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WstĊp
DziĊkujemy za wybór innowacyjnego mikroprocesorowego systemu
sterowania AS Control Plus. Poprawi on w sposób znaczący wydajnoĞü
energetyczną basenów z przelewem czynnym i zapobiegnie
niepotrzebnym stratom energii. W naszym basenie testowym (50 m2
przy temperaturze wody 30 °C) w Szwajcarii udaáo nam siĊ osiągnąü
oszczĊdnoĞü energii, wynoszącą ponad 20 000 kWh (odpowiednik
2000 litrów oleju) w okresie szeĞciu miesiĊcy (od maja do
paĨdziernika).
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AS Control Plus zawiera:
1. Uwagi dotyczące elementów sterowania wpáywających na wydajnoĞü energetyczną
2.Elementy sterowania páukaniem wstecznym i klarowaniem
3.Elementy sterowania ogrzewaniem z zabezpieczeniem przez zamarzniĊciem, priorytet i
zabezpieczenie przed przelaniem
4.Sterowanie poziomem zbiornika przelewowego
5.Sterowanie zbiornikiem przelewowym (páukanie wsteczne z basenu lub ze zbiornika przelewowego)
6. Sterowanie wpáywające na wydajnoĞü energetyczną (praca ekonomiczna lub normalna)
7.Opcja: wszystkie dane z poprzednich dziesiĊciu miesiĊcy są zapisane. Dane te mogą byü pobrane
na komputer w celu analizy.

Dane techniczne:
Záącza:
71 záącz dla wejĞü i wyjĞü
PrzekaĨniki:
13 przekaĨników
WejĞcie elektryczne:
14 VA
Elektroniczne zabezpieczenie silnika: dla 3-faz, maks. 8 amperów na fazĊ
Bezpiecznik:
4 na 10 amperów
WyĞwietlacz:
4 wierszowy wielowarstwowy
StopieĔ ochrony IP:
obudowa: IP 65
Opcja karty pamiĊci:
do przechowywania danych i oceny na komputerze
(512 MB na dziesiĊü miesiĊcy)
Sonda temperatury:
czujniki póáprzewodnikowy z dokáadnoĞcią +/-1 %
Woda i powietrze:
sondy poziomu i temperatury nie są pod napiĊciem.

Instalacja:
ŶASCP musi byü zainstalowany w miejscu wolnym od wilgoci
ŶOkablowanie komponentów musi byü wykonane zgodnie ze schematem okablowania ASCP
Ŷ NaleĪy przestrzegaü wytycznych miejscowego zakáadu energetycznego

