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HomEvap kontrolleri kasutusjuhend 

 

Kontroller juhib seadet ruumis kogutud niiskuse (RH) ja temperatuuri alusel. Iga kontroller on oma 
seadmega juba tehases unikaalselt ühendatud ja standard vaikeväärtustega. 

Kontrolleri ekraanil kuvatakse järgmised andmed: 

- Functions (funktsioonid) 
Niisutage (HUMIDIFY), jahutage (Cool) või mõlemad (AUT) - sõltuvalt ühendatud seadmest. 

- Status (olek) 
Patareid, RF-ühendus ja juhtimine. 

Toimimine 

Kontroller suhtleb seadmega traadita RF-signaali (902 MHz) abil. (Eelnevalt) määratud väärtuste 
põhjal (seadeväärtused) edastab kontroller sellele seadele vastavat signaali. (Eel-) seadistatud 
väärtused on kasutaja poolt muudetavad. 

N.B.! Patareide eluea optimeerimiseks lülitub kontrolleri ekraan 8 sekundi möödudes automaatselt 
välja. Kontroller ühendub seadmega 3 korda tunnis, et värskendada mõõdetud väärtusi ja vastavalt 
sellele reguleerida niisutusvõimsust. 

 

Selgitavad sümbolid: 

HomEvap niisutajaga seotud sümbolid: 
• Humidity – niisutusfunktsioon  
• Heat – soojendusfunktsioon (väärtuse määramiseks, ei näita kas soojendus on sees/väljas) 
 

HomEvap jahutiga seotud sümbolid: 
• Cool – jahutusfunktsioon  
 

HomEvap Combi Comfort'iga seotud sümbolid: 
• A – täielik automaatrežiim (jahutus + niisutus) 
• Heat – soojendusfunktsioon (väärtuse määramiseks, ei näita kas soojendus on sees/väljas) 
 

HomEvap Direct’iga seotud sümbolid: 
• Humidity - niisutusfunktsioon 
• Heat – soojendusfunktsioon (väärtuse määramiseks, ei näita kas soojendus on sees/väljas) 
• Fan – ventilaator 
• A – automaatne ventilaator  
• Fan Speed  - ventilaatori kiirus (mida rohkem kriipse, seda suurem kiirus) 
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HomEvap kontrolleri ekraani aktiveerimine: 

• Vajutage MODE 

 

Vahetage temperatuuri ja suhtelise niiskuse vahel: 

• Vajutage  

 

Muutke RH (niiskus) väärtust: 

• Aktiveerige kontroller vajutades MODE 

• Veenduge, et RH väärtus oleks nähtav, vajutades  

• Vajutage uuesti MODE 

• Seejärel vajutage noolenuppe, et muuta RH väärtust. 

• Uue väärtuse kinnitamiseks vajutage MODE 

 

Temperatuuri muutmine: 

• Aktiveerige regulaator, vajutades MODE 

• Veenduge, et temperatuuri väärtus oleks nähtav vajutades  

• Vajutage uuesti MODE 

• Seejärel vajutage noolenuppe, et muuta temperatuuri väärtust 

• Uue väärtuse kinnitamiseks vajutage MODE 

 

Funktsioonide menüü (märkus: niisuti ei muutu funktsiooni vahetades jahutiks): 

• Vajutage MODE 

• Vajutage uuesti MODE  

• Valige nooleklahvidega funktsioon:  

Niisuti 
 

Jahuti 
 

Combi Comfort  
 

Tähelepanu, saab valida ainult mudelile vastavaid funktsioone! 
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Tehniline menüü 

Tehnilises menüüs saate vaadata integreeritud temperatuuri ja suhtelise niiskuse (RH) mõõtmisi. 
Selles menüüs saate ka alarmi lähtestada ja muuta seadepunkte. Seda menüüd saab kasutada, hoides 
MODE nuppu all 2 sekundit. 

