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1.Fejezet Bevezetés az Iguana szabályzók 
családjába 

Iguana szabályzók 

Az Iguana egy előre programozott, konfigurálható szabályzócsalád, amely mindenféle környezeti 

tényező, a hőmérséklet vagy páratartalom a CO2 v. nyomás,  szabályzására használható. A szabályzó 

leginkább lakó-, kereskedelmi- és könnyűipari létesítményekben alkalmazható . 

IGUANA 5 és IGUANA 10

Az Iguana sorozat két különböző típusból áll: az IGUANA 5 és IGUANA 10 szabályzókból.  

Az IGUANA 5 szabályzó 5 bemenet/kimenete a Hőmérséklet, a CO2, a Páratartalom v. a Nyomás 

szabályzására konfigurálható. A 18. verziótól kezdődően, új, analóg bemenete is van külső PT1000 

alapjelállító eszköz részére az  1. (Hőmérséklet szabályzás) szabályzási módhoz. Az IGUANA 
10 szabályzónak 10 bemenet/kimenete van és konfigurálható Hőmérséklet (szellőztetés 

szabályzás fűtéssel és hűtéssel) szabályzásra, Radiátoros fűtésszabályzásra a külső hőmérséklet 

függvényébe, v. Használati melegvíz szabályzásra. A

20. verziótól kezdve, új, analóg bemenete is van külső PT1000 alapjelállító eszköz részére az 

1- 4. szabályzási módhoz. Az IGUANA 10 szabályzónak heti alapú időprogramja is van.  Az 

IGUANA 10 kétféle tápfeszültséggel létezik: az Iguana 10 24 V AC táppal, az Iguana 10-230 pedig 

230 V AC tápfeszültséggel. További információt az Iguana IGUANA 10 kézikönyvében talál. 

Beépítés 

Az Iguana elsődlegesen DIN-sínre szereléshez lett kialakítva, de csavarosan is rögzíthető minden 

egyéb alkalmas felületre. A szabályzó állandó beltéri alkalmazásra való. 
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IGUANA 10  

Az IGUANA 5  előreprogramozott, konfigurálható szabályzó. 

Minden konfiguráció és szabályozó kezelése a kijelzővel és az előlapon található 

forgatógombbal történik.. 

Be- és kimenetek Az IGUANA 10  be-és kimenetei 

 2 analóg bemenet,PT1000 

 1 analóg bemenet egy külső alapjelállító eszköz részsére, PT1000 (a 20. 

módosítástól) 

 1 univerzális bemenet, PT1000 v. digitális

 2 digitális bemenet 

 3 digitális kimenet 

 2 analóg kimenet, 0…10 V DC 

Szabályzási módok : Az IGUANA 10 5 különböző szabályzási módra előre van  programozva: 

Befújt levegő szabályzás 

Befújt levegő szabályzás külső hőmérséklet kompenzációval 

Helyiség / elszívott levegő szabályzás kaszkád funkcióva

Radiátoros fűtésszabályzás külső hőmérséklet kompenzációval

Használati melegvíz szabályzás 

Beépített heti óra Az IGUANA 10 rendelkezik egy beépített heti alapú valósidejű órával, melynek számos

különböző időprogramja van. 

5



2.Fejezet Műszaki adatok 

Tápfeszültség  .
 IGUANA 10-230: 230 V AC; +10 / -15%; 
IGUANA 10: 24 V AC; ±15%. 50/60 Hz  
Teljesítményfelvétel . ................................................................................................ 6 VA 

Futásmód 

   Klimatikus feltételek az IEC 721-3-3 szerint………………………  3k5 osztály 

  Környezeti hőmérséklet . .....................................................................................0...50°C 

   Környezeti páratartalom . .......................................................................... Max 95% RH 

   Mechanikus előírások az IEC721-3-3 szerint  . .......................................... 3M3 osztály 

   Rázkódás . ................................................ IEC60068-2-6, FC teszt, szinuszos vibráció 

   Ütődés . .................................................................................... IEC60068-2-27, Ea teszt 

Szállítás 

Klimatikus feltételek az IEC 721-3-3 szerin. ................................................. 2k3 osztály 

