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Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

Część I Instalacja

W przypadku urządzeń opalających z pojedynczym
przyciskiem START STOP należy podłączyć przewody
niebieski i czerwony o średnicach 0,5mm razem.

Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć
zasilanie w urządzeniu opalającym.

Po wykonaniu powyższych podłączeń, należy połączyć panel
sterujacy I.D.E. E1.01 z urządzeniem zasilająco-wykonawczym.

I.D.E. Systemy Elektroniczne

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

5A FAST

Niektóre urządzenia opalające nie posiadają
opcji “Zewnętrzny start” i/lub “Zewnętrzny stop”.
Przed wykonaniem podłączeń przeczytaj
instrukcję obsługi urządzenia opalającego.

Niebieski 1,0

Czarny 1,0

Koniec lamp
Aby ustawić limit pracy lamp:

Aby ustawić opcję STOP WENTYLATORY:

1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję Maksymalna nastawa czasu pracy. (Na
wyświetlaczu pojawi się symbol jak na rysunku).

1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję KONIEC LAMP. (Na wyświetlaczu pojawi się
L.END).

1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję STOP WENTYLATORY. (Na wyświetlaczu
pojawi się symbol jak na rysunku).

2. Naciśnij START i za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ ustaw
żądaną wartość nastawy.

2. Naciśnij START i za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ ustaw
żądaną wartość nastawy.

2. Naciskając START możesz włączać i wyłączać opcję STOP
WENTYLATORY. Włączenie opcji sygnalizowane jest
wyświetleniem komunikatu YES. Jeśli opcja ta jest włączona
możliwe jest wyłączanie wentylatorów w czasie trwania
wentylacji przez naciśnięcie przycisku STOP w sterowniku.
3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

Pobór mocy lamp

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

Czas wentylacji
Aby ustawić czas wentylacji:

Aby ustawić pobór mocy lamp:

1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję CZAS WENTYLACJI. (Na wyświetlaczu
pojawi się symbol jak na rysunku).

1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję POBÓR MOCY LAMP. (Na wyświetlaczu
pojawi się P.LMP).

Stop lampy

2. Naciśnij START i za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ ustaw
żądaną wartość nastawy.

2. Naciśnij START i za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ ustaw
żądaną wartość nastawy.

Aby ustawić opcję STOP LAMPY:
1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję STOP LAMPY. (Na wyświetlaczu pojawi się
symbol jak na rysunku).

2. Naciśnij START i za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ ustaw
żądaną wartość nastawy. Jeśli urządzenie opalające
wyposażone jest w klimatyzator, do całkowitej mocy lamp
oraz opalaczy należy dodać moc klimatyzatora.

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję KROK - na wyświetlaczu pojawi się STEP.

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

Cena za minutę

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

Aby ustawić cenę za minutę:

Pobór mocy wentylatorów

2. Naciskając START możesz włączać i wyłączać opcję STOP
LAMPY. Włączenie opcji sygnalizowane jest wyświetleniem
komunikatu YES. Jeśli opcja ta jest włączona możliwe jest
wyłączanie lamp w trakcie ich pracy przez naciśnięcie
przycisku STOP w sterowniku.
3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.
4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję cena za minutę. (Na wyświetlaczu pojawi się
PRICE).

Maksymalna nastawa zwłoki czasowej

2. Naciśnij START i za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ ustaw
żądaną wartość nastawy.

Aby ustawić maksymalny czas zwłoki czasowej:

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

Aby ustawić pobór mocy wentylatorów:
1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję POBÓR MOCY WENTYLATORÓW. (Na
wyświetlaczu pojawi się P.COOL).

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

2. Naciśnij START i za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ ustaw
żądaną wartość nastawy.

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

Zewnętrzny stop lamp E- StP
Umożliwia chwilowe wyłączenie lamp stopem w urządzeniu
opalającym.
1. Dostań się do ustawień SET.

1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję Maksymalna nastawa zwłoki czasowej. (Na
wyświetlaczu pojawi się symbol jak na rysunku).

