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Kap 1. - Introduktion

PLUS 200DATALOGGER

KAPITEL 1: INTRODUKTION
GENERELT

1.1

PLUS200 serien er designet til kontrol og logning af køle- og frysesystemer.
PLUS200 HP2 DATALOGGER gør brugeren i stand til at styre alle nødvendige
komponenter i et 1-faset system op til 2 HK, med naturlig, hot-gas- eller elektrisk
afrimning. Der er mulighed for styring af lys, ligesom der er indgange for dørkontakt, mand
i rum alarm samt f. eks. højtrykspressostat..
PLUS200 HP1-CR DATALOGGER gør brugeren i stand til at styre alle nødvendige
komponenter i et 1-faset system op til 1 HK, med naturlig, hot-gas- eller elektrisk
afrimning. Der er mulighed for styring af lys, ligesom der er indgange for dørkontakt, mand
i rum alarm samt f. eks. højtrykspressostat..
ABS boksen er enkel at installere og kan let vægmonteres. Kapslingsklasse IP65.
Alle elektroniske styringer i PLUS200 serien kan tilsluttes en DATA PRINTER (ekstra
tilbehør) til udprintning af de loggede temperaturer.

PRODUKT ID KODER

1.2

PLUS200 HP2 DATALOGGER

Styring for 1-fasede kondensatoraggregater, max 2 HK, statisk eller ventilatorkølet.

PLUS200 HP1-CR DATALOGGER

Styring for 1-fasede kondensatoraggregater, max 1 HK, statisk eller ventilatorkølet.
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PLUS 200DATALOGGER

DIMENSIONER

1.3

IDENTIFIKATIONS DATA

1.4

Enheden beskrevet i denne manual har en ID plade med alle relevante oplysninger:
• Producent navn
• Kode og model
• Serienummer
• IP klasse
• Strømforsyning
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Kap. 2 - Installation

PLUS 200DATALOGGER

KAPITEL 2: INSTALLATION
2.1

VIGTIGE INFORMATIONER TIL INSTALLATØREN

1. Installer kun styringen steder hvor krav til kapslingsklassen kan overholdes og vær
opmærksom på ikke at ødelægge ABS boksen når der bores huller for kabler o. lign.
2. Anvend separate kabler til følere (rum- og fordamper) og strømforsyning.
3. Monter gerne en sikring før styringen.
4. Alle kabler skal være godkendt til det relevante strømniveau.
5. Hvis det er nødvendigt at forlænge følerne (rum- og fordamper), skal der anvendes et
kabel med et tværsnit på mindst 1 mm2.

MONTERINGS KIT

2.2

Følgende dele følger med den elektroniske PLUS 200DATALOGGER :
• 3 pakninger, til placering mellem befæstigelsesskruerne og bagpanelet på ABS boksen
• 2 temperatur følere.
• 1 brugermanual.

Side 6
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Kap. 2 - Installation

PLUS 200DATALOGGER

INSTALLERING AF STYRINGEN

2.3

Fig. 1: Fjern de 4 skruer på frontpanelet.

Fig. 2: Afmonter J2 stikket der forbinder de to
elektroniske enheder med hinanden via
fladkablet.

Fig. 3: Anvend de 3 tre eksisterende huller til montering af styringen
på væggen. Anvend en gummipakning (medfølger) mellem hver
skrue og bagpanelet på ABS boksen.

Tilslut de elektriske forbindelser som vist i eldiagrammet for den aktuelle model.
Anvend PG forskruninger for at opretholde kapslingsklassen og samtidig sikre en
stabil ledningsaflastning.
Før lederne indvendig i styringen så omhyggeligt som muligt: Vær særdeles
opmærksom på at adskille strømførende ledninger fra signal ledninger. Anvend strips for at holde
lederne på plads.

(

Fig. 4: Monter J2 stikket igen og skru frontpanelet på igen. Kontroller at alle
ledninger og pakningen sidder korrekt i boksen.
Sæt spænding (230 V) til styringen og den er klar til brug.

