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Instrukcja programowania termostatu AKO-1530  
kontroluj cego temperatur  w zakresie od -50º do +350ºC  
w wodoszczelnej obudowie IP 65  
 
Elektroniczny mikroprocesorowy kontroler temperatury z wy wietlaczem LCD stosowany jest do kontroli 
temperatury w zakresie od –50 do +350ºC urz dze  generuj cych ciep o lub zimno. Wspó pracuje z 
sondami temperatury Pt 100. 
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1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
Zakres temperaturowy  -50 do +350ºC (-54,7 do +667ºF) 
Rozdzielczo  0,1ºC  
Dok adno  pomiaru ±0,5ºC 
Zakres temperatur otoczenia -30 do +60ºC 
Temperatura przechowywania -30 do +75ºC 
Napi cie zasilania 230 V ~ ±10% 50/60Hz 16,8 mA 
Maksymalna moc wej ciowa 4 VA 
Wyj cie przeka nikowe SPST, 20A, 250V~, cos =1 
Kategoria instalacji II    CEI 664 standard 4 
Podwójna izolacja pomi dzy zasilaniem, obwodem wtórnym i wyj ciem przeka nikowym 
Dost pne sondy Pt 100:                           AKO-15595 -40ºC do + 200ºC 

                         AKO-15596 -200ºC do +600ºC 
                          AKO-15599 –40ºC do +60ºC  

 
2. INSTALACJA 
Instalacja mo e by  przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany personel zgodnie z poni sz  instrukcj . 
Zobacz schemat na tabliczce znamionowej. 
Nale y zamocowa  urz dzenie za pomoc  4 do czonych rub. 
W celu zapewnienia stopnia ochrony IP 65 wej cia musz  by  wykonane w tym samym stopniu ochrony. 
Aby uzyska  prawid owy odczyt, sonda temperatury powinna by  instalowana w miejscu chroni cym 
przed wp ywem temperatur zak ócaj cych. Sond  i jej kabel nie mo na instalowa  na trasach oraz obok 
przewodów zasilaj cych i sterowniczych. 
Obwód zasilaj cy powinien by  za czany poprzez wy cznik (min. 20 A, 230V) ulokowany blisko 
termostatu. Okablowanie dla styków przeka nika oraz zasilania powinno by  wykonane przewodami 
H05W-F 2x2,5 mm² lub H05V-K 2x2,5 mm² . 

 
3.  FUNKCJE PANELU PRZEDNIEGO  

 
UP key – w trybie programowania zwi ksza warto  
wy wietlan . 
 
SET key – przyci ni cie i przytrzymanie przez 5 sekund 
powoduje wy wietlenie warto ci temperatury ustawionej.  
 

DOWN key – w trybie programowania zmniejsza 
warto  wy wietlan . 

LED ON: Sygnalizacja za czenia przeka nika. 
LED  ºC:  Wy wietlanie temperatury w ºC. 
LED  ºF:  Wy wietlanie temperatury w ºF. 

 

INSTRUKCJA OBS UGI          1530H050  



 
HANEL Firma Handlowo-Doradcza                                                                                    www.hanel-electrotechnics.com.pl 
tel./fax (056) 678 71 27                                                                                       e-mail: hanel@hanel-electrotechnics.com.pl 

 
4. USTAWIANIE I KONFIGURACJA 
 
Programowanie oraz zmiana parametrów powinny by  dokonywane przez personel, który wie jak 
dzia a system, jakie s  jego mo liwo ci oraz mo liwo ci osprz tu z nim wspó pracuj cego.  

 
4.1 Ustawianie warto ci temperatury mierzonej. 
 
Ustawienie fabryczne: 0,0 ºC 
 
- naci nij i przytrzymaj przycisk SET przez 5 sekund, wy wietli si  aktualnie ustawiona temperatura. 

- naci nij przycisk  lub   w celu ustawienia warto ci temperatury do danej wielko ci. 
- naci nij przycisk SET w celu zatwierdzenia nowej warto ci. Po tej operacji termostat wraca do   
  wy wietlania aktualnej temperatury. 
 
 

 
 
 

 

4.2 Konfiguracja parametrów 
 
Poziom 1: Parametry 

- naci nij równocze nie i przytrzymaj przyciski   +  przez 10 sekund, na wy wietlaczu pojawi   
  si  pierwszy parametr „º=”. 