2. Strzałką DÓŁ nastaw na wyświetlaczu pulsujący napis E-StP i
YES. Oznacza włączoną funkcję stop lampy.

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

2. Naciśnij START i za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ ustaw
żądaną wartość nastawy.

Po wykonaniu powyższych podłączeń, należy połączyć panel
sterujacy I.D.E. E1.01 z urządzeniem zasilająco-wykonawczym.
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Stop wentylatory

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

Aby ustawić krok:

W przypadku urządzeń opalających z pojedynczym
przyciskiem START STOP należy podłączyć przewody
niebieski i czerwony o średnicach 0,5 mm razem.

Maksymalny czas seansu
Aby ustawić maksymalna nastawę czasu pracy:

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

Krok - STEP

Zasilanie
sterownika
230VAC

Czerwony 1,0

Żółty 1,0

- zewnętrzny przycisk STOP ;
- zewnętrzny przycisk START ;
- masa 0V (przewód wspólny).

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

5. Naciśnij START. Właśnie znalazłeś się w części SET,
przyciskami GÓRA i DÓŁ możesz wybierać opcje o których
mowa w tym rozdziale.

Panel sterujący
I.D.E. E1.01

Niebieski 1,0

Czarny 1,0

przewód czerwony 0,5
przewód niebieski 0,5
przewód czarny 0,5
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4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

RL1 L L N

Rysunek 2. Podłączenie elektryczne - Typ B

- zewnętrzny przycisk STOP .
- zewnętrzny przycisk START ;
- masa 0 V (przewód wspólny).

Niektóre urządzenia opalające nie posiadają opcji
“Zewnętrzny start” i/lub “Zewnętrzny stop”.
Przed wykonaniem podłączeń przeczytaj
instrukcję obsługi urządzenia opalającego.
Zbędnych przewodów nie należy podłączać.

3. Wykonaj następujące podłączenia niskonapięciowe (rysunek 2)
W ramach tych połączeń realizowane jest podłączenie przycisków
START i STOP w urządzeniu opalającym, pracujących jako styki
zwierne.

Zasilanie
sterownika
230VAC

Żółty 1,0

Czerwony 1,0
Sterowanie went.
230V, AC

Sybki
START

STOP

Sterowanie lamp
230V,AC

Czarny 0,5

RJ-11

- przewód beznapięciowy
- przewód beznapięciowy

Sybki
START

przewód żółty 1,0
przewód czerwony 1,0

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

2. Naciśnij START i raz DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się CODE.
3. Standardowy kod to 00000, aby go wpisać naciśnij 6 razy
START. Na wyświetlaczu pojawi się CNT.S.S.

RJ-11
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1. Naciśnij MENU i dwa razy DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się
OTHER.

4. Naciśnij 2 razy DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się SET.

Czarny 0,5

RL1 L L N

CONTROLLER STOPSTART RL2

STOP

5A FAST

CONTROLLER STOPSTART RL2

2. Wykonaj następujące podłączenia beznapięciowe (rysunek 2).
W ramach tych połączeń realizowane jest sterowanie pracą
urządzenia opalającego.

230VAC
5H
0 z
MAX 5A
IP30

Sterowanie
urządzenia
opalającego
(beznapięciowe)

PWR RL1 RL2
20
3VCA
5H
0 z
MAX 5A
IP30

Panel sterujący
I.D.E. E1.01

przewód czerwony 0,5
przewód niebieski 0,5
przewód czarny 0,5

przewód czarny 1,0 - 230 V, AC (faza zasilająca obwody
sterujące urządzenia opalającego);
przewód niebieski 1,0
- zero (N);

Moduł zasilająco - wykonawczy

PWR RL1 RL2

Niebieski 0,5

1. Wykonaj następujące podłączenie zasilania (rysunek 2).
W ramach tych połączeń realizowane jest zasilanie sterownika.

Jeżeli urządzenie opalające posiada system
automatycznej wentylacji, należy ustawić czas
wentylacji w sterowniku identyczny z czasem
wentylacji, ustawionym w urządzeniu opalającym.
2. Wykonaj następujące podłączenia niskonapięciowe (rysunek 1).
W ramach tych połączeń realizowane jest podłączenie przycisków
START i STOP w urządzeniu opalającym, pracujących jako styki
zwierne.

