
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Izmērs 

1. Temperatūras rādītājs 

2. “Izslēgt” 

3. Apsildes aktivizēšanas poga 

4. Dzesēšanas aktivizēšanas poga 

5. Samazina atlasīto temperatūru 

6. Palielina atlasīto temperatūru 

Uzmanību: taustiņi ir aktīvi tikai tad, ja ierīce ir 
uzstādīta uz sienas piestiprinātas pamatnes 

 

Tehniskās specifikācijas 
 Termostats : 

- 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz 

- maksimālā absorbcija: 6 VA / 230 Vac 

 Sienas uzstādīšana vai trīs moduļu ietilpība iebūvētajā 

laukumā 

 Termostata spailes : 

- 3 spailes 1,5mm kabeļu sekcijai monostabilai izejas 

releja 5A/250Vac 

- 2 spailes 1,5mm kabeļu sekcijai elektropiegādei 

 Regulācija: 

- ieslēgšana/izslēgšana ar iestatāmo diferenciāli ± 

2,5% RH) 

 Mērījumu precizitāte ±0,5% RH 

 Mērījumu temperatūras izšķirtspēja 1% RH 

 Iestatāmo iestatījumu diapazons 30%÷90% RH 

 Darba temperatūra 0°C÷50°C 

 Uzglabāšanas temperatūra -10°C÷65°C 

 Darba mitrums 20÷90% bez kondensācijas 

 Aizsardzības pakāpe: IP40 

 Izolācija: stiegrota starp pieejamām daļām (frontālajām) 

un visiem citiem termināļiem 

 

Apraksts 

Shēma 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
  

Iestatāmā vērtība 50% RH 

Minimālā iestatāmā vērtība- LO 30% RH 

Maksimālā iestatāmā vērtība– H I 90% RH 

Parole - - - Izslēgta 

Normāla darbība                        Vēlamās temperatūras (uzdotās vērtības)               Parastā darbība islegta 

                                                                   modifikācija lai palielinātu 

                                                                          lai samazinātu. 

Rodas zondes bojājumu gadījumā 

Notiek šādas mērītā mitruma vērtības: 
Mitrums < 10% RH 
Mitrums > 90% RH 
 
 
 

        Pārslēgšana 

Kļūdu ziņojumi 

Atiestatīt 

Izņemiet un atjaunojiet instrumenta enerģiju. Mirgošanas laik

ānospiediet taustiņus vismaz 3 sekundes. 

 

Piezīme: IZSLĒGTĀ režīmā nav iespējams piekļūt iestatījumamodifikācijai. 
 Apgaismojuma pārvaldība 

Normālas darbības laikā displejs ir ieslēgts un ar zilu 
 gaismu. 
Ja nav nepieciešams, fona apgaismojuma funkciju var  
deaktivizēt(piemēram, guļamistabās). Tad humidistats  
turpina savu standartadarbību un fona apgaismojums ir  
iespējots, ievadot izvēlni: iestatījumamodifikācija, papildu 
programmēšana, PIN ievadīšana. 
 



      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Minimālā iestatāmā uzdotā vērtība - LO 
Tā ir minimālā vērtība, ko var iestatīt kā 
uzdoto vērtību. 
Norēķināma vērtība: 30% ÷ 90% RH 

 

2 Maksimālā iestatāmā uzdotā vērtība - H1 
Tā ir maksimālā vērtība, ko var iestatīt kā 
uzdoto vērtību. 
Noteiktās vērtības: LO ÷ 90% RH 

 

8 Parole tastatūras bloķēšanai - PA5 
Iestatiet vērtību no 001 līdz 999, lai aktivizētu 
tastatūras bloķēšanu. Iestatiet '' --- '', lai 
atspējotu atslēgu. 
Ja ir aktivizēta tastatūras bloķēšana, nospiežot 
vienu taustiņu Loc un 
ir nepieciešama parole. Ja tā ir pareizi ievietota 
tastatūra 
nākamo 30 sekunžu laikā tiek atbloķēts 

Izmantojot papildu programmēšanas izvēlni, var ierobežot
 zem un virsvērtību diapazona, ko var iestatīt kā  
iestatījumu. Varat arī iestatīt paroli,lai bloķētu tastatūru  
un novērstu neautorizētu personu veiktās izmaiņas. 
Lai atvērtu izvēlni Uzlabota programmēšana vienlaikus 

nospiežot 3 sekundes, tiek parādīti taustiņi un
, kamēr tiek parādīts PR. 
Izvēlnes elementi tiek parādīti secīgi. Katram 
vienumam tiek parādīts identitātes saīsinājums un tā  
relatīvais mirgojums 

vērtība. Izmantojiet taustiņus un 
, lai mainītu mirgojošo  
vērtību. 
Pēc 3 sekundēm, nepieskaroties taustiņiem, ir eja 
uz šādu parametru: Rakstīšanas BEIGAS parādīsies, kad  
visas 
parametri ir iestatīti, un humidistats secīgi atgriežas 
standarta režīms, saglabājot veiktās modifikācijas. 
 

Uzlabotā programmēšana 


