
5 – Első ind�t�s
(Csak h�rom nyom�gombos t�pusok)
T�pfesz�lts�g al� helyez�skor a k�sz�l�k var�zsl� 
�zemm�dban indul (P3/1 villog), a FEL �s LE 
nyom�gombok haszn�lat�val v�lassza ki az 
alkalmaz�shoz legink�bb illő be�ll�t�st �s nyomja 
meg a SET gombot.
1:�ltal�nos     2:Fagyos t�rol�    3:Z�lds�g �s 
gy�m�lcs
4:Friss hal       5:Italhűtő              6:Rekeszes italok
7:Kl�ma            8:Fűt�s
A var�zsl� a kiv�lasztott alkalmaz�st�l f�ggően 
�ll�tja be a param�ter �rt�keket.
(lsd ’Alkalmaz�st�l f�ggő alapbe�ll�t�sok’ t�bl�zat)

3 – Kapcsol�si rajz
Az �rz�kelők vezet�keit a t�pfesz�lts�g �s erő�tviteli vezet�kektől k�l�n csatorn�ban vezesse!

4 – Műk�dtet�s
1 nyom�gombos kivitel 3 nyom�gombos kivitel Set point �ll�t�s �s programoz�s

1 – Figyelemeztet�sek
-A k�sz�l�k biztons�gos �zemeltet�se csak a haszn�lati 
�tmutat�ban foglaltak alkalmaz�sa mellett garant�lhat�. A 
megfelelő műk�d�s �rdek�ben csak az AKO �ltal sz�ll�tott 
�rz�kelőket haszn�lja.
-A k�sz�l�k olyan rezg�sektől, v�ztől �s agressz�v g�zokt�l 
mentes k�rnyezetbe telep�thető ahol a k�rnyezeti 
hőm�rs�klet az elő�rt tartom�nyon bel�l van.
-A megfelelő m�r�s �rdek�ben az �rz�kelőt zavar� 
hőforr�st�l mentes k�rnyezetben helyezze el.
-A t�pfesz�lts�g ell�t�st egy a k�sz�l�k k�zvetlen 
k�rnyezet�ben elhelyezett 2A, 230V �rt�kű lev�laszt� 
kapcsol�n kereszt�l v�gezze H05VV-F vagy H05V vezet�k 
t�pussal.
-A minim�lis vezet�k keresztmetszet 1mm2 .
-A kapcsol� kimeneti minim�lis vezet�k keresztmetszet 2,5 
mm2 .
-Az NTC �rz�kelő min. 0,5 mm2 keresztmetszetű, 1.000m-
n�l r�videbb vezet�kkel val� meghosszabb�t�sakor a 
rendszeres hiba 0,25�C �rt�kn�l kisebb -40�C - +20�C 
tartom�nyban.

SET nyom�gomb
5 mp-es nyomvatart�s�val a setpoint �ll�that�.
10 mp-es nyomvatart�s�val hozz�f�r�st biztos�t 
a programoz�s men�h�z.
Programoz�s men�ben men�szint vagy be�ll�tott 
�rt�k nyugt�z�sa.

FEL nyom�gomb 
5 mp-es nyomvatart�s�val leolvaszt�s k�zi 
ind�t�sa/le�ll�t�sa v�gezhető.
L�ptet�s a men�ben, �rt�kek cs�kkent�se.

LE nyom�gomb 
5 mp-es nyomvatart�s�val k�szenl�ti �zemm�d 
kapcsolhat�, 2 mp-es nyomvatart�s�val a 
k�sz�l�k visszakapcsolhat�.
L�ptet�s a men�ben, �rt�kek n�vel�se.