2.1. Opcje programowe SET

Czerwony 0,5

Aby wykonać podłączenie beznapięciowe nie
należy podłączać mostka kablowego
dostarczonego w opakowaniu foliowym wraz z
okablowaniem.

Niebieski 0,5

Jeżeli urządzenie opalające posiada system
automatycznej wentylacji, nie należy podłączać
przewodu sterującego pracą wentylatorów
(przewód czerwony).

Rozdział ten opisuje konfigurowanie ustawień sterownika
zgodnie z wymaganiami indywidualnego użytkownika.

Moduł zasilająco - wykonawczy

Czerwony 0,5

przewód niebieski 1,0
przewód czerwony 1,0

- obwód sterujący pracą lamp
(230 V, AC);
- 230 V, AC (faza zasilająca
obwody sterujące urządzenia
opalającego);
- zero (N);
- obwód sterujący pracą
wentylatorów (230 V, AC)

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

Podłączenia elektryczne - Typ B

Podłączenia elektryczne - Typ A

przewód żółty 1,0
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Aby dostać się do części SET

Instalacja sterownika polega na wykonaniu podłączeń
elektrycznych.
Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych, przeczytaj
instrukcję urządzenia opalającego, w celu dokonania
optymalnego wyboru typu podłączeń:
Typ A - podłączenie do obwodów sterujących pracą lamp i/lub
wentylatorów (230 V, AC);
Typ B - podłączenie beznapięciowe

1. Wykonaj następujące podłączenia sieciowe (rysunek 1).
W ramach tych połączeń realizowane jest zasilanie sterownika
oraz operacje wykonawcze na obwodach sterujących pracą lamp
i/lub wentylatorów.

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

Część II Ustawienia chronione

Część I Instalacja

Instalacji sterownika powinien dokonać serwisant
posiadający stosowne uprawnienia. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia i straty powstałe w wyniku
instalacji urządzenia przez nieuprawnione osoby.

przewód czarny 1,0
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Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

3. Naciśnij START pojawi się NO. Oznacza wyłączoną funkcję
stop lampy.

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

4. Naciśnij MENU aby wyjść z ustawień chronionych i zapisać
nastawę do pamięci nieulotnej.

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.
Rysunek 1. Podłączenie elektryczne - Typ A

W przypadku zmiany ustawienia zewnętrznego
stopu z “no" na "yes" wymagane jest zresetowanie
sterownika poprzez wyłączenie i włączenie zasilania.
1

Strona

I.D.E. Systemy Elektroniczne
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Buzer wewnętrzny

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01
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2.2. Liczniki - CNT.S.S

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01
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Rozdział ten opisuje sposób odczytu i kasowania liczników w jakie
wyposażony jest sterownik (z wyjątkiem liczników pracy lamp, które
opisano w części podręcznej niniejszej instrukcji)..

Liczniki pracy wentylatorów

3. Naciśnij START aby zatwierdzić nastawę.

1. Dostań się do części CNT.S.S i za pomocą Przycisków GÓRA i
DÓŁ odnajdź licznik minut zapłaconych.

4. Naciśnij MENU aby zapisać nastawę do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

3. Naciśnij START. Na wyświetlaczu pojawiło się dopełnienie
licznika w minutach.

3. Naciśnij START. Na wyświetlaczu pojawiło się dopełnienie
licznika w minutach.
4. Aby Skasować zawartość licznika naciśnij DÓŁ i START a
następnie MENU. Jeżeli nie chcesz kasować licznika naciśnij
MENU aby powrócić do STANU SPOCZYNKU.

