
Superpro  Hydroponics AC-1 alap analóg klímavezérlő

Hálózati feszültség/Max áramerősség 230 V/10 A
Max kimenő áramerősség 10 A – 230 VAC
Külső szonda EGYSÉG kábel hossza 5 m (4,572 m)
Állítható hőmérsékleti tartomány 5°-45°C
Hőmérséklet pontosság +/- 3°C
Hőmérséklet kapcsolási érzékenység (hiszterézis)  3°C
Állítható páratartalom tartomány 5%-95% rH
Páratartalom pontosság +/- 7% rH
Páratartalom kapcsolási érzékenység (hiszterézis)  5% rH
Súly  2 kg
Méret 223*210*92 mm
Vízállósági osztály IP20

Általános leírás

Az  AC-1-et  páratartalom,  hőmérséklet  és  CO2  szabályzására  és  Éjszakai  Vezérlőegységnek 
tervezték.  A vezérlő négy (4) csatlakozóval és egy külső kombinált  szondával – nagyon pontos 
hőmérséklet,  páratartalom  és  fény  szenzorokkal  van  ellátva.  A  külső  kombinált  szenzort  a 
termesztési  területen  történő változások gyors  reagálására  és  az elektronikus  előtétek EMI/EFI-
jének ellenállására tervezték. A külső szenzor a vezérlőtől maximum 5 méter távolságra helyezhető 
el.

Megjegyzés: Szabadon vásárolható 5 méteres hosszabbító kábel, így a felhasználó akár 10 méterre 
is elhelyezheti a vezérlőt.

Üzembehelyezés

Rögzítse a falhoz az készüléket.

Határozza meg a legmegfelelőbb helyet a külső szonda számára. 



Pontosan  kell  tudnia  érzékelni  a  környezeti  hatásokat.  Helyezze  a  szondát  jó  szellős  helyre, 
lehetőleg a növények magasságába. Kerülje a szonda közvetlen napfény vagy HID világítás alá 
helyezését.

A külső szonda a gyorscsatlakozónak köszönhetően könnyen eltávolítható vagy csatlakoztatható. 
Rögzítse a gyorscsatlakozót a készülékhez a QD csatlakozó bepattintásával.

Csatlakoztassa  a  tápkábelt  egy  szabvány  SHUKO/UK  konnektorba.  230  Voltos  energiaellátás 
szükséges.

Gondoskodjon róla, hogy a vezérlőhöz csatlakoztatott összes készülék megfelelő feszültség alatt 
álljon és a maximális áramerősség ne érje el a készülék névleges teljesítményét.

Megjegyzés:  Ha  nagy  áramerősségű  készülékeket  használ,  mint  pl.  légkondicionálót  vagy 
páramentesítőt, teljesítmény bővítő modulra lehet szükség.

Megjegyzés: Ne tegye a szondát olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet. NEM VÍZÁLLÓ!

Áttekintés

Az AC-1 az egyik legegyszerűbb és könnyen használható környezeti vezérlő a piacon.

Az  egyszerű  nem jelenti  azt,  hogy „buta”.  Az  AC-1  elég  rugalmas  ahhoz,  hogy 3  különböző 
üzemmódot kezeljen. 

A felhasználó egy gomb segítségével könnyen kiválaszthatja a számára tökéletes üzemmódot.

Beállítások módosítása

Hőmérséklet: Használja a bal oldali tekerőgombot a termesztési terület maximum hőmérsékletének 
beállításához. A „hűtési kimenet” akkor aktiválódik, ha a hőmérséklet beállításra került. Ekkor az 
erre csatlakoztatott készülék bekapcsol. Mivel a hőmérséklet szabályozó kapcsolási érzékenysége 
3°C, a hűtési kivezetés addig üzemel, amíg a hőmérséklet 3 fokkal csökken.

Páratartalom:  Használja  a  jobb  oldali  tekerőgombot  a  páratartalom  beállításához.  Amikor  a 
páratartalom szintje eléri  a  beállítás határértékét,  a „páratartalom kimenet” aktiválódik.  Mivel  a 
páratartalom szabályozó kapcsolási érzékenysége 5% rH, a páratartalom kivezetés addig üzemel, 
amíg a páratartalom szintje 5%-kal csökken vagy nő.

Üzemmód kiválasztása

A felhasználó a Select Mode gombot megnyomva 3 különböző üzemmód közül választhat.

