
200NANO3CF**      ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁT    EXPERT NANO SOROZAT 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: 
A nano Expert 200NANO3CF modellje egy mikroprocesszoros vezérlő, ami 
hűtőpultok hűtővitrinek es más, statikus vagy ventilációs, elektromos vagy 
kikapcsolt üzemű leolvasztással rendelkező hűtőberendezések működését 
vezérli. A készülék 2db. analóg bemenettel rendelkezik NTC es PTC típusú 
hő érzékelőknek, egy digitális bementtel, valamint három relé-vezérlésű ki-
menettel a kompresszor, ventilátor es a leolvasztás funkciók részére (a leol-
vasztó relét világítás vezérlésére is programozni lehet), es berregő. A vezérlő 
fűtési üzemre is beállítható. 
FONTOSABB TULAJDONSÁGOK: 
• Hűtési vagy fűtési üzemre alkalmazható. 
• NTC vagy PTC érzékelők fogadása is lehetséges. 
• Relé-vezérlésű kimenetek a kompresszor, ventilátor es a leolvasztás 

funkciók részére (a leolvasztó relét világítás vezérlésére is progra-
mozni lehet) 

• A leolvasztást lehet kikapcsolt ciklusra, elektromos fűtőszálra vagy 
forrógázas üzemekre programozni, ezek sűrűsége es időtartama is be-
állítható. A leolvasztás vége lehet idő vagy hőmérséklet alapú. 

• Konfigurálható bemenet elpárologtató érzékelőre vagy riasztási érzé-
kelőre. 

• Nyomógomb üzemű kézi START/STOP leolvasztás. 
• Nyomógomb üzemű ON/OFF. 
• Hűtőkamra világítás ON/OFF kapcsoló nyomógombbal vagy ajtókap-

csolóval (amennyiben a leolvasztás kimenete világítás vezérlésre lett 
beállítva). 

• Hőmérséklet kijelzés/beállítás tizedes pontossággal. 
• Lapos előlap a könnyű tisztítás érdekében es nagyméretű nyomógom-

bok, amelyek rendelői kérésre színezhetők. 
• 3 számjegyű LED kijelző mínuszjellel, tizedesponttal es üzemállapot 

ikon kijelzésével. Beépített berregő hangjelzésekhez. 
• PEGO programozás biztosítja az azonnali üzembe helyezést. 
• RS485 soros csatlakozás Modbus-RTU vagy Telenet protokollal. 
• IP65 előlap vedelem. Kétféle rögzítés választható: csavarral vagy mű-

anyag klipszekkel. 
• Tápfeszültség es kimenetek a modelltől függenek. 
NANO3CF SOROZAT MODELLJEI: 

PEGO kód LEÍRÁS 

200NANO3CF01 
El.tap 230Vac, 3 relé (8A+8A+16A), dig. be-
menet, hűtés/fűtés, RS485, berregő, rögzített 
csatlakozok 

200NANO3CF02 
El.tap 230Vac, 3 relé (8A+8A+16A), dig. be-
menet, hűtés/fűtés, RS485, berregő, levehető 
csatlakozok 

200NANO3CF11 
El.tap 12Vac/dc, 3 relé (8A+8A+16A), dig. be-
menet, hűtés/fűtés, RS485, berregő, rögzített 
csatlakozok 

 
NYOMÓGOMBOK FUNKCIÓI: 

GOMB FUNKCIÓ 
 UP (FEL) Gomb 

Növeli az érteket/ felfele görgeti a paramétereket/ leállítja 
az akusztikus riasztást, ha jelen van/ nyugtázza a riasztat. 
A do2=1 beállítással, ha 3sec. benyomva tartjuk, be/ki 
kapcsolja a hűtőkamra világítást (DO2 kimenet). A világí-
tás kézi ki/be kapcsolásakor csipogással igazolja vissza. 

 DOWN (LE) Gomb 
Csökkenti az érteket/ lefele görgeti a paramétereket. Ha 
3sec. benyomva tartjuk, elindítja a kézi leolvasztást 
(amennyiben megfelelő körülmények vannak jelen). Leál-
lítja a leolvasztást, ha 3sec. benyomva tartjuk egy leol-
vasztási ciklus alatt. A kézi leolvasztás ki/be kapcsolását 
csipogással igazolja vissza. 

