
 

 

 
 
 

CLEVER CONTROL II - verzió: V1.0.0 
 

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 
FELHASZNÁLÓI ÉS ALAP KIVITEL 

 
 

Kérjük, hogy a szerelés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. 
 

 
Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a PCB (NYÁK) és a TFT firmware 
verziójának egyformának kell lennie. Az eltérő verziók hibás működést okozhatnak. 

 

Rosszul méretezett RJ45 vagy RJ11 kábel használata esetén a PCB vagy a TFT 
károsodhat. 
Ilyen esetben a garancia érvénytelen. 
Ha meg szeretné hosszabbítani a két kábel egyikét, árnyékolt sodrott kábelt használjon 
és kövesse a mellékelt utasításokat. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FIGYELMEZTETŐ JELEK 
 

 

Figyelem, veszély, munkavédelmi 
tanács! 

 
Elektromos áram, nagyfeszültség veszély! 

 
Balesetveszély! 

 
Fontos információ. 
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OKOS VEZÉRLÉS JELLEMZŐK 
 
A CLEVER (okos vezérlés), az új, korszerű átfogó vezérlés, vezeti be az új generációt a légfüggönyök 
felügyeletében: 
Maximális vezérlés + maximális energiamegtakarítás. 
Az „okos” vezérlés – a kényelem és energiatakarékosság érdekében – automatikusan igazítja a légfüggöny 
működését a bejárati hőviszonyokhoz. 
Egyszerű, Plug & Play üzembe helyezés. Gyárilag beállítva, hogy csak be kelljen kapcsolni és működik. 
 

Főbb előnyök: 
INTELLIGENS SZABÁLYOZÁS 
Az ajtó állapotától függően, hogy milyen gyakran van nyitva vagy zárva, valamint a belső/külső hőmérséklettől 
vagy a kifúvási hőmérséklettől függően a Clever vezérlés optimalizálja a szellőztetést és a fűtést, hogy egy jól 
működő védősávot hozzon létre az optimális és hatékony klíma szétválasztás érdekében. A kézi vagy 
automatikus működési módokkal, több eltérő programot használ a fűtés típusától (vizes, elektromos, 
hőszivattyús vagy fűtetlen) és a telepített hőmérséklet érzékelőktől függően. A Clever vezérlés rengeteg extra 
funkcióval rendelkezik, hogy kielégítse az összes felhasználói igényt. 
 
EGYSZERŰ FRISSÍTÉS 
A TFT és az összes csatlakoztatott PCB frissíthető egy USB adathordozó segítségével. 
 
FELHASZNÁLÓBARÁT 
Többnyelvű és egyszerű ikonok a könnyebb értelmezéshez. A fő állapot képernyő megjeleníti a legtöbb fontos 
beállítást, pl.: Szellőztetési sebesség, fűtés, hőmérsékletek, ajtó állapot, üzemmód és program, szűrő állapot, 
nap/óra, időzítő, stb. 
Különböző menükonfigurációk a készülék kezelőjének személyétől függően: 

• „User” (felhasználói) egyszerűsített üzemmód 
• „Basic” (alap), főparaméterekkel 
• „Advanced” (haladó) szakembereknek. 

 
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS 
Az okos vezérlő a komfort- és energiahatékonyság 3 fokozatával rendelkezik, amelyek minden kézi és 
automatikus programban beállíthatók. Az „Eco” üzemmód a lehető legkevesebb energiát használja túl sok 
kényelmi kompromisszum nélkül, miközben a „Comfort” üzemmód több szellőztetést/fűtést biztosít, vagy 
gyorsabban eléri a beállított hőmérsékletet. A „Medium” üzemmód a két másik üzemmód között üzemel. 
 

ALKALMAZKODÓ AJTÓ KÉSLELTETÉS 
Az ajtó zárásakor a légfüggöny továbbra is nyitott ajtó feltételekkel működik egy bizonyos ideig, hogy készen 
álljon, ha az ajtó újra kinyílik. Az egység teljesítménye ezen késleltetési idő alatt két erősségi fokozatra oszlik, 
ahol az első erősebb, mint a második, az energiatakarékosság érdekében. Két típusa létezik: A „Fixed” 
(rögzített), ahol kiválaszthatja a késleltetés időtartamát, vagy a „Flexible” (rugalmas), amely az ajtó nyitásának 
gyakoriságától függően automatikusan állítja az időtartamot. Triojet légfüggöny esetén kiválaszthatja a „Trio” 
fokozatot, ez egy rögzített időtartam, amely a levegő nedvességtartalom tartó képességének megfelelően 
növekszik/csökken. 
 
SZŰRŐ RIASZTÁS 
Jelzi, ha a szűrőt cserélni vagy tisztítani kell. A Clever vezérlés 2 lehetőséget kínál: Az üzemórák „időzítése” 
funkciót, vagy a nyomáskapcsoló funkciót. A szűrőjelzés színe az állapottól függően zöldről narancsszínűre 
változik, majd végül pirosra, kiegészítve a képernyőn villogó üzenettel. 
 
TÖBBCÉLÚ FELHASZNÁLÁS 
A Clever PCB képes különböző típusú egységeket vezérelni: Légfüggönyök, ventilátoros hősugárzó, AHU 
(szekrényklímák), stb. Az okosvezérlő kijelző megjeleníti a működési állapotot és mindegyik eszköz 
programozására is használható. Egy TFT legfeljebb 20 különböző egységet (ha többet szeretne irányítani, egy 
jelismétlőre lesz szüksége) képes vezérelni, mindegyiket a saját programjával. A konfigurációban található 
„berendezés keresés” lehetőséggel a rendszer automatikusan érzékeli az összes csatlakoztatott egységet.A 
felhasználó mindegyik berendezést egyenként elnevezheti. 
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IDŐZÍTŐ / NAPTÁR 
A programozás után a légfüggöny elindul és kikapcsol a felhasználói igényeknek megfelelően. Naptár funkció, 
az egység automatikus be- és kikapcsolásához, a hét egyes napjaitól vagy meghatározott napok csoportjától 
függően. A felhasználó választhat a nappali vagy éjszakai üzemmódok közül, 2 különböző beállítható 
hőmérséklettel, az energiatakarékosság érdekében. 
 
BMS CSATLAKOZÁS 
A Clever vezérlés rendelkezik egy Modbus RTU2 csatlakozási ponttal a BMS rendszerhez való csatlakozáshoz. 
A Modbus Ethernet csatlakozás később lesz elérhető. A Clever PCB számos digitális be-/kimenettel és analóg 
be-/kimenettel (0-10V) rendelkezik az egység közvetlen vezérlése/ellenőrzése érdekében (BE/KI, ventilátor 
sebesség, fűtés, hőmérséklet beállítás, riasztások, stb.). 
 
PC / ANDROID APP (hamarosan elérhető) 
Bármilyen Windows-os számítógép vagy Android-os készülék (iOS később) képes vezérelni a légfüggönyt 
ugyanazokkal a funkciókkal, mint a Clever TFT vezérlés. Ha egy IP cím hozzárendelésre kerül, az egység teljes 
mértékben vezérelhető kívülről az Interneten keresztül. Android-hoz kiegészítő Wi-Fi modul szükséges. 
 
TELJES MÉRTÉKBEN PROGRAMOZHATÓ 
A felhasználó számos paraméter minimumát/maximumát állíthatja, pl. az ajtó állapotától (nyitva/zárva) függő 
szellőztetési sebesség vagy fűtés, levegő kiáramlási hőmérséklet nappali/éjszakai beállítása, ajtó késleltetés, 
stb. 
 
Fontosabb funkciók 
• Intelligens, proaktív szabályozás 
• Kézi / automatikus működés 
• Energiatakarékos módok: Eco, Medium és Comfort 
• Különböző programok a telepített hőmérséklet érzékelőtől függően 
• Rengeteg funkció a felhasználói igények kielégítésére 
• Rögzített / rugalmas ajtókésleltetés (fokozatos / alkalmazkodó) 
• Naptár (időzítő BE, nappal BE, éjszaka BE, kézi BE a kívánt sebességen és KI) 
• Riasztások: általános, szűrő, fagyveszély, túlmelegedés, ventilátor túlmelegedés, légáramlás, tűz, külső, 

fűtés lezárt, stb. 
• Nappali / éjszakai hőmérsékletek 
• Több berendezés kezelés 
• Több nyelvűség 
• Felhasználói / Alap / Haladó konfigurációk 
• Vezérlés zárolás opció 
• Hőmérséklet érzékelők: belül, kívül, légsugár, stb. 
• Fűtetlen, elektromos vagy melegvizes, hőszivattyús (kombinálva is) 
• Modulátor szelep melegvizes fűtéshez (tartalmazza a 24 VDC tápellátást) 
• AC és EC ventilátorok 
 
Külső kommunikáció: 
• 2 független Modbus: RTU1/vezérlés és RTU2/BMS (a Modbus TCP Ethernet később elérhető) 
• Konfigurálható digitális/analóg be-/kimenet - BMS 
• Számítógép program (RS485) 
• Wi-Fi (opcionális) 
• Android alkalmazás (iOS alkalmazás később). Mindkettőhöz Wi-Fi modul szükséges. 
• Külső IP felügyelet (hamarosan elérhető) 
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AZ „OKOS” (CLEVER) KÉSZLET TARTALMA 
 

 

Okos vezérlés 

 

RJ11 kábel 

• 2,8” színes TFT képernyő 
• 114 (ma) x 85 (szé) x 14 (mé) mm 
• Felületi telepítésre előkészítve 

• Könnyű, Plug & Play üzembe 
helyezés 

• RJ11 (4 tűs), 7 m hosszú 
(az RJ45 (8 tűs) 7/10 m hosszú kábelt 
a légfüggönnyel/ventilátoros 
hősugárzóval együtt csomagolják 
(nem a Clever készletben) 

 

 
Intelligens PCB doboz 

 

 
Ajtóérintkező 

• Elektronikus PCB szabályozás 
• 218 (ma) x 140 (szé) x 64 (mé) mm 
• Lakkozott védőréteg 

• Ajtóállapot ellenőrzés 
• Mágneses érintkezés 

 

 
PCB tápegység 

 

 
Külső hőmérséklet érzékelő 

• Bemenet: 100-240 V x 1 50/60Hz (AC) 
• Kimenet: 24V 2A (DC) 
• EU 2 érintkezős / BS 3 érintkezős 

dugós csatlakozó 

• Valós idejű hőmérséklet értékek 
• IP65 védelem 

 
 

INTELLIGENS PCB 
 

 
 
Az összes digitális és analóg be-/kimenet a kapcsolási rajz alapján, alapértelmezés szerint van meghatározva. 
Az üzembe helyező személy különböző funkciókat módosíthat és választhat az igényeinek megfelelőn. 
A Clever vezérlés első csatlakoztatásakor a berendezés ellenőrzi, hogy mennyi hőmérséklet érzékelő 
csatlakozik, azért, hogy automatikusan kiválassza a programot. 
  

Visszaállítás 
gomb 

8 kapcsoló 
Modbus cím 

LED-ek 
3 piros  
2 zöld  
1 kék 

Modulok 
 

Digitális kimenet (OUT) 
(x3 +1 egyszer felhasználható 

Analóg kimenet (OUT) 
(x3 +1 egyszer felhasználható 

Digitális bemenet (IN) 
(x5) 

Tápellátás KI 

Tápellátás BE 24V 

Vezérlés 

Áthidalók BE/KI 
Modbus sorvég 

Digitális bemenet (IN) 

 

Hőmérséklet 
érzékelők 

Egység 

10 V tápfeszültség 
csak analóg bemenethez 
 

Analóg bemenet (IN) 
(x2 +1 egyszer felhasználható) 

Akkumulátor 
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MODBUS SORVÉG 
 
Alapértelmezés szerint a PCB Modbus RTU1 (vezérlés) és RTU2 (BMS) sorvég áthidalói bekapcsolva vannak. 
 
Ha több PCB csatlakozik sorba kötve egymáshoz, az összes RTU1 áthidalónak kikapcsolva kell lennie, kivéve 
az utolsót, annak bekapcsolva kell lenni, hogy aktiválja a sorvéget. Ugyanezt kell tenni a BMS Modbus RTU2 
vonalon is, amennyiben az utolsó PCB a Modbus sorvég (akkor is, ha vannak más eszközök, az utolsó áthidaló 
PCB-jének kikapcsolva kell lennie). 
 
Az áthidalók helyettesítik a sorvég ellenállásokat. 
 
 

HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK 
 
A Clever vezérlő TFT rendelkezik egy beépített hőmérséklet érzékelővel, ami a belső hőmérsékletre (szoba) 
használható. 
Ha a vezérlőtől eltérő helyen szeretné mérni a belső hőmérsékletet, elő van készítve egy opcionális érzékelő 
telepítésére a TS3-nál. Miután elkészült, a TS3 automatikusan elsőbbséget élvez a Clever vezérlő TFT-vel 
szemben. 
A hőmérséklet érzékelők megosztása, ha több PCB csatlakozik sorba kötve egymáshoz: 

• Az első opcionális belső/külső hőmérséklet érzékelő (alacsonyabb Modbus szám) megosztásra kerül a 
többi, opcionális hőmérséklet érzékelővel nem rendelkező PCB-vel. Például: 1 opcionális külső 
hőmérséklet érzékelővel a csoportban, az összes PCB tudni fogja a külső hőmérsékletet. 

A belső/külső hőmérsékletek átküldhetők Modbus-on keresztül, lásd az utasításokat később. 
A hőmérséklet érzékelő kábel normál hossza 5 méter. Nem javasoljuk a meghosszabbítását, mert veszít a 
pontosságból. Annak ellenére, hogy lehetősége van kalibrálni a menüben (+/- x ºC). 
 
 

Bekötési rajz – HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ ÁRNYÉKOLT KÁBEL 
 

 
  

ÁRNYÉKOLT KÁBEL 
A hőmérséklet értékek interferenciáinak elkerülése érdekében. 

ÁRNYÉKOLT 
KÁBEL 

(sárga / zöld) 

AJTÓÉRINTKEZŐ 

KÜLTÉRI 
HŐMÉRSÉKLET 
ÉRZÉKELŐ 

Az egyéb TS2 és TS3 bármelyik PCB-n belüli 
földeléshez (GND) csatlakoztatható 
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Bekötési rajz – LÉGFÜGGÖNY - 1 Clever vezérlés 1 egységet (1 PCB) kezel 
 

 
 
 

Bekötési rajz – LÉGFÜGGÖNY - 1 Clever vezérlés több egységet (+1 PCB) kezel 
 

 
Kérjük, nézze meg a légfüggöny használati utasításában a több egység csatlakoztatását. 

  

KÁBEL KÁBEL 

Opcionális (*) 

VEZÉRLÉS 

LÉGFÜGGÖNY 

KÜLTÉRI 
HŐMÉRSÉKLET 

ÉRZÉKELŐ 

AJTÓÉRINTKEZŐ 

TÁPEGYSÉG 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

INTELLIGENS PCB 
DOBOZ 

SODROTT ÉRPÁR 

Ha kommunikációs problémák (interferenciák) lépnek fel, használjon árnyékolt kábelt a földelésre (GND) kötve. 
 

AJTÓÉRINTKEZŐ 

KÜLTÉRI 
HŐMÉRSÉKLET 

ÉRZÉKELŐ 

TÁPEGYSÉG 
SODROTT ÉRPÁR 

1. Modbus cím 2. Modbus cím N. Modbus cím 

Az utolsó csatlakoztatott 
PCB-n az RTU1 áthidalót 

 ON (be) állásba kell állítani. 

 

SODROTT ÉRPÁR 

Vezérlés 
Vezérlés 

Vezérlés 
Vezérlés 

Segéd 

Segéd 

KÁ
BE

L 

KÁ
BE

L 

Vezérlés 
Vezérlés 

Segéd 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

1. AJTÓ 

2. AJTÓ N. AJTÓ 

KÁBEL KÁBEL 

ELSŐDLEGES CLEVER 
VEZÉRLÉS 
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Bekötési rajz – VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ - 1 Clever vezérlés 1 egységet (1 PCB) kezel 
 

 
 
 

Bekötési rajz – ALAP VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ - 1 Clever vezérlés több egységet (+1 PCB) kezel 
 

 
  

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

KÁBEL KÁBEL 
8 TŰS CSATLAKOZÓ 

HOSSZ: A kábel az Aeroterm 
készülékhez mellékelve 

 

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET 
ÉRZÉKELŐ 

ALAP VÍZSZINTES 

INTELLIGENS PCB 
DOBOZ 

4 TŰS CSATLAKOZÓ 
HOSSZ: 7 m 

 

SODROTT ÉRPÁR 

Opcionális (*) 

PCB TÁPEGYSÉG: 
 BEMENET: 

 KIMENET: 
 VEZÉRLÉS 

(*) Ha kommunikációs problémák (interferenciák) lépnek fel, használjon árnyékolt kábelt a földelésre (GND) kötve. 