Uwagi dotyczące elementów sterowania
wpáywających na wydajnoĞü energetyczną (tryb
normalny i ekonomiczny)
Najbardziej oryginalnym pomysáem As Control Plus jest
przeáączanie pomiĊdzy trybami pracy ekonomicznym a
przelewowym (zwanym równieĪ pracą normalną) w zaleĪnoĞci
od temperatury, dziĊki czemu uzyskiwane są oszczĊdnoĞci
energii.
1. Praca Overflow (przelew):
w tak zwanej pracy przelewowej (praca normalna) woda jest
pompowana w nastĊpującym obiegu: kanaá przelewowy ->
zbiornik przelewowy -> pompa -> basen -> kanaá
przelewowy. Obieg hydrauliczny jest optymalny, poniewaĪ
woda basenowa jest odbierana za poĞrednictwem rynny
przelewowej. JednakĪe przy wysokich temperaturach wody i
niskich temperaturach powietrza tracona jest duĪa iloĞü ciepáa
(parowanie i konwekcja). W czasie pracy przy otwartej pokrywie
basenu, woda basenowa musi byü pobierana za poĞrednictwem
przelewu.
2. Tryb Economy (ekonomiczny):
W trybie ekonomicznym woda jest odbierana bezpoĞrednio z
basenu (np. za poĞrednictwem jednego lub wiĊcej spustów).
Basen - > pompa -> basen. Tak wiĊc woda nie páynie przez
przelew. Straty ciepáa są ograniczone w sposób znaczący. Tryb
ekonomiczny jest najlepszy w okresach zimnej pogody lub w
czasie podgrzewania basenu. W czasie uĪytkowania basen
powinien zawsze pracowaü w trybie przelewowym ze wzglĊdów
bezpieczeĔstwa i wydajnoĞci hydraulicznej.
Ograniczenia odpowiedzialnoĞci:
Za wáaĞciwe rozmieszczenie instalacji spustów dennych basenu
odpowiedzialna firma wykonująca instalacjĊ technologiczną
basenu. NaleĪy przestrzegaü lokalnych przepisów dotyczących
bezpieczeĔstwa systemów spustowych. W przypadku braku
okreĞlonych przepisów zalecamy montaĪ spustów z zabezpieczeniem przez áapaniem wáosów. Oraz
instalacjĊ przynajmniej dwóch spustów w odlegáoĞci 1,5 m od siebie. PrĊdkoĞü ssania w spustach nie
powinna przekraczaü 1,2 m/s. Idealne umiejscowienie spustów to takie w którym kąpiące siĊ osoby nie
bĊdą miaáy z nimi stycznoĞci.
UWAGA: NiewáaĞciwa instalacja spustu moĪe spowodowaü Ğmierü.
Pompa wyáączona:
JeĪeli pompa jest wyáączona lub nastąpiáa przerwa w dopáywie energii elektrycznej, zawór Besgo bĊdzie
w trybie ekonomicznym (odpáyw bezpoĞrednio z basenu). DziĊki temu basen nie zostanie omyákowo
opróĪniony. Woda nie moĪe siĊ cofaü do zbiornika przelewowego przez dysze wlotowe i filtr. To mogáo
by doprowadziü do utraty wody, jeĪeli jej poziom w zbiorniku podniósá by siĊ do poziomu przelania przez
krawĊdĨ zbiornika buforowego. Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy instalacjĊ zaworu zwrotnego
w ukáadzie dysz wlotowych oraz doáączenie wymuszonego startu (5 tej sondy) w zbiorniku.
Ograniczenia odpowiedzialnoĞci:
Nie odpowiadamy za koszty utraconej wody w wyniku awarii i/lub niewáaĞciwego uĪytkowania AS
Control Plus lub zaworów Besgo.

Schemat
Praca przelewowa (normalna)

1 Kanaá
przelewowy
2 Basen
3 Spust gáówny

Tryb ekonomiczny

4 Zbiornik przelewowy
5 3-drogowy zawór Besgo
6 Pompa
7 Filtr

Przeáącznik ECO:
Są trzy opcje:
1.Praca automatyczna:
W tym poáoĪeniu tryb odpáywu bezpoĞredni z basenu
(tryb ekonomiczny) lub przez kanaá przelewowy jest
dobierany automatycznie w zaleĪnoĞci od temperatur
wody i powietrza. Po otwarciu pokrywy basenu system
przeáącza siĊ na tryb przelewowy. (Przeáącznik kraĔcowy
musi byü przyáączony do terminali 70/71)
2.Praca ze spustem gáównym (tryb ekonomiczny)
Zawór Besgo jest caáy czas w trybie ekonomicznym, a
odpáyw odbywa siĊ za poĞrednictwem spustu gáównego
niezaleĪnie od temperatury i otwarcia lub zamkniĊcia
pokrywy basenu.
3.Praca ze zbiornikiem przelewowym:
Odpáyw z basenu odbywa siĊ caáy czas za
poĞrednictwem kanaáu przelewowego - niezaleĪnie od
temperatury i otwarcia lub zamkniĊcia pokrywy basenu.

Klawisz Filter (filtr):
Auto: filtr pracuje zgodnie z zaprogramowanym
czasem filtracji
On (wá): filtr pracuje caáy czas
Off (wyá): filtr jest wyáączony
Klawisz Heating (ogrzewanie):
Auto: ogrzewanie pracuje zgodnie z
zaprogramowanym czasem filtracji
Off (wyá): ogrzewanie jest wyáączone
On (wá): Ğwiecenie tej lampki informuje o pracy
ogrzewania. Nastawiona temperatura nie zostaáa
jeszcze osiągniĊta.

NaciĞniĊcie klawisza MODE (tryb) powoduje wejĞcie do menu.
Dodatkowe funkcje w menu są oznaczone symbolem

.