 STAND BY (KÉSZENLÉT) Gomb 
Ha 1sec. benyomva tartjuk átvált Normál üzemmódról 
Stand-by üzemmódra vagy vissza. Üzemmód váltáskor csi-
pogással igazolja vissza. Stand-by üzemmódban a rend-
szer leáll, és a kijelzőn váltakoznak az OFF üzenet és a 
hőmérséklet értéke. 

 SET (BEÁLLÍTAS) Gomb 
Kijelzi a kapcsolási pontot. Módosítja a kapcsolási pont ér-
téket, ha az UP vagy DOWN gombokkal együtt nyomjuk 
meg. Leállítja az akusztikus riasztást amennyiben az jelen 
van. 

 
ÁLLAPOT JELZŐ IKONOK: 

IKON JELENTES 
 HŰTŐ ÜZEMMÓD IKON (aktiválva mOd=0/2)  

Led OFF = Hűtő üzemmód kikapcsolva 
Led ON = Hűtő üzemmód bekapcsolva 
Villogó Led = Hűtő üzemmód bekapcsolva, várakozik a C1 
késleltetésig. 

 

FŰTŐ ÜZEMMÓD IKON (aktiválva mOd=1/3) 
Led OFF = Fűtő üzemmód kikapcsolva 
Led ON = Fűtő üzemmód bekapcsolva 

 VENTILÁTOR IKON  
Led OFF = Ventilátor kikapcsolva 
Led ON = Ventilátor bekapcsolva 
Villogó Led = Ventilátor szüneteltetve egy leolvasztás 
után (lásd F5 paraméter). 

 LEOLVASZTÁS IKON (aktiválva mOd=0/2) 
Led OFF = Leolvasztás kikapcsolva 
Led ON = Leolvasztás bekapcsolva 
Villogó Led = Lecsöpögési idő alatt egy leolvasztás után 
(lásd d7 paraméter). 

 AJTÓKAPCSOLÓ/KAMRA VILÁGÍTÁS IKON  
Led OFF = Ajtókapcsoló nincs aktiválva, vagy nincs hasz-
nálatban es kamra világias kikapcsolva 
Led ON = Kamra világítás bekapcsolva (a funkció aktív 
csak ha dO2=1) 
Villogó Led = Ajtókapcsoló aktiválva vagy kamra világítás 
bekapcsolva az E8 riasztás által. 

 RIASZTÁS IKON (aktiválva mOd=0/2) 
Led OFF = Nincs riasztási állapot. 
Led ON = Jelzi a Hőmérsékleti riasztás miatti beavatkozást 
javítással (HACCP riasztás) 
Villogó Led = Riasztási állapot van jelen. 

 
BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEL KIVÁGÁS (mm) 
 

 
 
 

 
NYOMÓGOMB KOMBINÁCIÓK ÉS FUNKCIÓIK: 

FUNKCIÓ / NYOMÓGOMB KOMBINÁCIÓ 
KAPCSOLÁSI PONT (SETPOINT) PROGRAMOZÁSA / (SET+ �

vagy�� 
Nyomja be a SET gombot a jelenlegi SETPOINT érték (hőmérséklet) 
megtekintésére. 
Tartsa benyomva a SET gombot és a ▲ vagy ▼ gomb benyomásával 
változtathatja a SETPOINT értékét. 
Engedje el a SET gombot a jelenlegi kamra hőmérséklet megtekinté-
sére; a beállított értékek automatikusan elmentésre kerülnek. 
1 SZINTŰ PROGRAMOZÁS / (

�� �� 
Tartsa benyomva együtt a ▲ es a ▼ gombokat legalább 3sec. ideig az 
1 szintű Programozási menübe való belépéshez. A menübe a belépés 
egy csipogással van igazolva. A rendszer 30sec. elteltével automatiku-
san kilép a menüből. 
2 SZINTŰ PROGRAMOZÁS / (

�� �� �����	
��
 

Tartsa benyomva együtt a ▲ + ▼ + Stand-by gombokat legalább 3sec. 
ideig a 2 szintű Programozási menübe való belépéshez. A menübe a 
belépés egy csipogással van igazolva és a rendszer Stand-by üzembe 
áll át. 
KILÉPÉS A PROGRAMOZÁS MENÜKBŐL / (