Mode  A –  Hőmérséklet  és  páramentesítő  Combined  (Kombinálva)  –  egyszerre temperálja  a 
hőmérsékletet  és  csökkenti a  páratartalmat,  amikor  a  hőmérséklet  vagy  páratartalom  szenzor 
változást érzékel.

Mode  B  –  Hőmérséklet  és  páramentesítő  Split  (Megosztva  )–  külön-külön temperálja  a 
hőmérsékletet  és  csökkenti a  páratartalmat,  amikor  a  hőmérséklet  vagy  páratartalom  szenzor 
változást érzékel.

Mode C – – Hőmérséklet és párásító Split (Megosztva )– külön-külön temperálja a hőmérsékletet 
és növeli a páratartalmat, amikor a hőmérséklet vagy páratartalom szenzor változást érzékel.



Kérdések és Válaszok - GYIK

A készülék elején lévő üzemmód LED-ek villognak. Ha a külső szenzor hibát észlel, a készüléken 
villognak  az  üzemmód  LED-ek.  Az  áramot  KIKAPCSOLVA  próbálja  meg  a  kihúzni  és 
újracsatlakoztatni a szenzort.

A páratartalom növekszik csökkenés helyett vagy csökken növekedés helyett. A páratartalom 
növelését vagy csökkentését is be lehet állítani. Ellenőrizze és határozza meg, hogy a helyes 
üzemmódot használja.

A CO2 nem kapcsol be. A CO2 kivezetés CSAK nappal aktiválódik, ha a Daytime (Nappal) LED 
világít. Gondoskodjon róla, hogy a külső szenzor elég fényt kapjon. A CO2 akkor is kikapcsol, ha a 
hűtési kivezetés bekapcsol.

Melyik  üzemmódot  használjam? Tekintse  át  az  „üzemmód  kiválasztása”  részt  a  termesztési 
területhez szükséges helyes üzemmód meghatározásához.

Mi a teendő, ha nincs áram? Kapcsolja vissza a bekapcsoló gombot (megszakítót). Ha továbbra 
sincs áram, csökkentse a csatlakoztatott készülékek számát vagy használjon teljesítmény bővítőt 
(Multi B-1 és Multi B-2), hogy nagyobb áramerősségű készülékeket vezéreljen.

FONTOS ÜZENET

1. Őrizze  meg  ezeket  az  utasításokat.  Biztos  helyen  tartsa  ezeket  a  biztonsági  és  működési 
utasításokat a jövőben.

2. Vegye  figyelembe  a  figyelmeztetéseket. A  készüléken  és  az  utasításokban  található 
figyelmeztetéseket szigorúan be kell tartani.

3.    Kövesse az utasításokat. Minden üzemeltetési utasítást követni kell.

4.    Ha nem követi a gyártó utasításait, a készülékben kár keletkezhet.

5.  Helyezze  a  vezérlőt  legalább  2,5  m  távolságra  a  nagy  mennyiségű  elektromos  zajt  kibocsátó 
készülékektől, mint pl. elektronikus előtétek vagy ózongenerátor.

6.  A burkolaton feltüntetett háromszögbe foglalt felkiáltójel  szimbólum mutatja, hogy a csatlakozó 
mellett  kimeneti  feszültség  lehet,  ami  nagyon  veszélyes.  A kimeneti  feszültség  megegyezik  a 
bemeneti feszültséggel. A csatlakozóba csak szabvány SHUKO vagy UK dugó helyezhető be.  Ne 
csatlakoztasson más dugót.

7. Ne  használja  a  Vezérlőt  víz  közelében. Pl.  fürdőkád,  mosdókagyló,  konyhai  mosogató  vagy 
mosodai  kád  közelében,  nyirkos  alagsorban  vagy  úszómedence  mellett,  stb.  Ne  tegye  ki  a 
készüléket csepegésnek vagy spriccelésnek, és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, mint pl. 
vázát. A készülék nem víz- és rázkódásálló.

8.   Csak a gyártó vagy jogosult képviselet ellenőrizheti vagy cserélheti a készülék gyárilag javítható 
alkatrészeit. Jogosulatlan személy SOHA nem nyithatja fel a burkolatot.

9.  Ha a tápkábel  szigetelése sérült,  ne használja  a  készüléket!  Azonnal  húzza ki  és  keresse fel  a 
kiskereskedőt, ahol vásárolta.