MENU LANGUAGE (jĊzyk menu)
NaciĞniĊcie klawisza OK umoĪliwia wybór jednego z dostĊpnych jĊzyków:
niemiecki, francuski, wáoski, angielski, hiszpaĔski i polski.
FILTER PUMP MENU (menu pompy filtra)
OVERLOAD PROTECTION (zabezpieczenie przed przeciąĪeniem):
(ustawienie domyĞlne to OFF (wyá.))
NaciĞniĊcie klawisza OK spowoduje wejĞcie do menu zabezpieczenia
przed przeciąĪeniem, gdzie moĪna je wáączyü lub wyáączyü. Po wáączeniu
tego zabezpieczenia, poprzez naciĞniĊcie klawisza OK, prąd przyáączonej
pompy bĊdzie mierzony i zapisywany. W przypadku decyzji o przyáączeniu
innej pompy do AS Control Plus, naleĪy okreĞliü prąd dla nowej pompy.
MoĪna wyjĞü z wyĞwietlania prądu, naciskając klawisz MODE. Po
okreĞleniu prądu moĪna wybraü poziom tolerancji, aby okreĞliü procentowe
przeciąĪenie przy którym zadziaáa zabezpieczenie przed przeciąĪeniem i
wyáączenie pompy (typowa tolerancja wynosi 15 %). Po otwarciu termokontaktu w uzwojeniu pompa filtra wyáącza siĊ natychmiast.
FILTER TIMES (czasy filtracji) (Ustawienia domyĞlne: 08.00 do 09.00)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü do piĊciu czasów filtracji na dzieĔ, gdy woda bĊdzie
odbierana za poĞrednictwem przelewu. Jest to konieczne, poniewaĪ poziom wody jest kontrolowany
tylko w zbiorniku a nie w basenie. UWAGA: Woda musi byü cyrkulowana za poĞrednictwem przelewu
przynajmniej 30 do 60 minut na dzieĔ. Tylko w ten sposób jest mierzony i kontrolowany poziom wody
(pomiar odbywa siĊ w zbiorniku przelewowym). Dodatkowo wáaĞciwy przepáyw (przez kanaá przelewu)
bĊdzie ponownie uzyskany poprzez wprowadzenie czasów dla pracy za poĞrednictwem przelewu, która
zapewni odpowiednią cyrkulacjĊ w basenie. W basenach publicznych zalecamy przeáączanie na pracĊ
przelewową na jedną do dwóch godzin przed otwarciem basenu, aby zapewniü wáaĞciwy przepáyw
wody.
UWAGA (Wyáączenie gwarancji)
Uszkodzenia spowodowane niskim poziomem wody (np. wypalenie pokrywy sáonecznej) nie bĊdą przez
nas pokrywane.
CANCELING FILTER TIMES (anulowanie czasów filtracji): naciĞniĊcie klawisza OK spowoduje
skasowanie wszystkich czasów filtracji. W czasie tego procesu bĊdzie trzeba potwierdziü, czy na pewno
wszystkie czasy mają byü usuniĊte. Potwierdzenie nastĊpuje za pomocą klawisza OK.
HEATING MENU (menu ogrzewania):
SET VALUE (wartoĞü ustalona): (ustawienie domyĞlne 25 °C)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü zadaną temperaturĊ wody za
pomocą strzaáek na wartoĞü od 1 °C do 40 °C.
FROST PROTECTION (zabezpieczenie przed zamroĪeniem): (ustawienie domyĞlne OFF (wyá.))
Po naciĞniĊciu klawisza OK, za pomocą strzaáek moĪna wáączyü (ON) lub wyáączyü (OFF)
zabezpieczenie przed zamroĪeniem. W poáoĪeniu ON moĪna wybraü, przy jakiej temperaturze ma byü
wáączona pompa filtra (-50 °C do +20 °C). Ustawialna histereza (róĪnica temperatury pomiĊdzy
wáączeniem a wyáączeniem) daje sygnaá wáączenia. Dodatkowo moĪna przyáączyü alarm zbiorowy. W
przypadku podáączonego systemu grzewczego moĪna wybraü, przy jakiej temperaturze wody w basenie
ma byü wáączane ogrzewanie.