 

2. Modbus cím 1. Modbus cím N.Modbus cím 

KÜLTÉRI 
HŐMÉRSÉKLET 

ÉRZÉKELŐ 

Vezérlés Vezérlés 

Vezérlés 

Vezérlés 

TÁPEGYSÉG 
SODROTT ÉRPÁR 

OKOS VEZÉRLÉS 
ELSŐDLEGES 

VENTILÁTOROS 
HŐSUGÁRZÓ 

(2. ZÓNA) 
 

VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ (1. ZÓNA) 
 

(Elsődleges) (Másodlagos) 

Segéd 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

VENTILÁTOROS 
HŐSUGÁRZÓ 

(N. ZÓNA) 
 

SODROTT ÉRPÁR 

Az utolsó csatlakoztatott 
PCB-n az RTU1 áthidalót 

 ON (be) állásba kell állítani. 

 

KÁ
BE

L 

KÁ
BE

L 

KÁBEL KÁBEL 
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Bekötési rajz – VÍZSZINTES VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ - 1 Clever vezérlés több egységet (+1 PCB) 
kezel 

 

 
Kérjük, nézze meg a ventilátoros hősugárzó használati utasításában a több egység 

csatlakoztatását. 
  

Az utolsó csatlakoztatott 
PCB-n az RTU1 áthidalót 

 ON (be) állásba kell állítani. 

 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

VENTILÁTOROS 
HŐSUGÁRZÓ 

(N. ZÓNA) 
 

VENTILÁTOROS 
HŐSUGÁRZÓ 

(2. ZÓNA) 
 

VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ (1. ZÓNA) 
 

(Elsődleges) (Másodlagos) 

Vezérlés 

Vezérlés Segéd 

OKOS VEZÉRLÉS 
ELSŐDLEGES 

TÁPEGYSÉG 

KÜLTÉRI 
HŐMÉRSÉKLET 

ÉRZÉKELŐ 

2. Modbus cím 1. Modbus cím N. Modbus cím 

SODROTT ÉRPÁR SODROTT ÉRPÁR 

KÁ
BE

L 

KÁ
BE

L 

Vezérlés Vezérlés 

KÁBEL KÁBEL 
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Kapcsolási rajz – 1 Clever vezérlés 1 intelligens PCB-vel 

 
 

 
A BE/KI funkciók alapértelmezés szerint. A haladó menüben megváltoztatható. 
A kábelek javasolt maximális hossza: 
- Digitális, analóg jelek és érzékelők 10 méter. 
- RJ11 és RJ45 50 méter (hosszabb esetén, használjon árnyékolt kábelt). 
  

VI
SS

ZA
ÁL

LÍ
TÁ

S 
KI

 

BE
 

KI BE 

KÉ
K 
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MODBUS CÍM MÓDOSÍTÁS 

Kapcsolási rajz – 1 Clever vezérlés 2 intelligens PCB-vel 
 
 

 
 
A kábelek javasolt maximális hossza: 
- Digitális, analóg jelek és érzékelők 10 méter. 
- RJ11 és RJ45 50 méter (hosszabb esetén, használjon árnyékolt kábelt). 
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Alapértelmezés szerint a Clever PCB Modbus címe 1. 
 
Ha több PCB csatlakozik sorba kötve egymáshoz Modbus protokoll segítségével, akkor eltérő Modbus címeket 
kell adni mindegyik PCB kártyának (1 és 255 között választhat). A Modbus címeket bináris kódként kell bevinni 
az SW1 kapcsolón, a következő táblázat példái alapján: 
 

PCB száma (decimális) Bináris kód PCB kapcsoló pozíció 
1 00000001 10000000 
2 00000010 01000000 
3 00000011 11000000 
4 00000100 00100000 
5 00000101 10100000 
6 00000110 01100000 
7 00000111 11100000 
8 00001000 00010000 
9 00001001 10010000 
10 00001010 01010000 
34 00100010 01000100 
58 00111010 01011100 
100 01100100 00100110 

 
Egy cím kiválasztása után csinálja a következőket: 

• Lépjen be a kezdeti konfigurációba (alap konfiguráció). 
• Váltson a kiválasztott Modbus címre. Ehhez ki kell nyitnia a kártyát, majd BE és KI kell kapcsolnia az 

SW1 megfelelő kapcsolóját a kívánt Modbus cím beállításához. Például: 

 
• Végül nyomja meg a „Scan 1-255” gombot (ha már belül meghatározta a keresési tartományt), ezzel 

frissítve az összes Modbus címet. 
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OKOS VEZÉRLÉS TFT 
 

 
 

FŐ ÁLLAPOTKÉPERNYŐ 
 
A fő állapotképernyő megjeleníti a legtöbb fontos beállítást, pl.: szellőztetési sebesség, fűtés, hőmérsékletek, 
ajtó állapot, üzemmód és program, szűrő állapot, nap/óra, időzítő, stb. 
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FŐ ÁLLAPOTKÉPERNYŐ FUNKCIÓK 
 

 
VENTILÁTOR SEBESSÉG Jelzi a ventilátor sebességet (fokozatok vagy arányos) 

 
FŰTÉSI TÍPUS / 
FOKOZATOK 

Jelzi a fűtés típusát (elektromos, vizes, hőszivattyús) és állapotát 
(fűtési fokozat, BE/KI vagy arányos, fűtés/hűtés) 
A jobb oldali utolsó jelzés a fagyveszély védelem vízfűtéses 
egységek esetén (biztonsági program a vizes hőcserélő 
védelméhez) 

 
AJTÓ ÁLLAPOT Jelzi, hogy az ajtó nyitva vagy zárva van 

 
AUTOMATIKUS / KÉZI / 

ROVARELLENES 
Jelzi, hogy az egység kézi, automatikus vagy rovarellenes 
üzemmódban működik 

 
SZŰRŐ ÁLLAPOT Jelzi a szűrő állapotát 

(zöld = tiszta, narancs = koszolódik, piros = koszos) 

 ENERGIA MÓD 
Jelzi az energiatakarékos módot: Eco, Medium vagy Comfort 
(az Eco előnyben részesíti az energiamegtakarítást a kényelem 
helyett) 

 IDŐZÍTŐ 
Jelzi, hogy az időzítő aktiválva van. 
Többféle állapottal rendelkezik: BE, nappal BE, éjszaka BE, kézi 
BE a kívánt sebességen vagy KI 

 
NAPPAL / ÉJSZAKA 

Jelzi, hogy a nappali vagy éjszakai funkció két különböző 
beállított hőmérséklettel van aktiválva (az energiamegtakarítás 
érdekében) 

EXT / BMS KÜLSŐ BMS Jelzi, hogy valami külsőleg vagy a BMS által zavarja az eszközt 

 
EGYSÉG ZÁROLVA Jelzi, hogy az egység zárolva van. 

Az egység nem működik, amíg fel nem oldja egy kóddal. 

 
VEZÉRLÉS ZÁROLVA 

Jelzi, hogy a vezérlés zárolva van. 
Az egység működik, de a felhasználó csak kóddal tudja kezelni a 
vezérlőt. 

 RIASZTÁS 

A villogó piros jelzés riasztást jelez. Ha bármely paramétert érint, 
akkor is villogni fog. 
A második képernyőn egy üzenet jelenik meg: 

- Az eszköz neve, amelyre a riasztás vonatkozik 
- A riasztás jellege 
- Magyarázat vagy teendő 

 

HŐMÉRSÉKLETEK 
Jelzi a beállított hőmérsékletet (kívánt érték). 
A telepített érzékelők alapján mutatja az aktuális hőmérsékletet: 
Környezeti (szoba), külső, légsugár (kifúvás), stb. 

 PROGRAM A kiválasztott működő programot jelzi 

 IDŐ ÉS DÁTUM Jelzi az időt és a dátumot 

 WIFI Jelzi a Wi-Fi csatlakozást 

 
EGYSÉG KIVÁLASZTÁS 

A nyilak megjelenése jelzi, hogy egynél több eszköz csatlakozik a 
TFT-hez 
(a „✓” gomb megnyomásával kék színűre változik és a nyilakkal 
válthat a többi egység között) 

 
ESZKÖZ TÍPUSA 

ÉS NEVE 
Jelzi az eszköz típusát: Légfüggöny, ventilátoros hősugárzó, stb. 
Név: Alapértelmezés szerint egység + Modbus cím, de 
megváltoztatható a saját nevével való azonosításhoz 
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TFT TELEPÍTÉS 
 
Fontos, hogy a Clever TFT-t megfelelő helyre telepítse, hogy elkerülje a problémákat és a helytelen 
adatkijelzést. 
 
A következő 3 ábra mutatja, hogy a TFT vezérlőt hogyan NEM SZABAD elhelyezni: 
 

  
A légfüggöny hősugara alá Napfénynek kitéve 

 
Eltérő hőmérsékletű válaszfalba süllyesztve 

 
 
A következő ábra mutatja, hogy a TFT vezérlőt hogyan KELL elhelyezni: 
 

 
A légfüggöny hősugarán kívül 
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NAVIGÁLÓ GOMBOK 
 
Amikor a Clever vezérlőt kezeli, kék színű szöveg vagy villogó jelzés jelzi, hogy éppen hol tartózkodik. 
 

 
BE 
KI  

Be- és kikapcsolja a berendezést 
Több berendezés (egynél több egység) esetén, megkérdezi, hogy az 
aktuális egységet vagy az összeset szeretné be- vagy kikapcsolni 

 

MENÜ 
VISSZA 
KILÉPÉS 

Állapotképernyő A felhasználói menühöz lép 
Menük - Kilépés menü (ha az első szinten tartózkodik) 

- Visszalép az előző menü képernyőre (ha a második 
vagy magasabb szinten tartózkodik) 
- A név, idő és óra, stb. szerkesztésekor visszalép az 
előző értékre 

 

 

FEL/LE LAPOZÁS 
KÖVETKEZŐRE/VISSZA 
LÉPÉS 

Állapotképernyő Kézi: Módosítja a szellőztetést (a ventilátor ikon villogni 
fog). A szellőztetés kiválasztása után meg kell nyomni a 
„✓” gombot, majd a nyilak megváltoztatják a fűtést. Ha 
ismét megnyomja a „✓” gombot, akkor a nyilak a 
beállított hőmérsékletet módosítják. 
Automatikus: Csak a beállított hőmérsékletet módosítja 

Menük Lapozás az opciókon keresztül (bal), vagy érték 
szerkesztés (nyilak között) 

 
(BEÁLLÍT) 

ESZKÖZ KIVÁLASZTÁS 
OPCIÓ BEVITEL 
JÓVÁHAGYÁS 

Állapotképernyő Kékre váltja az eszköz nevét, majd a nyilakkal válthat 
az eszközök (különböző egységek és Modbus szám) 
között (csak több berendezés esetén) 

Menük Balról jobbra lép (az értékek szerkesztése érdekében) 
Jóváhagyja a kiválasztott értéket (a nyilak között) és 
balra visszalép 
A „✓” jelzéssel beviszi az opció szerkesztéséhez 

 
 

MENÜK 
 
Különböző menük érhetők el a készülék kezelőjének személyétől függően: 

- „User” (felhasználói) menü: nagyon egyszerű a végfelhasználó számára. 
- „Basic" (alap) menü: fő paraméterekkel az egység konfigurálásához. Alkalmas műszaki ismeretekkel 

rendelkező személyek számára. 
- „Advanced" (haladó) menü: kizárólag szakemberek számára. 

 

 

 
 
 
 
 A felhasználói menü a „Menü” gomb 

megnyomásával érhető el 
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FELHASZNÁLÓI MENÜ 
 

 
MENÜ 
VISSZA 

Menüből kilépés (ha az első szinten tartózkodik) 
Visszalép az előző menü képernyőre (ha a második vagy magasabb 
szinten tartózkodik) 
A név, idő, óra, stb. szerkesztésekor visszalép az előző értékre 

 

FEL/LE LAPOZÁS 
KÖVETKEZŐRE/VISSZA 
LÉPÉS 

Lapozás az opciókon keresztül (bal), vagy érték szerkesztés (nyilak között) 

 
(BEÁLLÍT) 

ÉRTÉK BEVITEL 
JÓVÁHAGYÁS 

Balról jobbra lép (az értékek szerkesztése érdekében) 
Jóváhagyja a kiválasztott értéket (a nyilak között) és balra visszalép 
A “✓” jelzéssel szerkeszthet egy opciót 

 
 

 

FELHASZNÁLÓI MENÜ - 1. KÉPERNYŐ 
 

 Üzemmód kiválasztás 
Automatikus, kézi vagy rovarellenes működés 

 Energiatakarékos mód kiválasztás 
- Eco (takarékos): A lehető legkevesebb energiát 
használja 
- Medium (közepes): Az Eco és a Comfort 
módok között. 
- Comfort (kényelmes): Több szellőztetést/fűtést 
biztosít, vagy gyorsabban eléri a beállított 
hőmérsékletet. 

 Időprogramozó beállítás 
Automatikus BE/KI (lásd később) 

 Idő és dátum beállítás (lásd később) 
 
 

 

FELHASZNÁLÓI MENÜ - 2. KÉPERNYŐ 
 

 Nappali / éjszakai hőmérséklet beállítás 
2 különböző beállított hőmérséklet 

 Belépés az alap (Basic) konfigurációs menübe: 
A műszaki paraméterek eléréséhez kód 

szükséges 

 Belépés a haladó (Advanced) konfigurációs 
menübe: 
A szakmai mezők eléréséhez kód szükséges 

 Kényszerített visszaállítás 
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Felhasználói menü / TIME PROGRAMMER (időprogramozó) 
 

 
 

 
Alapértelmezés szerint ez KI van kapcsolva, és „Disable” 
(kikapcsolva) állapotot mutat 

 
A bekapcsoláshoz állítsa „Enable” (bekapcsolva) állapotba 

és nyomja meg a „✓” gombot az aktiváláshoz és az összes 

lehetőség megjelenítéséhez 

 
 

 

 
IDŐPROGRAMOZÓ MENÜ - 1. és 2. KÉPERNYŐK 
 
 Be- vagy kikapcsolja (Enable/Disable) az 

időprogramozót. 
 Kiválasztja a „naptípus” („Day Type”) csoportot. 
 10 különböző (1 - 10) időzítő művelet létrehozása 
 A kiválasztott művelet törlése. 

 

Újraindítja a Clever vezérlőt 

 

FELHASZNÁLÓI MENÜ - 3. KÉPERNYŐ 
 

 Fűtési üzemmód kiválasztás 
2 üzemmód: Fűtés vagy hűtés 
(csak akkor jelenik meg a hőszivattyú/vizes 
opcióban, ha a kézi üzemmód és a hűtés BE van 
kapcsolva) 
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Felhasználói menü / TIME PROGRAMMER (időprogramozó) 
 
 Naptípus: 
 
- Egyedi (alapértelmezett): 

A csoportok kiválasztásának megkönnyítése érdekében előre meghatározott napcsoportok közül 
választhat, amelyek ugyanazt a programot használják majd. 

 
 A csoportok: 

- Egyedi (alapértelmezett): Testreszabhatja mindegyik napot más ütemezéssel, naponta 
kell beprogramozni a kívánt ütemezéssel. 

- Mon-Fri: Hétfőtől péntekig  
- Mon-Sat: Hétfőtől szombatig 
- Mon-Sun: Hétfőtől vasárnapig 
- Sun-Thu: Vasárnaptól csütörtökig 
- Mon-Fri Sat: Hétfőtől péntekig és külön szombaton 
- Mon Fri-Sat-Sun: Hétfőtől péntekig és külön szombattól vasárnapig 

 

  
Naptípus (hétfő) Naptípus csoport (hétfőtől vasárnapig) 

 
 
 Műveletek: 

A fel/le lapozás gomb segítségével válasszon ki egy műveletet, és nyomja meg a „✓” gombot egy új 
létrehozásához, vagy egy meglévő szerkesztéséhez. 
 

  
Új időzítés művelet létrehozás (1) Meglévő időzítés művelet szerkesztés (1 vagy 2) 
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Felhasználói menü / Időprogramozó / ACTIONS (műveletek) 
 
 Új művelet / művelet szerkesztés: 

 

 
IDŐZÍTŐ MŰVELETEK - 1. KÉPERNYŐ 

 
Action (művelet): (alapértelmezés szerint „NO” (nem)) 

- ON: Bekapcsolja az egységet az aktuálisan „beállított” 
hőmérsékletet használva 
- Day: Bekapcsolja az egységet a „nappali 
hőmérsékletet” használva  
(állítsa be a Day/Night Temperature (nappali/éjszakai 
hőmérséklet) menüben) 
- Night: Bekapcsolja az egységet az „éjszakai 
hőmérsékletet” használva  
(állítsa be a Day/Night Temperature (nappali/éjszakai 
hőmérséklet) menüben) 
- V1,V2,V3,V4,V5: Bekapcsolja az egységet kézi 
üzemmódban 1, 2, 3, 4 vagy 5 szellőztetési 
sebességgel. 
- OFF: Kikapcsolja az egységet. 

 
Time (idő): 

- Hour (óra): Válasszon 0 és 23 óra között. 
- Minute (perc): Válasszon 0 és 59 perc között. 