Vær meget forsigtig med ikke at overspænde de 4 skruer til frontpanelet, da dette
kan beskadige boksen og muligvis forårsage at de 6 trykknapper ikke fungerer
optimalt.
Afmonter aldrig frontpanelet uden at afbryde strømforsyningen først.
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Kap. 3 - Funktionalitet

KAPITEL 3: FUNKTIONER
3.1
-

FUNKTIONER STYRET AF PLUS200 DATALOGGEREN

Visning og justering af temperaturen i køle/fryserummet
Visning af fordamperoverfladetemperaturen
System-kontrol aktivering/deaktivering
System-alarmer (føler-fejl, minimum og maksimum temperatur-alarmer, kompressor
stop)
Kontrol af fordamper-ventilator
Automatisk og manuel afrimning (naturlig, elvarme, hot-gas)
Direkte kontrol af kompressorer op til 2 HK (1 HK for PLUS200 HP1-CR version)
Lys i rummet, via panelet eller dørkontakt
Mulighed for real time afrimning
Alarm-relæ
Logning af rumtemperaturen og temperaturalarmer (op til 1 år).
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PLUS 200DATALOGGER

KAPITEL 4: TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA

4.1

Strømforsyning
230 V~ ± 10% 50Hz
~ 7 VA

Spænding
Max effekt
Betingelser for køle/fryserum
Arbejdstemperatur

-10 - +60°C

Opbevaringstemperatur

-30 - +70°C

Relativ fugtighed

Mindre end 90%

Generel karakteristik
Anvendelig type af føler

NTC 10K 1%

Opløsning

1°C

Føler præcision

± 0.5°C

Måleområde for føler

-45…+45°C

PLUS200 HP2 DATALOGGER – max belastning (230 V AC)
Kompressor

1500W (AC3)

Afrimningsvarmelegeme/er

3000W (AC1)

Ventilatorer

500W (AC3)

Rumlys

800W (AC1)

Alarm-kontakt (potentialefri kontakt)

100W

PLUS200 HP1-CR DATALOGGER - max belastning (230VAC)
Kompressor (potentialefri kontaktsæt)

750W (AC3)

Afrimningsvarmelegeme/er (potentialefri kontakt)

800W (AC1)

Ventilatorer (potentialefri kontaktsæt)

500W (AC3)

Rumlys (potentialefri kontaktsæt)

800W (AC1)

Alarm-kontakt

100W

Oplysninger om dimensioner
Dimensioner

19.3cm x 7.9cm x 20.3cm (HxDxL)

Oplysninger om datalogning
Max. antal datalogninger uden overskrivning

67584 = Ca. hvert 7 minut i et år

Kapslingsklasse / mekanisk karakteristik
Kapslingsklasse for boks

IP65

Materiale

ABS (selvslukkende)

Type af isolering

Klasse II

v. 03.05.b
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Kap. 4 – Tekniske data

PLUS 200DATALOGGER

GARANTI

4.2

PLUS 200 elektronisk styring er dækket af 12-måneders garanti mod alle fabrikations fejl,
gældende fra leveringstidspunktet. Hvis fejlen skyldes indgreb, stød/slag eller fejlagtig
installation bortfalder garantien. Det anbefales på det kraftigste at installatøren følger alle
instruktioner/informationer for enheden som beskrevet i denne manual.

ADVARSEL !
Enhver ændring af ledningssystemet (internt) eller af de interne komponenter
ligesom en defekt forårsaget af fejlagtig installation vil forårsage at garantien
bortfalder øjeblikkeligt

)
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FK Teknik A/S fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl forårsaget af
ukorrekt oversættelse eller eventuelt forkert print af denne manual.
PEGO S.r.l. beholder sig retten til at modificere produktet hvis nødvendigt.
Eventuelle nye manualer erstatter alle tidligere udgaver.
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Kap. 5 - Programmering

PLUS 200DATALOGGER

KAPITEL 5: PROGRAMMERING
BESKRIVELSE AF LCD DISPLAYET

n

5.1

o pqr s

1. Visning af indeværende måned (tidligere måneder vises også).
I “datalogning” mode, vises kun valgte måned (anvend pil op og pil ned for at skifte
mellem månederne).
2. Information i “søgnings” mode: Fremhæves når enten måned, dag eller time vælges
(relevant indikator vil blinke - MDH).
3. Søgning af gemte temperaturlogninger.
4. Søgning af tidligere viste alarmer (A1).
5. Advarsel viser at den viste temperatur har forårsaget en alarm (A2).
6. Datalogning i gang (int≠0). Lyser når data bliver gemt (R).