    Környezeti hőmérséklet . ............................................................................. -20...+70°C 

   Környezeti páratartalom . .......................................................................... Max 95% RH 

Mechanikus előírások az IEC721-3-3 szerint . .............................................. 2M2 osztály 

    Rázkódás . ............................................... IEC60068-2-6, FC teszt, szinuszos vibráció 

   Ütődés . .................................................................................... IEC60068-2-27, Ea teszt 

   Szabasesés . ............................................................................. IEC60068-2-27, Ed teszt 

Tárolás 

   Klimatikus kondíciók IEC 721-3-1 szerint . ................................................ 1k3 osztály 

   Környezeti hőmérséklet . .............................................................................. -20...+70°C 

   Környezeti páratartalom . .......................................................................... Max 95% RH 

Sorkapcsok ............................................................... Levehető, 2.5 mm
2
 kábelátmérőhöz 

Védettségi osztály . ..................................................................................................... IP00 

Burkolat anyaga . .....................................................................................Polikarbonát, PC 

Szín 

   Előlap. .................................................................................................................... Ezüst 

   Aljzat . ......................................................................................................... Sötér szürke 

Súly . ................................... IGUANA 10-230: 370g; IGUANA 10:215 g sorkapcsokkal 

Méretek . ......................... 122 (7 modulok) x 120 x 64 mm (SzxMaxMé  sorkapcsokkal) 

LVD, Kis Feszültségű Termékek  
Ez a termék megfelel az európai LVD EN 61010-1 szabvány követelményeinek. 

EMC, elektromágneses sugárzás és zavartűrés 

Ez a termék megfelel az európai EMC CENELEC EN 61000-6-1 és EN 61000-6-3 

szabványoknak és rendelkezik a CE márkajelöléssel. 

Bemenetek 
AI . ................................................................................................... Felbontás: 10 bit A/D  

   AI1 . ..................................................................................... PT1000-érzékelő, 5…80°C 

   AI2 . ................................................................................ PT1000-érzékelő, -30…+50°C 

   SPI . ................................................................................ PT1000 alapjelállító, 0…40°C 

UI 

   AI . ...................................................................................................... PT1000, 0…80°C  

   vagy DI ........................................................................ Potenciálmentes záró kontaktus 

AGND . ......................................................................................................... AI referenciája 

UI+ . ........................................................................................................... UI referenciája 

DI . ................................................................................... Potenciálmentes záró kontaktus 

DI+ . ........................................................................................................... DI referenciája 
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Kimenetek 
AO . ... 0…10 V DC; 8 bit D/A rövidzár védett

DO1 és DO2 (IGUANA 10) .

 Triac vezérelt, 24 V AC, 0.5 A folytonos (connected to G0) 

DO1 és DO2 (IGUANA 10-230) .

 Triac vezérelt, 24 V AC, 0.16 A belső trafóval folytonos  

.............................................. (G0-ra bekötve) 

DO3 .............................................................................. Váltó (SPDT) relé 230 V AC, 1000 VA 

GDO ....................................................................... DO1 és DO2 referenciája. 24 V AC kimenet 

Egyéb adatok 
Kijelző  ............................................................................ Numerikus / grafikus. Háttérvilágítás. 

Alapjelek 

Tartomány Gyári beállítás (FS) 

Hőmérséklet 

   befújt levegő 
   helyiség 

   melegvíz
Külső alapjel 

10...80°C 
10...50°C

10…80°C
0…40°C 

21°C
21°C

55°C 

P-sáv 0…99°C 15°C 

I-idő 0…990 s 60 s 

D-faktor 0…99 0 

Kaszkád faktor 0…99 2 

Kaszkád minimum 0…99°C 15 

Kaszkád maximum 0…99°C 25 

Zsalu minimum határ 0…99 10 

Külső kompenzáció indítása -30…50°C 10°C 

Külső kompenzáció -20°C külső hőmérsékletnél -10…10°C 5°C 

Előremenő hőmérséklet (radiátornál) 
    -20°C külső hőmérsékletnél 
   + 20°C külső hőmérsékletnél 

0…99°C
0…99°C 

60°C
20°C 

Fagyvédelem 7°C (fix) 

Leállás 25°C (fix) 

Tartozékok 
Hőmérséklet érzékelők . ..................... PT1000 érzékelők, pl.:TG-R5/PT1000, TG-KH/PT1000  

Alapjelállító . . ....................................................... PT1000, pl. TG-R4/PT1000 v. TBI-PT1000 

Burkolat . . ......................................................................................................................... EK216 
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3.Fejezet Beépítés és bekötés 

Beépítés 

Az Iguana szabályzót szakember építheti be és üzemeltetheti.  

