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Pokyny pro správné a bezpeèné pouívání
Ne zaènete jednotku pouívat, pøeètìte si, prosím, pozornì návod k obsluze.
Zaøízení smí instalovat pouze odborná firma s oprávnìním k montái.
Dálkové ovládání je odolné proti tryskající vodì, lze jej uchopit mokrou rukou,
ale nesmí být ponoøováno pod hladinu. V pøípadì, e se Vám do dálkového
ovládání dostane voda, odšroubujte spodní víèko, vyjmìte baterie a nechte
øádnì vysušit vnitøek krabièky.
Dálkové ovládání obsahuje dvì tukové baterie R6 1,5V o velikosti AA. Výmìna
se provádí odšroubováním spodního víèka dálkového ovládání. Pøi výmìnì
baterií si ovìøte, zda je instalujete se správnou polaritou.
Nìkteré typy motorù perlièkové masáe mohou být spuštìny pouze omezený
èas z dùvodu pøehøívání motoru. Pøeètìte si pozornì pøiloené instrukce od
výrobce.
Na pøímém slunci a pøi nevhodnì umístìném displeji, mùe nastat pøípad, e se
citlivost dálkového ovládání sníí.
K externímu displeji je standardnì dodáván kroucený 8 ilový kabel.
Vedení kabelu se nesmí nacházet v blízkosti silnoproudých vodièù z dùvodu
moného rušení externího displeje.
Montá externího displeje musí být provedena tak, aby nedocházelo k pøímému
ke kontaktu displeje s vodou.

Baterie ve víèku dálkového ovládání
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Na zaøízení se vztahuje záruka 24 mìsícù.
Na spotøební materiál jako jsou:
baterie, pojistky, árovky atd. se vztahuje
záruka na 6 mìsícù.
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Charakteristika systému
Hawaii 6 je øídicí jednotka urèená pro dálkové ovládání hlavních agregátù bazénu.
Celé zaøízení se skládá z tìchto èástí:
-

øídící jednotka s displejem, urèená k vestavbì na DIN lištu rozvadìèe
externí display s èidlem teploty vzduchu a pøijímaèem dálkového ovládání
dálkové ovládání v provedení odolném proti støíkající vodì (IP65)
èidlo teploty vody

HAWAII 6 øídí :
- filtraci bazénu
- èerpadlo podvodní masáe
- èerpadlo protiproudu
- perlièkovou masá
- osvìtlení
- elektrické (plynové nebo solární) topení
- roletu bazénu
- automatické chlorování bazénu
HAWAII 6 kontroluje:
- èas
- teplotu vody
- teplotu vzduchu
- pøítomnost osob v bazénu
- èasovaèe masáe, perlièky, protiproudu a osvìtlení
- hladinu vody ve vyrovnávací nádrí

Provozní reimy
Øídící jednotka HAWAII 6 pracuje ve 3 provozních módech:
1. Servisní mód - slouí pro nastavení parametrù systému (viz. Servisní funkce).
2. Ruèní reim (Hand) - v tomto reimu je trvale zapnutá filtrace bazénu, pokud je
instalována funkce chlorování bazénu, je v reimu Hand vypnutá.
3. Automatický reim (Auto) - v tomto reimu se filtrace a automatické chlorování
bazénu zapíná dle nastavených èasù a závislostí.
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Souèásti systému
Dálkové ovládání
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Teplota vzduchu
Èas
Ruèní reim (Hand)
Bublinková masá
Perlièková masá
Protiproud
Osvìtlení
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8. Stop
9. Hladina vody / chlorování
10. Automatický reim (Auto) / odchod
11. Teplota vody / kolektoru
12. Cyklické zobrazení
13. Tlaèítka pro nastavení (velký krok)
14. Tlaèítka pro nastavení (malý krok)
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Popis zapojení
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EXT. DISPLAY

GND
Protiproud - PP
Roleta *
Hladinové èidlo

GND
GND
GND

+5V

Externí display (14mm)
Ovládácí tlaèítka
Pøipojovací svorky
Expander

Nula pøívod 230V
L1/pøívod 230V
L1/pøívod 230V svìtlo
OUT svìtlo
OUT topení
OUT ventil chlor
OUT ventil voda
OUT Protiroud
OUT Bu
OUT filtr
OUT PE
L1/pøívod 230V PE
Display - +5V
Display - GND
Display - CLK
Display - DTA

Teplota kotle / kolekt.
Teplota vzduchu
Soumrakový spínaè
Teplota vody
Hladinový sensor
tlaèítko protiproudu
GND

Zapojení
svorkovnice

Teplota vody
Fotoodpor *
Teplota kolektoru

* zapojení podle verze HW
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Dodatek
Technické údaje
Napájení
Spínaný proud
Pracovní odbìr
Pracovní teplota
Dálkové ovládání
Napájení dál. ovládání
Rozmìry
- øídící jednotka
- externí display
- dálkové ovládání
Speciální pøíslušenství

230 V 50-60Hz
4 x 1A (spínání v nule s optickým oddìlením)
2 x 10A (s regulací výkonu opticky oddìleno) *)
30 mA
0 - 50 °C
infraèervený vysílaè
2xR6 (AA) alkalický èlánek 1,5V
91 x 71 x 74 mm (v x š x h)
62 x 74 x 37 mm (v x š x h)
152 x 83 x 34 mm (v x š x h)
externí display 38 mm, 57 mm, 100 mm

Stupnì krytí:
Øídící jednotka
Externí display
Dálkové ovládání

IP 20
IP 43
IP 65

Spotøebièe:
Svìtlo - celkový pøíkon
Motor perlièky

900 W maximálnì *)
1800 W maximálnì **) ***)

*) maximálnì pøípustný proud po dobu nejvýše 10 minut
**) souèet pøíkonù pro svìtlo a perlièku nesmí pro trvalé sepnutí pøesáhnout 2000 W
***) motor perlièky smí být sepnut pouze omezenou dobu (10 min.- viz návod k motoru).

Obsah soupravy:
Øídící jednotka
Externí display
Dálkové ovládání
Èidlo teploty vody
Návod k obsluze
* Proporcionální sensor výšky hladiny
* Dvojitý elektromagnetický ventil
* Smìšovací ventil

ALLCOMP a.s.

Prodejce

Zelená 65, 257 44 Netvoøice
Czech republic
tel. (++420) 317 789 623
tel. (++420) 317 789 624
fax. (++420) 317 789 460
WWW: http://www.allcomp.cz
E-mail:
info@allcomp.cz
Technická podpora: support@allcomp.cz
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