v. 03.05.b
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Kap. 5 - Programmering

PLUS 200DATALOGGER

TASTER

5.2

1. Tast
2. Tast

n

o

p

q

r

s

DATA DISPLAY (holdes inde i 5 sek. hvorefter gemte data bliver vist)
PIL OP / AFSTILLING AF BUZZER (holdes inde i 5 sek. sammen med

tast 1 hvorefter gemte alarmer vises)
3. Tast

STAND BY (systemet stopper, visning af temperaturen vil blinke)

4. Tast

SETPUNKT rumtemperatur

5. Tast

PIL NED / MANUEL AFRIMNING

6. Tast

RUMLYS

Side 12
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PLUS 200DATALOGGER

LCD DISPLAY

n

5.3

o
p

q r

s tuv w

1. Rumtemperatur / parametre
2. Fordamper-overflade-temperatur / aktuel dag i måneden (se tEu indstillingen i
Niveau 1 programmeringen) / parametre (under programmering)
3. Aktuel tid / dato–programmering af real time afrimninger
4. Programmering (indikerer at styringen bliver programmeret)
5. Kompressor i drift
6. Afrimning
7. Ventilatorer
8. Lys
9. Alarm
10. Stand-by (blinker i stand-by: udgange deaktiveres)
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Kap. 5 - Programmering

GENERELLE FUKTIONER

5.4

For sikkerhedens skyld og for at lette installatørens arbejde, er PLUS 200
DATALOGGEREN udstyret med 2 programmeringsniveauer; Det første niveau (Bruger)
anvendes til at ændre de mest anvendte parametre. Det andet niveau (Installatør)
anvendes til at ændre mere specielle parametre.
Det er ikke muligt at få adgang til andet niveau (installatør) direkte fra niveau 1 (bruger):
Programmering skal afsluttes først.

NØGLESYMBOLER

5.5

• (t) OP tasten

anvendes til at øge værdien og til afstilling af alarmer.

• (u) NED tasten

anvendes til at mindske værdien og til start af manuel afrimning.

INDTASTNING OG VISNING AF SETPUNKT

5.6

1. Tryk på SETPUNKT tasten
2. Hold SETPUNKT tasten

for at vise det aktuelle setpunkt (rumtemperatur)
nede og tryk på (t) eller (u) tasterne for at ændre

SETPUNKTET.
Slip SETPUNKT tasten
for at vende tilbage til visning af den aktuelle rumtemperatur:
Det nye setpunkt vil blive gemt automatisk.
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PLUS 200DATALOGGER

NIVEAU 1 PROGRAMMERING (Bruger niveau)

5.7

Adgang til niveau 1:
1. Tryk på (t) og (u) tasterne samtidigt i nogle få sekunder indtil det første
programparameter vises i displayet.
2. Slip (t) og (u) tasterne.
3. Vælg det ønskede programparameter med (t) eller (u) tasterne.
4. Når det ønskede programparameter er valgt er det muligt at:
• vise indstillingen ved at trykke på SETPUNKT
• ændre indstillingen ved samtidig at trykke på SETPUNKT og (t) eller (u) tasten.
Når den ønskede værdi er valgt kan programmeringen forlades ved at trykke på (t) og
(u) tasterne samtidig, i nogle få sekunder.
5. De nye værdier gemmes automatisk når menuen forlades.

v. 03.05.b
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PLUS 200DATALOGGER

5.8

LISTE MED NIVEAU 1 PARAMETRE (Bruger niveau)

