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Instrukcja konfiguracji    PL 





Opis opcji konfiguracji:  
 
Temperatura 0-10V. Opcja ta pozwala na regulację 0-10V pracy wentylatora.   
 
Temperatura On-Off . Opcja ta pozwala na sterowanie temperaturą przy pomocy przełącznika 
on/off podłączonego do 5-stopniowego regulatora prędkości. 
 
Przekaźnik ciśnienia PTH. Opcja ta pozawala na utrzymanie stałego poziomu ciśnienia w 
systemie wentylacji/kanale. 
 
Wilgotność. Opcja ta pozwala na uruchomienie wentylacji  w celu utrzymania danego poziomu 
wilgotności.  
CO2. Opcja ta pozwala na uruchomienie wentylacji  w celu utrzymania danego poziomu Co2 w 
pomieszczeniu.  
 
CO2 + temp 0-10V. Opcja ta pozwala na uruchomienie wentylacji  przy danym poziomie CO2 
lub/i temperatury w pomieszczeniu. (W przypadku nadmiernego wzrostu poziomu  CO2 lub 
temperatury, sygnał wyjściowy zostanie zwiększony).  
 
Zresetuj sterownik 
 
Uwaga! Istnieje możliwość podłączenia czujnika PIR zgodnie z opcjami konfiguracji 01 – 09. 
Czujnik PIR będzie przełączał się pomiędzy dwiema wartościami zadanymi. Pozwala to na 
oszczędzanie energii w przypadku braku obecności ludzi w pomieszczeniu. Czujnik PIR należy 
podłączyć do zacisków 20 i 21.  
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Przy pierwszym podłączaniu sterownika do źródła zasilania, należy wybrać funkcję sterownika. Następnie, 
należy dostosować parametry pracy, tak by odpowiadały standardowym ustawieniom. Kolejnej szybkiej 
konfiguracji można dokonać poprzez zresetowanie urządzenia. (D4).  
 
MultiController opcje wyboru:  Sygnał wyjściowy:    
01 Temperatura   Sygnał wyjściowy 0-10V    
02 Temperatura 1 element grzewczy:  1 sygnał pulsacyjny 0/10V    
03 Temperature 2 elementy grzewcze:  2 sygnał pulsacyjny0/10V    
04 Temperatura on/off  Przekaźnik  
05 Stały przepływ  Sygnał wyjściowy 0-10V   
06 Stałe ciśnienie  Sygnał wyjściowy 0-10V 
07 Stała wilgotność  Sygnał wyjściowy 0-10V 
08 Stały poziomCO2   Sygnał wyjściowy 0-10V 
09 CO2 +Temp   Sygnał wyjściowy 0-10V   
10 Temp + Temp   Sygnał wyjściowy 0-10V   

Default  password:   5550 3 



Konfiguracja sterownika dlaTemp 0-10V 
 
Podczas pierwszej konfiguracji, wybierz funkcję 01 temperatura 0-10V.  
1. Wybierz menu. 
2. Poprzez wciśnięcie strzałki w dół, wybierz C User. 
3. Naciśnij enter. 
4. Poprzez wciśnięcie strzałki w dół, wybierz C1 Regulator1 Norm Setpoint  
5. Naciśnij enter. 
6. Następnie, poprzez wciśnięcie strzałki do góry i w dół, zmień wartość temp. °C, co pozwoli na 

zwiększenie lub zmniejszenie danej wartości.  
7. Zatwierdź wciskając enter. 
8. Powrót do głównego menu możliwy jest po jednym naciśnięciu  
9. Poprzez wciśnięcie strzałki w dół, wybierz E Service 
10. Naciśnij enter. 
11. Poprzez wciśnięcie strzałki w górę, wprowadź kod 5550       i zatwierdź wybór naciskając eneter        

w celu ustawienia numerów. 
12. Z poziomu menu serwisowego, wybierz E2 Reg1 direction        używając w tym celu przycisku 

strzałki w dół. 
13. Naciśnij enter. 
14. Wybierz inverted   używając w tym celu przycisku strzałki w górę. 
15. Zatwierdź wciskając enter. 
16. Dwukrotnie naciśnij esc aby wyjść z menu, sterownik jest teraz gotowy do pracy. 

Wartość zadana = wartość przy której rozpocznie się wyciąg 
powietrza przez urządzenie za pośrednictwem funkcji on/off lub dzięki 
zmiennej mocy sygnału wyjściowego 0-10volt. 