1. Dostań się do części STAT i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź licznik energii elektrycznej.

Licznik seansów
1. Dostań się do części CNT.S.S i za pomocą Przycisków GÓRA i
DÓŁ odnajdź licznik cykli pracy.

3. Naciśnij START w sterowniku. Jeśli ZWŁOKA CZASOWA
ustawiona jest na więcej niż zero, sterownik rozpocznie
odliczanie ZWŁOKI CZASOWEJ. W czasie trwania zwłoki
czasowej istnieje możliwość włączenia urządzenia
opalającego za pomocą przycisków START, zarówno w tym
urządzeniu jak i w sterowniku.
Wyjątek stanowi przypadek, gdy zawartość
LICZNIKA LAMP 3 przekracza ustawienie
KONIEC LAMP, wówczas po naciśnięciu
START w sterowniku na wyświetlaczu,
na krótką chwilę pojawi się L.END
4. Po upływie ZWŁOKI CZASOWEJ lub gdy jej wartość ustawiona
wynosi zero, sterownik przejdzie do STANU PRACY
(zostaną włączone lampy i wentylatory). W tym stanie
sterownik odlicza czas przeznaczony na opalanie. W
STANIE PRACY istnieje możliwość chwilowego zgaszenia
lamp za pomocą przycisku STOP znajdującego się w
urządzeniu opalającym i ponownego ich zapalenia
przyciskiem START. Jeśli aktywna jest opcja LAMPY STOP,
istnieje możliwość zgaszenia lamp przez naciśnięcie
przycisku STOP w sterowniku.

Aby powrócić do zakładki Ustawienia chronione, naciśnij przycisk
STOP. Aby wyjść z trybu programowania i zapisać nowe
ustawienie w pamięci nieulotnej, naciśnij przycisk MENU lub
odczekaj 60 sekund.

Liczniki sumy utargów
1. Dostań się do części STAT i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź licznik sumy utargów.

5. Po zakończeniu STANU PRACY sterownik przejdzie do STANU
WENTYLACJI. Jeśli aktywna jest opcja WENTYLATORY
STOP możliwe jest wyłączenie wentylatorów przez
naciśnięcie przycisku STOP w sterowniku.

2. Na wyświetlaczu, na zmianę z etykietą licznika, pojawia się
cyklicznie jego zawartość wyrażona w złotówkach.
3. Naciśnij dawa razy START oraz MENU aby skasować lub
MENU aby powrócić do STANU SPOCZYNKU.

3. Aby skasować licznik naciśnij DÓŁ i START. Licznik został
skasowany.

3. Aby Skasować zawartość licznika naciśnij dwa razy START a
następnie MENU. Jeżeli nie chcesz kasować licznika naciśnij
MENU aby powrócić do STANU SPOCZYNKU.

2. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ należy ustawić żądany
CZAS PRACY urządzenia opalającego (tj. Czas
przeznaczony na opalanie).

Naciśnięcie przycisku STOP powoduje powrót do
edycji poprzedniej cyfry kodu.

3. Naciśnij dwa razy START oraz MENU aby skasować lub MENU
aby powrócić do STANU SPOCZYNKU.

2. Naciśnij START. Na wyświetlaczu pojawi się dopełnienie licznika
w minutach.

2. Na wyświetlaczu, na zmianę z etykietą licznika, pojawia się
cyklicznie jego zawartość.

3.1. Cykl pracy

Zapis nowego kodu w pamięci tymczasowej
następuje a u t o m a t y c z n i e p r z y p o n o w n y m
wprowadzeniu nowego kodu, w momencie
zatwierdzenia przyciskiem START piątego znaku.

2. Na wyświetlaczu, na zmianę z etykietą licznika, pojawia się
cyklicznie jego zawartość wyrażona w kWh.

1. Dostań się do części CNT.S.S i za pomocą Przycisków GÓRA i
DÓŁ wybierz LICZNIK PRACY LAMP który chcesz sprawdzić
lub skasować (liczniki lamp oznaczone są literą C, trzema
poziomymy liniami i cyfrą - numerem). Na wyświetlaczu, na
zmianę z symbolem pojawiać się będzie wartość licznika w
godzinach.