SET nyom�gomb
5 mp-es nyomvatart�s�val k�szenl�ti �zemm�d 
kapcsolhat�, 2 mp-es nyomvatart�s�val a 
k�sz�l�k visszakapcsolhat�.
10 mp-es nyomvatart�s�val hozz�f�r�st biztos�t 
a programoz�s men�h�z.
Programoz�s men�ben men�szint vagy be�ll�tott 
�rt�k nyugt�z�sa.
Programoz�s men�ben r�vid megnyom�s�ra 
l�ptethet a men�ben, ill. param�ter �ll�t�sn�l 
n�veli az �rt�ket. A felső hat�r el�r�sekor az als� 
�rt�ktől indul �jra.



6 – Param�tert�bl�zat �s visszajelző �zenetek
Alap c�mű oszlopban a param�terek gy�ri alapbe�ll�t�sa van felt�ntetve. A *-gal jel�lt param�terek az alkalmaz�s var�zsl�val vagy a P3 param�terben 
kiv�lasztott alkalmaz�st�l f�ggenek (lsd.  Alkalmaz�st�l f�ggő alap�rtelmezett param�terek t�bl�zat). Ha k�l�n nincs jel�lve a hőm�rs�kletek �C-ban vannak 
kifejezve.

AKO-D14023-C

AKO-D14012, AKO-D14023, AKO-D14024

AKO-D14120, AKO-D14123, AKO-D14124, AKO-D14125

1. szint                 Men�k �s le�r�sok

rE 2. szint   Vez�rl�s

3. szint     Le�r�s                                          M�rt�kegys�g Min. Alap Max.

SP
Hőm�rs�klet be�ll�t�s (Set Point)                     NTC �rz�kelővel (�C) 
(�rt�khat�rok �rz�kelő t�pust�l f�ggően)      PTC �rz�kelővel (�F)

-50
* 99 •

- 150 •

C0
�rz�kelő 1 kalibr�l�sa (Eltol�s)                                 (�C)

-
20.0

0.0 20.0 • • •

C1
�rz�kelő 1 differenci�l (Hiszter�zis)                       (�C) 0.1 2.0 20.0 •

C2
Setpoint z�rol�s felső hat�ra                           NTC �rz�kelővel (�C) (ezen 
�rt�k f�l� nem �ll�that�)                         PTC �rz�kelővel

C3
99 99 •

- 150 •

C3
Setpoint z�rol�s als� hat�ra (ezen �rt�k al� nem �ll�that�) (�C) -50 -50 C2 •

C4

Kompresszor v�delmi időz�t�s m�dja: 0=OFF/ON (utols� lekapcsol�st�l 
sz�m�tva); 1=ON (utols� bekapcsol�st�l sz�m�tva); 2=OFF-ON/ON-OFF (az 
utols� kapcsol�st�l sz�m�tva)

0 0 2 •

C5
K�sleltet�si idő (a C4 param�terhez rendelt �rt�k)   (perc) 0 0 120 •

C6

Hűt�s �zemm�d �rz�kelő meghib�sod�s eset�n  0=Kikapcsolva; 
1=Bekapcsolva; 2=A meghib�sod�st megelőző 24 �ra �tlaga alapj�n; 3=C7 
�s C8 param�terekben be�ll�tott �rt�kektől f�ggő k�nyszerciklus (fűt�s 
�zemm�dban kikapcsolva)

0 0 3 •

C7
Bekapcsolt időintervallum hib�s �rz�kelő eset�n (Ha C7=0 �s C8≠0, a 
rel�kimenet folyamatosan kikapcsolva.)       (perc)

0 10 120 •

C8
Kekapcsolt időintervallum hib�s �rz�kelő eset�n (Ha C8=0 �s C7≠0, a 
rel�kimenet folyamatosan kikapcsolva.)       (perc)

0 5 120 •

dEF EP
Kil�p�s az 1. szintre • • •

2. szint   Leolvaszt�s vez�rl�s (ha P0=0 hűt�s �zemm�dban)

3. szint     Le�r�s                                          M�rt�kegys�g Min. Alap Max.

d0
Leolvaszt�s gyakoris�ga (K�t ind�t�s k�zti idő)        (�ra) 0 * 96 •

d1
Maximum leolvaszt�si időtartam (0=nincs leolvaszt�s)  (perc) 0 * 255 •

d2
Leolvaszt�si �zenet: 0=pillanatnyi hőm�r�sklet; 1=leolvaszt�s kezdeti 
hőm�rs�klet; 2=dEF �zenet kijelz�se