 
Confirm (jóváhagyás): Meg kell nyomni a beállítások 
jóváhagyásához és az általános Időzítő menübe visszalépéshez 
 
Erase (törlés): Ha törölni szeretné a szerkesztési műveletet, 
válassza ki a Yes (igen) opciót és nyomja meg a „✓” gombot. 

 

 
 
Felhasználói menü / ADJUST TIME (időbeállítás) 
 
Ez a funkció beállítja a vezérlő általános idejét és dátumát. 
 

 

 
1. A fel/le lapozó gombok segítségével válassza ki a 

számot, amely az órát (0 és 23 óra között) jelöli. 
Nyomja meg a „✓” gombot az idő elfogadásához 
és a következő értékre lépéshez. 

 
2. Ismételje meg ugyanezeket a lépéseket az Hour, 

Minute, Day, Month és Year (óra, perc, nap, hónap 
és év) értékek beállításához. 

 
3. Nyomja meg a „✓” gombot a jóváhagyáshoz és az 

általános felhasználói menübe visszalépéshez. 
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Felhasználói menü / DAY - NIGHT TEMPERATURE (nappali - éjszakai hőmérséklet) 
 
Ezzel a funkcióval állítja be a nappali/éjszakai beállított hőmérsékleteket. A felhasználó választhat a nappali 
vagy éjszakai üzemmódok közül, 2 különböző beállítható hőmérséklettel, az energiatakarékosság érdekében. 
 

 

 
1. A fel/le lapozó gombokkal válassza ki a Day (nappali) 

vagy Night (éjszakai) értéket. 
 

2. Nyomja meg a „✓” gombot a kiválasztott opció 
beviteléhez. 

 
3. A fel/le lapozó gombokkal adja meg a hőmérséklet 

értékeket. Nyomja meg a „✓” gombot a 
befejezéshez. 

 
 

Felhasználói menü / BASIC CONFIGURATION (alap konfiguráció) MENÜ 
 
Alap konfigurációs módban a technikus konfigurálhatja az okos vezérlés főparamétereit. 
 

 

ALAP KONFIGURÁCIÓ - KÉPERNYŐ MENÜ 
 
 Munkaprogram kiválasztás (lásd később) 
 Berendezés konfiguráció (lásd később) 
 Vizes fűtés üzemmód beállítás 

Csak vizes fűtésű és hőszivattyús egységek 
esetén: 
BE/KI vagy arányos (0-10V) 

 Paraméterek (lásd később) 
 Általános riasztás 

Határozza meg, hogy melyik riasztások 
aktiválják az általános riasztást (digitális 
kimenet) 

 Szűrő felülvizsgálat: Határozza meg a 
következő felülvizsgálatig szükséges órákat 

 Számlálók 
Lásd működési/fűtési/szűrő üzemórák 

 Vezérlés zárolás 
Az egység ki van kapcsolva és kóddal védett 

 Alap kód változtatás 
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Kód bevitel 
 
Az alap konfigurációs menübe lépéskor egy biztonsági kódot kell megadni a hozzáféréshez. 
Lásd a „Kódok: hozzáférés és változtatás” fejezetet. 
 

 

 
1. A fel/le lapozó gombokkal adja meg az első számjegy 

értékét. 
 

2. Nyomja meg a „✓” gombot a következő számjegyre 
lépéshez. 

 
3. Ismételje meg ugyanezeket a lépéseket, amíg a teljes 

kódot meg nem adja. 

 
 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció /MUNKAPROGRAM – LÉGFÜGGÖNYÖK 
 
A Clever vezérlés különböző operációs programokkal rendelkezik, amelyek függenek: 

- A működés típusától: Kézi, automatikus vagy rovarellenes 
- A fűtés típusától: levegő (fűtetlen), elektromos fűtés, vizes fűtés, hőszivattyús, Triojet 
- Az energiatakarékos módtól: Eco, Medium vagy Comfort 

 
Kézi: 
 

- P1 Manuálisan kiválaszthatja a szellőztetés sebességét és a fűtési fokozatot (hűtéssel rendelkező 
egységekben választhat a hűtési vagy fűtési üzemmód között is) 

 
- P2 Manuálisan kiválaszthatja a szellőztetés sebességét és a fűtési fokozatot az ajtó állapotától függően 

(hűtéssel rendelkező egységekben választhat a hűtési vagy fűtési üzemmód között is): 
 

- Ha az ajtó nyitva, kiválaszthatja a nyitott ajtó szellőztetési sebességet és fűtési fokozatot. 
- Ha az ajtó zárva, kiválaszthatja a zárt ajtó szellőztetési sebességet és fűtési fokozatot. 

 
Az összes programnál, ha a környezeti hőmérséklet >= beállított hőmérséklet, az energiatakarékos 
módtól függően: 

 
- Comfort: semmi nem változik 
- Medium: a fűtés leáll 
- Eco: leállítja a légfüggönyt 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció /MUNKAPROGRAM – LÉGFÜGGÖNYÖK 
 
Automatikus: 
 
Az ajtó állapotától függően a Clever a hőmérséklet érzékelőinek és az energiatakarékos üzemmódjának 
köszönhetően maga szabályozza a szellőztetést és a fűtést, hogy a kiválasztott paramétereknek megfelelő 
maximális hatékonyságot érje el. 
 

- P1 A következők szerint működik: 
o Beállított és beltéri hőmérséklet 
o Ajtó állapot 
o Energiatakarékos mód 

 
- P2 A következők szerint működik: 

o Beállított és opcionális hőmérséklet 
o Ajtó állapot 
o Energiatakarékos mód 

 
- P3/4: A következők szerint működik: 

o Nyitott ajtó: Beállított és opcionális hőmérséklet 
o Zárt ajtó: Beállított és beltéri hőmérséklet 
o P3/4: Energiatakarékos mód (P3 nyitott ajtóval mindig Kényelmi üzemmódban) 

 
 
Rovarellenes: 
 
Pontosan úgy működik, mint az automatikus üzemmód, kivéve az ajtó állapotát: ha nyitva, a légfüggöny 
sebessége mindig maximális (V5) lesz, hogy megakadályozza a rovarok bejutását. 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció /MUNKAPROGRAM – VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓK 
 
A Clever vezérlés különböző operációs programokkal rendelkezik, amelyek függenek: 

- A működés típusától: Kézi vagy automatikus 
- A fűtés típusától: elektromos fűtés, vizes fűtés vagy hőszivattyús 
- Az energiatakarékos módtól: Eco, Medium vagy Comfort 

 
Kézi: 
 

- P1 Manuálisan kiválaszthatja a szellőztetés sebességét és a fűtési fokozatot 
 

- P2 Manuálisan kiválaszthatja a szellőztetés sebességét és a fűtési fokozatot az ajtó állapotának 
megfelelően: 

- Ha az ajtó nyitva, kiválaszthatja a nyitott ajtó szellőztetési sebességet és fűtési fokozatot. 
- Ha az ajtó zárva, kiválaszthatja a zárt ajtó szellőztetési sebességet és fűtési fokozatot. 

(minimálisan szükséges érzékelők: ajtó érintkező) 
 

Az összes programnál, ha a környezeti hőmérséklet >= beállított hőmérséklet, az energiatakarékos 
módtól függően: 

- Comfort: semmi nem változik 
- Medium: a fűtés leáll 
- Eco: leállítja a légfüggönyt 

 
Automatikus: 
 
A programtól függően a Clever a hőmérséklet érzékelőinek, ajtó állapotának és az energiatakarékos 
üzemmódjának köszönhetően maga szabályozza a szellőztetést és a fűtést, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet. 
 

- P1/2: A következők szerint működik: 
o Beállított és P1 beltéri hőmérséklet, vagy P2 külső hőmérséklet 
o Energiatakarékos mód 
A P2 leállítja az egységet ha a környezeti hőmérséklet > a beállított hőmérsékletnél (míg P1 a 
minimális programozott sebességen fut) 

(minimálisan szükséges érzékelők: P1 ajtó érintkező, P2 külső hőmérséklet érzékelő. Javasolt: ajtó 
érintkező) 

 
- P3/4: A következők szerint működik: 

o Nyitott ajtó: a környezeti és beállított hőmérséklet-különbségtől és az energiatakarékos módtól 
függően a programozott maximális sebességen és nyitott ajtó fűtéssel működik, vagy zárt 
ajtóval müködik. 

o Zárt ajtó: Úgy működik, mint a P1 (P3) és P2 (P4) 
(minimálisan szükséges érzékelők: külső hőmérséklet érzékelők. Javasolt: ajtó érintkező) 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció / KONFIGURÁCIÓ (KEZDETI) 
 

 

 
KONFIGURÁCIÓ MENÜ – ELSŐ KÉPERNYŐ 

 
 Nyelv kiválasztása: English (angol), Spanish (spanyol), 

Catalan (katalán), Swedish (svéd), Danish (dán), Polish 
(lengyel), French (francia), Italian (olasz), Finish (finn), 
German (német), Dutch (holland), Turkish (török), Latvian 
(lett) és Norwegian (norvég). 

 Baud 2 port sebesség kiválasztás 

 

 
KONFIGURÁCIÓ MENÜ – KÖZÉPSŐ KÉPERNYŐ(K) 

 
Minden egyes eszközhöz 1 képernyő jelenik meg. 

 Az egység típusának kiválasztása: légfüggöny, ventilátoros 
hősugárzó, stb. 

 Az egység nevének kiválasztása 
(alapértelmezés szerint „egység + Modbus cím”) 

 Ventilátor sebesség kiválasztása 
Légfüggönyök: 2 vagy 5 

 Fűtés kiválasztása 
Levegő (fűtetlen), elektromos (fűtött), vizes (fűtött), 
hőszivattyús (DX/VRF), Triojet (hűtőkamra) 
Szükség esetén újabb kérdések/opciók jelenhetnek meg. 

 

 
KONFIGURÁCIÓ MENÜ – UTOLSÓ KÉPERNYŐ 

 
 Confirm (jóváhagyás): „Yes” (igen) az összes változtatás 

elfogadásához, „No” (nem) visszalépés mentés nélkül 
 Keresés (1-12): gyors keresés 

Konfiguráció keresés: keresés a beállított Modbus 
tartományon belül 
Megkeresi a TFT-hez csatlakoztatott berendezéseket 

 
Megjelenik a „Searching Equipment" (berendezés keresése) 

képernyő 

 Hőmérséklet érzékelők keresése 
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Az új hőmérséklet érzékelők újrakeresése vagy 
aktualizálása. 
Az új érzékelőknek megfelelően a programot is a legjobb 
opciókra változtatja. 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Konfiguráció / NÉV 
 
Ezzel a lehetőséggel szerkesztheti vagy átnevezheti az egység megnevezését, a könnyebb azonosítás 
érdekében. 
 
Maximum 12 karakter áll rendelkezésére, beleértve a betűket (akár kis-, akár nagybetűs), számokat, szóközt 
és más általános alfanumerikus szimbólumokat. 
 
Amikor belép a név szerkesztés képernyőre, görgessen fel vagy le az első karakteren, a név létrehozás 
megkezdéséhez. 
 
Menü navigálás 
 

 

 
UTOLSÓ KARAKTER 
TÖRLÉS 

 
FELFELÉ GÖRGETÉS 

 
LEFELÉ GÖRGETÉS 

 
KARAKTER KIVÁLASZTÁS 
ÉS KÖVETKEZŐRE LÉPÉS 

 

 
Név megadás (kevesebb, mint 12 karakter) 
 

 

 
1. A fel/le lapozó gombokkal lépkedhet az összes 

elérhető karakter között. Nyomja meg a „✓” 
gombot a kiválasztáshoz és a következő 
karakterre lépéshez. 

 
2. Ha a név rövidebb, mint a teljes elérhető 

karakterszám, lépjen a „✓” jelre, jelezve, hogy a 
szerkesztés befejeződött és erősítse meg. 

 
3. A Confirm (jóváhagyás) opcióba lépés után 

nyomja meg a „✓” gombot a jóváhagyáshoz és az 
általános menübe visszalépéshez. 

 
Név megadás (12 karaktert felhasználva) 
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1. A fel/le lapozó gombokkal lépkedhet az összes 

elérhető karakter között. Nyomja meg a „✓” 
gombot a kiválasztáshoz és a következő 
karakterre lépéshez. 

 
2. Ha a teljes 12 karakterhosszt felhasználta, a 12. 

karakternél csak jóvá kell hagynia (Confirm) a 
szerkesztés befejezéséhez. 

 
3. A Confirm (jóváhagyás) opcióba lépés után 

nyomja meg a „✓” gombot a jóváhagyáshoz és az 
általános menübe visszalépéshez. 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció / ÁLTALÁNOS RIASZTÁS 
 
A Clever vezérlés rendelkezik egy általános riasztással (digitális kimenet), amely a kiválasztott riasztásoktól 
függően aktiválódik. 
 
A technikus minden riasztásnál „Yes” (igen) vagy „No” (nem) válasszal jelezheti, hogy az adott riasztás aktiválja 
az általános riasztást. Ha ezek közül csak 1 is aktiválódik, az általános riasztás is aktiválódik. 
 

 

 
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS MENÜ - 1. KÉPERNYŐ 

 
 Túlmelegedés riasztás 
 Automata hűtés riasztás 
 Koszos szűrő riasztás 
 Ventilátor túlmelegedés riasztás 
 Lezárt fűtés riasztás 
 Légáramlás riasztás 
 Tűz riasztás 
 Hőmérséklet érzékelő riasztás 
 Ventilátor fordulatszám riasztás 

 

 

ÁLTALÁNOS RIASZTÁS MENÜ - 2. KÉPERNYŐ 
 
 Külső leállás riasztás 
 Külső riasztás 
 Fagyásgátlás riasztás 
 EC ventilátor riasztás 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció / ÁLTALÁNOS RIASZTÁS 
 
 Túlmelegedés 

Jelzi, hogy az egység belseje túlmelegedett. Az egység védelmére szolgáló biztonsági program 
automatikusan bekapcsol. 

 Automata hűtés riasztás 
Ha kikapcsoljuk az egységet és az fűtéssel (elektromos fűtés) működött, akkor az önhűtéses biztonsági 
program automatikusan bekapcsol, hogy megvédje a berendezés belső elemeit. Ideiglenesen elindítja a 
szellőztetést, hogy csökkentse a hőtehetetlenség hatásait. 

 Koszos szűrő riasztás 
Jelzi, hogy a szűrő koszos. Az időzítő vagy külső nyomáskapcsoló aktiválja. 

 Ventilátor túlmelegedés riasztás 
Jelzi, hogy az egység ventilátorai túlmelegedtek. 

 Lezárt fűtés riasztás 
Jelzi, hogy a fűtés el van zárva. 

 Légáramlás riasztás 
Jelzi, hogy a légáramlás túl alacsony vagy 0. 

 Tűz riasztás 
Tűzriasztást jelez. 

 Hőmérséklet érzékelő riasztás 
Jelzi a hőmérséklet érzékelő hibáját. 

 Ventilátor fordulatszám riasztás 
Jelzi, hogy a ventilátor fordulatszáma nem megfelelő. 

 Külső leállás riasztás 
Jelzi, hogy egy külső riasztás kikapcsolta az egységet. 

 Külső riasztás 
Egy külső riasztást jelez. 

 Fagyásgátlás riasztás 
Jelzi, hogy a fagyásgátlás érzékelő értéke a beállított hőmérséklet alatt van. Aktiválja a biztonsági 
programot a vizes hőcserélő védelme érdekében. 

 EC ventilátor riasztás 
Jelzi az EC ventilátor egy hibáját. 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció / PARAMÉTEREK 
 

 

 
ALAP PARAMÉTEREK MENÜ 

 
 Az egység szellőztetési sebessége (Speed) (nyitott/zárt 

ajtónál) 
 Az egység fűtése (Heating) (nyitott/zárt ajtónál) 
 Hőmérséklet (Temperature) (alapérték határértékek, 

kalibrálás, kifúvási hőmérséklet, fagyásgátlás) 
 Kikapcsolás (Disable) (kézi/automatikus fűtés /hűtés 

külső hőmérséklet miatt) 
 Ajtó (Door) (időzített, késleltetési típus, késleltetési 

fokozatok) 
 Képernyő kilépési idő menü (Timeout Screen Menu) 

(másodpercek az előző menübe történő automatikus 
visszatéréshez) 

 Képernyő kikapcsolási idő (Time To Screen Off) 
(másodpercek a TFT automatikus kikapcsolásához) 

 Légelzáró min (Min Damper) (a légelzáró minimális 
nyitása) 

A fel/le lapozó gombokkal lépkedhet és kiválaszthat egy opciót. Ha az opció kékkel van kiemelve, nyomja meg a 
„✓” gombot a belépéshez és a szerkesztéshez. 
 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Paraméterek / SEBESSÉG 
 

 

 Min. / max. sebesség nyitott ajtónál 
 Min. / max. sebesség zárt ajtónál 
 Hűtési jel max. sebesség 

Csak hűtési üzemmóddal rendelkező egységeknél, 
ha a kültéri egység hűtési üzemmódban van, 
korlátozhatja az egység sebességét, a kondenzvíz 
szabályozás érdekében. 

