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Instrukcja użytkowania sterownika dla central 
wentylacyjnych Sx646DE 

Ekran główny 

Znaczenie ikon 

Aktywny stan alarmowy:
- symbol miga - alarm krytyczny 
(brak prawidłowej pracy 
wentylatorów, alarm 
przeciwzamrożeniowy lub alarm 
przegrzewowy w przypadku 
nagrzewnic elektrycznych)

- symbol stale świeci – alarm nie 
powodujący wyłączenia układu 
(zabrudzenie filtrów).

Uruchomione ogrzewanie.

Uruchomione chłodzenie.

Układ jest załączony.

Funkcja zależna od konfiguracji (wg 
ustawień instalatora). 

Uruchomiona funkcja odzysku 
ciepła/chłodu. 

Układ pracuje zgodnie z 
harmonogramem czasowym.

Potwierdzenie pracy wentylatora 
nawiewnego i wywiewnego. 
Miganie razem z awarią, wskazuje 
że źródłem awarii są problemy z 
wentylatorem. 

Miganie razem z awarią wskazuje 
że źródłem awarii są problemy z 
nagrzewnicą.

Zezwolenie na pracę z układu p.poż 
lub zdalne załączenie/wyłączenie 
układu.

Stan filtra nawiewu.

Stan filtra wywiewu.

Niewykorzystywane.

 

Znaczenie klawiszy 
Wciśnięcie obu przycisków 
jednocześnie powoduję skasowanie 
awarii braku potwierdzenia pracy 
wentylatorów.

W trybie normalnym, przyciski 
powodują zmianę podglądanych 
parametrów procesowych (stan 
pomiarów, stan wyjść sterujących 
itp.).
W trybie Menu, pozwalają na 
poruszanie się w jego strukturze.
W trybie edycji, pozwala na zmianę 
wartości parametru.

Przytrzyjmanie tego klawisza przez 
dłużej niż 3s. Powoduje wejście do 
menu załączenia/wyłączenia układu. 
Dostępne są pozycje:
ON - załączenie układu
OFF - wyłączenie układu
SCHd - praca z harmonogramem
Wyboru dokonuje się klawiszem SET.

Wyjście z MENU, anulowanie zmian.

Jednoczesne wciśnięcie obu 
przycisków pozwala na wejście do 
menu zmian:
- Temperatury żądanej,
- Ustawienia czas/daty,
- Zmiany harmonogramów pracy i 
obniżenia nocnego.
Patrz odpowiedni rozdział tej 
instrukcji.

Zatwierdzenie zmiany parametru lub 
wybór pozycji z menu.
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Podgląd parametrów procesowych 

Z ekranu głównego przez wciskanie przycisków  i  zmienia się parametr wyświetlany na 
ekranie głównym sterownika: 

Nawigacja Kod Opis 

SPt1 Aktualna wartość zadana temperatury nawiewu (UWAGA! W układach 
kompensacyjnych wartość ta może być inna niż ustawiona wartość 
zadana dla pomieszczenia/wywiewu). 

Ai 1 Wartość mierzona temperatury nawiewu 
Ai 2 Wartość mierzona temperatury wywiewu / pomieszczenia (w przypadku 

braku lub rozwarcia czujnika wyświetlane są cztery kreski - - - -) 
Ai 3 Wartość zadana z nastawnika zewnętrznego lub inna wg konfiguracji. 
Ai 4 Wartość mierzona wg konfiguracji. 
Ai 5 Temperatura zewnętrzna – lub inna, wg konfiguracji 
FL01 Oczekiwana pozycja elementu regulacyjnego (Siłownika) 
A03 Wartość na wyjściu analogowym AO3 (w wersji SB646 dostępne są 

dodatkowo AO4 i AO5) 

Klawisze 

 i  

PPD Wartość na wyjściu PWM 

Funkcje użytkownika 

Załączenie/wyłączenie układu 

1. Wciśnij i przytrzymaj przez ~3s. klawisz , 
2. Z menu wybierz żądaną funkcję: 

a. ON – załączenie układu, 
b. OFF – wyłączenie układu, 
c. SCHd – układ ma pracować zgodnie z harmonogramem czasowym. 

Zmiana temperatury żądanej 
1. Wciśnij jednocześnie klawisze  i , 
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SETP, 

3. Wciśnij klawisz , 
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis SP1, 

5. Wciśnij klawisz , 
6. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość zadana, 

7. Wciśnij klawisz , 
8. Wartość zadana zacznie mrugać, zapali się ikona Abc , 

9. Klawiszami  i  zmień wartość zadaną. 

10. Wybór zatwierdź klawiszem . 
 
W podobny sposób zmienia się wartość zadaną dla obniżenia nocnego (SP2). Różnica polega na tym 

że w punkcie 4,należy klawiszami  i  wybrać pozycję SP2 i dalej postępować wg procedury. 
 
Uwaga!  
Zależnie od aplikacji, wartość zadana może być wprowadzona z zewnętrznego potencjometru.  
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Instrukcja użytkowania sterownika Sx646DE za 
pomocą panelu SKW22L 

Ekran główny 

Znaczenie ikon 
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Znaczenie klawiszy 
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Podgląd parametrów procesowych 

Z ekranu głównego przez wciskanie przycisków  i  zmienia się parametr wyświetlany na ekranie 
głównym sterownika: 

Nawigacja Kod Opis 

SPt1 Aktualna wartość zadana temperatury nawiewu (UWAGA! W układach 
kompensacyjnych wartość ta może być inna niż ustawiona wartość 
zadana dla pomieszczenia/wywiewu). 

Ai 1 Wartość mierzona temperatury nawiewu 
Ai 2 Wartość mierzona temperatury wywiewu / pomieszczenia (w przypadku 

braku lub rozwarcia czujnika wyświetlane są cztery kreski - - - -) 
Ai 3 Wartość zadana z nastawnika zewnętrznego lub inna wg konfiguracji. 
Ai 4 Wartość mierzona wg konfiguracji. 
Ai 5 Temperatura zewnętrzna – lub inna, wg konfiguracji 
FL01 Oczekiwana pozycja elementu regulacyjnego (Siłownika) 
A03 Wartość na wyjściu analogowym AO3 (w wersji SB646 dostępne są 

dodatkowo AO4 i AO5) 

Klawisze 

 i 

 PPD Wartość na wyjściu PWM 

Funkcje użytkownika 

Załączenie/wyłączenie układu 

3. Wciśnij i przytrzymaj przez ~3s. klawisz , 
4. Z menu wybierz żądaną funkcję: 

a. ON – załączenie układu, 
b. OFF – wyłączenie układu, 
c. SCHd – układ ma pracować zgodnie z harmonogramem czasowym. 

Zmiana temperatury żądanej 
11. Wciśnij jednocześnie klawisze  i , 
12. Na wyświetlaczu pojawi się napis SETP, 
13. Wciśnij klawisz , 
14. Na wyświetlaczu pojawi się napis SP1, 
15. Wciśnij klawisz , 
16. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość zadana, 
17. Wciśnij klawisz , 

18. Wartość zadana zacznie mrugać, zapali się ikona , 

19. Klawiszami  i  zmień wartość zadaną. 
20. Wybór zatwierdź klawiszem . 

 
W podobny sposób zmienia się wartość zadaną dla obniżenia nocnego (SP2). Różnica polega na tym 

że w punkcie 4,należy klawiszami  i  wybrać pozycję SP2 i dalej postępować wg procedury. 
 
Uwaga!  
Zależnie od aplikacji, wartość zadana może być wprowadzona z zewnętrznego potencjometru.  
 