0 2 2 •

d3
Leolvaszt�s �zenet kijelz�s�nek maxim�lis időtartama                                      
(leolvaszt�si folyamat v�g�től sz�m�tva)                                   (perc)

0 5 255 •

d8
Leolvaszt�si gyakoris�g időtartam�nak sz�ml�l�si m�dja:             0=Teljes 
időtartam; 1=Kompresszor �zemidő

0 0 1 •



EP
Kil�p�s az 1. szintre •

CnF 2. szint   �ltal�nos vez�rlő param�terek

3. szint     Le�r�s                                 M�rt�kegys�g Min. Alap Max.

P0
�zemm�d 0=Direkt, hűt�s; 1=Invert�lt, fűt�s 0 * 1 •

P1
Műk�d�s k�sleltet�se t�pfesz�lts�g al� helyez�s ut�n (perc) 0 0 255 •

P2
Jelszavas hozz�f�r�s funkci�k 0=Inakt�v; 1=Param�terek z�rol�sa; 
2=Nyom�gombok z�rol�sa

0 0 1 • • •

P3

Alkalmaz�st�l f�ggő alap�rtelmezett param�ter be�ll�t�sok (lsd. t�bl�zat)      
1=Multifunkci�s; 2=Fagyost�rol�; 3=Z�lds�g, gy�m�lcs; 4=Friss hal; 
5=Italhűtő; 6=Rekeszes ital; 7=L�gkond�cion�l�s; 8=Fűt�s

1 - 8 •

P5
C�m (be�p�tett kommunik�ci�s funci� eset�n) 1 1 255 • • •

P7
Hőm�rs�klet kijelz�s m�dja 0=Eg�sz sz�m �C; 1=Egy tizedesjegy �C; 
2=Eg�sz sz�m �F; 3=Egy tizedes �F

0 1 3 • • •

P9
�rz�kelő t�pus kiv�laszt�sa 0=NTC; 1=PTC 0 0 1 • • •

EP
Kil�p�s az 1. szintre • • •

tid 2. szint   Hozz�f�r�s �s inform�ci� lek�rdez�s

3. szint     Le�r�s                                          M�rt�kegys�g Min. Alap Max.

L5 Hozz�f�r�si k�d (jelsz�) 0 - 99 • • •

PU
Program verz� (inform�ci�) - • • •

Pr Program rev�zi� (inform�ci�) - • • •

EP
Kil�p�s az 1. szintre • • •

EP Kil�p�s a programoz�sb�l • • •

FIGYELEM!: Az alkalmaz�st�l f�ggő alap�rtelmezett param�ter be�ll�t�sok a leggyakoribb k�r�lm�nyek figyelembev�tel�vel lettek meghat�rozva. Ellenőrizze a 
be�ll�t�s alkalmaz�shoz megfelelőss�g�t!

Alkalmaz�st�l f�ggő alap�rtelmezett param�ter be�ll�t�sok
1

Multifunkci�s
2

Fagyost�rol�
3

Z�lds�g, 
gy�m�lcs

4
Friss hal

5
Italhűtő

6
Rekeszes ital

7
L�gkondicion�l�s

8
Fűt�s

SP 2 -18 10 0 3 12 21 37
d0 4 4 4 4 24 24 96 -

d1 20 20 20 20 20 20 0 -

P0 0 0 0 0 0 0 0 1

VISSZAJELZ�SEK
L5 Hozz�f�r�si k�d (jelsz�) k�r�se D

dEF Leolvaszt�s folyamatban (Ha param�ter d2=2) D -

E1 �rz�kelő 1 hiba (szakad�s vagy r�vidz�rlat; NTC: hőm>110�C vagy <-55�C;              
PTC: hőm.>150�C vagy <-58�C)