PARAMETER

FORKLARING

r0

Temperatur-differens i forhold til SETPUNKTET

d0

Afrimningsinterval (timer)
Afrimnings slut-temperatur.
Afrimning foretages ikke hvis temperaturen målt med
fordamperføleren er større end d2
(ved defekt føler er afrimningen tidsstyret)
Max. afrimningsvarighed (minutter)
Dryptid (minutter)
Efter en afrimning kører kompressor og fordamperventilator
ikke i tiden d7, afrimningslampen på frontpanelet blinker
Fordamperventilator pause efter en afrimning (minutter)
Fordamperventilatoren vil ikke køre i tiden F5 efter dryptid.
Tiden begynder efter evt. dryptid. Hvis der ikke er valgt
dryptid vil fordamperventilatoren køre med det samme efter
en afrimning, hvis F5=0.
Minimum temperatur-alarm
Definering af minimumstemperatur i rummet. Hvis
temperaturen kommer under værdien A1 udløses alarmen:
Alarmlampen vil blinke, vist temperatur vil blinke og
alarmsignalet vil lyde for at indikere problemet.
Maximum temperatur-alarm
Definering af maximumtemperatur i rummet. Hvis
temperaturen kommer over værdien A2 udløses alarmen:
Alarmlampen vil blinke, vist temperatur vil blinke og
alarmsignalet vil lyde for at indikere problemet.

d2
d3
d7

F5

A1

A2

tEu

Fordamperføler temperatur / dag og dato

dFr

Aktivering af “real time” afrimning
Med d0=0 og dFr=1 er det muligt at sætte 6 tidspunkter i
løbet af et døgn for start af afrimning. Tidspunkterne
indtastes i parametrene dF1…dF6

dF1…dF6

Side 16

Programmering af afrimningstider
Der kan indtastes 6 tidspunkter

MANUAL

VÆRDI

FABRIKSINDSTIL.

1 - 10 °C

2°C

0 - 24 timer

4 timer

-35 - +45 °C

10°C

1 - 240 min

25 min

0 - 10 min

0 min

0 - 10 min

0 min

-

-45°C

-

+45°C

0 = aktuel dag
vises på LCD
displayet
1=
fordamperføler
temperatur vises
på LCD displayet
(hvis dE =1 vises
intet)

0

0 = Ikke aktiv
1 = Aktiv

0

00:00:00 23:50:00

--
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PLUS 200DATALOGGER

NIVEAU 2 PROGRAMMERING (Installatør niveau)

5.9

Adgang til niveau 2: Tryk på (t) og (u) tasterne samtidig med LYS tasten i nogle få
sekunder.
Når det første programparameter vises i displayet, går systemet automatisk i stand-by.
1. Vælg det ønskede programparameter med (t) eller (u) tasterne.
Når det ønskede programparameter er valgt er det muligt at:
2. Vise indstillingen ved at trykke på SETPUNKT.
3. Ændre indstillingen ved samtidig at trykke på SETPUNKT og (t) eller (u) tasterne.
4. Når den ønskede værdi er valgt kan programmeringen forlades ved at trykke på (t) og
(u) tasterne samtidig, i nogle få sekunder.
5. De nye værdier gemmes automatisk når menuen forlades.
6. Tryk på STAND-BY

tasten for at aktivere styringen igen.

LISTE MED NIVEAU 2 PARAMETRE (Installatør niveau)
PARAMETER

FORKLARING

AC

Dør-kontakt status

F3

Ventilator-status når kompressor er
OFF

F4

Ventilator i forbindelse med afrimning

dE

Valg af fordamper-føler
Hvis fordamperføler fravælges afrimes der
efter en cyklus valgt i d0: Afrimningen
stopper når et ekstern signal giver et input
på INP2 eller når tiden d3 udløber.

dC

Input-status for fjernstyret afrimning

d1

Afrimningstype
(ved naturlig afrimning sættes F4 = 0)

Ad
Ald
C1
CAL
Pc

doC

Netværks-adresse ved forbindelse til
TeleWIN supervisior system
Minimum og maksimum temperatur
Forsinkelse af alarmsignaler
Minimums tid mellem kompressor stop
og start
Kalibrering af rumføler
Kompressor kontakt status
Kompressor køretid i forbindelse med
dørkontakt: Når døren åbnes stopper
fordamperventilatoren og kompressoren vil
køre i tiden doC, hvorefter den stopper.

v. 03.05.b
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VÆRDI

0= NO
1= NC
0 = Ventilator kører konstant
1 = Ventilator stoppet
0 = Ventilator kører under
afrimning
1 = Ventilator kører ikke
under afrimning
0 = Fordamperføler anvendes
1 = Fordamperføler anvendes
ikke
0 = NO
1 = NC
1= Hot gas
0= Varmelegeme/naturlig
afrimning