10. Rövidzárlat vagy túláram esetére a készülék egy megszakítóval rendelkezik. A megszakító azonnal 
automatikusan lekapcsolja a készüléket. A készülék minden kivezetése biztonsági földeléssel van 
ellátva.



11. Ne helyezze a készüléket fűtőtest közelébe.

12. Ne torlaszolja el a szellőztető nyílásokat.

13. A készülék  I-es  Biztonsági  Osztályú  Vezérlő. A fő  csatlakozót  csak  védőföldeléssel  ellátott 
konnektorba szabad bedugni. A védővezeték megszakítása a készüléken belül vagy kívül veszélyes 
és tilos.

Korlátozott garancia

A Xiamen Superpro Technology CO.LTD (röviden SUPERPRO) a vásárlás időpontjától számított 3 
év  garanciát  biztosít,  a  készülékre  ingyenesség  vonatkozik  anyag-  és  gyártási  hiba  esetén.  a 
SUPERPRO a garancia időtartama alatt saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a készüléket 
vagy  a  hibásnak  bizonyult  alkatrészeket.  
A  csere  új  vagy  újragyártott  készülékkel  vagy  alkatrészekkel  történik.  Ha  a  készülék  már 
beszerezhető, a csere hasonló vagy ugyanolyan értékű készülékkel történhet. Ez az ön kizárólagos 
garanciája.  Ne  próbálja  meg  javítani  a  készülék  bármilyen  elektromos  vagy  mechanikus 
meghibásodását. Ekkor a garancia érvénytelenné válik és súlyos sérülést, halált vagy kárt okozhat.

A  garancia  az  eredeti  kiskereskedelmi  vásárlóra  a  vásárlás  időpontjától  érvényes  és  nem 
átruházható.  Őrizze  meg  az  eredeti  bizonylatot.  A garancia  teljesítéséhez  a  vásárlás  igazolása 
szükséges.  SUPERPRO  forgalmazóknak,  viszonteladóknak,  szervizközpontoknak  és 
kiskereskedőknek nincs joguk módosítani az általános szerződési feltételeket.

A garancia nem terjed ki az alkatrészek normál kopására és a következőkből származó sérülésekre: 
a  készülék  gondatlan  vagy  rossz  célú  felhasználása;  helytelen  áramerősség  vagy  feszültség 
használata;  helyi,  állami,  tartományi  vagy  szövetségi  törvényekkel  ellentétes  használata; 
SUPERPRO-n vagy arra jogosult  SUPERPRO szervizközponton kívül bárki  általi  szétszerelése, 
javítása. A jövőben a garancia nem fedezi a következőket: Isteni Cselekedetek, mint pl. tűz, árvíz, 
hurrikán, tornádó, Háborús vagy Terrorista Cselekmények.

Mik a SUPERPRO felelősség korlátai?

A SUPERPRO nem felelős a  garancia  vagy a feltételek egyértelmű,  burkolt  vagy törvényszerű 
megszegéséből következő véletlen vagy szándékos károkért.

A SUPERPRO elutasít minden más garanciát, feltételt vagy kifogást, legyen az egyértelmű, burkolt, 
törvényszerű vagy bármilyen.

A SUPERPRO  nem  felelős  a  vásárlásból,  a  használatból  vagy  rossz  felhasználásból,  vagy  a 
készülék  használatára  való  képtelenségből  származó  károkért,  beleértve  a  véletlen,  rendkívüli, 
szándékos vagy hasonló károkat vagy profit veszteséget, vagy a szerződés alapvető vagy bármilyen 
megszegését, vagy bármilyen másik fél által támasztott igényt a vásárlóval szemben.

Néhány  tartomány,  állam  vagy  jogrendszer  nem  enged  megkötést,  hogy  egy  garancia  meddig 
tarthat, így a korlátozások lehet, hogy Önre nem vonatkoznak.

Ez  a  garancia  sajátos  jogokat  biztosít  Önnek,  és  egyéb  jogai  is  lehetnek,  amik  tartományról 
tartományra, államról államra vagy jogrendszerről jogrendszerre változnak.

A SUPERPRO nyújtja Önnek ezt a garanciát. Ha a készülékkel bármi más problémája vagy igénye 
van, kérjük írjon a Vevőszolgálati Központunknak – SUPERPRO.



Forgalmazó: 

http://babylon-grow.eu/