Peamenüü Alammenüü Kirjeldus  Funktsioon  

SETPNT SP01 
Niisutist väljuva õhu 
temperatuuri seadeväärtus 

Standardväärtus 
on 18°C 

Kontrollib 
soojendusfunktsiooni 

 

 SP02 
Seadeväärtus RH, 
õhukanalis 

Standardväärtus 
on 78% 

  

TEMP TS01 Õhukanali temperatuur, 
peale niisutit/jahutit 

Mõõdetakse T1 
sensoriga 
(SHC080) 

  

 TS02 
Temperatuur enne 
niisutit/jahutit 

Mõõdetakse T2 
sensoriga 

  

 TS03 
Mõõdetud väli temperatuur 
T3 

Ilma ühenduseta 
on standard 50°C 

 
Ainult Combi 
Comfort 

 TS04 Niisuti temperatuuri 
seadeväärtus 

Standardväärtus 
on 12°C 

Alla selle väärtuse on 
niisutil lubatud 
toimida 

Ainult Combi 
Comfort 

 TS05 
Kaudse jahuti temperatuuri 
seadeväärtus 

Standardväärtus 
on 18°C 

Üle selle väärtuse on 
kaudsel jahutil lubatud 
toimida 

Ainult Combi 
Comfort 

 TS06 
Otsejahuti temperatuuri 
seadeväärtus 

Standardväärtus 
on 22°C 

Üle selle väärtuse on 
otsejahutil lubatud 
toimida 

Ainult Combi 
Comfort 

 TS07 Minimaalne sissetuleva õhu 
temperatuuri seadeväärtus 

Standardväärtus 
on 14°C 

Alla seda väärtus 
seade peatub 

 

 TS08 Tagasituleva õhu 
temperatuur 

  Ainult koos 
tagasisensoriga 

HUM RH01 
Mõõdetud niiskus peale 
niisutit/jahutit    

 RHo2 Tagasituleva õhu niiskus   
Ainult koos 
tagasisensoriga 

COUNTR CT01 Niisuti/jahuti loendusventiil    

 CTO02 
Kaudse jahuti 
loendusventiil 

  
Ainult Combi 
Comfort 

ALARM AL01 
Hooldusalarmi 
väljalülitamine 

   

 AL02 Häire väljalülitamine    
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Tehnilises menüüs navigeerimine 

1. Kasutage noolenuppe, et liikuda peamenüüs 
2. Vajutage MODE alammenüü valimiseks 
3. Kasutage noolenuppe alammenüüs liikumiseks 
4. Vajutage MODE alammenüü valimiseks 
5. Kasutage noolenuppe väärtuse muutmiseks 
6. Valiku kinnitamiseks valige MODE 
7. Tagasi liikumiseks vajutage  

 

Näide kuidas muuta õhukanali RH (niiskuse) ja temperatuuri seadeväärtusi 

• Vajutage MODE nuppu 2 sekundit. 
• Sirvige nooleklahvide abil SETPNT. 
• Menüü valimiseks vajutage MODE. 
• Valige nooleklahvide abil SP01 temperatuuri ja SP02 ja RH jaoks. 
• Vajutage MODE, et valida alammenüüst SP01 või SP002. 
• Väärtuste muutmiseks kasutage noolenuppe. 
• Väärtuse kinnitamiseks vajutage MODE. 
 

Lähtestage häired 
 
• Vajutage MODE nuppu 2 sekundit. 
• Sirvige nooleklahvidega ALARM. 
• Menüü valimiseks vajutage MODE. 
• Valige nooleklahvide abil kas AL01 hooldusalarm või muude häirete korral AL02. 
• Alammenüü valimiseks vajutage MODE. 
• Valige nooleklahvide abil Rst. 
• Väärtuse kinnitamiseks vajutage MODE. 
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VEAD JA ALARMID 

Häire LED Tekst ekraanil Tähendus Meetmed 

Häire LED põleb M OFF 
„Main enable contact“ katki, 
seade lülitub välja 

Taasta „main enable contact“, vt 
kontrollskeemi. 

Häire LED vilgub x3 SENSUP 
Puudub ühendus SHC80 
sensoriga 

Kontrolli SHC80 juhtmeid ja vajadusel 
paranda. Veendu, et SCH80 sensori tuli 
vilgub regulaarselt, vastasel juhul asenda 
vigane sensor. 

Häire LED vilgub x5 OUTDEF Vigane välisõhu sensor T3 

Kontrolli juhtme vigastust või kulumist. 
Sensorit saab kontrollida ainult 8°C või 
jahedamas keskkonnas (õhk või vee sees), 
sellisel juhul seadme käivitamisel veeklapp 
avaneb. 

