru umoòuje spínat topná tìlesa s celkovým výkonem do
9kW v síti 3x230V, osvìtlení sauny do výkonu 200W a vyvíjeè páry do výkonu 3kW. Pøi
zapnutí vyvíjeèe páry se automaticky vypne jedno topné tìleso v kamnech tak, aby
celkový pøíkon topení a vyvíjeèe nepøekroèil 9kW. K øídícímu systému je moné pøipojit
roziøující modul MCT 1039 04, který umoòuje øídit osvìtlení sauny BAREVNÉ
SPEKTRUM.
Regulátor øídí osvìtlení sauny tak, e ho automaticky vypíná po jedné hodinì od
ukonèení provozu sauny nebo po jedné hodinì od zapnutí, v pøípadì, e sauna není
v reimu provozu.
Topení se automaticky vypne po jedné hodinì provozu s vypnutým osvìtlením
sauny.

2. Obsah dodávky
 ovládací panel (MCT 1039 01 H)
 silová èást regulátoru (MCT 1039 02H)
 blok èidla teploty a tepelné pojistky s pøipojovacím kabelem 3 m (MCT
1039 03)
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 propojovací kabel 3 m
 návod na obsluhu
 záruèní list

3. Popis zobrazovacích a ovládacích prvkù
indikace
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kontrolka
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vlhkostního
reimu

kontrolka
doba provozu

indikace reimu
èinnosti
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kontrolka
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4. Zobrazovací reimy
Saunový regulátor S 2000 mùe zobrazovat tyto informace:
vlhkostní reim- je neustále indikován trojicí symbolù na levé stranì displeje. Pøi
suché saunì nesvítí ádný symbol, jinak je podsvìcovaný symbol
vybraného vlhkostního reimu. Pøi nastavování typu vlhostního reimu
na displeji svítí údaj hh , kde hh je horní hranice vlhkosti v daném
reimu,
doba èekání

- pøi zobrazování doby èekání svítí lutá kontrolka doba èekání.
Pokud doba èekání právì nebìí, na displeji se zobrazuje údaj
HH:MM, kde HH jsou hodiny a MM minuty a dvojteèka svítí. Kdy právì
probíhá èekání, na displeji se zobrazuje údaj HH:MM a dvojteèka
bliká v sekundovém rytmu nebo, jestlie je zùstávajíci doba èekání
kratí ne 1 hodina, zobrazuje se údaj MM:SS, kde SS jsou sekundy
a dvojteèka svítí,
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doba provozu - pøi zobrazování doby provozu svítí lutá kontrolka doba provozu.
Pokud doba provozu právì nebìí (sauna netopí), na displeji se
zobrazuje údaj HH:MM, kde HH jsou hodiny a MM minuty a dvojteèka
svítí. Kdy je sauna v provozu, na displeji se zobrazuje údaj
HH:MM a dvojteèka bliká v sekundovém rytmu nebo, jestlie je
zùstávající doba provozu kratí ne 1 hodina, zobrazuje se údaj
MM:SS, kde SS jsou sekundy a dvojteèka svítí,
teplota

- na displeji se zobrazuje teplota ve formátu tt°C nebo ttt°. Kdy
se zobrazuje skuteèná teplota v saunì, údaj svítí. Kdy se zobrazuje
teplota, na kterou se má sauna vyhøát, údaj bliká,