6. Po zakończeniu wentylacji sterownik przejdzie do STANU
SPOCZYNKU. W tym stanie sterownik jest gotowy do
ponownego uruchomienia urządzenia opalającego lub
dokonania ustawień w menu.

2.4. Udostępnianie bez kodu - SHOW

4. Naciśnij MENU aby powrócić.
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IRozdział ten opisuje czynności jakie należy wykonać w celu
włączenia urządzenia opalającego, oraz wyjaśnia istotę każdego
z kroków.

2. Naciśnij przycisk START. Na wyświetlaczu na krótką chwilę
pojawi się komunikat nEU.C. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ
wprowadź nowy kod, zatwierdzając każdą wybraną cyfrę,
naciskając przycisk START. Po wprowadzeniu piątej cyfry, na
wyświetlaczu na krótką chwilę pojawi się komunikat rEPEA. Za
pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ wprowadź ponownie nowy kod,
zatwierdzając każdą wybraną cyfrę, naciskając przycisk START.
Na wyświetlaczu na krótką chwilę pojawi się komunikat donE.

Licznik energi oraz sumy utargów oblicza swoje wskazanie
wg. wartości zadeklarowanych w części SET

Sterownik I.D.E. e1.01 jest wyposażony w 3 niezależnie
liczniki czasu pracy lamp. Licznik numer 1 jest niekasowakny.
W zakładce CNT.SS jest możliwość przeglądania i kasowania
poszczególnych liczników.
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1. Naciśnij START w sterowniku. Na wyświetlaczu pojawi się
DOMYŚLNY CZAS PRACY.*

Licznik energii elektrycznej

Liczniki czasu pracy lamp

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01
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Część III Tryb pracy

Aby zmienić kod:
1. Gdy sterownik znajduje się w trybie programowania, w zakładce
Ustawienia chronione, za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ znajdź
zakładkę Zmiana kodu. Na wyświetlaczu pojawi się C.COdE.

4. Naciśnij DÓŁ a następnie START. Właśnie znalazłeś się w
części STAT, przyciskami GÓRA i DÓŁ możesz wybierać
liczniki o których mowa w tym rozdziale.

3. Naciśnij MENU aby zapisać ustawienie do pamięci nieulotnej i
opuścić menu.

2. Na wyświetlaczu, na zmianę z etykietą licznika, pojawia się
cyklicznie jego zawartość wyrażona w godzinach.

PL

I.D.E. Systemy Elektroniczne

Aby włączyć urządzenie opalające:

3. Standardowy kod to 00000, aby go wpisać naciśnij 6 razy
START. Na wyświetlaczu pojawi się CNT.S.S.

2. Naciśnij START. Liczniki zostały skasowane

1. Dostań się do części CNT.S.S i za pomocą Przycisków GÓRA i
DÓŁ odnajdź licznik sumy zwłok czasowych.

5

2. Naciśnij START i raz DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się CODE.

1. Dostań się do części CNT.S.S i za pomocą Przycisków GÓRA i
DÓŁ odnajdź opcję CNT.

Licznik sumy zwłok czasowych

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01
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1. Naciśnij MENU i dwa razy DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się
OTHER.

Aby skasować wszystkie liczniki:

:

I.D.E. Systemy Elektroniczne

Nowe sterowniki posiadają kod producenta. W celu
uniemożliwienia dostępu do zakładki Ustawienia chronione przez
nieuprawnione osoby, zaleca się po instalacji urządzenia zmianę
kodu przez użytkownika.
Zakres nastawy:
5 cyfr
Ustawienie fabryczne:
00000
Dostępne znaki:

Ustawienia STAT

Kasowanie wszystkich liczników

4.Aby Skasować zawartość licznika naciśnij DÓŁ i START a
następnie MENU. Jeżeli nie chcesz kasować licznika naciśnij
MENU aby powrócić do STANU SPOCZYNKU.