Zachowanie sterownika: 
 
Temp. 0-10V ; 
Po przekroczeniu przez temperaturę wartości zadanej, napięcie zacznie wzrastać w miarę wzrostu 
temperatury,  sterownik podwyższy napięcie sygnału wyjściowego i nastąpi zwiększenie prędkości 
obrotowej wentylatora. Jeśli temperatura już nie wzrasta, lecz wciąż utrzymuje się powyżej wartości 
zadanej, napięcie sygnału wyjściowego pozostanie niezmienne, aż do zrównania się temperatury z 
wartością zadaną.  
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Schemat na stronie 12  



Hasło fabryczne:   5550 

Konfiguracja sterownika dla Temp on/off 
 
Przy pierwszym uruchomieniu, wybierz funkcję 01 temperatura 0-10V.  
1. Wybierz menu. 
2. Poprzez wciśnięcie strzałki w dół, wybierz C User. 
3. Naciśnij enter. 
4. Poprzez wciśnięcie strzałki w dół, wybierz C1 Regulator1 Norm Setpoint.  
5. Naciśnij enter. 
6. Następnie, poprzez wciśnięcie strzałki do góry i w dół, zmień wartość temp. °C, co pozwoli na 

zwiększenie lub zmniejszenie danej wartości.  
7. Zatwierdź wciskając enter  
8. Powrót do głównego menu możliwy jest po jednym naciśnięciu przycisku esc. 
9. Poprzez wciśnięcie strzałki w dół, wybierz  E Service.  
10. Naciśnij enter. 
11. Poprzez wciśnięcie strzałki w górę, wprowadź kod 5550       i zatwierdź wybór naciskając eneter        

w celu ustawienia numerów. 
12. Z poziomu menu serwisowego, wybierz E2 Reg1 direction        używając w tym celu przycisku 

strzałki w dół. 
13. Naciśnij enter. 
14. Wybierz inverted   używając w tym celu przycisku strzałki w górę. 
15. Zatwierdź wciskając enter 
16. WybierzE10 PID P posługując się w tym celu przyciskiem strzałki w dół 
17. Naciśnij enter.  
18. Następnie wciśnij strzałkę w dół, by zmienić wartość na 1.  
19. Zatwierdź wybór naciskając enter 
20. Naciśnij esc 
21. Wybierz E10 PID reg time (H) posługując się w tym celu przyciskiem strzałki w dół. 
22. Naciśnij enter.  
23. Następnie wciśnij strzałkę w dół, by zmienić wartość na 1.  
24. Zatwierdź wybór naciskając enter. 
25. Dwukrotnie naciśnij esc        aby wyjść z menu, sterownik jest teraz gotowy do pracy. 
26. W przypadku przekroczenia wartości zadanej, przekaźnik zostanie zamknięty. 
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Zachowanie sterownika: 
 
Temp. on/off ; 
Po przekroczeniu przez temperaturę wartości zadanej, napięcie zacznie wzrastać w miarę wzrostu 
temperatury,  sterownik podwyższy napięcie sygnału wyjściowego i nastąpi zwiększenie prędkości 
obrotowej wentylatora. Przekaźnik zostanie zamknięty przy napięciu sygnału wyjściowego 0.2v lub 
wyższym, i zostanie otwarty, gdy napięcie spadnie poniżej 0.2V. Jeśli temperatura już nie wzrasta, lecz 
wciąż utrzymuje się powyżej wartości zadanej, napięcie sygnału wyjściowego pozostanie niezmienne, aż 
do zrównania się temperatury z wartością zadaną.  
 
 
 
 
 



Konfiguracja sterownika dla przekaźnika ciśnienia PTH  
 
Przy pierwszym uruchomieniu wybierz funkcję 06 Constant pressure.  
1. Wybierz menu. 
2. Poprzez wciśnięcie strzałki w dół, wybierz C User. 
3. Naciśnij enter. 
4. Wybierz C1 Regulator1 Norm Setpoint poprzez naciśnięcie strzałki w dół.  
5. Naciśnij enter. 
6. Następnie zmień wartość ciśnienia Pa poprzez naciśnięcie strzałki w górę i w dół, co pozwoli na 

zwiększenie lub zmniejszenie danej wartości. 
7. Zatwierdź wybór naciskając enter. 
8. Naciśnij jeden raz esc by powrócić do głównego menu. 
9. Wybierz E Service poprzez naciśnięcie strzałki w dół.  
10. Naciśnij enter. 
11. Wprowadź kod 5550 poprzez naciśnięcie przycisku strzałki w dół        , a następnie  zatwierdź  

wybór  przyciskiem enter,           co pozwoli na ustawienie numerów. 
12. Z poziomu menu serwisowego wybierz E16 sensor1 value at max , wciskając w tym celu przycisk 

strzałki w dół. 
13. Naciśnij enter. 
14. Następnie zmień wartość, posługując się w tym celu strzałką w górę lub w dół, co pozwoli na 

zwiększenie lub zmniejszenie wartości.        (wartość ta powinna wskazywać taką samą wartość 
maks. Pa, co przekaźnik. (przekaźnik PTH jest fabrycznie ustawiony na wartość 2500, w celu 
dokonania zmiany, zapoznaj się z instrukcją) 