úsporný stav

- na displeji svítí jenom teèka za první èíslicí,

chybový stav

- na displeji se zobrazuje Errn, kde n je kód poruchy. Moné jsou tyto
poruchové stavy:
Err1 -porucha èidla teploty. Èidlo teploty nebo kabel k nìmu je
poruen. Po odstranìní této poruchy regulátor automaticky
pokraèuje v èinnosti,
Err2 -je pøeruen okruh tepelné pojistky. Po odstranìní pøíèiny
poruchy je nutné stisknout libovolné tlaèítko,
Err3,
Err4 -øídící panel nenael modul MCT 1039 02 H. Tato chyba mùe
vzniknout pouze pøi zapnutí napájení. Skontrolovat propojení
modulù a stisknout libovolné tlaèítko, pokud se porucha
opakuje, je tøeba vyhledat servis,
Err6 -porucha komunikace. Skontrolovat propojení modulù a
stisknout libovolné tlaèítko, pokud se porucha opakuje, je
tøeba vyhledat servis,
Err7 -pøipojený modul není vhodný pro spolupráci s ovládacím
panelem (nemá relé pro øízení parního vyvíjeèe). Tato chyba
mùe vzniknout pouze pøi zapnutí napájení. Vymìnit silovou
èást za MCT 1039 02 H,
Err8 -vyvíjeè páry je bez vody. Tato chyba nemùe vzniknout pøi
suché saunì. Po odstranìní této poruchy regulátor automaticky pokraèuje v èinnosti nebo po stisknutí tlaèítka
moné navolit suchou saunu.
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5. Reimy èinnosti
Saunový regulátor má 3 reimy èinnosti:

5.1. Klidový reim
V tomto reimu zelená kontrolka START/STOP nesvítí a regulátor nevykonává
automaticky ádnou èinnost. Èeká na povely obsluhy a umoòuje nastavovat vlhkostní
reim, teplotu, na kterou se bude regulovat, dobu èekání na zapnutí a dobu provozu
sauny. V tomto reimu se dá zobrazovat vlhkostní reim, nastavená doba èekání,
nastavená doba provozu a skuteèná a nastavená teplota.
se pøepínají druhy zobrazení. Na displeji se
Opakovaným stisknutím tlaèítka
v tomto reimu mùe trvale zobrazovat doba èekání nebo okamitá teplota. Jestli se
nechá na displeji zobrazovat doba provozu nebo výbìr vlhkostního reimu, regulátor se
automaticky asi po 10 sekundách pøepne na zobrazování doby èekání. Jestli se toto
tlaèítko podrí stlaèené 2 sekundy, pøejde se do etøícího stavu (na displeji svítí jenom
jedna teèka). Z tohoto stavu se vychází stisknutím libovolného tlaèítka.
Stisknutím nìkterého z tlaèítek
,
se pøechází do reimu nastavování
zobrazovaného parametru. Pokud se zobrazuje výbìr vlhkostního reimu, kadé
nebo
spùsobí zmìnu reimu. Pøi nastavování teploty se údaj
stisknutí tlaèítka
rozbliká a zobrazí se teplota na kterou se bude regulovat. Pro kadý vlhkostní reim se
nastavuje a pamatuje jiná teplota. Hodnotu je mono mìnit obìma smìry stisknutím
tlaèítek
a
. Nastavování se ukonèí stlaèením tlaèítka
. Pøi nastavování èasu
se na displeji rozbliká údaj hodin. Hodnotu je mono mìnit obìma smìry stisknutím
tlaèítek

a

. Po stisknutí tlaèítka

se stejným zpùsobem nastaví minuty.

Nastavování se ukonèí stisknutím tlaèítka
. Pokud se v prùbìhu nastavování do
10 sekund nestiskne ádné tlaèítko, nastavování se ukonèí automaticky. Teplotu je
moné nastavovat v intervalu 20  110°C nebo 20  75°C nebo 20  70°C nebo 20  65°C
podle nastaveného vlhkostního reimu, dobu èekání od 0:00 do 23:59 a dobu provozu
od 1:00 do 9:59.
Jestlie je nastavena doba èekání delí ne 0:00, tak se stisknutím tlaèítka
pøechází do reimu èekání. V opaèném pøípadì se pøechází do reimu provozu.
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5.2. Reim èekání
V tomto reimu bliká zelená kontrolka START/STOP a regulátor èeká nastavenou
dobu pøed automatickým zapnutím topení v saunì. Na displeji sa zobrazuje zùstávající
doba èekání. Po uplynutí nastavené doby regulátor automaticky pøechází do reimu
provozu.
Stisknutím tlaèítka

se do reimu provozu pøechází okamitì.