- naci nij przycisk  w celu przej cia do nast pnego parametru lub przycisk  w celu przej cia  
  do poprzedniego parametru. 
- naci ni cie przycisku SET w trakcie wy wietlania parametru EP powoduje powrót do trybu wy wietlania  
  warto ci aktualnie mierzonej temperatury. 
  
Poziom 2: Warto ci 
 
- w celu wy wietlenia aktualnej warto ci danego parametru nale y go wybra  oraz nacisn  przycisk SET. 
  Po naci ni ciu przycisku SET wy wietli si  jego warto . Zmiana warto ci odbywa si  poprzez   

  przyci ni cie przycisku  lub . 
- naci ni cie przycisku SET zatwierdza now  warto . Po wykonaniu tej operacji nast puje powrót do   
  poziomu 1 (wy wietlanie parametrów). 
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UWAGA: Je eli aden z przycisków nie b dzie u ywany przez 25 sekund w ka dym z poprzednich kroków  
                termostat powróci do wy wietlania temperatury bez modyfikacji warto ci jakiegokolwiek parametru. 

 
5. OPIS PARAMETRÓW I KOMUNIKATÓW: 
 
Warto ci z kolumny „DEF” s   warto ciami fabrycznymi. 

 
PARAMETRY: 
PARA
METR 

OPIS  MIN. DEF. MAX. 

º = Wybór wy wietlania temperatury w ºC lub ºF ºC lub ºF ºF ºC ºC 
dP Wybór sposobu wy wietlania temperatury 

(off = ca kowity) (on = dziesi tny) 
 off on on 

HLS Maksymalna warto  wielko ci mierzonej 
Nie jest mo liwe ustawienie warto ci mierzonej powy ej 
warto ci tego parametru.    

ºC/ºF -50.0 349,9 349.9 

LLS Minimalna warto  wielko ci mierzonej 
Nie jest mo liwe ustawienie warto ci mierzonej poni ej 
warto ci tego parametru. 

ºC/ºF -50 - 50ºC 349,9 

dS Histereza 
Warto  temperatury mierzonej powy ej lub poni ej 
temperatury ustawionej przy której nast puje reakcja 
przeka nika. 

ºC/ºF 1,0 2,0 20,0 

CAL Kalibracja sondy 
Przyrost/spadek temperatury dodawany do temperatury 
mierzonej przez termostat  (kompensacja) 

ºC/ºF -20,0 0,0 20,0 

CHS Wybór ch odzenie/grzanie(Coo=ch odzenie)(HE=grzanie)  Coo HE HE 
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dEr Opó nienie zadzia ania  
Opó nienie zadzia ania przeka nika 

s 0 0 100 

PAd Parametry pocz tkowe 
( on=yes, ustawienie warto ci „DEF” i wyj cie z programu) 

 off off on 

trA Transfer parametrów 
(0=wy czony) (SEn=wysy anie) (rEC=otrzymywanie) 

 SEn 0 rEC 

nUB Adres do komunikacji z urz dzeniami  0 0 99 
Uer Wersja programu (informacja)     
EP Wyj cie z trybu programowania     

 
KOMUNIKATY: 

AH Temperatura odczytywana przez sond  przekracza warto  ustawion  parametru HLS. 
AL Temperatura odczytywana przez sond  jest ni sza od ustawionej warto ci parametru LLS. 
E1 Awaria sondy (przerwa w obwodzie, zwarcie, temperatura >350ºC lub temperatura < -50ºC 
EE Uszkodzenie pami ci 

 
6. SPOSOBY PRACY: 

 
Ch odzenie (CHS=Coo)            Grzanie (CHS=HE)  

 
 
7. KONSERWACJA: 
 
Przedni  powierzchni  nale y czy ci  mi kk  tkanin  , wod  z myd em. Nie u ywa  detergentów 
cieraj cych, benzyn, alkoholi lub rozpuszczalników. 

 
8. UWAGI: 
 
Dla zapewnienia poprawnej pracy termostatu do pomiaru temperatury powinny by  u ywane tylko sondy  
Pt 100. 
Dost pne s  kable przed u aj ce dla sond (nr katalogowy AKO – 15586). 

 