15. Zatwierdź wybór naciskając enter. 
16. Dwukrotnie naciśnij esc        aby wyjść z menu, sterownik jest teraz gotowy do pracy. 

 

Zachowanie sterownika: 
 
Ciśnienie. 0-10V ; 
W przypadku spadku ciśnienia poniżej wartości zadanej , napięcie wzrośnie i nastąpi zwiększenie 
prędkości obrotowej wentylatora. W przypadku unormowania się ciśnienia na poziomie wartości 
zadanej, napięcie sygnału wyjściowego pozostanie niezmienne do momentu zmiany w systemie, która 
spowoduje wzrost lub spadek ciśnienia.  
 
 
 
 

Wartość zadana = wartość przy której rozpocznie się wyciąg 
powietrza przez urządzenie za pośrednictwem funkcji on/off lub dzięki 
zmiennej mocy sygnału wyjściowego 0-10volt. 
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Hasło fabryczne:   5550 

Konfiguracja sterownika dla Wilgotności 
 
Przy pierwszym uruchomieniu wybierz funkcję 07 Constant humidity.  
1. Wybierz menu. 
2. Wybierz C User poprzez naciśnięcie strzałki w dół 
3. Naciśnij enter. 
4. Wybierz C1 Regulator1 Norm Setpoint poprzez naciśnięcie strzałki w dół.  
5. Naciśnij enter. 
6. Następnie zmień % wartości wilgotności poprzez naciśnięcie strzałki w górę i w dół, co pozwoli na 

zwiększenie lub zmniejszenie danej wartości. 
7. Zatwierdź wybór naciskając enter. 
8. Dwukrotnie naciśnij esc        aby wyjść z menu, sterownik jest teraz gotowy do pracy. 

 
 

Zachowanie sterownika: 
 
Wilgotność. 0-10V ; 
W przypadku gdy % wilgotności  przekroczy wartość zadaną, napięcie wzrośnie i zostanie zwiększona 
prędkość obrotowa wentylatora. Jeśli % wilgotności jest na poziomie wartości zadanej, napięcie sygnału 
wyjściowego pozostanie niezmienne do momentu zaistnienia zmiany . 
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Konfiguracja sterownika dla Co2 
 
Przy pierwszym uruchomieniu wybierz funkcję 08 Constant Co2.  
1. Wybierz menu. 
2. Wybierz C User poprzez naciśnięcie strzałki w dół 
3. Naciśnij enter. 
4. Wybierz C1 Regulator1 Norm Setpoint poprzez naciśnięcie strzałki w dół.  
5. Naciśnij enter. 
6. Następnie zmień wartość ppm poprzez naciśnięcie strzałki w górę i w dół, co pozwoli na zwiększenie 

lub zmniejszenie danej wartości. 
7. Zatwierdź wybór naciskając enter. 
8. Dwukrotnie naciśnij esc        aby wyjść z menu, sterownik jest teraz gotowy do pracy. 

 

Zachowanie sterownika : 
 
Co2. 0-10V ; 
W przypadku gdy poziom Co2 ppm przekroczy wartość zadaną, napięcie wzrośnie i zostanie zwiększona 
prędkość obrotowa wentylatora. Jeśli poziom Co2 ppm jest na poziomie wartości zadanej, napięcie 
sygnału wyjściowego pozostanie niezmienne do momentu zmiany w systemie, która spowoduje wzrost 
lub spadek Co2 ppm. 
 