Stisknutím tlaèítka
je moné na displeji krátkodobì (max. 10 sekund) zobrazit
okamitou teplotu v saunì a nastavení vlhkostního reimu. Kdy se v dobì zobrazování
nebo
, zobrazí se nastavená teplota regulace. Tlaèítkami
a
teploty stlaèí
je moné ji zmìnit. V tomto reimu nastavená teplota se trvale neuloí a má platnost
pouze pro nejblií topení.
Stisknutím (pøidrením) tlaèítek
,
se dá prodlouit nebo zkrátit právì
zobrazovaná zùstávající doba èekání. Pøi delím podrení se údaj mìní rychleji.

5.3. Reim provozu
V tomto reimu svítí zelená kontrolka START/STOP. Regulátor zapne topení
a reguluje teplotu v saunì na nastavenou hodnotu. Na displeji se zobrazuje aktuální
teplota v saunì. Pokud je zapnuto minimálnì jedno topné tìleso, svítí rudý symbol
topení . Pokud je zapnutý vyvíjeè páry, svítí rudý symbol . Po uplynutí nastavené
doby provozu regulátor automaticky vypne topení a pøejde do klidového reimu.
Stisknutím tlaèítka

se do klidového reimu pøechází okamitì.

Stisknutím tlaèítka

je moné na displeji krátkodobì (max. 10 sekund) zobrazit

zùstávající dobu provozu. Stisknutím (pøidrením) tlaèítek
mìnit.
Vícenásobním stisknutím tlaèítka

a

se tato doba dá

je moné na displeji krátkodobì (max. 10

sekund) zobrazit volbu vlhkostního reimu. Stisknutím tlaèítek
mìnit.
Kdy se v dobì zobrazování teploty stiskne

nebo

a

se dá reim

, zobrazí se nastavená

teplota regulace. Tlaèítkami
a
je moné ji zmìnit. V tomto reimu nastavená
teplota se trvale neuloí a má platnost pouze pro probíhající reim provozu.
Reim provozu je moné vnutit sepnutím kontaktu dálkového ovládání. V tomto
pøípadì reim trvá pokud je kontakt sepnutý a poèas celé doby bliká teèka za první
èíslicí displeje.
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6. Ovládání osvìtlení
Osvìtlení sauny se zapíná a vypíná krátkodobým stlisknutím tlaèítka
. Stav
osvìtlení sauny je signalizován kontrolkou osvìtlení.
Kdy není sauna v reimu provozu, tak se svìtlo po jedné hodinì automaticky vypne.
Kdy se do jedné hodiny od zaèátku reimu provozu nezapne osvìtlení sauny, reim
provozu se automaticky ukonèí.

7. Technická data
Napájecí napìtí:
3 x 230 V ±10%
Frekvence sítì:
45 Hz a 60 Hz
Vlastní pøíkon regulátoru:
max. 5 VA
Rozsah mìøení teploty:
-55°C a 125°C
Pøesnost mìøení teploty:
±1°C v regulaèním rozsahu
Rozsah regulace:
20°C ÷ 110°C
Nastavitelná doba èekání:
0 ÷ 24 hod.
Nastavitelná doba provozu
1 ÷ 10 hod.
Výstupy:
a) spínání topných tìles v kamnech a vyvíjeèe páry
typ:
výkonové spínací relé
spínací schopnost relé:
250V AC, 16A pro ohmickou zátì
spínaný výkon:
max. 3 x 3kW
b) spínání osvìtlení sauny
typ:
výkonové spínací relé
spínací schopnost relé:
250V AC, 5A pro ohmickou zátì
spínaný výkon:
max. 200W
jitìní:
trubièková pojistka T1A
Pracovní teplota:
0°C a +50°C bez kondenzace vodních par
Prostøedí:
jednoduché bez vodivého prachu
a výbuných nebo agresivních plynù a par
Stupeò odruení:
RO2
Rozmìry - ovládácí panel:
166x103x18mm ( x v x h)
- silová èást
160x90x58mm ( x v x h) (9 modulù na DIN litì)
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Upozornìní:

Montá a pøipojení mùe vykonat jenom osoba s pøíslunou odbornou kvalifikací.

8. Doporuèené zapojení
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