�� �� 
Ha bármelyik programozási menüben benyomva tartja együtt a ▲ + ▼ 

gombokat legalább 3sec. ideig, a rendszer elmenti a beállításokat es 
kilép abból a menüből. A menüből való kilépés egy csipogással van iga-
zolva. 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: 
A PEGO s.r.l. nem fogad el semmilyen adat vagy információ vesztést, anyagi 
költségeket vagy helyettesítő szolgáltatásokat, anyagi, személyi vagy állati 
károkat, elmaradt forgalmat vagy hasznot, tevékenység megszakítást, bár-
milyen közvetlen, közvetett, baleseti, tulajdoni, biztosított, büntetőjogi, spe-
ciális vagy következményi, bármilyen okozott károkat, legyenek azok szer-
ződéses vagy szerződésen kívüliek, vagy elővigyázatlanság következménye 
vagy más felelősség miatt, ami a jelen termék használatából vagy annak a 
telepítéséből származik. A garancia automatikusan megszűnik nem megfe-
lelő beszerelés, rongálódás vagy illetéktelen kezelés okozta rendellenes mű-
ködés miatt. Kötelező a jelen kézikönyv összes utasításainak es a készülék 
üzemi feltételeinek a betartása. A PEGO s.r.l. nem vállal semmilyen felelős-
séget a nyomtatási vagy fordítási hibákért es fenntartja a jogot a termékei 
módosítására akárhányszor azt szükségesnek tartja, a vevők előzetes figyel-
meztetése nélkül. 
 
ELEKTROMOS ELŐÍRÁSOK: 
Kerülje a multi poláris (több eres) elektromos vezetékek használatát induktív 
és tápfeszültség kapcsolásánál valamint jeladó vezetékek használatánál, 
mint hő érzékelők vagy digitális bemenetek. Kerülje a kábelcsatornákban a 
tápfeszültség és a jeladó kábelek közös vezetését (érzékelők, digitális jelek 
és RS-485 csatlakozók). Csökkentse a lehető legrövidebbre a vezetékek 
hosszát és kerülje a vezetékek spirál formában való elhelyezését, mert az 
induktív hatású lehet az elektronikus egységre. Az összes vezeték megfele-
lően méretezve kell legyen az elvárt teljesítmény érdekében. Amennyiben 
szükséges, az érzékelők vezetékeit meg lehet hosszabbítani megfelelő ke-
resztmetszetű, de mindenképpen 1 mm2-nél nem kisebb keresztmetszetű 
vezetékkel. A vezeték toldásával vagy rövidítésével változhat az érzékelők 
gyári kalibrált értéke, ezért a helyszínen egy külső hőmérő segítségével a 
kalibrálást újra el kell végezni. 
 
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK: 
 

 
HÁTOLDALI PANEL RÖGZÍTÉS KÉT KLIPSSZEL: 
 
 

 
ELŐLAPI PANEL RÖGZÍTÉS KÉT CSAVARRAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI ADATOK 
Tápfeszültség 
Modell 200NANO3CF01 
Modell 200NANO3CF02 

230V~+10/-15% 50/60Hz 

Modell 200NANO3CF11 
12V~+10/-15% 50/60Hz/ 
12Vdc +10/-15% class 2 

Felvett teljesítmény: 3 VA Max. 
Környezeti feltételek 
Üzemi hőmérséklet -5÷55⁰C; R.H.<90% nem kondenz. 
Tárolási hőmérséklet -20÷70⁰C; R.H.<90% nem kondenz. 

Nem megfelelő üzemi 
feltételek 

Erős vibrációnak, ütésnek, nap sugárzás-
nak kitéve; agresszív, szennyezett légkör, 
robbanásveszélyes vagy gyúlékony gázok. 

Általános tulajdonságok 

Kijelző 3 LED kijelző mínuszjellel, tizedesponttal 
és 9 LED állapotjelzővel 

Felbontás 0,1⁰C 
Érzékelő pontosság ± 0,5⁰C 
Leolvasás határai -45÷99⁰C 

Modell 200NANO3CF01 
Modell 200NANO3CF11 

Vezérlés csatlakozok: rögzített, csavaros, 
0,2÷2,5mm2 keresztmetszetű vezetékek 
fogadására. 
Jeladó csatlakozok: rögzített, csavaros, 
0,2÷1,5mm2 keresztmetszetű vezetékek 
fogadására. 

Modell 200NANO3CF02 
Levehető csatlakozok, csavaros, 
0,2÷2,5mm2 keresztmetszetű vezetékek 
fogadására. 