HYSTERIS (histereza) (ustawienie domyĞlne 0,5 °C)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü histerezĊ pomiĊdzy 0.1 °C a 5 °C za pomocą klawiszy
strzaáek. Histereza oznacza wartoĞü temperatury w stopniach Celsjusza, która oddziela wáączenie od
wyáączenia.
FILTER DELAY STOP (opóĨnione zatrzymanie filtracji) (domyĞlnie 3 minuty)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü czas dalszej pracy filtra pomiĊdzy 1 a 200 minut za pomocą
klawiszy strzaáek. Czas dalszej pracy filtracji zapobiega przed akumulacją nagromadzonego ciepáa w
instalacji, zapewniając dalszą pracĊ pompy po wyáączeniu ogrzewania. JeĪeli czas dalszej pracy filtra
zostaá ustawiony za poĞrednictwem terminali 24/25 i/lub 31-33, zostanie on dodany do czasu dalszej
pracy dla filtra.
DELAY STOP TERMINAL 24/25 (terminal opóĨnionego zatrzymania) (domyĞlnie 0 minut)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü czas dalszej pracy filtra pomiĊdzy 1 a 200 minut za pomocą
klawiszy strzaáek.
DELAY STOP TERMINAL 31-33 (terminal opóĨnionego zatrzymania) (domyĞlnie 0 minut)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü czas dalszej pracy filtra pomiĊdzy 1 a 200 minut za pomocą
klawiszy strzaáek.
HEATING PRIORITY (priorytet grzania) (ustawienie domyĞlne OFF (wyá.))
Ogrzewanie moĪe byü równieĪ wáączone poza czasami pracy filtra. Po naciĞniĊciu klawisza OK
moĪna wáączyü priorytet ogrzewania lub ustawiü na róĪnicĊ temperatury od 1 °C do 10 °C dla
priorytetu grzania.

BACKWASH MENU (menu páukania wstecznego)
TEST BACKWASH (próba páukania wstecznego)
Po naciĞniĊciu klawisza OK. moĪna rĊcznie uruchomiü cykl páukania
wstecznego. PostĊp cyklu páukania moĪna obserwowaü na wyĞwietlaczu.
BACKWASH (páukanie wsteczne): (ustawienie domyĞlne Friday (piątek))
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna caákowicie wyáączyü páukanie wsteczne, zmieniü dzieĔ tygodnia lub
interwaá od 1 do 30 dni pomiĊdzy cyklami páukania wstecznego za pomocą klawiszy strzaáek.
BACKWASH VIA (páukanie wsteczne przez): (ustawienie domyĞlne overflow tank (zbiornik
przelewowy))
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wybraü, czy páukanie wsteczne ma byü wykonywane za
poĞrednictwem zbiornika przelewowego czy spustu gáównego.
DELAY STOP VIA OVERFLOW (opóĨnione zatrzymanie przez przelew) (domyĞlnie 30 minut)
Po kaĪdym páukaniu wstecznym jest obowiązkowy przepáyw przez kanaá przelewowy. Czas jest
ustawialny od 30 do 200 minut.
START TIME (czas uruchomienia) (domyĞlnie 10.00 am (przed poáudniem))
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü czas uruchomienia páukania wstecznego.
DURATION (czas trwania): (domyĞlnie 4 minuty)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü czas trwania páukania wstecznego od 1 do 30 minut.
PAUSE (pauza) (domyĞlnie 30 sekund)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wybraü, czy mają byü pauzy pomiĊdzy poszczególnymi
krokami. Czas trwania pauzy moĪe byü ustawiony za pomocą klawiszy strzaáek od 30 do 200
sekund.
RINSE (przepáukiwanie) (ustawienie domyĞlne OFF (wyá.))
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wáączyü (ON) lub wyáączyü (OFF) przepáukiwanie za pomocą
klawiszy strzaáek.
Czas trwania przepáukiwania moĪe wynosiü od 1 do 200 sekund.