 AOVent1 min. feszültség: Meghatározza a 
minimális feszültséget az AOVent1 analóg 
kimeneten, a ventilátor beindításához. 

 Arányos ventilátor: Megváltoztatja a szellőztetést 
sebességszabályzásról (2 vagy 5) 0-100% (0-10V) 
arányosra. 

 Gyors indítás (QuickStart): A ventilátorok 
maximális sebességen indulnak a gyors indítási idő 
alatt. 

 Gyors indítási idő (QuickStartTime): Az az idő, 
amely alatt a gyors indítás maximális sebességen 
marad. 
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 Hőrétegződési lépés: Hőmérsékletkülönbség 
(mennyezet és helyiség között), amely megindítja a 
hőrétegződés elleni lépést. 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Paraméterek / FŰTÉS 

 

 
 Min. / max. fűtés nyitott ajtónál 
 Min. / max. fűtés zárt ajtónál 
 % (0-10V) Min. / max. fűtés nyitott ajtónál 
 % (0-10V) Min. / max. fűtés zárt ajtónál 

 
 Hőszivattyú leállítás zárt ajtónál 

Csak hőszivattyús egységeknél, korlátozza a 
hőszivattyú kikapcsolási idejét, amikor az ajtó 
bezárul, várva a kiválasztott perceket. Ha az ajtó 
ismét kinyílik mielőtt ez az idő letelik, a hőszivattyú 
nem kapcsol KI. 

 

 

 Fűtési min. % (0-10V) nyitás: meghatározza a 
minimális vízáramlást minden helyzetben, a csövek 
fagyásának megakadályozása érdekében (arányos). 

 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Paraméterek / HŐMÉRSÉKLET 

 

 Alapérték határértékek 
Lásd később 

 Kalibrálás 
Lásd később 

 Kifúvási hőmérséklet 
Lásd később 

 Fagyásgátlás engedélyezés 
Opcionális hőmérséklet érzékelőt használ 
fagyásgátló érzékelőként 

 Hőmérséklet mértékegység 
Választhat ºCelsius vagy ºFahrenheit közül. 

 Hűtés BE (alapértelmezés szerint „NO” (nem)) 
Hűtési üzemmódban működő vizes vagy 
hőszivattyús hőcserélők esetén. 

 Hideg cső váltás mód beállítás 
Hideg/meleg hőmérséklet érzékelőt használ. Ha az 
érzékelő érték a beállított és az éjszakai hőmérséklet 
alatt van, Clever elindítja a hideg üzemmódot. 

 Fűtési cső beállítás 
Két különböző típusú érzékelőben használják: 

a) Hideg/meleg hőmérséklet érzékelőt használ. 
Ha az érzékelő érték a beállított és nappali 
hőmérséklet felett van, Clever elindítja a 
fűtési üzemmódot. 

b) Visszatérő hőmérséklet érzékelőt használ. 
Nem engedi, hogy a visszatérő víz 
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hőmérséklete több legyen, mint a beállított 
hőmérséklet. 

 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Paraméterek / Hőmérséklet / ALAPÉRTÉK HATÁRÉRTÉKEK 
 

 

 
 Nappali min. / max. alapérték 

Korlátozza a felhasználó által beállítható minimális 
és maximális nappali hőmérsékletet. 

 
 Éjszakai min. / max. alapérték 

Korlátozza a felhasználó által beállítható minimális 
és maximális éjszakai hőmérsékletet. 

 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Paraméterek / Hőmérséklet / KALIBRÁLÁS 
 
 

 

 
 Érzékelők kalibrálása 

Ezek a paraméterek lehetővé teszik az egyes 
hőmérséklet érzékelők +/- X ºC (plusz vagy mínusz 
fokok) beállítását. 

 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Paraméterek / Hőmérséklet / KIFÚVÁSI HŐM. (hamarosan 
elérhető) 
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 Kényelmi mód 

Beállítja a maximális kifúvási hőmérsékletet Comfort 
(kényelmi) módban. 

 
 Közepes mód 

Beállítja a maximális kifúvási hőmérsékletet Medium 
(közepes) módban. 

 
 Eco mód 

Beállítja a maximális kifúvási hőmérsékletet Eco 
(energiatakarékos) módban. 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Paraméterek / KIKAPCSOLÁS KÜL. HŐM. MIATT 
 

 

 Fűtés külső hőmérséklet miatt, kézi 
Kézi üzemmódban leállítja a fűtést, ha a külső 
hőmérséklet a kiválasztott érték felett van. 

 Hűtés külső hőmérséklet miatt, kézi 
Kézi üzemmódban leállítja a hűtést, ha a külső 
hőmérséklet a kiválasztott érték felett van. 

 Fűtés külső hőmérséklet miatt, automatikus 
Automatikus üzemmódban leállítja a fűtést, ha a 
külső hőmérséklet a kiválasztott érték felett van. 

 Hűtés külső hőmérséklet miatt, automatikus 
Automatikus üzemmódban leállítja a hűtést, ha a 
külső hőmérséklet a kiválasztott érték felett van. 

 Leállás külső hőmérséklet miatt 
Leállítja az egységet, ha a külső hőmérséklet a 
kiválasztott érték felett van. 

 Leállás külső hőmérséklet tartomány miatt 
Leállítja az egységet, ha a külső hőmérséklet az 
alsó és felső határértékek között van. 

 
Ha a „NO” (nem) lehetőséget választja, akkor semmit 
sem állít le. 

 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció / Paraméterek / AJTÓ 
 
 Időzített ajtó kimenet 

 

 

Ha az ajtó nyitásakor a légfüggönynek névleges 
sebességgel vagy fűtéssel kell működnie, akkor az 
„időzített ajtó kimeneti jellel” programozhatja, hogy az 
ajtó hány másodpercig maradjon zárva, miközben a 
légfüggöny előkészíti magát. 
Ha ez az idő letelik, akkor nyitás jelet küld az ajtónak. 
 
Ha az idő nem 0 (bekapcsolva), ne felejtse el 
kiválasztani a funkciót az elérhető digitális kimenetek 
egyikén. 
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 Késleltetés ajtó záráskor 
 
Az ajtó zárásakor a légfüggöny továbbra is nyitott ajtó feltételekkel működik egy bizonyos ideig, hogy készen 
álljon, ha az ajtó újra kinyílik. 
Az egység szabályozása ezen késleltetési idő alatt két erősségi fokozatra oszlik. Az első fokozat közben az 
egység a nyitott ajtó paramétereknek (szellőztetés és fűtés) megfelelően működik. A második fokozat közben a 
szellőztetés és fűtés csökkentve vannak az energiatakarékosság érdekében. 
Két típusa létezik: A „Fixed” (rögzített), ahol kiválaszthatja a késleltetés időtartamát, vagy a „Flexible” 
(rugalmas), amely az ajtó nyitásának gyakoriságától függően automatikusan állítja az időtartamot. 
 

 

 
Rugalmas = Proaktív 
 
A késleltetést az ajtón belépő emberek forgalma szerint 
alakítja. 
Érzékeli, hogy az ajtó hányszor volt nyitva az elmúlt 
percekben, és az energiatakarékosság érdekében az 
ajtó késleltetési idejét és erősségét ezekhez a 
körülményekhez igazítja. 

 

 

 
Rögzített: 
 
Beállíthatja, hogy hány másodpercig maradjon az 1. 
lépésnél, majd hány másodpercig tartson a 2. lépés. 
 
A működés progresszív, mivel az 1. lépés erősebb, mint 
a 2. lépés. 
 
Triojet légfüggöny esetén kiválaszthatja a „Trio” 
fokozatot, ez egy rögzített időtartam, amely a levegő 
nedvességtartalom tartó képességének megfelelően 
növekszik/csökken. 
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Felhasználói menü / Alap konfiguráció / SZŰRŐ: KÖVETKEZŐ FELÜLVIZSGÁLATIG SZÜKSÉGES ÓRÁK 
 

 

 
 Szűrő: Következő felülvizsgálatig szükséges 

órák 
Alapértelmezés szerint az időalapú szűrő 
riasztás ki van kapcsolva. 
Üzenetet küld arról, hogy a szűrő koszos és 
megkérdezi, hogy megtisztítottuk-e. Ha igen, 
akkor újraindítja a szűrőszámlálót. 
Itt módosíthatjuk a következő szűrő 
felülvizsgálatig szükséges órákat. 

 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció / SZÁMLÁLÓK 
 

 

 
 Szűrő: Következő felülvizsgálatig szükséges 

órák 
Megjeleníti a szűrőcsere nélküli órákat / a szűrő 
riasztás előtti összes órát. 
50/300 = 50 óra működés az utolsó szűrő 
riasztás óta, és 250 óra maradt a következő 
szűrő riasztásig. 

 Üzemórák 
Az összes üzemóra számlálója 

 Fűtés üzemórák 
Csak a fűtés üzemóra számlálója 

 
Felhasználói menü / Alap konfiguráció / VEZÉRLÉS ZÁROLÁS FELHASZNÁLÓKNAK 
 

 

 
 Vezérlés zárolás engedélyezése 

Lezárja a vezérlőt és a felhasználónak kódot 
kell megadnia a hozzáféréshez. 

 
 Zárolási kód változtatás 

A felhasználó módosíthatja a zárolási kódot. 
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KÓDOK – HOZZÁFÉRÉS ÉS VÁLTOZTATÁS 
 
A Clever vezérlő különböző hozzáférési szintekkel rendelkezik, amelyeket különböző kódok védenek. 
Hozzáférési szintek: 

• Felhasználói menü: Hozzáférés kód nélkül. 

• Alap konfiguráció: Kód: 1234 (alapértelmezés szerint). 

• Haladó konfiguráció: Kizárólag szakemberek számára, kérjük, konzultáljon. 
Ha szeretné levédeni a vezérlést a végfelhasználóktól, zárolhatja a vezérlést vagy az egységet. 
 
Felhasználó védelmek: 

• Vezérlés zárolva: Kód: 1234 alapértelmezés szerint (az egység működése fennmarad). 

• Egység zárolva: Kód: 1234 alapértelmezés szerint (az egység leáll). 
 
A kódok megváltoztatása: az új kódot kétszer kell megadnia. 
FONTOS: a 0000 kód nem megengedett. 
 

 

 
KÓD KÉPERNYŐ 1/2 

 
Kéri az új kód megadását. 

 
 

 

 
KÓD KÉPERNYŐ 2/2 

 
Kéri az új kód ismétlését. 
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Felhasználói menü / HALADÓ KONFIGURÁCIÓ 
 

 

 Eszköz zárolás 
Az egység zárolása kóddal. Az egység a 
zárolás közben KI lesz kapcsolva. 

 Paraméterek 
Haladó paraméterek konfigurálása. 

 BE/KI 
A funkciók konfigurálása a következőknél: 
• Digitális bemenet (IN) 
• Digitális kimenet (OUT) 
• Analóg bemenet (IN) 
• Analóg kimenet (OUT) 
Hőmérséklet érzékelők konfigurálása 
Csatlakozások konfigurálása 

 Haladó kód változtatás 
Megváltoztathatja a jelszót. 

 Alapértelmezés visszaállítás 
Visszaállítja az összes paramétert az 
alapértelmezettre, kivéve a kezdeti 
konfigurációban végrehajtott kiválasztás. 

 RTU2 mód 
Lehetővé teszi az RTU2 mód kiválasztását 
Advanced (haladó) vagy Basic (alapvető) 
közül. 

 
Felhasználói menü / Haladó konfiguráció / HALADÓ PARAMÉTEREK 
 

 

 Intervallumok 
Az automatikus programok intervallumokat 
használnak a szellőztetés és fűtés 
megváltoztatására a lehető leghatékonyabb 
szétválasztás érdekében. 
Beállított/környezeti hőm.: 2ºC alapbeállítás 
Beállított/külső hőm.: 2ºC alapbeállítás 
Hiszterézis: 1ºC alapbeállítás 

 Ventilátorok túlmelegedés 
Meghatározza a ventilátor leállási idejét, ha 
a ventilátor túlmelegedik. 
Ha „X”-nél többször fordul elő „Y” 
időtartamon belül, a fűtés blokkolva lesz. 
Kezdeti leállás ideje: 120 mp alapértelmezés 
szerint 
Észlelési szám: 2-szer alapértelmezés 
szerint 
Időintervallum: 30 perc alapértelmezés 
szerint 

 Ventilátor fordulatszám 
Hamarosan 
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Felhasználói menü / Haladó konfiguráció / BE-KI 
 

 

 Digitális bemenetek 
A digitális bemenetek funkcióinak módosítása. 

 Digitális kimenetek 
A digitális kimenetek funkcióinak módosítása. 

 Analóg bemenetek 
Az analóg bemenetek funkcióinak módosítása. 

 Analóg kimenetek 
Az analóg kimenetek funkcióinak módosítása. 

 Hőmérséklet érzékelők 
A hőmérséklet érzékelők funkcióinak 
módosítása. 

 Kommunikáció 
A kommunikáció konfigurálása. 

 

 

 Digitális bemenetek 
 
Választhat egy funkciót mindegyik digitális 
bemenethez. 
 
Mindegyik bemenet N/O vagy N/C értékre 
konfigurálható 
(záró/nyitó érintkező) 

 

 

 Digitális kimenetek 
 
Választhat egy funkciót mindegyik digitális 
kimenethez. 

 

 

 Analóg bemenetek 
 
Az összes analóg bemenet 0-10V-os. 
 
Választhat egy funkciót mindegyik analóg 
bemenethez. 
 
Mindegyik bemenet be- vagy kikapcsolható. 
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Felhasználói menü / Haladó konfiguráció / BE-KI 
 

 

 Analóg kimenetek 
 
Az összes analóg kimenet 0-10V-os. 
 
Választhat egy funkciót mindegyik analóg 
kimenethez. 

 

 

 
  

 

 Hőmérséklet érzékelők 
 
Alapértelmezés szerint: 
 
1. érzékelő = kültéri (Outdoor) 
2. érzékelő = levegő kifúvás (Air Discharge) 
3. érzékelő = beltéri (Inside) 
Vezérlő engedélyezve = igen (Yes) 
 
A beltéri érzékelő elsőbbséget élvez a 
vezérlőjével szemben. Ha nem csatlakozik, 
automatikusan a TFT vezérlését használja. 
 
Amikor először csatlakoztatja és konfigurálja az 
egységet, az automatikusan észleli az 
érzékelőket és kiválasztja a rendelkezésre álló 
legjobb programot. 

 

 Kommunikáció 
 
Csatlakozás WIFI-n keresztül, opcionális modul 
és speciális firmware szükséges (kérjük, 
konzultáljon). 
 
Semmi sem módosítható (csak információk). 
 
Név (CLEVER_X_YYYY): Ahol X a Clever 
Modbus címe és YYYY a MAC cím utolsó 4 
bájtja. 
 
Állapot (Status): Jelzi a Wi-Fi modul csatlakozási 
állapotát. 
 
Amikor megpróbál csatlakozni a modul által 
létrehozott Wi-Fi hálózathoz, jelszóra lesz 
szükség. Ez a jelszó: Airtecnics_X (ahol X a 
Modbus cím) 
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Csatlakozások és funkciók: Digitális/analóg és a hőmérséklet érzékelők be-/kimenetek 
 

 

DIGITÁLIS BEMENET (IN) 
Csak 

levegő  Elektromos Víz DX Észrevételek 

EC ventilátor riasztás Aktiválja az EC ventilátor riasztást, leállítja a légfüggönyt és 
blokkolja a fűtést. 

- Túlmelegedés riasztás 

Aktiválja a túlmelegedés riasztást. 
Egység BE: módosítja a szellőztetést és a fűtést, hogy 
csökkentse a belső hőmérsékletet. 
Elektromos fűtéses egységeknél, ha a riasztás továbbra is 
fennáll, blokkolhatja az elektromos fűtőelemet. 
Egység KI: maximális szellőztetés. 

Éjszakai funkció kényszerített bekapcsolás Bekapcsolja az egységet éjszakai hőmérsékleten. A felhasználó 
nem tudja leállítani az egységet és az időzítő nem fog működni. 

Nappali funkció kényszerített bekapcsolás Bekapcsolja az egységet nappali hőmérsékleten. A felhasználó 
nem tudja leállítani az egységet és az időzítő nem fog működni. 

Kényszerített bekapcsolás 
Úgy kapcsolja be az egységet, ahogy az utoljára működött. A 
felhasználó nem tudja leállítani az egységet és az időzítő nem 
fog működni. 

Kényszerített éjszakai hőm. Átvált éjszakai hőmérsékletre. 

Kényszerített nappali hőm. Átvált nappali hőmérsékletre. 

Tűz KI riasztás Aktiválja a tűz KI riasztást és leállítja a légfüggönyt. 

Tűz BE riasztás Aktiválja a tűz BE riasztást és bekapcsolja a légfüggönyt. 

