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INLET-010 
 

Regulator INLET-010 jest uniwersalnym sterownikiem 
serwomotoru do otwierania i zamykania okien (wlotów). 
Żądane położenie okien można zadawać napięciem 0..10V 
albo cyfrowo. Aktualne położenie okien sterownik odczy-
tuje z zainstalowanego w serwomotorze potencjometru 
albo oblicza na podstawie czasów ruchu okien od 
wyłączników krańcowych. Serwomotor może być 
sterowany automatycznie, albo ręcznie - przełącznikiem 
serwomotoru umieszczonym na obudowie sterownika.  
W celu regulacji automatycznej ustaw przełącznik w pozycję 2.  
W celu wyłączenia serwomotoru ustaw przełącznik w pozycję 0. 
 

TRYB  SPOCZYNKOWY 
W stanie tym wyświetlane jest aktualne położenie okien uchylnych, lampka LED świeci się. Aby 
znaleźć się w trybie spoczynkowym naciskaj przycisk ESC. Pionowa kreska z lewej strony wyświetlacza 

sygnalizuje akcję sterowania zamykaniem (kreska u dołu) albo otwieraniem (kreska u góry) okien (wlotów). 

 

• Zamykanie okien (wlotów):     

 

• Otwieranie okien  (wlotów)::     

 

 

PODGLĄD  ZADANEGO  POŁOŻENIA  OKIEN  

ESC

Zadane położenie
okien w [%]

81930 8193081927
 

Aby skontrolować zadane położenie okien: wciśnij ESC  
 

PODGLĄD  RZECZYWISTEGO  POŁO ŻENIA  POTENCJOMETRU  SERWOMOTORU  
DLA  PEŁNEGO  OTWARCIA  OKIEN [100%]  I CAŁKOWITEGO   ZAMKNI ĘCIA [0%]  

 

Położenie potencjometru dla okien w pełni
otwartych [100%]

ESC 8193081930 81975
 

Położenie potencjometru dla okien całkowicie
zamkniętych [0%]

ESC 8193081930 81925
 

 

ODBLOKOWANIE  DOST ĘPU  DO  NASTAW 

5s czekaj 8193081930 819  set
 

Aby uzyskać dostęp do nastaw regulatora: w trybie spoczynkowym wciśnij i przytrzymaj przycisk SET aż wyświetli 
się napis SETSETSETSET, a następnie poczekaj aż regulator powróci do trybu spoczynkowego.  
Jeżeli napis ten nie wyświetli się przez ok. 5s oznacza to, że dostęp do tego poziomu był już wcześniej odblokowany. 
UWAGA! Nastawy sterownika decydują o poprawnej pracy systemu utrzymania mikroklimatu.  
                  Przed zmianą nastaw przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi! 
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USTAWIANIE  ZAKRESU  POŁO ŻENIA  OKIEN:   
PEŁNEGO  OTWARCIA  [100%]  I  CAŁKOWITEGO  ZAMKNI ĘCIA  [0%] 

Podłoże dolne Wartość .  w %  P d

Położenie górne Wartość .   w % P Cv

Histereza HIsWartość      w %úÊ 
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KOMUNIKATY  O  NIEPRAWIDŁOWO ŚCIACH  
Na wyświetlaczu regulator pokazuje komunikaty o nieprawidłowościach. Niektóre z nieprawidłowości 
uniemożliwiają pracę systemu, inne zaś dopuszczają pracę warunkowo, po „uśpieniu” wyświetlanego komunikatu.  

Aby „uśpić” wyświetlanie niektórych komunikatów wciśnij przycisk SET, np.:      
819E1 CVP

 
Szczegóły: patrz instrukcja obsługi. 
 

PRZEŁĄCZNIK  SERWOMOTORU 
Przedstawiony ręczny przełącznik serwomotoru aktualnie wskazuje pozycję 0- serwomotor 
wyłączony; napięcie z zacisków sterujących serwomotorem okien uchylnych jest odłączone.  

Ręczny przełącznik serwomotoru może znajdować się w pozycji: 

L – ręczne otwieranie okien 
0 – serwomotor wyłączony 
P – ręczne zamykanie okien 
0 – serwomotor wyłączony 
A – praca automatyczna (steruje regulator- AUTOMAT) 

 
 

 
 





 
 
 

Nazwa nastawy
minimalna maksymalna 

Krok 
zmiany 

.  Maks. czas ruchu 

DIP.4=ON 1min 10min 1min 10min 

 
- 

 

Nastawy  

 
 

Nazwa nastawy  
minimalna maksymalna 

Krok 
zmiany 

 

 
DIP.3=ON 0 8 1 0 

-  
0  COMBO+, COMBO-M, TERMISTAT-485 
1-8  -8 

Nastawy  0..10V 

 
 

Nazwa nastawy  
minimalna maksymalna 

Krok 
zmiany 

 

.  Czas reakcji 
DIP.3=OFF 2s 3s 1s 10s 

adana pozycja okien (przez nastawiony czas jest mierzone 
 

 
 

 

DIP.3=OFF  8,0V 10,0V 0,1V 9,5V 

(otworzy okna na skalibrowane 100%) w trybie normalnym i 0% w trybie inwersyjnym. 

.   
dolna 

DIP.3=OFF 0,0V 2,0V 0,1V 0,5V 
 

okna na skalibrowane 0%) w trybie normalnym i 100% w trybie inwersyjnym. 

Inwersja 
DIP.3=OFF  0.10 10.0 - 0.10 

0.10 (normalne)   0V/10V, 10.0 (inwersyjne)  10V/0V. 

 

Kalibracja 

Analogowego 

DIP.4=OFF 0V  0,01V - 

. 
-  

UWAGA! Regulator INLET-010 jest fabrycznie skalibrowany. 
 

  10,0 V (z zac  przyciskami PLUS 
i MINUS 

 

 
Numer   Opis 

1,2 

 
OFF, OFF 

 
 ON, OFF 

 
  OFF, ON 

 
 ON, ON 

 

-010: 
 OFF, OFF   numer 1                  
 ON, OFF     numer 2                  
 OFF, ON     numer 3                 
 ON, ON       numer 4 

z -485  
 

 dwoma regulatorami 
 1 i 2) 

3 

 
OFF 
 
ON 

 
 OFF  -10V 
 ON  -

 2 oraz ustawienia numeru 
-8) 

4 
 

OFF 
ON 

 
 OFF   
  ON  0% i 100% 
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