MENU OVERFLOW TANK (zbiornika przelewowego)
MAIN DRAIN AT DRY RUN PROTECTION (spust gáówny przy zabezpieczeniu
przed pracą na sucho)
(DomyĞlnie: OFF (wyá.))
Zawór Besgo przeáącza ma spust gáówny, aby uniknąü zatrzymania pompy filtracji
z powodu pracy na sucho (pusty zbiornik przelewowy).
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wáączyü (ON) lub wyáączyü (OFF) tĊ funkcjĊ.
TOP-UP (uzupeánianie) (domyĞlnie 90 minut)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wybraü, czy uzupeánianie ĞwieĪą wodą ma byü sterowane czasowo lub
czy ma byü wáączone (ON) lub wyáączone (OFF). JeĪeli uzupeánianie jest sterowane czasowo, moĪna
ustawiü dla niego limit od 1 do 999 minut. JeĪeli po upáywie czasu limitu poziom wody nadal nie osiągnąá
swojej ustawionej wysokoĞci, jest problem z instalacją uzupeániania. Uzupeánianie jest wyáączane i
uruchamiany jest alarm sterowania rĊcznego.
BACKWASH WITH FORCED START (páukanie wsteczne z wymuszonym startem (domyĞlnie OFF
(wyá.))
Tutaj moĪna ustawiü automatyczne páukanie wsteczne w przypadku wymuszonego startu. W ten sposób
moĪna uniknąü zbyt duĪej iloĞci wody niepotrzebnie traconej przez przelew bezpieczeĔstwa. Woda moĪe
byü uĪyta ponownie do innego páukania wstecznego. Páukanie wsteczne moĪe byü równieĪ uĪyteczne
przy intensywnych opadach deszczu, wáączających kanaá przelewowy, powodując niepotrzebne straty
energii. Czas opóĨnienia dla páukania wstecznego moĪe byü ustawiony od 1 do 200 minut.
GERNERAL ALARM (alarm ogólny): RUN-DRY PROTECTION (zabezpieczenie przed pracą na
sucho) (domyĞlnie OFF (wyá.))
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wybraü, czy alarm ogólny ma byü zaáączany w przypadku pracy na
sucho. JeĪeli alarm ogólny zostaá aktywowany, moĪna wybraü czas opóĨnienia od 0 do 200 minut. Po
upáywie tego czasu alarm ogólny zostanie uruchomiony, a na niebieskim wyĞwietlaczu pojawi siĊ tekst
ostrzegawczy.
COLLECTIVE ALARM (alarm zbiorowy): FORCED START (wymuszony start)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wybraü, czy alarm zbiorowy ma byü zaáączany w sytuacji
wymuszonego startu. JeĪeli alarm ogólny zostaá aktywowany, moĪna wybraü czas opóĨnienia od 0 do 200
minut. Po upáywie tego czasu alarm ogólny zostanie uruchomiony, a na niebieskim wyĞwietlaczu pojawi siĊ
tekst ostrzegawczy.
MENU ECO PROGRAMME (menu programu ECO)
ECO PROGRAMME MODE (tryb programu ECO)
(DomyĞlnie: nastawiona temperatura 20 °C, histereza 1 °C)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wybraü, czy praca przelewowa ma byü zaáączana w przypadku
osiągniĊcia okreĞlonej temperatury powietrza otoczenia lub w przypadku osiągniĊcia okreĞlonej róĪnicy
pomiĊdzy temperaturą otaczającego powietrza a temperaturą wody.
a) Set temperature (ustalona temperatura): do osiągniĊcia ustalonej temperatury powietrza system
pozostaje w trybie ekonomicznym (brak prądu do zaworu Besgo – odpáyw bezpoĞrednio z basenu). Tylko
po osiągniĊciu ustalonej temperatury zawór Besgo przeáącza na tryb przelewowy. Ustawienie od 5 °C do
40 °C. W przypadku stosowania pokryw solarnych, zalecamy ustawienie ustalonej temperatury. Ustalona
temperatura powinna mieü wartoĞü nie wiĊkszą niĪ 20 °C. Przy temperaturze 20 °C w cieniu wystĊpują
znaczące zyski ciepáa od sáoĔca przez pokrywĊ, które są akumulowane pod pokrywą w trybie
ekonomicznym. Temperatura pod pokrywą moĪe osiągnąü nawet 50 °C lub wiĊcej. Ta akumulacja ciepáa
musi byü rozproszona przez kanaá przelewowy.
b) Temperature difference (róĪnica temperatury): MoĪna ustawiü róĪnicĊ temperatury pomiĊdzy +10 °C
a -10 °C. Na przykáad jeĪeli ustawiona róĪnica temperatury wynosi +2 °C, zawór Besgo przeáącza na pracĊ
przed spust gáówny, jeĪeli temperatura powietrza jest o 2 °C wyĪsza niĪ temperatura wody. JeĪeli
ustawiona róĪnica temperatury wynosi -2 °C, zawór Besgo przeáącza, jeĪeli temperatura powietrza jest o 2
°C niĪsza od temperatury wody
UWAGA: (wyáączenie odpowiedzialnoĞci)
Niektórzy producenci basenów (poliester, folia) ograniczają swoją gwarancjĊ do uĪywania w
temperaturach 30 do 35 °C. Nie odpowiadamy za potencjalne uszkodzenia takich basenów lub ich
pokryw.