Légáramlás riasztás 30 másodpercnél hosszabb bekapcsolás esetén aktiválja a 
légáramlás riasztást és leállítja a fűtést. 

Ventilátor túlmelegedés riasztás Aktiválja a ventilátor túlmelegedés riasztást, és 10 másodperc 
után leállítja/elzárja a légfüggönyt. 

Külső riasztás Aktiválja a külső riasztást (semmi más). 

Kül. riasztás leállítás Aktiválja a külső riasztás kikapcsolást és leállítja az egységet. 

Kényszerített automatikus Átvált automatikus üzemmódra. 

Kényszerített manuális Átvált kézi üzemmódra. 

Vezérlés zárolás Zárolja a vezérlést és a vezérlő használatához kód szükséges. 

- Fűtés zárolás Leállítja és blokkolja az elektromos elemet. 

Koszos szűrő 30 másodpercnél hosszabb bekapcsolás esetén aktiválja a 
szűrő riasztást. 

- Fűtés KI Leállítja a fűtést. 

Külső KI Leállítja az egységet. 

Ajtójel Megváltoztatja az ajtó állapotát és a program szerint módosítja a 
működést. 

- Kül. vízhőm. KI - A későbbi verziókban lesz megvalósítva. 

- Kül. vízhőm. BE - A későbbi verziókban lesz megvalósítva. 

- - - Hőszivattyú 
riasztás 

Csak egy üzenetet mutat. Nem állítja le az egység 
szellőztetését és fűtését. 

- - - Hőszivattyú 
KI Csak leállítja a légfüggöny fűtését. 

- - - Hőszivattyú 
leolvasztás 

Csak egy üzenetet mutat. Nem állítja le az egység 
szellőztetését és fűtését. 

- - Hűtés üzemmód Átvált hűtés üzemmódra. 

- - Fűtési üzemmód Átvált fűtési üzemmódra. 

- - - Kényszerített 
DX BE A hőszivattyú bekapcsolja az egységet. 
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DIGITÁLIS KIMENET (OUT)  
Csak 

levegő  Elektromos Víz DX Észrevételek 

- - Kül. vízhőm. 
ki 

- Jelzi, hogy a szelep moduláltan szabályozza a visszatérő víz 
hőmérsékletet. Hőszivattyúban nem használatos. 

- - Hűtés üzemmód Jelzi, hogy a hűtés üzemmód bekapcsolt. 
- - Fűtési üzemmód Jelzi, hogy a fűtési üzemmód bekapcsolt. 

Szabadhűtés 
Jelzi/aktiválja a tetőn lévő elszívó ventilátort, ha a 
hőrétegződés funkció megköveteli. 
(elszívja a levegőt az épület belsejéből kifelé) 

Hőrétegződés mentesítés 
Jelzi/aktiválja a belső mennyezeti ventilátort, ha a 
hőrétegződés funkció megköveteli. 
(a mennyezetről a padlóra fújja a levegőt az épületen belül) 

EC ventilátor riasztás Jelzi az EC ventilátor riasztását. 

Időzített ajtó 
Jelzi/aktiválja az ajtójelet (Amikor a légfüggöny működni kezd, 
X másodpercet számol, majd nyitás jelet küld az ajtónak. A 
légfüggöny névleges sebességgel üzemel.) 

3. légelzáró Módosít egy légelzárót a hőrétegződés funkció során. 
2. légelzáró Módosít egy légelzárót a hőrétegződés funkció során. 
1. légelzáró Módosít egy légelzárót a hőrétegződés funkció során. 

Ventilátor leállás riasztás Használaton kívül 

- Fagyásgátlás riasztás - 
Jelzi a fagyásgátlás riasztását (hogy elkerülje az alacsony 
hőmérséklet miatti vizes hőcserélő károsodást. Leállítja a 
szellőztetést és bekapcsolja a fűtést) 
Hőszivattyúban nem használatos. 

- Kazán BE Jelzi/bekapcsolja a kazánt. 
Csak fűtési módban működik. 

- - - Hőszivattyú 
zárolás Használaton kívül 

- - - Hőszivattyú be Bekapcsolt Hűtés vagy Fűtés módban működik. 
- - Ürítőszivattyú BE Jelzi/bekapcsolja az ürítőszivattyút (hűtés közben). 
- - Hűtés BE Jelzi vagy módosítja a hűtés módot. 

- 2. fűtés Jelzi vagy bekapcsolja az elektromos fűtőelem 2. fűtési 
fokozatát. 

- 1. fűtés Jelzi vagy bekapcsolja az elektromos fűtőelem 1. fűtési 
fokozatát. 

Tűz riasztás Tűzriasztást jelez. 
Légáramlás riasztás Légáramlás riasztást jelez. 

- Lezárt fűtés riasztás Jelzi vagy blokkolja az elektromos fűtést.  
Ventilátor túlmelegedés riasztás Jelzi a ventilátorok túlmelegedés riasztását. 

Szűrő riasztás Szűrő riasztást jelez. 

- Automata 
hűtés - 

Automatikus hűtést jelez (Ha leállítja az egységet, miközben 
belső túlmelegedés tapasztalható, akkor saját magát hűti a 
belső alkatrészeket védelme érdekében. Ez csak kikapcsolt 
állapotban működik.) 

- Túlmelegedés 
Belső túlmelegedést jelez, ha az egység be van kapcsolva (a 
belső alkatrészek védelme érdekében a biztonsági programnak 
futnia kell). 

Általános riasztás 
Általános riasztást jelez. Ez az előre meghatározott riasztások 
egy csoportja. Ha ezek közül csak 1 is aktiválódik, az általános 
riasztás is aktiválódik. A felhasználó kiválaszthatja a csoport 
riasztásait. 

- Fűtés BE Jelzi vagy bekapcsolja a fűtést. 
Működés Jelzi, hogy a szellőztetés működik. 
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ANALÓG BEMENET (IN) 
Csak 

levegő  Elektromos Víz DX Észrevételek 

- Fűtési fokozat 

Elektromosan fűtött egységek: 
0 - 0,2V: Ne változtasson a vezérlés beállításon! 
0,3 – 3,2V: 1. fűtési fokozat 
3,3 – 6,2V: 2. fűtési fokozat 
6,3 – 10,2V: 3. fűtési fokozat 
Vizes fűtésű, nyitott/zárt: 
0 - 0,2V: Ne változtasson a vezérlés beállításon! 
0,3 – 10,2V: 100% 
Vizes fűtésű vagy hőszivattyús arányos: 
0 - 0,2V: Ne változtasson a vezérlés beállításon! 
0,3 – 1,2V = 10%           1,3 – 2,2V = 20%        2,3 – 3,2 V = 30% 
3,3 – 4,2V = 40%           4,3 – 5,2V = 50%        5,3 – 6,2 V = 60% 
6,3 – 7,2V = 70%           7,3 – 8,2V = 80%        8,3 – 9,2 V = 90% 
9,3 – 10,2V = 100% 

Szellőztetési sebesség 

2 sebességes légfüggönyök: 
0 - 0,2V: Ne változtasson a 
vezérlés beállításon! 
0,3 – 2,2V: 1. ventilátor 
sebesség 
2,3 – 10,2V: 2. ventilátor 
sebesség 

5 sebességes légfüggönyök: 
0 - 0,2V: Ne változtasson a 
vezérlés beállításon! 
0,3 – 2,2V: 1. ventilátor 
sebesség 
2,3 – 4,2V: 2. ventilátor 
sebesség 
4,3 – 6,2V: 3. ventilátor 
sebesség 
6,3 – 8,2V: 4. ventilátor 
sebesség 
8,3 – 10,2V: 5. ventilátor 
sebesség 

Hőm. alapérték 

0 - 0,2V: Ne változtasson a vezérlés beállításon! 
0,3 – 1,2V = 19°C           1,3 – 2,2V = 20°C        2,3 – 3,2 V = 21°C 
3,3 – 4,2V = 22°C           4,3 – 5,2V = 23°C        5,3 – 6,2 V = 24°C 
6,3 – 7,2V = 25°C           7,3 – 8,2V = 26°C        8,3 – 9,2 V = 27°C 
9,3 – 10,2V = 28°C 

Légelzáró A későbbi verziókban lesz megvalósítva. 
Nyomáskapcsoló A későbbi verziókban lesz megvalósítva. 

Átalakítás Dig BE opcióba A későbbi verziókban lesz megvalósítva. 
- Fűtési üzemmód A későbbi verziókban lesz megvalósítva. 
- Hűtés üzemmód A későbbi verziókban lesz megvalósítva. 
- - Jégtelenítés - A későbbi verziókban lesz megvalósítva. 



   

49 

 
KIMENETI TÁPEGYSÉG  

Levegő  Elektromos Víz DX Megjegyzések 

10 V KI (max. 70 mA) 
Külső érintkezőn, analóg bemeneten keresztül 
csatlakozik, és átalakítja digitális bemeneti 
működésbe. 

24 V KI (max. 1 mA) 

24 VDC-s tápellátás egy másik Clever PCB-nek, 
vagy 24 VDC-s külső szabályozónak.  
Bármely 24 VDC-s (0-10 V-os) külső eszköz 
csatlakoztatásához, csatlakoztassa az OUT24VDC 
GND-t az OUT 0-10V GND-hez (egyébként nem 
fog működni). 

 
HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK 

Csak 
levegő  Elektromos Víz DX Észrevételek 

Mennyezet Levegő érzékelő a mennyezeten (épületen belül), a hőrétegződés 
észlelése érdekében. 

Visszatérő cső Csőérzékelő, a víz visszatérési hőmérsékletének korlátozásához. 

Hűtés/fűtés cső Csőérzékelő, a hőmérséklettől függő hűtési/fűtési mód 
észleléséhez. 

Kifúvás Levegő érzékelő a kifúvásnál. 
Kültéri Levegő érzékelő az épületen kívül. 
Beltéri Levegő érzékelő beltérben, szoba hőmérséklet (környezeti) 

Fagyásgátlás Leállítja a szellőztetést és bekapcsolja a fűtést. Ez mindig 
működik (az egység be- és kikapcsolt állapotában is). 

  

ANALÓG KIMENET (OUT) 
Csak 

levegő  Elektromos Víz DX Észrevételek 

3. légelzáró Modulál egy légelzárót a hőrétegződés funkció során. 
2. légelzáró Modulál egy légelzárót a hőrétegződés funkció során. 
1. légelzáró Modulál egy légelzárót a hőrétegződés funkció során. 

10V-os tápegység Átalakítja az analóg bemenetet digitálisra (folyamatban). 
- 3. fűtés Ugyanaz, mint az 1. fűtés 
- 2. fűtés Ugyanaz, mint az 1. fűtés 

- 1. fűtés 

0-10V közötti feszültség a működésnek megfelelően: 
Elektromosan fűtött egységek: 
0 - 0,2V: Fűtés KI 
0,3 – 3,2V: 1. fűtési fokozat 
3,3 – 6,2V: 2. fűtési fokozat 
6,3 – 10,2V: 3. fűtési fokozat 
Vizes fűtésű, nyitott/zárt: 
0 - 0,2V: Fűtés KI = zárt 
0,3 – 10,2V: Fűtés BE = nyitott 
Vizes fűtésű vagy hőszivattyús arányos: 
0 - 0,2V: KI 
0,3 – 1,2V = 10%           1,3 – 2,2V = 20%        2,3 – 3,2 V = 30% 
3,3 – 4,2V = 40%           4,3 – 5,2V = 50%        5,3 – 6,2 V = 60% 
6,3 – 7,2V = 70%           7,3 – 8,2V = 80%        8,3 – 9,2 V = 90% 
9,3 – 10,2V = 100% 

3. ventilátor sebesség Ugyanaz, mint az 1. szellőztetés 
2. ventilátor sebesség Ugyanaz, mint az 1. szellőztetés 

1. ventilátor sebesség 

0-10V közötti feszültség a működésnek megfelelően: 
0 - 0,2V: Szellőztetés KI 
0,3 – 2,2V: 1. ventilátor sebesség 
2,3 – 4,2V: 2. ventilátor sebesség 
4,3 – 6,2V: 3. ventilátor sebesség (2. sebesség 2-sebességes 
légfüggöny esetén) 
6,3 – 8,2V: 4. ventilátor sebesség (2. sebesség 2-sebességes 
légfüggöny esetén) 
8,3 – 10,2V: 5. ventilátor sebesség (2. sebesség 2-sebességes 
légfüggöny esetén) 
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PROGRAMOK MŰKÖDÉSE 
 

 
KÉZI MŰKÖDÉS 

 
 
Ha a szobahőmérséklet meghaladja a beállított hőmérsékletet, az energiatakarékos mód alapján a következő történik: 
 

 ECO: A légfüggöny leállítja saját magát. 
 MEDIUM: Leállítja a fűtést. 
 COMFORT: Nem állít le semmit. 

 
1. program 
A kívánt szellőztetés és fűtés kézzel kerül kiválasztásra. 
 
2. program 
Különböző szellőztetési sebességek és fűtési módok, az ajtó állapotától (nyitva vagy zárva) függően kézzel kiválaszthatók: 
 

• Amíg az ajtó nyitva van, kiválasztjuk vagy módosítjuk a ventilátor sebességet vagy a nyitott ajtó fűtését. 
• Amíg az ajtó zárva van, kiválasztjuk vagy módosítjuk a ventilátor sebességet vagy a zárt ajtó fűtését. 
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AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS 
 
 

1. program 
  
Beállított/szoba hőmérséklet (1 szobahőmérséklet érzékelő) funkció 
A vezérlő mellett szükséges: 
 

• A vezérlő szobaérzékelője be van építve, vagy a TS3-hoz csatlakozik a szobahőmérséklet érzékelő. 
• Ajtóérintkező 

 
o Nyitott ajtó: 

Mindig a VMaxPO „Maximális sebesség nyitott ajtó” paraméter által meghatározott sebességértéknek megfelelően működik. 
A fűtés a következő táblázatban (beállított- és szobahőmérséklet különbség) meghatározottak szerint működik:  
(Példa: Beállított 23 – szoba 18 = 5, vízarány 8V-ban) 
 

Különbség 
Beállított hőm. -  szobahőm.  

Fűtés 
Víz Elektromos 

ºC BE/KI 0-10V arányos 
(AO Cal1) 

Fokozat 

-1,-2 vagy kevesebb KI KI KI 
0,1 CMinPO Cmin0/10PO CMinPO 
2,3 BE 6V 1 
4,5 BE 8V 2 
6 vagy több BE 10V 3 

 
CMinPO: A „Minimális fűtés nyitott ajtó” paraméterben meghatározott fűtés szerint működik. 

• Vizes fűtés: 0 = KI, 1 = BE 
• Elektromos fűtési fokozat: 0 = KI, 1, 2, 3 (3 csak az 5 sebességes légfüggönyöknél) 

CMin0/10PO: A „Minimális arányos fűtés nyitott ajtó” paraméterben meghatározott fűtés szerint működik. 
• Vizes fűtés: A 0-10V meghatározza az arányos szelepnyitást 0 és 100% között. 

(0 zárva, 10 teljesen nyitva) 
 

o Zárt ajtó: 
A különbségi/szoba/beállított hőmérsékletek és az Eco/Medium/Comfort energiatakarékos mód szerint működik: 
 

 ECO:  A légfüggöny leáll. 
 

 MEDIUM: 
Amíg a belső hőmérséklet alacsonyabb marad, vagy megegyezik a beállított hőmérséklettel. 

o A VminPT „Minimális ventilátor sebesség zárt ajtó” paraméterrel meghatározott szellőztetési 
sebességgel működik. 

o A CminPT „Minimális fűtés zárt ajtó” paraméterrel meghatározott fűtéssel működik. 
Ha a belső hőmérséklet meghaladja a beállított hőmérsékletet, a légfüggöny leállítja saját magát.  
 

 COMFORT: 
A szellőztetés és a fűtés az alábbi, beállított hőmérséklet és a szobahőmérséklet különbség táblázat szerint 
működik (a ventilátor sebesség VMinPT értékkel, a fűtés akkor működik, ha a beállított hőmérséklet intervallumot 
nem éri el). 
 

Különbség 
Beállított hőm. -  szobahőm. 