PL

Aby dostać się do części STAT:

4.Aby Skasować zawartość licznika naciśnij DÓŁ i START a
następnie MENU. Jeżeli nie chcesz kasować licznika naciśnij
MENU aby powrócić do STANU SPOCZYNKU.

2. Na wyświetlaczu, na zmianę z etykietą licznika, pojawia się
cyklicznie jego zawartość wyrażona w godzinach.
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2.5. Zmiana kodu

2.3. Statystyka - STAT

3. Naciśnij START. Na wyświetlaczu pojawiło się dopełnienie
licznika w minutach.

1. Dostań się do części CNT.S.S i za pomocą Przycisków GÓRA i
DÓŁ odnajdź licznik pracy wentylatorów.

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

Rozdział ten opisuje sposób odczytu i kasowania liczników energii
elektrycznej i sumy utargów.

2. Na wyświetlaczu, na zmianę z etykietą licznika, pojawia się
cyklicznie jego zawartość wyrażona w godzinach.

2. Naciskając START możesz włączać i wyłączać opcję BUZER
WEWNĘTRZNY. Włączenie opcji sygnalizowane jest
wyświetleniem komunikatu YES. Jeśli opcja ta jest włączona w
określonych sytuacjach generowane są sygnały dźwiękowe.

Strona

Licznik minut zapłaconych

Aby ustawić opcję BUZER WEWNĘTRZNY:
1. Dostań się do części SET i za pomocą Przycisków GÓRA i DÓŁ
odnajdź opcję BUZER WEWNĘTRZNY. (Na wyświetlaczu
pojawi się BUZZ.0).

I.D.E. Systemy Elektroniczne

Istnieje możliwość udostępnienia liczników bez wprowadzania
kodu. Aby to uczynić należy w części SH.SEt ustawić
parametr YES w wybranych licznikach. Liczniki są
udostępnione w części CNT.S.

I.D.E. Systemy Elektroniczne

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01
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3.2. Menu podręczne

I.D.E. Systemy Elektroniczne

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

Strona
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Zwłoka czasowa

Rozdział ten opisuje podstawowe ustawienia, niezbędne do
uruchomienia sterownika I.D.E. E1.01.

ZWŁOKA CZASOWA to czas jaki przeznaczony jest na
przygotowanie się do opalania. ZWŁOKA CZASOWA jest
liczona od momentu naciśnięcia przycisku START
zatwierdzającego ustawiony czas opalania. W trakcie trwania
ZWŁOKI CZASOWEJ, możliwe jest włączenie lamp poprzez
naciśnięcie przycisku START (zarówno w sterowniku jak i w
urządzeniu opalającym). Po upływie ZWŁOKI CZASOWEJ
urządzenie opalające włączy się samoczynnie.

Ustawianie domyślnego czasu pracy.
DOMYŚLNY CZAS PRACY jest ustawieniem ułatwiającym
pracę ze starownikiem. Wartość DOMYŚLNEGO CZASU
PRACY pojawia się w momencie uruchamiania urządzenia
opalającego, po naciśnięciu przycisku START. Wartość
DOMYŚLNEGO CZASU PRACY powinna być najczęściej
sprzedawanym czasem na danym urządzeniu.
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Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

Deklaracja zgodności

Gwarancja
Warunki gwarancji

3.Typ / Type:
IDE e1.01

Dyrektywy Komisji / Council Directiwes:
73/23/EEC (LVD), 89/336/EEC

7. Naciśnij START i MENU. Wartość nastawy została zapamiętana.

PN-EN 60730-1:2002U Automatyczne regulatory elektryczne
do użytku domowego i podobnego
PN-EN 55014-1:2002 Kompatybilność elektromagnetyczna –
Wymagania dla urządzeń użytku domowego, narzędzi
elektrycznych i podobnych. Część 1: Emisja /E l e c t r o m a g n e t i c
compability – Requirements for household appliances, electric
tools and similar apparaturs. Part 1: Emission
PN-EN 55014-2:1999
Kompatybilność elektromagnetyczna –
Wymagania dla urządzeń użytku domowego, narzędzi
elektrycznych i podobnych. Część 2: Odporność /
Electromagnetic compability – Requirements for household
appliances, electric tools and similar apparaturs. Part 2: Immunity

7.I.D.E. Systemy Elektroniczne s.c., nie ponosi odpowiedzialności
za straty finansowe lub inne następstwa cywilno prawne
spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanym
urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku,
możliwych korzyści.