MENU CONFIGURATION (menu konfiguracji)
TIME CONTROL TERMINALS (terminale sterowania czasowego) 29/30

Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü styki bezpotencjaáowe na terminalach 29 i 30 zgodnie ze schematem
okablowania z interwaáem czasu od 1 do 30 dni lub z programem
czasu tygodniowego. MoĪna ustawiü do dziewiĊciu czasów pracy
pomiĊdzy 00:00 a 23:59. Ten styk moĪe byü ustawiony w taki
sposób, Īe bĊdzie on zamkniĊty, jeĪeli oprócz programu
czasowego bĊdzie równieĪ pracowaáa pompa filtra (PARALLEL
PUMP ON/OFF (równolegle pompa wá./wyá.)). Czasy pracy
programu czasowego mogą byü wyzerowane i ponownie
zaprogramowane.
ADDITIONAL FUNCTIONS (funkcje dodatkowe):
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ukryü funkcje dodatkowe w menu ustawieĔ. Operator nie bĊdzie miaá
juĪ do nich dostĊpu. Funkcje dodatkowe są nadal ustawione i aktywne, mimo Īe nie są widoczne w
menu.
TIME OF DAY (czas dnia): Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna wybraü bieĪący czas za pomocą
klawiszy strzaáek. Czas jest zachowany nawet po wyáączeniu AS Control Plus dziĊki zapasowej baterii
CR2032.
DATE (data): Po naciĞniĊciu klawisza OK, moĪna wybraü bieĪącą datĊ za pomocą klawiszy strzaáek.
Data jest zachowana nawet po wyáączeniu AS Control Plus dziĊki zapasowej baterii CR2032.
START DELAY (opóĨnienie startu): (domyĞlnie 10 sekund)
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna ustawiü czas opóĨnienia od 10 do 3600 sekund. Czas opóĨnienia jest
zawsze aktywny, jeĪeli: zostaáo podáączone zasilanie, po awarii zasilania lub przy starcie pompy filtra. W
czasie opóĨnienia startu wyjĞcia dla ogrzewania, regulacji i wymuszonego startu są zablokowane.
POOL TEMPERATURE CORRECTION (korekta temperatury basenu):
Po naciĞniĊciu klawisza OK moĪna skorygowaü rzeczywistą temperaturĊ wody w basenie za pomocą
klawiszy strzaáek.
Jest ona przedstawiona na niebieskim wyĞwietlaczu i moĪna ją skorygowaü o wartoĞci w granicach od 10 °C do +10 °C. Ta dokáadna regulacja jest uĪyteczna w przypadku, gdy jest róĪnica pomiĊdzy mierzoną
a rzeczywistą temperaturą basenu z powodu umiejscowienia sondy temperatury.
AIR TEMPERATURE CORRECTION (korekta temperatury powietrza): Po naciĞniĊciu klawisza OK
moĪna skorygowaü rzeczywistą temperaturĊ powietrza, pokazaną na niebieskim wyĞwietlaczu o wartoĞci
od +10 °C do -10 °C. Ta dokáadna regulacja jest uĪyteczna w przypadku, gdy jest róĪnica pomiĊdzy
mierzoną a rzeczywistą temperaturą z powodu umiejscowienia sondy temperatury.
TEMPERATURE PROBE AIR (sonda temperatury powietrza): (DomyĞlnie: ON (wá.)). Naciskając OK
moĪna wáączyü lub wyáączyü wskazywanie tej wartoĞci.
SERIAL NUMBER (numer seryjny): Numer seryjny zostanie wyĞwietlony po naciĞniĊciu OK.
SAVE PARAMETERS (zapisz parametry): Po naciĞniĊciu OK wszystkie ustawione parametry
zostaną zapisane na karcie pamiĊci SD.
READ PARAMETERS (czytaj parametry): Wszystkie zapisane parametry zostaną skopiowane do AS
Control PLUS po naciĞniĊciu OK.
FACTORY SETTINGS (ustawienia domyĞlne): Nacisnąü OK w celu wejĞcia do menu ustawieĔ
domyĞlnych. Odpowiadając na pytania za pomocą klawisza OK moĪna przywróciü wartoĞci domyĞlne
wszystkich ustawieĔ. Wszystkie ustawione wartoĞci są zapisywane elektronicznie i moĪna je odzyskaü
nawet po awarii zasilania. Data i czas są przechowywane dziĊki baterii zapasowej, której ĪywotnoĞü
wynosi od trzech do czterech lat. Do tej baterii moĪna siĊ dostaü odkrĊcając cztery Ğruby na panelu
przednim.