Szellőztetés Fűtés 
Víz Elektromos 

ºC BE/KI 0-10V arányos 
(AO Cal1) 

Fokozat 

-1,-2 vagy kevesebb VMinPT KI KI KI 
0,1 VMinPT CMinPT CMin0-10PT CMinPT 
2,3 2 BE 6V 1 
4,5 3 BE 8V 2 
6,7 4 BE 10V 3 
8 vagy több 5 BE 10V 3 

 
VMinPT: A „Minimális ventilátor sebesség zárt ajtó” paraméterrel meghatározott ventilátor sebességgel működik. 
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AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS 
 
 

2. program 
 
Beállított/kültéri hőmérséklet (1 kültéri hőmérséklet érzékelő) funkció 
A vezérlő mellett szükséges: 
 
 Hőmérséklet érzékelő kültéren telepítve és a TS1-hez csatlakoztatva. 
 Ajtóérintkező 

 
o Nyitott ajtó: 

A beállított/kültéri különbségi hőmérsékletek és az Eco/Medium/Comfort energiatakarékos módok szerint működik: 
(példa: Beállított 23 – szoba 18 = 5, vízarány Eco/Medium = 6V-ban, Comfort = 8V-ban) 

 
Beállított hőm. - külső hőm. Szellőztetés Fűtés 
Comfort Medium Eco Víz Elektromos 
ºC   BE/KI 0-10V arányos 

(AO Cal1) 
Fokozat 

-5,-6 
vagy 
kevesebb 

-7,-8,-9 
vagy 
kevesebb 

-9,-10,-11,-12 
vagy kevesebb 

5 KI KI KI 

-3,-4 -4,-5,-6 -5,-6,-7,-8 4 KI KI KI 
-1,-2 -1,-2,-3 -1,-2,-3,-4 3 KI KI KI 
0,1 0,1,2 0,1,2,3 VMinPO CMinPO CMin0-10PO CMinPO 
2,3 3,4,5 4,5,6,7 3 BE 6V 2 
4,5 6,7,8 8,9,10,11 4 BE 8V 3 
6,7 
vagy több 

9,10,11 
vagy több 

12,13,14,15 
vagy több 

5 BE 10V 3 

 
VMinPO: A „Minimális sebesség nyitott ajtó” paraméterrel meghatározott ventilátor sebességgel működik. 
CMinPO: A „Minimális fűtés nyitott ajtó” paraméterrel meghatározott fűtéssel működik. 

• Vizes fűtés: 0 = KI, 1 = BE 
• Elektromos fűtési fokozat: 0 = KI, 1, 2, 3 (3 csak az 5 sebességes légfüggönyöknél) 

CMin0/10PO: A „Minimális arányos fűtés nyitott ajtó” paraméterrel meghatározott fűtéssel működik. 
• Vizes fűtés: A 0-10V meghatározza az arányos szelepnyitást 0 és 100% között. 

(0 zárva, 10 teljesen nyitva) 
 

o Zárt ajtó: 
Az energiatakarékos mód szerint működik: 
 

 ECO: A légfüggöny leáll. 
 

 MEDIUM:  
A VminPT „Minimális ventilátor sebesség zárt ajtó” paraméterrel meghatározott sebességgel működik, és a fűtés 
leáll, amíg a kültéri hőmérséklet alacsonyabb marad a beállított hőmérsékletnél, egyébként a légfüggöny leállítja 
saját magát. 
 

 COMFORT:  
Mindig a VminPT „Minimális ventilátor sebesség zárt ajtó” paraméterrel meghatározott ventilátor sebességgel és 
fűtés nélkül működik. 
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AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS 
 
 

3., 4. programok 
 
Nyitott ajtó: Beállított/kültéri hőmérséklet funkció 
Zárt ajtó: Beállított/szoba hőmérséklet funkció 
  (2 érzékelő: szobahőm., kültéri hőm.) 
 
A vezérlő mellett szükséges: 
 
 A vezérlő szobaérzékelője be van építve, vagy a TS3-hoz csatlakozik a szobahőmérséklet érzékelő. 
 Hőmérséklet érzékelő kültéren telepítve és a TS1-hez csatlakoztatva. 
 Ajtóérintkező 

 
o Nyitott ajtó: 

A beállított/kültéri különbségi hőmérsékletek és az Eco/Medium/Comfort energiatakarékos mód szerint működik: 
(példa: Beállított 23 – szoba 18 = 5, vízarány Eco/Medium = 6V-ban, Comfort = 8V-ban) 
A 3. program mindig Comfort módban működik. 
A 4. program az Eco/Medium/Comfort energiatakarékos mód szerint változtatja a működését. 

 
 

Beállított hőm. - külső hőm. Szellőzteté
s 

Fűtés 
Comfort Medium Eco Víz Elektromos 

ºC BE/KI 0-10V arányos 
(AO Cal1) 

Fokozat 

-7,-8 
vagy 
kevesebb 

-10,-11,-12 
vagy 
kevesebb 

-13,-14,-15,-16 
vagy kevesebb 

5 KI KI KI 

-5,-6 -7,-8,-9 -9,-10,-11,-12 4 KI KI KI 
-3,-4 -4,-5,-6 -5,-6,-7,-8 3  KI  KI KI 
-1,-2 -1,-2,-3 -1,-2,-3,-4 2  KI  KI KI 
0,1 0,1,2 0,1,2,3 VMinPO CMinPO (*) CMin0/10PO (**) CMinPO (*) 
2,3 3,4,5 4,5,6,7 2 BE (*) 6V (**) 1 (*) 
4,5 6,7,8 8,9,10,11 3 BE (*) 8V (**) 2 (**) 
6,7 9,10,11 12,13,14,15 4 BE (*) 10V (**) 3 (**) 
8,9  
vagy több 

12,13,14 
vagy több 

16,17,18,19 
vagy több 

5 BE (*) 10V (**) 3 (**) 

 
VMinPO: A „Minimális sebesség nyitott ajtó” paraméterrel meghatározott szellőztetési sebességgel működik. 
CMinPO: A „Minimális fűtés nyitott ajtó” paraméterrel meghatározott fűtéssel működik. 

• Vizes fűtés: 0 = KI, 1 = BE 
• Elektromos fűtési fokozat: 0 = KI, 1, 2, 3 (3 csak az 5 sebességes légfüggönyöknél) 

CMin0/10PO: A „Minimális arányos fűtés nyitott ajtó” paraméterrel meghatározott fűtéssel működik. 
• Vizes fűtés: A 0-10V meghatározza az arányos szelepnyitást 0 és 100% között. 

(0 zárva, 10 teljesen nyitva) 
 
(*) Ha a szobahőmérséklet 2 fokkal meghaladja a beállított hőmérsékletet, a fűtés leáll. 
(**) Ha a szobahőmérséklet megközelíti a beállított hőmérsékletet, a fűtés fokozatosan csökken, amíg 4 fokkal meg nem haladja 
a beállított hőmérsékletet, majd a fűtés leáll. 
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o Zárt ajtó: 

Az energiatakarékos mód szerint működik: 
 ECO: A légfüggöny leáll. 

 
 MEDIUM:  

A következő paraméterek alapján működik: 
o A sebességet a VminPT „Minimális szellőztetés zárt ajtó” paraméter határozza meg. 
o A fűtést a CminPT „Minimális fűtés zárt ajtó”, vagy a Cmin0-10PT „Minimális arányos fűtés zárt ajtó” 

paraméterek határozzák meg. 
Ha a szobahőmérséklet vagy a kültéri hőmérséklet meghaladja a beállított hőmérsékletet, a légfüggöny leállítja 
saját magát. 
 

 COMFORT: 
A szellőztetés és a fűtés az alábbi, beállított hőmérséklet és a szobahőmérséklet különbség táblázat szerint  

 működik (*).  
(példa: Beállított 23 – szoba 18 = 5, víz arányos 8V) 

 
Különbség 
Beállított hőm. -  szobahőm. 

Szellőztetés Fűtés 
Víz Elektromos 

ºC BE/KI 0-10V arányos 
(AO Cal1) 

Fokozat 

-1,-2 vagy kevesebb VminPT KI KI KI 
0,1 1 CminPT Cmin0-10PT CminPT 
2,3 2 BE 6V 1 
4,5 3 BE 8V 2 
6,7 4 BE 10V 3 
8 vagy több 5 BE 10V 3 

 
VMinPT: A „Minimális ventilátor sebesség zárt ajtó” paraméterrel meghatározott ventilátor sebességgel működik. 
CMinPT: A „Minimális fűtés zárt ajtó” paraméterrel meghatározott fűtéssel működik. 

• Vizes fűtés: 0 = KI, 1 = BE 
• Elektromos fűtési fokozat: 0 = KI, 1, 2, 3 (3 csak az 5 sebességes légfüggönyöknél) 

CMin0/10PT: A „Minimális arányos fűtés zárt ajtó” paraméterrel meghatározott fűtéssel működik. 
• Vizes fűtés: A 0-10V meghatározza az arányos szelepnyitást 0 és 100% között. 

(0 zárva, 10 teljesen nyitva) 
 (*) Ha a kültéri hőmérséklet meghaladja a beállított hőmérsékletet, a szellőztetés VminPT-ra változik, és a fűtés leáll. 
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BMS VEZÉRLÉS 
 
A Clever vezérlés távolról is felügyelhető a következők segítségével: 

• Digitális/analóg bemenetek 
• Vagy Modbus RTU-n keresztül 

 
Annak ellenére, hogy rossz utasításokat küld a berendezésnek, az egység nem engedélyezi a belső 
alkatrészeket károsító kombinációkat. A belső PCB utasításokat tartalmaz az egység biztonságos futtatásához. 
Például, ha utasítja az elektromosan fűtött légfüggönyt, hogy 3. fűtési fokozatra és 1. szellőztetési sebességre 
kapcsoljon, akkor engedélyezi az 1-es levegő sebességet, de a fűtés 1. fokozaton fog csak működni 
(maximálisan engedélyezett fűtési fokozat egyes szellőztetés esetén). 
 
Ha leállítja a szellőztetést, a fűtés is le fog állni, kivéve: 

• Fagyásgátlás érzékelő jelnél 
• A 0-10V arányos szelepek minimális feszültségénél (fagyás elkerülése érdekében). 

 
A minimális és maximális paramétereket (ajtó nyitva és zárva) szintén figyelembe fogja venni. Például, Ön 
meghatározza, hogy zárt ajtónál a maximális sebesség 2-es legyen. Ezután, ha 3. szellőztetési sebességet és 
zárt ajtó utasítást ad, akkor 3-asról 2-esre fogja változtatni. Ha ismét kinyitja az ajtót, akkor felmegy 3-asra. 
 
Digitális/analóg bemenetek 
 
A Clever vezérlés több digitális és analóg bemenettel rendelkezik, az egység működésének módosítására. 
A kapcsolási rajzokon (ezen kézikönyv elején) láthatja az egyes bemenetek alapfunkcióit. Több funkció van, 
mint bemenet, így kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelőt (haladó menü). 
Az összes digitális bemenet NO (záró) érintkező, de a haladó menüben megváltoztathatja NC (nyitó) 
érintkezőre. 
Például itt van néhány alapfunkció légfüggönyökhöz: 

• Egység KI: Digitális bemenet - DIN2 (szabad feszültség, száraz érintkezés) 
• Fűtés KI: Digitális bemenet - DIN3 (szabad feszültség, száraz érintkezés) 
• Hőmérséklet beállítás: Analóg bemenet 0-10V (IN1) 

0V 0-0,2V Ne változtasson a vezérlés beállításon! 
1V 0,3-1,2V = 19ºC 2V 1,3-2,2V = 20ºC 3V 2,3-3,2V = 21ºC  4V 3,3-4,2V = 22ºC 
5V 4,3-5,2V = 23ºC  6V 5,3-6,2V = 24ºC  7V 6,3-7,2V = 25ºC  8V 7,3-8,2V = 26ºC  
9V 8,3-9,2V = 27ºC  10V 9,3-10,2V = 28ºC 

• Szellőztetési sebesség: Analóg bemenet 0-10V (IN2) 
Ha 5 sebességes légfüggöny, akkor: 
0V 0-0,2V Ne változtasson a vezérlés beállításon!  2V 0,3-2,2V = 1. ventilátor sebesség 
4V 2,3-4,2V = 2. ventilátor sebesség    6V 4,3-6,2V = 3. ventilátor sebesség 
8V 6,3-8,2V = 4. ventilátor sebesség    10V 8,3-10,2V = 5. ventilátor sebesség 

• Fűtési fokozat: Analóg bemenet 0-10V - Alapértelmezés szerint nincs bemenet, de hozzárendelhet egy 
bemenetet a haladó menüben. 

 
A digitális/analóg bemenetek által adott összes utasítás elsőbbséget élvez a programok működésével szemben. 
Például, ha a program maximális sebességgel fut, de 6 V-ot küld az (IN2) bemenetre, az egység átvált 3. 
ventilátor sebességre. Nem számít, ha a program feltételei megváltoznak. 
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Modbus RTU: 
 
A Modbus rendszer csak 1 vezérlőt engedélyez. Tehát csak a BMS vagy a TFT Clever segítségével küldhetünk 
utasításokat az egységnek (ha mindkettő egyszerre történik, probléma lép fel). 
A kommunikációs problémák elkerülése érdekében, két különböző portot kell használnia: A TFT a Modbus 
RTU1-en, a BMS a Modbus RTU2-n keresztül (0,5mm² x2 árnyékolt kábel). Lásd a következő ábrát: 
 

 
A TFT használatakor különböző átviteli sebességeket választhat az RTU2 porton (alapértelmezés szerint 
115.200). Indítás előtt ellenőrizze, hogy az RTU2 port azonos sebességgel rendelkezik-e, mint a BMS. 
 
A BMS-sel vezérelni kívánt RTU2 csatorna két üzemmóddal rendelkezik: 

• Alap (alapértelmezett): lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló adat beolvasását, de írni 
(változtatni) csak a BE/KI, hőmérséklet alapérték, energiatakarékos mód, kézi/automatikus működés, 
időzítő BE/KI, TFT vezérlés zárolás/feloldás és a változtatások mentése opciókat tudja. A táblázatban 
(B)-vel van jelölve. 

• Haladó: lehetővé teszi az összes paraméter olvasását/írását. Ha Modbus-on keresztül szeretne 
utasításokat küldeni, tegye a következőket: 

1. Zárolja a TFT-t, hogy elkerülje, hogy valaki szintén utasításokat küldjön a Clever vezérlésnek 
(csak 1 vezérlő). Zárolhatja ugyanazt a TFT kódot vagy egy másikat (ekkor az emberek nem 
tudják feloldani a TFT-t, mivel nem ismerik a kódot) használva. 

2. Állítsa le az időzítőt, hogy elkerülje a nem kívánt nappali/éjszakai bekapcsolást, vagy 
kikapcsolást. 

3. Kezelje az egységet: 
• Egység be-/kikapcsolás 
• Energiatakarékos mód kiválasztás (Comfort/Medium/Eco) 
• Üzemmód kiválasztása: 

• Ha KÉZI, kiválaszthatja: 
• Ventilátor sebesség 
• Fűtési fokozatok 
• Hőmérséklet beállítás 

• Ha AUTOMATIKUS, akkor csak a hőmérséklet beállítást változtathatja meg 
(mert, ha módosítja a ventilátor sebességet vagy fűtési fokozatot, akkor az 

(Opcionális) 

VEZÉRLÉS 

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

1. Modbus cím 2. Modbus cím N. Modbus cím 

Ha a Clever PCB az RTU1 sor utolsó 
csatlakoztatott eszköze az RTU1 
áthidalóját ON (be) állásba kell 

állítani. 
 

Ha a Clever PCB az RTU1 sor utolsó 
csatlakoztatott eszköze az RTU1 
áthidalóját ON (be) állásba kell 

állítani. 
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okos vezérlés automatikusan visszaváltoztatja őket a programnak 
megfelelően). 

Ha le akarja állítani a berendezés BMS-ről való kezelését, és aktiválni akarja a Clever TFT-t, hogy az 
emberek kezelhessék az egységet, akkor csak fel kell oldania a TFT-t (és be kell fejezni a Modbus 
utasítások kiadását). 
Ha a vezérlőt a TFT-től eltérő kóddal zárolta, akkor a régi TFT kóddal (amit a TFT-t használó emberek 
ismernek) kell feloldania. 

 
A változtatásokat óránként automatikusan menti a rendszer, de a konfiguráció karbantartása érdekében 
javasoljuk, hogy minden változtatás után készítsen mentést. 
Ha olyan rekordba próbál írni, amely nem szerepel alapmódban, hibaüzenetet kap. 
Megváltoztathatja a BMS alap/haladó módokat az Advanced Configuration (haladó konfiguráció) RTU2 Mode 
(mód) menüben. 
 
A következőkben megtalálja az egység kezeléséhez szükséges összes Modbus utasítást. 
Semmilyen változtatás nem kerül mentésre, ha a tápellátás megszűnik. Ennek elkerülése érdekében minden 
utasítás után mentenie kell a konfigurációt. 
Modbus jellemzők:  Adatbitek (8), paritás (nincs), záróbitek (1), forgalomvezérlés (nincs) 
   Az RTU1 port átviteli sebessége: 115200 

Lefordított és küldött parancs bináris formátumban 
A Modbus RTU bináris adatformátumot használ, de a BMS programja hexadecimális 
vagy decimális formátumban is működhet. 