Szoftver: class A /Paraméterek EEPROM memóriába mentve. 
Bemenetek tulajdonságai 

Analóg bemenetek 

2 bemenet NTC érzékelőknek (10K’Ω 1% 
25°C-nál) 
vagy 2 bemenet PTC érzékelőknek (1K’Ω 
25°C-nál) 

Digitális bemenetek 1 bemenet (érintkező) 
Kimenetek tulajdonságai 
Kompresszor relé DO1 N.O. 16(6)A / 250V~ 
Fűtőszál relé DO2 N.O. 8(3)A N.C. 6(3)A / 250V~ 
Ventilátor relé DO3 N.O. 8(3)A / 250V~ 
Berregő Jelen 
Méretek, szigetelés es mechanikai tulajdonságok 

Méretek 
93x37x65mm, melység 59mm (melység 
69mm levehető csatlakozok eseten) 

Panel kivágás  71x29mm (+0,2/-0.1mm) 
Előlap vedelem IP65 panelba süllyesztett telepítés eseten 

Telepítés 
Panelba süllyesztve hátulról klipszekkel 
rögzítve, vagy csavarokkal elölről rögzítve 

Ház Műanyag PC+ABS UL94 V-0haz, átlátszó 
PC előlap, gombok PC vagy PC+ABS 

Szigetelés típus Class II. 
Megfelelősség az EEC alacsony fesz. Direktíváknak, elektromágneses 
kompatibilitás es CE jelzés 
Megfelel a következő Direktíváknak:Direktíva 2014/30/EU, 2014/35/EU 
Megfelel a következő harmonizált Szabványoknak: EN60730-1:2011; 
EN60730-2-9:2010; EN61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007. 



200NANO3CF**      ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁT    EXPERT NANO SOROZAT 
 
1 SZINTŰ PARAMÉTEREK (FELHASZNÁLÓI SZINT) 

PAR LEIRAS ALAP 

r0 

Hőmérséklet differenciál a SETPOINT-hoz vi-
szonyítva. <Tartomány: 0,2÷10⁰C> 
Abszolút értékben, meghatározza a hiszterézist 
(pozitív ha mOd=0/2 vagy negatív ha mOd=1-3) a 
SETPOINT-hoz viszonyítva. 

2 

d0 
Leolvasztási időintervallum 
<Tartomány: 0÷24 óra> 
Ha d0=0, a leolvasztás ki van iktatva 

4 

d2 

Leolvasztás vége kapcsolási pont 
<Tartomány: -35÷45⁰C> 
A leolvasztás nem kezdődik meg, ha a leolvasztás 
érzékelő hőmérséklet értéke magasabb, mint a d2 
érték. (Hibás érzékelő eseten a leolvasztás idő ala-
pon indul). 

15 

d3 
Maximum leolvasztási idő 
<Tartomány: 1÷240 min.> 25 

d7 

Lecsöpögési idő <Tartomány: 0÷10 min.> 
Leolvasztás után a kompresszor es a ventilátor in-
aktívak maradnak a d7 idő elteltéig es a leolvasztás 
LED a kijelzőn villog. 

0 

F5 

Ventilátor állás idő leolvasztás után 
<Tartomány: 0÷10 min.> 
A ventilátorok inaktívak az F5 idő alatt, a lecsöpö-
gést követően. Ez az idő a lecsöpögés után indul. 
Ha a lecsöpögés nincs beállítva, ez a paraméter 
egyenesen a leolvasztás után indul. 

0 

A1 

Minimum hőmérséklet riasztás 
<Tartomány: -45÷(A2-1)⁰C> 
A kamra érzékelő által mert abszolút hőmérsékletre 
hivatkoztatva, amely alatt, az ALD késleltetés után, 
az alacsony hőmérsékleti riasztás beindul, aktiválva 
a berregőt (ha jelen van) es váltakozva villognak az 
EL üzenet es a jelen hőmérséklet értéke, valamint 
a riasztási ikon a kijelzőn. 

-45 

A2 

Maximum hőmérséklet riasztás 
<Tartomány: (A1+1)÷99⁰C> 
A kamra érzékelő által mert abszolút hőmérsékletre 
hivatkoztatva, amely fölött, az ALD késleltetés után, 
a magas hőmérsékleti riasztás beindul, aktiválva a 
berregőt (ha jelen van) es váltakozva villognak az 
EH üzenet es a jelen hőmérséklet értéke, valamint 
a riasztási ikon a kijelzőn. A riasztás nyugtázásakor 
a riasztási ikon az előlapon jelen marad villogás nél-
kül, hogy jelezze az eseményt, amíg az UP gombot 
benyomjuk. 