WAĩNA INFORMACJA
Terminale 45/46. RĊczny przeáącznik ON/OFF (wá./wyá) moĪe byü przyáączony do tych dwóch
terminali. Wáączenie rĊcznego przeáącznika spowoduje uruchomienie pompy i pracĊ przez kanaá
przelewowy. Zaleca siĊ montaĪ tego przeáącznika w pobliĪu basenu.
Terminale 52/53. Te terminale mogą byü uĪywane áącznie z jednostką klimatyzacji. Po
zamkniĊciu styków cyrkulacja odbywa siĊ przez spust gáówny.
Terminale 70/71: Te terminale mogą byü poáączone z pokrywą basenu. Po zamkniĊciu tych
styków, sterowanie ECO (jeĪeli jest ustawione na AUTO) decyduje, czy woda ma cyrkulowaü
przez spust gáówny, czy przez zbiornik przelewowy. Ustawione czasy filtracji pozostają
niezmienione. Bez-potencjaáowy styk przeáącznika kraĔcowego pokrywy basenu musi byü
przyáączony w nastĊpujący sposób: pokrywa basenu na basenie = zamkniĊty styk przeáącznika
kraĔcowego.
PierwszeĔstwa:
Czas filtracji przez przelew ma zawsze pierwszeĔstwo nad innymi akcjami. Oznacza to, Īe
gdy urządzenie pracuje przez spust gáówny (w trybie ekonomicznym), ukáad sterowania
przeáączy siĊ na pracĊ normalną po aktywacji czasu filtrowania. Zadania mają
pierwszeĔstwo w nastĊpującej kolejnoĞci:
1. Czas filtracji przelewowej
2. Przeáącznik rĊczny (terminale 45/46)
3. Przeáącznik urządzenia (auto/ main drain (spust gáówny) / overflow tank (zbiornik
przelewowy))
4. Przeáącznik kraĔcowy pokrywy (terminale 70/71)
5. Program Eco (ustalona temperatura i róĪnica temperatur)
Frostwachter = FROST MONITOR (zabezpieczenie przez zamarzniĊciem)
tryb zabezpieczenia przez zamarzniĊciem pozwala na uruchomienie ogrzewania tylko, jeĪeli
zostaáa uruchomiona pompa.
Histereza
Przykáad:
temperatura zadana 28 °C/ histereza 1 °C/ aktualna temperatura 20 °C. W tym przykáadzie
ogrzewanie bĊdzie pracowaáo do momentu osiągniĊcia temperatury 28 °C, nastĊpnie wyáączy siĊ.
Ogrzewanie wáączy siĊ ponownie, gdy temperatura wody spadnie do 27 °C. W ten sposób
temperatura wody bĊdzie utrzymywania w przedziale od 27 °C do 28 °C.
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OstrzeĪenie: MoĪe byü przyáączona tylko 1 pompa filtra (230 VAC lub 400 VAC).
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