D S

D: Az �zenet a kijelzőn jelenik meg
S: Az �zenet megjelenik az AKO-5004 programban (AKO-D14023-C t�pusokn�l)

7 – Műszaki adatok
T�pfesz�lts�g AKO-D14023/D14024/D14123/D14124/D14125…………………………………………..……………….230V~�10% 50/60Hz 3,5 VA

AKO-D14120………………………………………………………………………………………………………………….120V~�8% 50/60Hz 4 VA
AKO-D14023-C……………………………………………………………………………………………………………….90-260V ~ 50/60Hz 6 VA
AKO-D14012………………………………………………………………………………………………………………….12/24VAC/DC �20% 2,5 VA

SELV �ramk�r maxim�lis fesz�lts�g………………………………………………………………………………………………………………….20V
Kommunik�ci� (AKO-D14123-C)……………………………………………………………………………………………………………………….Modbus RTU RS485
Anal�g bemenet (P4 param�tertől f�ggően)…………………………………………………………………………………………………….1NTC/PTC
Hűt�s kapcsol� kimenet 16A…………………………………………………………………………………………………………………………...(EN60730-1:12(9)A 250V~)
Rel� �lettartam, kapcsol�si sz�m…………………………………………………………………………………………………………………….EN60730-1:100.000 kapcsol�s
�rz�kelő t�pus………………………………………………………………………………………………………………………………………………….NTC AKO-149xx/PTC AKO-1558xx
M�r�si tartom�ny NTC…………………………………………………………………………………………………………………………………….-50�C +99,9�C
M�r�si tartom�ny PTC…………………………………………………………………………………………………………………………………….-50�C +150�C
Felbont�s………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,1�C
�zemi k�rnyezeti felt�telek alkalmaz�si tartom�ny………………………………………………………………………………………….-10�C +50�C, relat�v p�ratartalom <90%



T�rol�si k�rnyezeti felt�telek tartom�ny………………………………………………………………………………………………………….-30�C +70�C, relat�v p�ratartalom <90%
Előlap v�detts�ge…………………………………………………………………………………………………………………………………………….IP65
R�gz�t�s m�dja………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Előlapba s�llyeszthető, r�gz�thető
Előlap kiv�g�s m�retek…………………………………………………………………………………………………………………………………….71 x 29 mm
Előlap m�retek……………………………………………………………………………………………………………………………………………….79 x 38 mm
M�lys�g AKO-D14023-C……………………………………………………………………………………………………………………………… 61 mm

t�bbi modell………………………………………………………………………………………………………………………………….43 mm
Csatlakoz�s……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Csavar r�gz�t�sű sorbek�tő kapcsok, 2,5 mm2

Vez�rlő eszk�z besorol�sa: be�p�tett, automatikus műk�d�s 1.B t�pus, tiszta k�rnyezetben t�rt�nő felhaszn�l�sra, A oszt�ly� szoftver �s folyamatos műk�d�s. 
K�rnyezetv�delmi besorol�s 2s/ UNE-EN 60730-1. Kettős szigetel�s a t�pfesz�lts�g forr�s, szekunder �ramk�r �s a kapcsol� kimenet k�z�tt.
Nagyfesz�lts�gű impulzus………………………………………………………………………………………………………………………………2500V
Goly�s nyom�spr�ba hőm�rs�klete Hozz�f�rhető alkatr�szek…………………………………………....75�C

Akt�v elemeket r�gz�tő alkatr�szek……………………………….125�C
EMC vizsg�lat fesz�lts�g �ramerőss�g �s fesz�lts�g AKO-D14023/D14023-C/D14024

AKO-D14123/D14124/D14125…………………………………….207V, 17mA
AKO-D14120……………………………………………………………….105V, 36mA
AKO-D14012……………………………………………………………….9,6V, 181mA

R�di�zavar v�detts�g vizsg�latn�l alkalmazott �ramerőss�g………………………………………………………………………….270mA

Utols� m�dos�t�s 2010. okt�ber 28.