99 

tEu 
Elpárologtató/Kondenzátor érzékelő kijelzés 
<⁰C> (nem mutat semmit ha dE=1) érték 

 
2 SZINTŰ PARAMÉTEREK (SZERELŐI SZINT) 

PAR LEIRAS ALAP 

F3 

Ventilátor állapota kikapcsolt kompresszor-
nál <Tartomány: 0÷1> 
0= ventilátor folyamatos ON üzem 
1= ventilátor ON csak amikor a kompr. is ON 

1 

F4 

Ventilátor szünet leolvasztás alatt 
<Tartomány: 0÷1> 
0= ventilátor ON leolvasztás alatt 
1= ventilátor OFF leolvasztás alatt 

1 

Fst 

Ventilátort letiltó hőmérséklet (ha dE=0) 
<Tartomány: -45÷99⁰C> 
A ventilátor le van tiltva, ha az elpárologtató érzé-
kelője magasabb érteket mer, mint amire ez a pa-
raméter állítva van. A ventilátor újra engedélyezve 
lesz, ha az elpárologtató érzékelőt kiiktatják, vagy 
hiba üzemmódba kerül. 
Piszkos kondenzátor hőmérsékleti riasztás 
(ha dE=2) <Tartomány: -45÷99⁰C> 
A kijelzőn az „ECH” riasztási üzenet jelenik meg, 
ha a másodlagos érzékelő által mert érték maga-
sabb, mint amire ez a paraméter állítva van. Az 
„ECH” riasztás nem befolyásolja a vezérlő műkö-
dését. 

45 

Fd Fst. differenciál <Tartomány: 1÷10> 2 

dE 

Elpárologtató/másodlagos érzékelő beállí-
tás <Tartomány: 0÷2> 
0= elpárologtató érzékelő 
1= kiiktatva 
Az elpárologtató érzékelő kiiktatásával, a leolvasz-
tási ciklus a d0 periódus szerint indul es a d3 idő 
elteltével áll le. 
2= piszkos kondenzátor érzékelő riasztás (lásd Fst 
es Fd paramétereket) 

0 

d1 
Leolvasztás típusa <Tartomány: 0÷1> 
0= elektromos fűtőszál 
1= fordított ciklus (forrógáz) 

0 

dPo 

Leolvasztás bekapcsoláskor  
<Tartomány: 0÷1> 
0= kiiktatva 
1= leolvasztás a vezérlő bekapcsolásakor (ameny-
nyiben lehetséges) 

0 

dSE 
Okos leolvasztás <Tartomány: 0÷1> 
0= kiiktatva;   
1= engedélyezve 

0 

dSt 

Okos leolvasztás SETPOINT (ha dSE=1) 
<Tartomány: -30÷30⁰C> 
A leolvasztások között eltelt idő csak akkor van 
számolva, ha a kompresszor ON üzemben van es 
az elpárologtató hőmérséklete kevesebb, mint dSt 

1 

C1 
Minimum idő a kompresszor ki/be kapcso-
lása között  
<Tartomány: 0÷15 min.> 

0 

CE1 

Kompresszor ON idő meghibásodott kamra 
érzékelő eseten (vészhelyzet üzem) 
<Tartomány: 0÷240 min./ 0= kiiktatva> 
Ha CE1=0, a vészhelyzet üzem az EO hibaüzenet 
jelenlétében kiiktatva marad, a kompresszor OFF 
üzemben marad, es a leolvasztás nem indul el a 
maradék hideg megtartása érdekében. 

0 

CE2 
Kompresszor OFF idő meghibásodott kamra 
érzékelő eseten (vészhelyzet üzem) 
<Tartomány: 5÷240 min> 

5 

doC 

Kompresszor kikapcsolása az ajtókapcsoló 
nyitása után <Tartomány: 0÷5 min> 
Az ajtókapcsoló nyitásakor az elpárologtató venti-
látor kikapcsol es a kompresszor tovább üzemel a 
doC ideig, miután kikapcsol. 

0 

Tdo 

Kompresszor visszakapcsolása az ajtókap-
csoló nyitása után  
<Tartomány: 0÷240 min./ 0=kiiktatva> 
Az ajtókapcsoló nyitásakor, a jelen Tdo idő után a 
normális üzem áll vissza, beindítva az „Ed” nyitott 
ajtó riasztást. 