5.10
FABRIKSINDSTIL.

0
1

1

0

0
0

0 - 31

0

1…240 min

120 min

0…15 min

0 min

-10…+10

0

0 = NO
1 = NC

0

0…5 minutes

0
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Fst

Fordamperventilator stop temperatur
Fordamperventilatoren vil stoppe hvis
temperaturen målt med fordamperføleren
er større end denne værdi.

tA

NO – NC alarm relæ

rA

Alarmrelæ eller dørkantvarme

in2

Mand i rum alarm
Vælg om input INP2 skal være “slut på
fjernstyret afrimning” eller ”mand i rum
alarm” (Kontakt NC).

int

Temperatur lognings interval: Sæt
intervallet mellem gemte logninger.

dMY

Måned, dag, år indstilling

hMS

Justering af ur

0=Aktiveres når alarmen er
ON = NO
1=Deaktiveres når alarmen er
ON = NC
0=Alarm relæ
1=Aktivering af dørkantvarme

+45°C

1

0

0 = Slut på fjernstyret
afrimning
1 = mand i rum alarm

0

0…60 minutter
hvis int = 0 ingen temperatur
logninger

0

dd-mm-åå

-

Timer - Min - Sek

-

LOGGEDE DATA

5.11

)

-45…+45°C

For at sætte logningen igang skal int være forskellig fra 0

Loggede data foretages efter et interval bestemt af parameter int.
Følgende værdier gemmes:
1- Rumtemperaturen.
2- Min. eller max. temperatur-alarmer
Hvis dato eller tid sættes frem vil alle gemte værdier der ligger efter den “nye” dato/tid blive slettet.
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PLUS 200DATALOGGER

VISNING AF LOGGEDE DATA

5.12

For at se de loggede data, idet der refereres til beskrivelsen af frontpanel i sektion 5.2:

1. Tryk på tast

i 5 sekunder. Området med månederne vil blinke.

2. Anvend OP (t) og NED (u) tasterne til at vælge den ønskede måned.
3. Tryk på tast

for at vælge måned. Området med dato vil blinke.

4. Anvend (t) og (u) tasterne til at vælge den ønskede dato.
5. Tryk på tast

for at vælge dato.

Første gemte temperatur for den valgte dag vises.
6. Anvend (t) og (u) tasterne for at se de øvrige loggede temperaturer. Hvis en gemt
værdi har forårsaget en minimum eller maksimum temperatur alarm, vil A2 området lyse.
Hvis der ikke er nogle gemte data for den valgte dag, viser LCD displayet de næste gemte
data.
7. Tryk på tast

i 5 sekunder for at vende tilbage til standard visning.

VISNING AF ALARMER

5.13

For at se gemte alarmer, idet der refereres til beskrivelsen af frontpanel i sektion 5.2 side
12:

1. Tryk samtidig på tast

og (t) tasten i 5 sekunder. Området A1 vil blinke.

2. Vælg måned og dato som beskrevet ovenfor i punkt 1-5 (visning af loggede data).
Første gemte alarm for den valgte dato vises.
3. Anvend (t) og (u) tasterne for at se de øvrige alarmer. Hvis der ikke er nogle gemte
alarmer for den valgte dag, viser LCD displayet de næste gemte alarmer.
4. Tryk på tast

i 5 sekunder for at vende tilbage til standard visning.

v. 03.05.b
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PLUS 200DATALOGGER

UDPRINTNING AF LOGGEDE DATA OG ALARMER

5.14

1. Forbind printeren til RS232 stikket på undersiden af panelet.
2. Tryk på tast

i 5 sek. – tryk 2 gange på

3. Tryk på SET tasten
4. Vælg start måned med OP og NED tasterne - tryk på
4. Vælg start dato med OP og NED tasterne - tryk på
5. Vælg slut måned med OP og NED tasterne – tryk på
6. Vælg slut dato med OP og NED tasterne.
7. Tryk på SET tasten

5.15

for at starte print af data.

IDRIFTSÆTNING AF PLUS 200 DATALOGGEREN

Efter tilslutning af spænding (230 V AC); vil displayet bippe med det samme og alle
symboler vil være synlige i nogle få sekunder.