Häire LED vilgub x9 WATER RH väärtus õhukanalis ei tõuse 

Kontrolli, et veekraan on lahti 
• Kui kraan on avatud ja seade vajab vett 
(välisõhk alla 12°C), ühenda lahti must 
voolik põlveliigendi kohast ja aktiveeri 
veeklapp lülitades toite välja ja uuesti sisse. 
Voolikust peab nüüd vett voolama, vastasel 
korral asenda vigane klapp. 
Kui klapp on töökorras aga niisutuskärg ei 
lähe märjaks, siis on kärg umbes ja vajab 
asendust. Telli uus kärg (kood 351025) 
edasimüüja käest. 

Häire LED vilgub x11 NOAIR Jahutil puudub õhuvool Kontrolli kas ventilatsiooniseade töötab. 
Häire LED vilgub x13 NOCOOL Jahutil pole vett Vaata häire WATER 

Häire LED vilgub x15 HEATER Vigane soojendi 

Kontrolli niisutist väljuva õhu 
temperatuuri, see peab olema kõrgem kui 
8 °C, vastasel juhul on soojendi vigane ja 
tuleb asendada. 

Häire LED vilgub x17 AIRFLW Õhuvool puudub Kontrolli kas ventilatsiooniseade töötab. 
Häire LED vilgub x19 T2Def Vigane välisõhu sensor T2 Vaata häire OUTDEF 
Häire LED põleb Hooldus  Asenda niisutuskärg  
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NÄIDE 

Ekraanil on tekst „WATER“ ja häire kolmnurk. 

Seade: niisuti.  

Põhjus: seade ei saa vett või SHC80 sensor ei näita RH väärtuse tõusu.  

Toimingud: kontrollige, et veekraan on lahti ja veeklapp töötab, lülitades süsteemil voolu välja ja 
tagasi sisse. Kuulake kas vett voolab vähemalt 20 sekundit. 

 

Häire lähtestamine 
• Aktiveerige ekraan vajutades MODE, oodake 2 sekundit ja hoidke MODE nuppu all 2 sekundit. 
• Ekraanil on kiri STPT. 
• Menüüs liikumiseks kasutage noolenuppe. 
• Kui ekraanile tuleb kiri ALARM, siis vajutage MODE. Ekraan näitab AL01, vajutage noolenuppu, et 
valida AL02. Vajuta MODE, ekraanile tuleb kiri NO.  
• Vajutage noolenuppu, et ekraanile tuleks kiri Rst. 
• Kinnitage lähtestamine vajutades MODE ja peale seda nuppu  
• Kontrolli häiret vajutades uuesti MODE. 
• Kiri „WATER“ ja häire kolmnurk peaks nüüd olema kadunud. 
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Kontrolleri seadmega liitmise ja lahti liitmise juhend 

 

HomEvap seadmete kasutamiseks on vaja juhtmevaba kontroller liita kasutatava HomEvap 
seadmega. 

See juhend aitab samm-sammult liita uue või olemasoleva kontrolleri. 

HomEvap seadme kontrollimiseks tuleb kontroller ja seade omavahel unikaalselt liita. 

 

Kontroller 

• Eemalda väike kruvi kontrolleri taga. 

• Eemalda kontrolleri taga paneel. 

• Nähtavale ilmub kontrolleri juhtplaat. Sellel plaadil on vajutatav 
nupp, vt punane nool. 

 

HomEvap 

• Seadme all on plaat mis on kinnitatud kruviga. Ava plaat ja eemalda tihend. 

• Sarnane vajutatav nupp on ka sellel juhtplaadil, vt punane nool. 

• Vajuta nuppu 1 sekund, voolu LED hakkab vilkuma. 

 

Kontroller 

• Vajuta kontrolleril olevat nuppu, hetkeks süttib roheline LED. 

• Kontrolli ühendust seadme ja kontrolleri vahel vajutades MODE 
nuppu. 

• Kontrolleri ekraanil on eduka liitmise korral näha RF sümbolit  

 

 

 

Tähelepanu! Ühe kontrolleriga saab juhtida ainult ühte seadet! 