 
Modbus parancs Észrevételek Digitek 

Állomás xx Modbus cím, pl.: 02 2 

Funkció 
03 vagy 04 Regiszter(ek) olvasása 2 

06 1 regiszter írása 2 
10 Több regiszter vagy függvény írása bitekkel 2 

Kezdőcím xx Az első cím, amit olvasunk/írunk 
2 bájt 

(4 hexadecimális 
vagy 

5 decimális) 
Pontok száma xx Olvasáskor = regiszterek mennyisége 4 

Adat xx Íráskor = regiszterek értéke 4 
 
A Clever PCB 0 alapú címzést használ, vagyis a Modbus tábla a 0 címtől indul. Ha a BMS Modbus gazda 1 
alapú címzést (a cím 1-nél kezdődik) használ, akkor a helyes címzéshez ki kell vonnia 1-et a kívánt regiszterből. 
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Olvasás 

Állomás Funkció Kezdőcím 
Hexadecimális 

Kezdőcím 
Decimális 

Regiszterek 
száma Fogalom Válasz 

01 03 300C 12300 0001 BE/KI BE=1, KI=0 
01 03 1016 4118 0001 Ventilátor sebesség 0,1,2,3,4,5 

01 03 1017 4119 0001 
Elektromos fűtés 0. (KI), 1. , 2., 3. fokozat 
Vizes fűtés BE/KI BE=1, KI=0 

01 03 3077 12407 0001 Arányos vizes fűtés % 
Arányos skála 0 - 10.000 

Egyenértékű a 0% – 100% értékkel 
pl.: 50% az 5000 decimális (hexadecimális 1388) 

01 03 300D 12301 0001 Hőmérséklet alapérték ºC 2 decimális számmal átalakítva  
decimális formátumú egész számmá (**) 

01 03 1007 4103 0001 Beltéri hőmérséklet 
 (TFT alapértelmezett) 

ºC 2 decimális számmal átalakítva  
decimális formátumú egész számmá (**) 

01 03 1008 4104 0001 Külső hőmérséklet 
(alapértelmezett) 

ºC 2 decimális számmal átalakítva  
decimális formátumú egész számmá (**) 

01 03 1009 4105 0001 Kifúvási hőmérséklet 
(ha TS2 csatlakozik) 

ºC 2 decimális számmal átalakítva  
decimális formátumú egész számmá (**) 

01 03 100A 4106 0001 Beltéri hőmérséklet (ha 
TS3 csatlakozik) 

ºC 2 decimális számmal átalakítva  
decimális formátumú egész számmá (**) 

01 03 200C 8204 0012 Eszköznév ASCII 
0000 alapértelmezett (egység xx) 

01 03 2035 8245 0001 Energiatakarékos mód 0=Comfort, 1=Medium, 2=Eco 
01 03 2153 8531 0001 Vizes fűtés típusa BE/KI=0, arányos=1 
01 03 1016 4118 0002 Ventilátor + fűtés Lásd fent 
01 03 2000 8192 0002 Termék Légfüggöny = 1 

 
(**) pl.: 22ºC-ot 2200 decimálisként (hexadecimális 898) adja vissza. 
 
Példa: Hogyan tudjuk kiolvasni a 23ºC beállított hőmérsékletet Modbus-on keresztül? 
Hexadecimálist használva: 

• Kérdés: Állomás 01, funkció 03, kezdőcím 300D, regiszterek száma 0001 
• Válasz: 8FC decimálissá alakítva 2300, és 23,00 ºC-ot jelent 

 
Decimálist használva: 

• Kérdés: Állomás 01, funkció 03, kezdőcím 12301, regiszterek száma 0001 
• Válasz: 2300, ami 23,00 ºC-ot jelent 
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Olvasás 

Állomá
s Funkció 

Kezdőcím 
Hexadecimáli

s 

Kezdőcí
m 

Decimális 
Regisztere
k száma Fogalom Válasz (hexadecimális) 

01 03 2001 8193 0002 Modell 

1=AC_2S_AIR 
2=AC_2S_WAT  
3=AC_2S_ELE 
4=AC_5S_AIR 

5=AC_5S_WAT 
6=AC_5S_ELE 

7=AC_5S_HPU_2C 
8=AC_5S_HPU_1C 
9 = AC_5S_TRIO 

01 03 3000 12288 0002 Ajtó állapot 

BIT 3,4 (*) 
00= ajtó zárva 
01= ajtózárás 
10= ajtónyitás 
11= ajtó nyitva 

01 03 3000 12288 0002 Szűrő állapot 
BIT 21,22 (*) 

00= szűrő tiszta 
01= szűrő kezd koszolódni 

10= szűrő koszos 

01 03 3000 12288 0002 Fűtés blokkolva (program 
szerint) BIT 16 = 1 (*) 

01 03 3000 12288 0002 Szellőztetés blokkolva 
(program szerint) BIT 17 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Általános BIT 0 = 1 (*) 
01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Túlmelegedés BIT 1 = 1 (*) 
01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Automata hűtés BIT 2 = 1 (*) 
01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Koszos szűrő BIT 3 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: TK ventilátor 
(termosztát) BIT 4 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Elektromos fűtés 
blokkolva BIT 5 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Nem megfelelő 
légáramlás BIT 6 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Tűz BE BIT 7 = 1 (*) 
01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Tűz KI BIT 8 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Hőmérséklet 
érzékelő BIT 9 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Ventilátor 
fordulatszám BIT 10 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Külső leállás BIT 11 = 1 (*) 
01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Külső BIT 12 = 1 (*) 
01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Fagyásgátlás BIT 15 = 1 (*) 
01 03 3002 12290 0002 Riasztás: Hőszivattyú BIT 16 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: TK ventilátor 
blokkolva BIT 17 = 1 (*) 

01 03 3002 12290 0002 Riasztás: EC ventilátor BIT 18 = 1 (*) 
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(*) Példa: Hogyan tudjuk kiolvasni a riasztásokat Modbus-on keresztül? 
Le kell kérdeznünk a 3002-as regiszter 0002-es pontját hexadecimálisban. 
 

 
 
Ebben az esetben a válasz 0029 szintén hexadecimálisban. 
Ezután át kell alakítanunk binárisba (0010 1001), és értelmeznünk kell: (használhatja a Windows számológépet) 
Bináris   0  0  1  0    1  0  0  1 
Bit         7  6  5  4    3  2  1  0 
A 0. bit a jobb első karakter (jobbról balra olvassuk), tehát: 
0. bit = 1 = általános riasztás 
3. bit = 1 = koszos szűrő riasztás 
5. bit = 1 = elektromos fűtés blokkolva 
1., 2., 4., 6., 7. bit = 0 = nincs riasztás 
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Írás 

Állomá
s Funkció 

Kezdőcím 
Hexadecimáli

s 

Kezdőcí
m 

Decimális 
Regisztere
k száma Fogalom Paraméter érték 

01 06 0014 20 0001 TFT vezérlés zárolás 
(B) 

0001 to 9999 
Jelszóval zárolva 

0001-9999 

01 06 0014 20 0001 TFT vezérlés feloldás 
(B) 

-0001 – - 9999 
Jelszóval feloldva 

-0001-9999 
01 06 207D 8317 0001 Időzítő (B) BE=1, KI=0 
01 06 300C 12300 0001 BE/KI (B) BE=1, KI=0 
01 06 3015  0001 Ventilátor sebesség 0,1,2,3,4,5 

01 06 3016 12310 0001 Fűtés 

Elektromos 0,1,2,3 
Vizes BE/KI 0,1 

Vizes arányos skála 0 - 10.000 
Egyenértékű a 0% – 100% értékkel 

pl.: 50% az 5000 decimális 
(hexadecimális 1388) 

01 06 203B 8251 0001 Hőmérséklet alapérték 
(B) 

ºC 2 decimális számmal átalakítva  
decimális formátumú egész 

számmá (**) 

01 06 2035 8245 0001 Energiatakarékos mód 
(B) 0=Comfort, 1=Medium, 2=Eco 

01 06 2034 8244 0001 Kézi / automatikus (B) 0=kézi, 1=automatikus, 
2=rovarellenes 

01 06 2153 8531 0001 Vizes fűtés típusa BE/KI=0, arányos=1 

01 10 F030 61488 0001 
(bájtok 02) 

Változások mentése (B) 
(tápellátás megszűnik) 0 

01 10 F050 61520 0001 
(bájtok 02) 

Küldés Modbus-on 
keresztül (B) 

Szobahőmérséklet (*) 

ºC 2 decimális számmal átalakítva  
decimális formátumú egész 

számmá (**)  

01 10 F051 61521 0001 
(bájtok 02) 

Küldés Modbus-on 
keresztül (B) 

külső hőmérséklet (*) 

ºC 2 decimális számmal átalakítva  
decimális formátumú egész 

számmá (**) 
 
(**) pl.: 22ºC-ot 2200 decimálisként (hexadecimális 898) adja vissza. 
 
(*) A Modbus-on keresztül küldött hőmérsékleteknek megfelelő működés feltételei: 

• Küldje szét (00) a hőmérsékletet az ÖSSZES PCB-re legalább 25 másodpercenként. 
• Ha nem lehetséges, akkor küldje el a szoba/külső hőmérsékletet, ha vannak opcionális szoba/külső 

hőmérséklet érzékelők (elsőbbséget élveznek). Ha így van, akkor távolítsa el/kapcsolja ki az opcionális 
eszközöket. 

• Ha el szeretné küldeni a szobahőmérsékletet, a TFT szobahőmérsékletet ki kell kapcsolni (NO a haladó 
menüben). 

• A hőmérsékletek megosztása után váltson a kívánt programra. 
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CLEVER VEZÉRLÉS – FALRA SZERELÉSI ÚTMUTATÁS 
 

  
Szedje szét a házat egy laposfejű csavarhúzóval. 

(nyomja be a 2 alsó rögíztőfület) Válassza szét a burkolatot kétfelé. 

  
Ellenőrizze a fali csatlakozást. Ha nincs fali kapcsolódoboz, 

használja a Clever falitartó tartozékát. Szerelje fel a hátlapot a fali kapcsolódobozra. 

  
Csatlakoztassa az RJ11 kábelt a Clever elülső burkolatában 

található PCB csatlakozójához. 
Szerelje vissza az elülső fedelet két lépésben: Először helyezze rá 

felül, majd nyomja be alul, hogy a fülek bepattanjanak. 
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A KÁBELEK GYÁRTÁSA 
 
Sodrott érpárú, RJ11 kábel a Clever TFT és Clever PCB közé 
 
A Clever vezérlő és a Clever PCB közötti kapcsolatot 4 vezeték biztosítja, amelyek egy sodrott érpárú RJ11 
kábelt alkotnak. 
A Modbus kommunikáció egy nagyon megbízható kapcsolatot hoz létre, nagy távolságok esetén is 
információveszteség nélkül. A vezérlések is rendelkeznek RJ11 csatlakozóval, a könnyű, hibamentes 
csatlakozás érdekében. 
 

SZABVÁNYOS KÁBEL 
 
A Clever készletben található szabványos kábel 7 méteres, de 20 és 50 méteres hosszúság is rendelkezésre 
áll. Egyéb hosszúság kérésre (ha 50 méternél hosszabb, használjon árnyékolt kábelt). 
A digitális, analóg jelek és hőmérséklet érzékelők kábeleinek maximális hossza azonban nem lehet 10 méternél 
hosszabb. 
 

KÁBEL KÉSZÍTÉSE 
 
Ha saját maga gyártja vagy módosítja a kábelt, akkor azt a következő rajzok szerint kell megtennie: 
 

Hogyan készül a kábel: Érintkező tűk és vezetékek   Sodrott érpárú kábel 
készítése: 
 

 
 
TFT TŰK: 1 GND 2 + 3 - 4 24V 
PCB TŰK: 1 24V 2 - 3 + 4 GND 
 
Ha mindkét csatlakozót ugyanabban a helyzetben tartja a kezében, a vezetékek színének tükörképet kell 
mutatniuk. 
Ha más kábelt használ, akkor az egység nem fog megfelelően működni. 
 

KOMMUNIKÁCIÓS PROBLÉMÁK? 
 

Másik kombináció nem megengedett 

Sodrott érpár 

KÁBELEK 
 

TÜSKÉK 
 

Tüske   Kábel 
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Egy rossz kábel az elektronikában is kárt okozhat. Ha a csatlakozó rossz oldalra van dugva, megoldhatja a 
problémát azzal, hogy egyszerűen megfordítja. 
Ha problémái vannak a kommunikációval, készítenie kell egy árnyékolt, sodrott érpárú kábelt, ugyanezt a leírást 
követve, és csatlakoztatnia kell az árnyékolást (GND) a 
Clever PCB földelési pontjához. 
 
Legyen óvatos a zárt elektromos vezetékek, 
transzformátorok, motorok vagy relék által létrehozott 
elektromágneses mezők nagy sűrűségével, mivel az 
interferenciát okozhat. Ha a kommunikációs vezeték 
párhuzamosan halad a tápellátás vezetékeivel, különösen 
nagy mennyiségű vezeték esetén, az interferenciát okozhat, 
annak ellenére, hogy egy árnyékolt sodrott érpárú kábel 
szinte minden interferenciát csökkenthet. Ha a 
kommunikációs kábel és a tápvezeték ugyanabban a 
kábelcsatornában megy, akkor ajánlatos speciális 
elválasztók segítségével fizikai elválasztást létrehozni a két vezetéktípus között. 
  

(árnyékolt) 
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Sodrott érpárú, RJ45 kábel a légfüggöny és a vezérlő közé 
 
A légfüggöny és a vezérlő közötti kapcsolatot 8 vezeték biztosítja, amelyek egy sodrott érpárú RJ45 kábelt 
alkotnak. 
 
A digitális kommunikáció egy nagyon megbízható kapcsolatot hoz létre, nagy távolságok esetén is 
információveszteség nélkül. A vezérlések is rendelkeznek RJ45 csatlakozóval, a könnyű, hibamentes 
csatlakozás érdekében. 
 

SZABVÁNYOS KÁBEL 
 
A szabványos kábel 7 méteres a kereskedelmi légfüggönyökhöz és 10 méteres az ipariakhoz, de 20 és 50 
méteres hosszúság is rendelkezésre áll. Egyéb hosszúság kérésre (ha 50 méternél hosszabb, használjon 
árnyékolt kábelt). 
A digitális, analóg jelek és hőmérséklet érzékelők kábeleinek maximális hossza azonban nem lehet 10 méternél 
hosszabb. 

KÁBEL KÉSZÍTÉSE 
 
Ha saját maga gyártja vagy módosítja a kábelt, akkor azt a következő rajzok szerint kell ellenőriznie: 

 
Ha mindkét csatlakozót ugyanabban a helyzetben tartja a kezében, a vezetékek színének tükörképet kell 
mutatniuk. 
 
Ha más kábelt használ, akkor az egység nem fog megfelelően működni. 
 

KOMMUNIKÁCIÓS PROBLÉMÁK? 
 
Egy rossz kábel az elektronikában is 
kárt okozhat. Ha a csatlakozó rossz 
oldalra van dugva, megoldhatja a 
problémát azzal, hogy egyszerűen 
megfordítja. 
 
Ha a problémák továbbra is fennállnak, 
új árnyékolt sodrott érpárú kábelt kell 
készítenie, ugyanezen utasításokat 
követve. De ezúttal csatlakoztassa az 
árnyékolást a légfüggöny 
csatlakozódobozának földelési 
pontjához. 
 
Legyen óvatos a zárt elektromos vezetékek, transzformátorok, motorok vagy relék által létrehozott 
elektromágneses mezőkkel, mivel az interferenciát okozhat. 
Ha a kommunikációs kábel párhuzamosan halad a tápellátás vezetékeivel, különösen nagy mennyiségű vezeték 
esetén, az interferenciát okozhat. Ha a kommunikációs kábel és a tápvezeték ugyanabban a kábelcsatornában 
megy, akkor ajánlatos speciális elválasztók segítségével fizikai elválasztást létrehozni a két vezetéktípus között. 
  

VEZÉRLÉS 

(Árnyékolt) 

KÁBELEK 
 

TÜSKÉK 

Tüske      Kábel 
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USB FIRMWARE FRISSÍTÉS 
 
FONTOS: Csak a II. hardververziójú TFT és PCB készletekre érvényes. Ne frissítse ugyanakkor az I. és II. 
hardververziójú PCB-ket. Ha kombinálja ezeket, a működés megegyezik az I. hardververzióval. 
 
A Clever TFT rendelkezik egy USB csatlakozóval, amelyen keresztül frissítheti a firmware verziót a TFT-n, és a 
TFT-hez csatlakozó összes PCB-n. 
 
Ehhez a következő lépéseket kell végrehajtania: 
 

- 1- Töltse le a frissítési csomagot a honlapról, és másolja be az „Airtecnics_FirmwareUpgrade” mappába 
az USB meghajtón. 
 

- 2- Húzza ki az RJ11 kábelt a képernyőből, és csatlakoztassa az USB meghajtót a TFT aljazatába. 
 
 

 
 

 
  

 
- 3- Nyomja meg a „menü” gombot és ezzel egy időben csatlakoztassa az RJ11 kábelt. 

 

 

 
 
 
 

 

+  
 

 
 

 
 
 
 
 

USB meghajtó 
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4- Amikor a képernyő világít, megjelenik a frissítési 
menü. 
 
Válassza ki az „UPGRADE FIRMWARE” (firmware 
frissítés) opciót. 