KOMPRESSOR START/STOP

5.16

PLUS 200 DATALOGGEREN aktiverer kompressoren når rumtemperaturen overskrider
setpunktet + den valgte differens (r0); og deaktiverer kompressoren når rumtemperaturen
kommer under det valgte setpunkt..
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PLUS 200DATALOGGER

MANUEL AFRIMNING

For at starte en manuel afrimning trykkes på tasten

5.17

. Afrimningen begynder ikke hvis

temperaturen målt med fordamperføleren er højere end den indstillede afrimnings-sluttemperatur (d2). Afrimningen slutter når temperaturen (d2) eller tiden (d3) opnås.

HOT GAS AFRIMNING

5.18

Sæt parameter d1 =1 .
Kompressor- og afrimningsrelæet er trukket under afrimningen.
For at sikre problemfri drift må installatøren anvende afrimningsrelæet til: At åbne for
hotgas magnetventilen og samtidig lukke for væske magnetventilen.
For kapillarrørssystemer (uden termostatisk ekspansionsventil) er det kun nødvendigt at
afrimningsrelæet åbner for hotgas magnetventilen.

ÆNDRING AF TID/DATO

5.19

Dato og tid kan ændres som beskrevet i proceduren i sektion 5.9 + 5.10 side 18 i denne
manual. Med parametrene dMY og hMS
Ændringerne må foretages med parameter int=0 (temperatur-lognings-intervallet).
Hvis dato eller tid sættes frem vil alle gemte værdier der ligger efter den “nye” dato/tid blive
slettet.
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Kap. 6 – Ekstra tilbehør

PLUS 200DATALOGGER

KAPITEL 6: EKSTRA TILBEHØR
DATA PRINTER PLUS

6.1

For at forbinde DATA PRINTER PLUS tilslut det 5-polede kabel (medfølger Data Printer
Plusprinter) mellem printeren og DATALOGGER PLUS.
Kablet forsyner printeren med den nødvendige spænding og elektroniske signaler.

DATA PRINTER PLUS

6.2

TELEWIN STYRINGS- OG OVERVÅGNINGSSYSTEM

For forbindelse/opsætning af TELEWIN styrings- og overvågningssystem se appendix
(side 29) i denne manual efter justering af JUMPERS 1 – 3 som beskrevet i sektion 6.3 på
side 23.

TELEWIN
system

Side 22
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Kap. 6 – Ekstra tilbehør

PLUS 200DATALOGGER

ÆNDRING TIL TELEWIN SYSTEM

6.3

Fig. 1: Fjern de 4 skruer på frontpanelet.
J2 CONNECTOR

Fig. 2: Afmonter J2 stikket der forbinder de to
elektroniske enheder med hinanden via
fladkablet.

Fig. 3: Fjern de 6 skruer og fjern CPU kortet fra fronten som vist.

Fig. 4: Fjern jumperne fra J1, J2, J3.

Fig. 5: Monter jumperne i J1, J2, J3, idet der skiftes position fra 2-3 til 1-2.

)

Monter aldrig JUMPERNE J1-2-3 på nogen anden måde:
Alle på 1-2 eller alle på 2-3.

v. 03.05.b
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Kap. 7 - Fejlfinding

PLUS 200DATALOGGER

KAPITEL 7: FEJLFINDING
FEJLFINDING

7.1

I tilfælde af fejl vil PLUS200 DATALOGGER systemet advare operatøren ved at vise alarmkoder
og samtidig vil buzzeren give et akustisk signal. Displayet vil vise en af følgende fejlmuligheder.
ALARM KODE
E0

E1

E2
E5
E6

E7
E8
E9

Ec

Temperaturer
på displayet
blinker

Side 24

MULIG ÅRSAG

LØSNING

• Check at føleren er forbundet
rigtigt
Fejl på rumføleren
• Hvis problemet fortsætter: udskift
føleren
• Check at føleren er forbundet
rigtigt
Fejl på fordamperføleren
(I dette tilfælde vil afrimningen blive styret af tiden d3) • Hvis problemet fortsætter: udskift
føleren
Eeprom alarm
En EEPROM hukommelses alarm er registreret
• Sluk og tænd igen for styringen
(Alle udgange deaktiveres, undtaget dog
alarmudgangen)
Data alarm; Styringen gemmer ikke data.
• Kontakt installatøren
Fladt batteri alarm; Styringen vil fungere i yderligere
mindst 20 dage, hvorefter en strømafbrydelse af
• Udskift batteriet (type: CR2032)
styringen vil resultere i at real time uret ikke længere
virker (Tidligere gemte data slettes dog ikke)
• Sluk og tænd igen for styringen;
Dag/måned/år alarm
De “gamle” data for dato, dag,
Datokoden for dag/måned/år er sat frem
måned og år vil blive genindlæst
Mand i rum alarm
• Reset ”hjælp” knappen i rummet
”Hjælp” knappen i rummet er blevet påvirket.
Printer fejl alarm
• Kontroller printer forbindelsen
Kompressor beskyttelses fejl – indgang aktiveret
(f.eks. termisk beskyttelse eller højtrykspressostat)
(Alle udgange deaktiveres, undtaget dog
alarmudgangen)