0 

mOd 

Termosztat üzemmód <Tartomány: 0÷3> 
0= hűtés üzemmód (NTC érzékelő) 
1= fűtés üzemmód (NTC érzékelő) 
2= hűtés üzemmód (PTC érzékelő) 
3= fűtés üzemmód (PTC érzékelő) 
(ha az üzemmód=1 vagy 3, a leolvasztás es a ven-
tilátor Fst tiltás ki vannak iktatva) 

0 

in1 

DI digitális bemenet es aktiválási mód beál-
lításai <Tartomány: -6÷6> 
6= leolvasztás leállítása távvezérelve (N.O.) 
(az impulzus kezdete indítja a vezérlést) 
5= leolvasztás indítása távvezérelve (N.O.) 
(az impulzus kezdete indítja a vezérlést) 
4= STAND-BY távvezérelve (N.O.) 
(A Stand-by üzem jelzésére, a kijelzőn az „IN4” 
üzenet látható váltakozva a jelen kijelzéssel) 
3= Ember a kamrában riasztás (N.O.) 
2= ajtókapcsoló (N.O.) 
1= kompresszor vedelem (N.O.) 
0= kiiktatva 
-1= kompresszor vedelem (N.O.) 
-2= ajtókapcsoló (N.O.) 
-3= Ember a kamrában riasztás (N.O.) 
-4= STAND-BY távvezérelve (N.O.) 
(A Stand-by üzem jelzésére, a kijelzőn az „IN4” 
üzenet látható váltakozva a jelen kijelzéssel) 
-5= leolvasztás indítása távvezérelve (N.O.) 
(az impulzus kezdete indítja a vezérlést) 
-6= leolvasztás leállítása távvezérelve (N.O.) 
(az impulzus kezdete indítja a vezérlést) 

1 

dO2 

DO2 digitális kimenet beállítása <Tarto-
mány: 0÷3> 
0= leolvasztás fűtőszálak kimenet 
1= kamra világítás kimenet 
2= riasztás- nyit, amikor a riasztás jelentkezik 
3= riasztás-zár, amikor a riasztás jelentkezik 

0 

LSE 
SETPOINT minimum beállítható értéke 
<Tartomány: -45÷(HSE-1)⁰C> -45 

HSE 
SETPOINT maximum beállítható értéke 
<Tartomány: +99÷(LSE+1)⁰C> 45 

BEE Berregő engedélyezése  
0= kiiktatva;   1= engedélyezve 

1 

CAL Kamra érzékelő érték korrekció <Tartomány: 
-10÷10⁰C> 

0,0 

Ald 
Késleltetési idő a minimum es maximum 
hőmérsékleti riasztás bekapcsolása es kijel-
zése előtt <Tartomány: 0÷240 min.> 

120 

Ad 
Hálózati cím TeleNET vagy Modbus felügye-
leti rendszerhez történő csatlakozáshoz 
<Tartomány: 0÷31 (SEr=0), 1÷124 (SEr=1)> 

0 

SEr 

RS-485 kommunikációs protokoll <Tarto-
mány: 0÷1> 
0= TeleNET protokoll 
1= Modbus-RTU protokoll 

0 

Bdr 

Modbus baud-ráta 
0= 300 baud; 3= 2400 baud; 6=14400 baud; 
1= 600 baud; 4= 4800 baud; 7=19200 baud; 
2=1200 baud; 5=9600 baud; 8=38400 baud 

5 

P1 

Jelszó: vedelem típusa 
(aktív, amikor PA más, mint 0) 
<Tartomány: 0÷3> 
0= csak a SETPOINT-ot mutatja es engedélyezi a 
riasztások nyugtázását 
1= mutatja a SETPOINT-ot, nyugtázza a riasztá-
sokat + leolvasztás + világítás 
2= tiltja az 1 es 2 szinteket programozáskor (a 
többi funkció mind engedélyezve) 
3= tiltja a 2 szintet programozáskor (a többi funk-
ció mind engedélyezve) 