 

 
 
 

 

5- Ezután kéri a jóváhagyást a jelenlegi verzióról 
(például: V0.1.0) az USB-n lévő verzióra (például: 
V0.1.1) váltásra.  
 
 
Nyomja meg a „YES” (igen) gombot a frissítéshez. 

 
 
 

 

 

6- Miután befejezte a TFT frissítését, kéri a PCB-k 
frissítésének jóváhagyását. 
 
 
A PCB-k frissítésének megerősítése esetén, 
megkezdi a Modbus RTU1-hez csatlakozó összes 
PCB frissítését. 
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7- Ha minden rendben ment, a frissítés végén a 
frissítés befejezéséhez „újraindítást” („Reboot”) kell 
végezni.  
 
 
Nyomja meg a „YES” (igen) gombot. 
 
 

  

 

8-  Nagyon fontos: Ezen folyamat közben nagyon 
fontos, hogy ne húzza ki a tápellátást a 
képernyőből és egyik Clever PCB-ből sem. 
 

  
 
A frissítés után válassza le és csatlakoztassa újra a tápellátást. Ha a TFT és a PCB közötti kommunikáció 
megfelelő, akkor a folyamat befejeződött. Ha bármilyen kommunikációs probléma lép fel, próbálja meg újra, 
hogy megoldja. Ha a frissítés során újra megtörténik, a kommunikációs probléma nem kapcsolódik a firmware-
hez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni részleggel. 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
 

OKOS VEZÉRLÉS 

PROBLÉMA ELLENŐRZÉS OKA / KÖVETKEZMÉNY 

Konfiguráció 
Fő kérdések telepítés közben 

Kézi vagy automatikus 

Kézi: a felhasználó módosíthatja a szellőztetést, 
fűtést és hőmérsékletet (a programtól függően). 
 

Automatikus: a felhasználó csak a hőmérsékletet 
változtathatja (nincs ventilátor, nincs fűtés). 

Ajtóérintkező Ha nincs ajtóérintkező felszerelve, akkor mindig 
nyitott ajtóként fog működni. 

Programok és hőmérséklet 
érzékelők 

A programok a telepített hőmérséklet érzékelőktől 
függően állnak rendelkezésre. 
 

Alapértelmezés szerint a Clever az Auto P3 Comfort 
programra van konfigurálva, hogy a következőkkel 
működjön: 
 

- Clever vezérlés szobahőmérséklet érzékelője 
 

- Opcionális külső hőmérséklet érzékelő 
 

Ha a külső hőmérséklet érzékelő nincs telepítve, 
akkor automatikusan az Auto P1 alapprogramra vált 
és hőmérséklet érzékelő hibaüzenetet ad. 
 

Csatlakoztathatja a szükséges érzékelőt, vagy lépjen 
be az Alapmenü - Konfiguráció - Hőmérséklet 
érzékelők keresése menübe és frissítse őket. 
 

- Ha nincsenek hőmérséklet érzékelők, akkor 
alapértelmezés szerint a Manual P1 Comfort 
program fut (opcionálisan P2). 
- Ha csak szobahőmérséklet érzékelő van, akkor 
alapértelmezés szerint az Auto P1 program fut 
(opcionálisan P1,P2). 
 

A TS3-hoz csatlakoztatott extra szobahőmérséklet 
érzékelő elsőbbséget élvez a Clever vezérléssel 
szemben, de a Haladó menü - BE/KI menüben 
módosítható. 
 

Egyes programoknál a nem szükséges vagy nem 
használt információk nem jelennek meg. 

Ikonok 

„EXT": valamilyen külső elem módosítja a működést 
analóg- vagy digitális bemenet használatával. 
 

Hibrid fűtés jel: ha a kültéri hőmérséklet 21ºC felett 
van, a fűtés alapértelmezés szerint kikapcsol. 
A konfigurálásához lépjen be az Alapmenü - 
Paraméterek - Kikapcsolás - Fűtés kül. hőm. miatt = 
NO menübe. 

Szellőztetési sebesség és 
fűtési fokozat 

Szellőztetés/fűtés nyitott/zárt ajtóval funkció 
korlátozható az Alapmenü - Paraméterek menüben 
(alapértelmezés szerint nincs korlátozva). 
 

Az elektromos fűtéssel rendelkező függönyöknél a 
szellőztetési sebességtől függően korlátozva van: 
 

- 3. fűtési fokozat csak 4. és 5. szellőztetési 
sebességgel, 
 

- 2. fűtési fokozat csak 2./3./4./5. szellőztetési 
sebességgel, 
 

- 1. fűtési fokozat, összes sebességgel. 
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OKOS VEZÉRLÉS 

PROBLÉMA ELLENŐRZÉS OKA / KÖVETKEZMÉNY 

Energiatakarékos mód 

Amikor a légfüggöny eléri a beállított hőmérsékletet, 
a működés az energiatakarékos módtól függően 
változik.  
 

Néhány programban Eco módnál a légfüggöny leáll, 
de Medium módban csak a fűtés áll le. 

Külső csatlakozások 

Ellenőrizze, hogy a csatlakozások a beállított funkció 
szerint megfelelőek. 
 

Példa: hőszivattyús egységeknél, az üzemmódot a 
DOUT3-ra kell csatlakoztatni, de sok telepítésnél a 
DOUT2-höz (második relé) csatlakozik. 

Clever vezérlés lámpák 
kikapcsoltak 

A piros LED a Clever PCB-n 
belül kikapcsolt 

Ellenőrizze a 24V-os tápellátást a Clever PCB 
belsejében lévő „OUT 24V 1A" sorkapcson. 

A piros LED a Clever PCB-n 
belül világít 

Az utasításoknak megfelelően ellenőrizze az RJ11 
kábelt (hibás vagy rosszul összeszerelt). 

A légfüggöny magától 
bekapcsol, vagy nem csinál 
semmit, vagy nem megfelelő 
a szellőztetési sebesség 
sorrendje 

Az RJ45 kábel a Clever-ből az AUX-hoz csatlakozik, a CONTROL helyett. 
Az RJ45 kábel hibás vagy rosszul összeszerelt. Ezután ellenőrizze az utasításokat, 
hogyan kell helyesen csinálni. 

Hőmérséklet instabil Az interferencia elkerülése érdekében használjon árnyékolt kábelt és csatlakoztassa 
a Clever PCB GND-jéhez a Clever útmutató szerint. 

Hőmérsékletkülönbség Hőmérséklet érzékelők kalibrálása: Alapmenü - Paraméterek - Hőmérséklet - 
Kalibrálás 

Vezérlés és légfüggöny egy 
másik 
helyiségben/szekrényben 

Ha a Clever olyan helyiségen belül van, ahol a légfüggönytől eltérő hőmérsékletű, 
használjon opcionális extra szobahőmérséklet érzékelőt. 

Clever vezérlés gombok nem 
működnek 

Távolítsa el és 
csatlakoztassa újra a 
tápellátást. 

Eltávolíthatja a vezérlő RJ11 kábelét, vagy elvághatja 
a Clever tápellátását. 

BMS csak Modbus RTU-val 
rendelkezik Átjáró segítségével konvertálja más protokollokra: Scada, KNX, Bacnet, stb. 

Kék LED nem kapcsol BE Ha a légfüggöny feszül, és az RJ45 melletti kék LED bekapcsolt, az azt jelenti, hogy a 
kábel nem megfelelő. 
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CLEVER – Kommunikációs problémák a TFT és PCB között 
 

Kommunikációs hibák: 
A nem megfelelő telepítés miatt: 
 

1. Jól sikerültek a csatlakozások? 
 

Ellenőrizze a következő ábrát, hogy kiderítse a csatlakoztatási hibákat: 

 
2. Az RTU1 Modbus port kizárólag a Clever vezérléshez. 

 

Az RTU1 egy Modbus port, amelyet kizárólag a Clever vezérlésnek az első Clever PCB-hez és további Clever PCB-
khez történő csatlakoztatására szánnak. 
 

Minden más RTU1-hez csatlakozás (BMS, PLC, PC) kommunikációs hibákat hoz létre. 
 

Ha bármely PCB-n léteznek csatlakozások RTU1 és RTU2 között, az kommunikációs hibát okozhat (a teljes 
telepítést ellenőrizni kell). 

 
 

OKOS VEZÉRLÉS Ha a Clever PCB a BMS sor utolsó 
csatlakoztatott eszköze, az  

RTU1 áthidalóját ON (be) állásba kell 
állítani. 

 

Ha a Clever PCB a BMS sor utolsó 
csatlakoztatott eszköze, az  

RTU1 áthidalóját ON (be) állásba kell 
állítani. 

 

Opcionális  

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

1.Modbus cím 2.Modbus cím N.Modbus cím 

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

OKOS VEZÉRLÉS 

INTELLIGENS PCB 
DOBOZ 

LÉGFÜGGÖNY 

KÁBEL KÁBEL 

SODROTT ÉRPÁR 

TÁPEGYSÉG 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

(SPECIÁLIS TÜSKÉK 
CSATLAKOZÁS) 

(*) Ha kommunikációs problémák (interferenciák) lépnek fel, használjon árnyékolt kábelt a földelésre (GND) kötve. 

 

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET 
ÉRZÉKELŐ AJTÓÉRINTKEZŐ 

Opcionális (*) 
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3. Csak 1 Clever vezérlés az RTU1-en. 

 

Az RTU1-gyel összekapcsolt Clever PCB-k egy csoportja maximum 1 Clever vezérléssel rendelkezhet. 
 

Tehát, ha egy csoport 2 vagy több Clever vezérléssel rendelkezik, a rendszer nem fog megfelelően működni. 
 
 

4. Az RJ11 kábel eredeti, és nem manipulálták? 
 

A Clever készlet egy 7 méteres kábelt tartalmaz. Ha ez hosszabb (és nem külön rendelték meg), az azt jelenti, 
hogy az üzembe helyező személy manipulálta vagy szerelte össze. 
 

Előfordul, hogy az üzembe helyező személy eltávolítja az egyik RJ11 csatlakozót, hogy kábelt a falban lévő 
csöveken átvezesse, majd rosszul rögzíti a csatlakozót. 
 
Az RJ11 kábel összeszerelése - Érintkező tűk és vezetékek: 

 

Ha az egyik csatlakozót az egyik 
kezében, a másikat pedig a másik 
kezében tartja ugyanabban a 
helyzetben, a vezetékek színének 
úgy kell kinézniük, mintha egy 
tükör lenne középen. 

Az RJ11 sodrott érpárú kábel összeszerelése: 
 

 

VEZÉRLŐ TŰK:  
1 GND    2 +   3 -     4 24V 
 
PCB TŰK: 
1 24V      2 -    3 +    4 GND 

 
A biztonság kedvéért használjon árnyékolt kábelt, és kösse a földelésre (GND). 
 
 

5. Modbus kábel polaritás. 
 

Figyeljen, hogy ne keverje össze a „+” kábelt a „–” kábellel. Ha összekeveri, kommunikáció hiba lép fel. 
 

Figyelmesen ellenőrizze a teljes kommunikációs vonalat, az elejétől a végéig (ha van vezetékkeresztezés, a 
rendszer nem fog megfelelően működni). 

  

Másik kombináció nem megengedett 

Sodrott Érpár 

KÁBELEK 

TÜSKÉK 
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6. Sorvég Modbus ellenállások. (az áthidalók ellenállásként működnek) 
 

A megfelelő működéshez ezekre az ellenállásokra mindegyik kommunikációs vonal elején és végén szükség van. 
Kérjük, ellenőrizze a következő szempontokat az RTU1-nél: 
 
• A TFT rendelkezik egy ellenállással a sorvégen (az elején vagy a végén kell lennie). 
• Ha csak egy PCB van, akkor ez a Modbus sorvég lesz, ezért az RTU1 áthidalót ON (be) állásba kell állítani 

(alapértelmezés szerint gyárilag konfigurálva). 
 

Sorvég ellenállások –RTU1 – 1 PCB (VEZÉRLÉS A VONAL ELEJÉN) 
 

 

• Ha 1 Clever vezérlés több, mint 1 Clever PCB-hez csatlakozik, az RTU1 áthidalót csak a csoport utolsó 
Clever PCB-jénél kell rögzíteni. 
 

 
Sorvég ellenállások –RTU1 – TÖBB PCB (VEZÉRLÉS A VONAL VÉGÉN) 

 

 
 
Ha a Clever vezérlés a vonal középén van (nem ajánlott), akkor a vonal elején és végén áthidalókra van szükség. 

OKOS VEZÉRLÉS 

1.Modbus cím 2.Modbus cím N.Modbus cím 

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

Ha a Clever PCB a BMS sor utolsó 
csatlakoztatott eszköze, az  

RTU1 áthidalóját ON (be) állásba 
kell állítani. 

 

Ha a Clever PCB a BMS sor utolsó 
csatlakoztatott eszköze, az  

RTU1 áthidalóját ON (be) állásba kell 
állítani. 

 

OKOS VEZÉRLÉS 

1.Modbus cím 



   

74 

 

Ha BMS csatlakozik az RTU2 portra, ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmazni, mint az RTU1-en, de az RTU2 
áthidalóval a sorvég ellenállás rögzítése érdekében. 

 

 
 

7. Interferenciák: Az RJ11 kábel más kábelek közelében van? 
 

Az RJ11 kábel közelében lévő más kábelek interferenciát okozhatnak a Modbus kommunikációban. 
 

Hogy ezt megtudja, csatlakoztasson egy tartalék RJ11 kábelt a Clever vezérlésről közvetlenül a Clever PCB-hez, 
távol minden más kábeltől, amelyek interferenciát okozhatnak. 
 

Ha ez a teszt működik, akkor a megoldáshoz javasoljuk: 
 

• Használjon árnyékolt kábelt, és kösse be a földelést (GND) is. 
 

• Válassza külön az RJ11 kábelt a többitől. 
 

8. Kicserélte a Clever vezérlést vagy a Clever PCB-t? 
 

Minden vezérlésnek és PCB-nek ugyanazzal a firmware verzióval kell rendelkeznie. 
 

Ha nem így van, akkor frissítse mindegyiket, vagy használjon azonos verziójú eszközöket. 
 

Ha kicseréli a Clever vezérlést, akkor újra le kell tapogatni az összes eszközt, és meg kell keresnie a hőmérséklet 
érzékelőket az „Alapmenü – Konfiguráció” menüben. 

 
A nem megfelelő konfiguráció miatt: 
 

9. BMS a Modbus RTU2-n. 
 

Az RTU2 egy Modbus port, amely kizárólag a BMS, PLC, PC rendszerekkel való kommunikációra szánnak. 
 
 

Az RTU2 Clever Modbus átviteli sebessége alapértelmezés szerint 115200. 
 

Ellenőrizze a BMS sebességét, ha eltér, akkor a Clever-t ugyanarra a sebességre kell változtatnia (Alapmenü – 
Konfiguráció – RTU2 átviteli sebesség). 

 
 
 
 
 

1.Modbus cím 2.Modbus cím N.Modbus cím 

Opcionális  

Ha a Clever PCB az RTU1 sor utolsó 
csatlakoztatott eszköze, az RTU1 áthidalóját ON 

(be) állásba kell állítani. 

Ha a Clever PCB a BMS sor utolsó 
csatlakoztatott eszköze, az  

RTU1 áthidalóját ON (be) állásba kell 
állítani. 

 

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

SODROTT 
ÉRPÁR 

OKOS VEZÉRLÉS 
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10. Újra kereste az egységet? 
 

Lépjen be az „Alapmenü – Konfiguráció – Letapogatás” menübe, hogy lássa, hogy megtalálta-e az egységeket. 
 

A letapogatás két lehetősége: az egyik alapértelmezés szerint a Modbus címek között keres 1 és 12 között; a 
másiknál megadhatja a Modbus cím keresési tartományát (például 3 és 20 között). 

 
11. Ismételt Modbus cím? 

 

Az összes Clever PCB eltérő címmel kell rendelkezzen, és soha nem használhatja a 0 címet. 
 

Ha megváltoztatja valamelyik Modbus címet a Clever PCB DIP-kapcsolójával, akkor újra keresést kell indítania 
(Alapmenü – Konfiguráció – Letapogatás). 
 
 

12. A Modbus cím 12 feletti? 
 

Ha keresés után nem találja valamelyik eszközt, akkor talán azért, mert a Modbus cím 12-nél nagyobb. A 
letapogatás alapesetben 1 és 12 között keres a 6.16 szoftververzió alatt. 
 

Ha 12-nél nagyobb Modbus címet használ, akkor lépjen be az Alapmenü – Konfiguráció menübe és használja a 
Modbus cím keresési tartomány letapogatási lehetőséget. 

 
A sérült alkatrészek miatt: 
 

13. A Clever PCB 8. számú kapcsolója közelében lévő piros LED nem világít? 
 

Ha 24V feszültség is van az „OUT 24V 1A” kimeneten, akkor cserélje a Clever PCB-t, mert hibás. 
 

Ha 0V feszültség is van az „OUT 24V 1A” kimeneten és a tápfeszültség 230Vx1, akkor cserélje a transzformátort, 
mert hibás. 
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