 
 
 
 

Wartość zadana = wartość przy której rozpocznie się wyciąg 
powietrza przez urządzenie za pośrednictwem funkcji on/off lub dzięki 
zmiennej mocy sygnału wyjściowego 0-10volt. 
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Hasło fabryczne:   5550 

Konfiguracja sterownika dla CO2 + temp 0-10V 
 
Przy pierwszym uruchomieniu wybierz funkcję 09 Co2+Temp.   
1. Wybierz menu. 
2. Wybierz C User poprzez naciśnięcie strzałki w dół 
3. Naciśnij enter. 
4. Wybierz C1 Regulator1 Norm Setpoint poprzez naciśnięcie strzałki w dół.  
5. Naciśnij enter. 
6. Następnie zmień wartość ppm poprzez naciśnięcie strzałki w górę i w dół, co pozwoli na zwiększenie 

lub zmniejszenie danej wartości. 
7. Zatwierdź wybór naciskając enter . 
8. Wybierz C11 Regulator2 Norm Setpoint poprzez naciśnięci e strzałki w dół 
9. Naciśnij enter. 
10. Następnie zmień wartość °C poprzez naciśnięcie strzałki w górę i w dół, co pozwoli na zwiększenie 

lub zmniejszenie danej wartości. 
11. Zatwierdź wybór naciskając enter. 
12. Dwukrotnie naciśnij esc        aby wyjść z menu, sterownik jest teraz gotowy do pracy. 

Zachowanie sterownika: 
 
Co2+Temp. 0-10V ; 
W przypadku gdy poziom Co2 ppm lub/i temp. °C przekroczy wartość zadaną, napięcie wzrośnie i 
zostanie zwiększona prędkość obrotowa wentylatora. Jeśli poziom Co2 ppm lub/i temp. °C jest na 
poziomie wartości zadanej, napięcie sygnału wyjściowego pozostanie niezmienne do momentu zmiany w 
systemie, która spowoduje wzrost lub spadek Co2 ppm lub/i temp. °C . 
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Reset sterownika 
 
1. Wybierz menu. 
2. Wybierz D Display poprzez naciśnięcie strzałki w dół. 
3. Naciśnij enter. 
4. Wprowadź kod 5550 poprzez naciśnięcie przycisku strzałki w dół        , a następnie  zatwierdź  

wybór  przyciskiem enter        ,  co pozwoli na ustawienie numerów. 
5. Wybierz D4 factory reset poprzez naciśnięcie strzałki w dół.  
6. Naciśnij enter. 
7. Zatwierdź wybór naciskając enter. 
8. Wybierz język angielski i zresetuj wybór języka poprzez naciśnięcie enter 
9. Sterownik zostanie zrestartowany i powróci do trybu szybkiej konfiguracji.  

Wartość zadana = wartość przy której rozpocznie się wyciąg 
powietrza przez urządzenie za pośrednictwem funkcji on/off lub dzięki 
zmiennej mocy sygnału wyjściowego 0-10volt. 
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Temperatura 0-10V 

230V 
zasilanie 

AC ±10% 

NTC  
Czujnik temperatury 

0-10V sygnał wyjściowy 
Dla MDV lub 5-stopniowego 
regulatora prędkości obrotu 

Obciążenie maks.10mA 
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Temperatura on/off 

230V 
zasilanie 

AC ±10% 

Kontakt beznapięciowy 
5A / AC 250VAC 

5-stopniowy regulator 
prędkości obrotu 

230V 
zasilanie 

Dla MDV 

NTC  
Czujnik temperatury 

no
 3

 

no
 4
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Przekaźnik ciśnienia 

230V 
zasilanie 

AC ±10% 

Przekaźnik 
PTH 

24
V 

0/10V sygnał 

0-10V sygnał wyjściowy 
Dla MDV lub 5-stopniowego 
regulatora prędkości obrotu 

Obciążenie maks.10mA 
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Wilgotność 

230V 
zasilanie 

AC ±10% 

Czujnik wilgotności 

0-10V sygnał wyjściowy 
Dla MDV lub 5-stopniowego 
regulatora prędkości obrotu 

Obciążenie maks.10mA 

0/10V sygnał 

GND 
 

24V 1 
   

2 

3      4     5 
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CO2 

230V 
zasilanie 

AC ±10% 

Czujnik 
CO2 

 

0-10V sygnał wyjściowy 
Dla MDV lub 5-stopniowego 
regulatora prędkości obrotu 

Obciążenie maks.10mA 

0/10V sygnał 
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V 

1    2    3    4    5    6 

0-
10

v 
ou

t 

G
N

D
 

16 



CO2 + Temp. 

230V 
zasilanie 

AC ±10% 

0-10V sygnał wyjściowy 
Dla MDV lub 5-stopniowego 
regulatora prędkości obrotu 

Obciążenie maks.10mA 

Czujnik 
CO2 
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V 
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NTC  
Czujnik temperatury 
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