0 

PA 
Jelszó (lásd P1 a vedelem típusáért)  
<Tartomány: 0÷999/ 0= kiiktatva> 

0 

reL Szoftver kiadás/verzió érték 
 
TERMOSZTÁT ÜZEMMÓDOK (mOd) 
A mOd paraméter lehetővé teszi a termosztat üzemmódjának kiválasztását 
a következők szerint: 
HŰTÉSI ÜZEM (mOd= 0 NTC vagy mOd= 2 PTC) 
A DO1 kimenet aktiválva van, amikor a kamra érzékelő által mert hőmérsék-
let eléri, vagy átlépi a SETPOINT+r0 értéket es aktív marad amíg a hőmér-
séklet lecsökken a SETPOINT érték alá. Ebben az üzemmódban a DO1 ki-
menet a hűtési ikonhoz kapcsolódik. 
FŰTÉSI ÜZEM (mOd= 1 NTC vagy mOd= 3 PTC) 
A DO1 kimenet aktiválva van, amikor a kamra érzékelő által mert hőmérsék-
let eléri vagy átlépi a SETPOINT-r0 értéket es aktív marad amíg a hőmér-
séklet megemelkedik a SETPOINT érték fölé. Ebben az üzemmódban a DO1 
kimenet a fűtési ikonhoz kapcsolódik; a leolvasztás es a ventilátor leállító 
FSt ki vannak iktatva. 
 
DIGITÁLIS KIMENET FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA (dO2) 
A dO2 paraméter lehetővé teszi a DO2 digitális kimenet négyféle programo-
zását a beállított érték szerint: 0= leolvasztás fűtőszálak kimenet, 1= kamra 
világítás kimenet, 2= riasztás- nyit, amikor a riasztás jelentkezik, 3= riasz-
tás-zár, amikor a riasztás jelentkezik 
A kikapcsolt ciklusú vagy ventilátoros leolvasztásos rendszereknél, ezért 
dO2= 1beallithato úgy, hogy az UP gomb bekapcsolja a kamra világítást. Ha 
ezt a gombot több, mint 3sec. ideig benyomva tartjuk, ki/bekapcsolja a 
kamra világítást (DO2 kimenet) es vezéreli a hozzátartozó kamra világítás 
ikont is. Amennyiben a világítás ki/bekapcsolása manuálisan történik, egy 
csipogással lesz igazolva. Amikor kamra világításra van konfigurálva, a DO2 
kimenet automatikusan aktiválva lesz, amikor az ajtókapcsoló bemenet ak-
tív, vagy az „Ember a kamrában” riasztás jelentkezik (E8). Válassza a dO2= 
2 vagy dO2= 3 beállítást a DO2 kimenet riasztásra történő konfigurálásához, 
mint egy alternatíva a leolvasztás vagy világítás kimenethez. 
 
JELSZAVAS VÉDELEM FUNKCIÓ 
A jelszó funkció akkor aktiválódik, amikor a PA paraméter érteket 0-rol más 
értékre változtatjuk. Lásd a P1 paramétert a különböző védelmi szintekhez. 
A védelem automatikusan aktiválódik, ha a billentyűzet érintetlen marad kb. 
30 sec. ideig. A 000 szám jelenik meg a kijelzőn. Használja az UP es DOWN 
gombokat a szám megváltoztatására és a SET gombot a bevitelhez. A jelszó 

védelem 000 állapot eltűnik, ha a billentyűzet érintetlen marad kb. 30 sec. 
ideig. Amennyiben elfelejtette a jelszót, használja az általános 100 számot. 
 
SÜRGŐSSÉGI ÜZEMMÓD AZ E0 RIASZTÁS ESETÉN 
Ez a biztonsági üzemmód biztosítja a kompresszor üzemét meghibásodott 
kamra érzékelő eseten (EO hiba). Amennyiben az érzékelő E0 meghibáso-
dást jelez, es CE1 nem 0, a kompresszor szemi szünet módban üzemel, 
vagyis a kompresszor ON a CE1 ideig es aztán OFF a CE2 ideig. Ha CE1> 0 
az E0 hiba esetében, a leolvasztás a normál szemnek megfelelően lesz vég-
rehajtva. Ha CE= 0, a sürgősségi üzemmód az E0 riasztás jelenlétében kiik-
tatva marad. A kompresszor OFF marad es a leolvasztás szünetel a maradék 
hideg megtartása érdekében. Szüntesse meg minél hamarabb az E0 hiba 
okát es indítsa újra a vezérlés normál módját a helyes hőmérséklet elérésé-
hez. 
 
KÉZI LEOLVASZTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE 
A leolvasztás indításához nyomja be a DOWN gombot legálabb 3 sec. ideig; 
ez aktiválja a fűtőszál relét. A leolvasztás nem lesz aktiválva, ha a megfelelő 
feltételek nincsenek jelen (leolvasztás véget jelentő hőmérséklet (d2) ala-
csonyabbra van állítva, mint az elpárologtató által mert hőmérséklet). A le-
olvasztás véget ér, amikor megvalósul a leolvasztás végét jelentő hőmér-
séklet (d2), vagy a maximum leolvasztási idő (d3), vagy a kézi megszakítás 
(leolvasztás megszakítás gomb vagy digitális bemenet által). 
 