Część III Tryb pracy
3.1. Cykl pracy .................................................................................................................................................. 12
3.2. Menu podręczne ....................................................................................................................................... 13
3.2.1. Ustawienie domyślnego czasu pracy ........................................................................... 13
3.2.2. Zwłoka czasowa ............................................................................................................... 14
3.2.3. Wentylacja ..................................................................................................................... 15

8.Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku
stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub
zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania
w sytuacji, gdy sprzęt używany jest niezgodnie z
przeznaczeniem.

I.D.E. – Systemy Elektroniczne s.c. deklaruje z pełną
odpowiedzialnością, że wyrób do którego odnosi się niniejsza
deklaracja, jest zgodny z dokumentami odniesienia.
I.D.E. – Systemy Elektroniczne s.c. declares with full
responsibility, that the product, witch this declaration refers
to, is conformable to standards named abowe.

Gdynia, 25.10.2006

Część II Ustawienia chronione
2.1. Opcje programowe SET ................................................................................................................................... 3
2.1.1. Krok - STEP .......................................................................................................................... 3
2.1.2. Maksymalna nastawa zwłoki czasowej ................................................................................. 3
2.1.3. Maksymalny czas seansu ..................................................................................................... 4
2.1.4. Czas wentylacji ..................................................................................................................... 4
2.1.5. Cena za minutę .................................................................................................................... 4
2.1.6. Koniec lamp .......................................................................................................................... 5
2.1.7. Pobór mocy lamp .................................................................................................................. 5
2.1.8. Pobór mocy wentylatorów ................................................................................................... 5
2.1.9. Stop wentylatory ................................................................................................................. 6
2.1.10. Stop lampy .......................................................................................................................... 6
2.1.11. Zewnętrzny stop lamp E-StP .............................................................................................. 6
2.1.12. Buzer wewnętrzny ............................................................................................................... 7
2.2. Liczniki CNt.SS ............................................................................................................................................. 8
2.2.1. Licznik pracy wentylacji ................................................................................................. 8
2.2.2. Licznik sumy zwłok czasowych .................................................................................... 8
2.2.3. Licznik seansów ............................................................................................................. 8
2.2.4. Licznik minut zapłaconych ............................................................................................. 9
2.2.5. Kasowanie licznika ......................................................................................................... 9
2.2.6. Liczniki czasu pracy lamp ............................................................................................ 9
2.3. Statystyka - StAt ......................................................................................................................................... 10
2.3.1. Ustawienia StAt ............................................................................................................ 10
2.3.2. Licznik energii elektrycznej ........................................................................................ 10
2.3.3. Licznik sumy utargów ................................................................................................ 10
2.4. Udostępnianie bez kodu ............................................................................................................................. 10
2.5. Zmiana kodu .............................................................................................................................................. 11

6.Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z
przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte
gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak
np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi,
zanieczyszczeniami, zalaniami, wynikłe w procesie
nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania
wewnętrznego urządzenia.

6.Dokumenty odniesienia / Standards to witch conformity is
declared:

6. Naciśnij START i ustaw właściwą wartość czasu.

PL

Część I Instalacja

5.Sprzęt powinien zostać dostarczony do siedziby firmy lub
przekazany do transportu w oryginalnym opakowaniu. W
przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia
sprzętu podczas transportu ponosi Klient.