• Kontroller at kompressoren kører
normalt
• Kontroller kompressorens strømforbrug
• Hvis problemet fortsætter: kontakt
installatøren

•
Minimum eller maksimum temperatur alarm.
Temperaturen i rummet er under eller over
•
henholdsvis min. eller max. temperatur alarm indstillingerne (se parametre A1 og A2, bruger niveau,side
16)

MANUAL

Kontroller at kompressoren kører
normalt.
Rumføleren registrerer ikke den
korrekte
temperatur
eller
start/stop kontrollen af kompressoren virker ikke.
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Deklarationer / eldiagrammer

PLUS 200DATALOGGER

DEKLARATIONER / ELDIAGRAMMER
EC DECLARATION OF CONFORMITY

A.1

COSTRUTTORE / MANUFACTURER
PEGO SRL
Via Piacentina,6b
45030 Occhiobello (RO) - ITALY

-

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT NAME
MOD.:

PLUS 200 HP2 DATALOGGER - PLUS 200 HP1 CR DATALOGGER

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE CE/THE PRODUCT IS IN
CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING EUROPEAN
DIRECTIVES:
73/23 CEE
73/23 EEC

Direttiva del Consiglio per l’unificazione delle normative dei Paesi CEE relativa al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione e
successive modificazioni
EC Directive on unification of laws of the Member States relating to electrical equipment
employed within certain voltage limits and subsequent amendments

89/336 CEE Direttiva del Consiglio per l’unificazione delle normative dei Paesi CEE relativa
alla compatibilità elettromagnetica e successive modificazioni
89/336 EEC EC Directive on unification of the laws of the Member States relating to electro-magnetic
compatibility and subsequent amendments
93/68 CEE

Direttiva del consiglio per la marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro talunni limiti di tensione.

93/68 CEE

EC Directive on marking of electrical materials to be used within such voltage limits with the
EC logo.

LA CONFORMITA’ PRESCRITTA DALLE DIRETTIVE E’ GARANTITA DALL’
ADEMPIMENTO A TUTTI GLI EFFETTI DELLE SEGUENTI NORME:
CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THIS DIRECTIVE IS TESTIFIED BY
COMPLETE ADHERENCE TO THE FOLLOWING STANDARDS:
NORME ARMONIZZATE / HARMONIZED EUROPEAN STANDARDS

EN 50081–1 EN 50082–1 EN 60335 – 1
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PLUS 200DATALOGGER

PLUS 200 HP2 ELDIAGRAM OVER TILSLUTNING

Side 26
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A.2

Deklarationer / eldiagrammer

PLUS 200DATALOGGER

PLUS 200 HP1-CR ELDIAGRAM

A.3
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Deklarationer / eldiagrammer

PLUS 200 HP1-CR ELDIAGRAM MED TILSLUTNINGER

Side 28
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A.4

Deklarationer / eldiagrammer

A.5

PLUS 200DATALOGGER

TELEWIN NETVÆRK (ELDIAGRAM OVER TILSLUTNING

FØR TILSLUTNING TIL TELEWIN FUNKTIONEN –
HUSK AT ÆNDRE JUMPERE SOM VIST I KAP. 6, SIDE 23.
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PEGO S.r.l.
Via Piacentina, 6/b
45030 OCCHIOBELLO –ROVIGOTel : 0425 762906
Fax: 0425 762905
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Side 32

Forhandler:
FK TEKNIK A/S
Michael Drewsens Vej 4
8270 Højbjerg
Tlf.: 86291800
Fax. 86293400
www.fkteknik.dk
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