AKTUÁLIS LEOLVASZTÁS MANUÁLIS MEGSZAKÍTÁSA 
A leolvasztás manuális megszakításához, a leolvasztási ciklus alatt nyomja 
be a DOWN gombot legálabb 3 sec. ideig. Evvel a művelettel a lecsöpögési 
idő is ki lesz iktatva. 
 
FORRÓGÁZOS LEOLVASZTÁS 
Állítsa be a d1= 1 paramétert a fordított ciklusú leolvasztáshoz. A leolvasz-
tási ciklus alatt a kompresszor es a leolvasztás relék végig aktívak. A rend-
szer helyes vezérléséhez a szerelő a leolvasztási kimenetet kell használja, 
ami engedélyezi a fordított ciklus elektromos szelepet es ugyanakkor elzárja 
a folyadék elektromos szelepet. A kapilláris csöves rendszereknél (ahol nincs 
termosztatikus szelep) elegendő a fordított ciklus elektromos szelepet vezé-
relni a leolvasztási relé által. 
 
KAMRA HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉSE LEOLVASZTÁS ALATT/ UTÁN 
A leolvasztási ciklus ideje alatt es a befejezés után meg egy percig, a kijelzőn 
folyamatosan az utolsó kamra hőmérséklet lesz látható, ami a leolvasztás 
megkezdése előtt volt mérve. 
 
RS-485 CSATLAKOZÓ 
A csatlakozást egy RS-485 hálózathoz láncba kötve kell végezni, kerülve a 
csillag kötést es figyelve az A es B polaritásra. Javasolt a BELDEN 8762 ve-
zetek használata. A készülék konfigurálása a TeleNET programban a készü-
lék nevének megadásával pl. „Expert Nano 3CF készülék” végezhető es 
ugyanannak a hálózati címnek a hozzárendelésével, mint amit az Ad para-
méterben megadtunk. Egy MODBUS RTU hálózathoz való csatlakozáshoz es 
ezen készülékek protokoll részleteihez, hivatkozzon a „MODBUS-
RTU_NANO_3CF” kézikönyvre, amit a gyártó honlapjáról lehet letölteni. 
www.pego.it 
 
DIAGNOSZTIKA 
Hibák eseten az „Expert NANO” készülék a kijelzőre irt kódokkal es a berregő 
segítségével (ha jelen van) értesíti a kezelőt. Az akusztikus riasztást nyug-
tázni lehet az UP gomb benyomásával (a kijelzőn a riasztási kód megmarad) 
es újra aktiválni lehet a SET gomb benyomásával. Riasztás eseten a követ-
kező kódok egyike lesz látható a kijelzőn: 
 
RIASZTÁSI KÓD TÁBLÁZAT 

PAR LEÍRÁS 
E0 Kamra érzékelő hiba 

E1 
Leolvasztási érzékelő hiba (ebben az esetben, minden leol-
vasztási ciklus a d3 idővel egyenlő ideig tart), vagy kondenzá-
tor érzékelő hiba 

E2 EEPROM memória hiba. Az összes kimenet kiiktatva kivéve a 
riasztási kimeneteket, amennyiben jelen vannak 

E8 „Ember a kamrában” riasztás 

Ec 
Kompresszor vedelem riasztás (pl. Hő védelem vagy magas 
nyomás kapcsoló). Az összes kimenet kiiktatva kivéve a riasz-
tási kimeneteket, amennyiben jelen vannak 

Ed 
Nyitott ajtó riasztás. Mikor az ajtókapcsoló nyit es a tdo idő 
eltelt, a vezérlés normál módra visszaáll es beindul a „Nyitott 
ajtó riasztás” (Ed) 

EL 
Minimum hőmérséklet riasztás. Az EL üzenet es a hőmérséklet 
értéke váltakozik a kijelzőn (lásd A1 paraméter) 

EH 
Maximum hőmérséklet riasztás. Az EH üzenet es a hőmérséklet 
értéke váltakozik a kijelzőn (lásd A2 paraméter) 

Ech Piszkos kondenzátor érzékelő (dE= 2). Nem befolyásol 
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