5.Zgodność z / Conforms with:

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01
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1.1. Podłączenie elektryczne - TYP A ...................................................................................................................... 1
1.2. Podłączenie elektryczne - TYP B ..................................................................................................................... 2

4.Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w
siedzibie firmy I.D.E.-SE, w możliwie krótkim terminie, nie
przekraczającym 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia
sprzętu do naprawy.

Urządzenie przeznaczone jest do sterowania czasem pracy
urządzenia opalającego (pracą lamp i wentylacji). Urządzenie
przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych.

I.D.E. Systemy Elektroniczne

Spis treści

3.I.D.E. Systemy Elektroniczne s.c. udziela gwarancji na okres 12
miesięcy licząc od daty sprzedaży sprzętu.

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu / Destination of the
product:

5. Naciśnij START i 3 razy DÓŁ. Na wyświetlaczu, na zmianę z
wartością nastawy będzie pojawiał się symbol WENTYLACJI.

PL

2.I.D.E. Systemy Elektroniczne s.c. gwarantuje poprawne
działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta
gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z
przeznaczeniem i warunkami techniczno eksploatacyjnymi
opisanymi w Instrukcji Obsługi.

2.Nazwa wyrobu / Name of the product:
Regulator urządzenia opalającego

4. Naciśnij START i MENU. Nastawa została zapamiętana.

Strona 11

1.Gwarancja dotyczy mikroprocesorowego sterownika urządzeń
opalających I.D.E. (model i nr seryjny określony w opisie).

1.Producent wyrobu / Producer:
I.D.E. – Systemy Elektroniczne s.c.
ul. Ujejskiego 5, 81-405 Gdynia

2. Nsciśnij START i DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się napis CODE

4. Naciśnij START i MENU. Ustawiony DOMYŚLNY CZAS PRACY
został y w pamięci nieulotnej.

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01

I.D.E. Systemy Elektroniczne

Deklaracja zgodności IDEe1.01
Declaration of Conformity IDEe1.01

4. Naciśnij dwa razy DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się SET.

3. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ ustaw DOMYŚLNY CZAS
PRACY.

Strona 10

Wentylacja

3. Jeśli kod nie był zmieniony naciśnij 6 razy START, w przeciwnym
razie wprowadź kod za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ. Na
wyświetlaczu pojawi się CNT.S.S.

3. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ, ustaw oczekiwaną wartość
zwłoki czasowej.

I.D.E. Systemy Elektroniczne

.

1. Naciśnij MENU i dwa razy DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się napis
OTHER (inne), oznaczający wejście do bardziej
zaawansowanych funkcji sterownika I.D.E. E1.01.

2. Nsciśnij START. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość
ZWŁOKI CZASOWEJ.

2. Naciśnij START. Na wyświetlaczu pojawi się DOMYŚLNY CZAS
PRACY.

Sterownik pracy solarium I.D.E. E1.01
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Czas WENTYLACJI to czas, jaki po wyłączeniu lamp
(zakończeniu seansu) pracują wentylatory. Ustawianie tego
czasu nie jest konieczne, jeśli sterownik podłączony jest do
urządzenia opalającego nowszej generacji, które posiada
automatyczną wentylację.

1. Naciśnij MENU i jeden raz DÓŁ. Na wyświetlaczu pojawi się
symbol zwłoki czasowej (minus), pojawiający się na zmianę z
wartością nastawy zwłoki czasowej.

1. Naciśnij MENU. Na wyświetlaczu pojawi się symbol lamp
pojawiające się na zmianę z nastawą DOMYŚLNEGO CZASU
PRACY.

I.D.E. Systemy Elektroniczne
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Część IV Schemat blokowy pracy i rozkładu menu sterownika

9.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową
(Ustawa z dn. 27.VII.2002, Dz. U. Nr 141 poz. 1176).

Piotr Daniel Janukiewicz

..…………………………….
osoba upoważniona
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I.D.E. Systemy Elektroniczne
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tel/fax (+48 58) 622 42 74
tel/fax (+48 58) 662 30 16
www.ide-se.com
biuro@ide-se.com
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