A beépítésnek a 3. beépítési kategóriának és a 2. környezetszennyezési foknak megfelelően 

kell történnie. 

A beépítés alternatívái: - DIN-szabványos 

dobozba (minimum 7 modulos) 

- Elosztószekrénybe DIN-sínre húzva v. a hozzáadott két csavarral bármilyen arra 

alkalmas sík felületre felcsavarozva lehet beépíteni.  

- Megfelelő előlapos szerelőkészlet alklamazásával elosztószekrény ajtajába v. 

szabályzópanelbe is szerelhető. 

230 V AC tápfeszültségű beépítés esetén: - Az 1-3 és 10-12 

sorkapcsok érintésekor áramütés veszélye állhat fenn!  

- Olyan esetekben, amikor az áramütés veszélye nem kerülhető el, az Iguana szabályzót 

DIN-dobozba v. hasonló helyre kell beépíteni. A dobozt az 1-3 és 10-12 sorkapcsoktól 

legalább 6 mm re el kell szigetelni.  

- Az Iguana-t túlterhelés ellen biztosítékkal  védeni kell. Mivel a maximális terhelés 1000 

VA, egy 6 A-es biztosíték megfelel. 

- Kismegszakító és biztosíték: A szabályzót egy kismegszakítóra rá kell kötni, hogy a 

tápfeszültség bármikor meg lehessen szakítani. A megszakítót a szabályzó közelébe 

helyezze, hogy az üzemeltető könnyen ellérje. Egyértelműen jelezni kell, hogy ez a 

szabályzó megszakítója! 

8



Bekötés 

Ez a bekezdés csak a bekötés általános szabályait és műszaki megkötéseit tartalmazza. 

Az 5. fejezetben találhatók a különféle szabályozási módokra vonatkozó egyedi bekötési 

rajzok. Válassza ki közülük az Ön alkalmazásának megfelelőt. 

Fontos, hogy meggyőződjön róla, hogy a bekötés helyesen, a kézikönyvben megadott 

utasításoknak megfelelően és a helyi műszaki előírások megtartásával  történt. 

Tápfeszültség 

IGUANA 10-230: 230 V AC +10%, -15%, 50/60 Hz. 6 VA  

IGUANA 10: 24 V AC ±15%, 50/60 Hz. 6 VA 

Ha az IGUANA 10 (csak a 24V verzió) és a rákötött hajtóművek egy transzformátoron 

vannak, fontos, hogy valamennyi eszköznek ugyanaz a transzformátor-pólus legyen a  

referenciája! Amennyiben nem így járnak el, a szabályzó nem a célnak megfelelően fog 

működni és készülék meghibásodását okozhatja. 
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Bemenetek és kimenetek 

AGND 

Minden AGND sorkapocs össze van kötve egymáásal, valamint a G0-val. 

AI Analóg bemenet  

Az analóg bemeneteket egy AGND sorkapocsra kell kötni. Az AI1és AI2 bemenetek csak a

PT1000 hőmérsékletérzékelőre. Az AI1 hőmérséklettartománya 0…84°C.  Az AI2

hőmérséklettartománya -30…+54°C.  Az SPI bemenet csak a  PT1000 alapjelállító

készüllékhez van, tartománya 0...40°C. 

DI Digitális bemenet  

A digitalis bemenet a 41. sorkapcson a DI+ -ra utal. 

A digitalis bemenet csak feszültségmentes kontaktusra köthető. A digitalis bemenetre

vezetett bármilyen külső feszültség komoly károkat okozhat az egységben. 

UI Univerzális bemenet  

Az univerzális bement, az alkalmazástól függően, akár analóg, akár digitalis bemenetként is

alkalmazható. 

Analóg bemenetként PT1000 hőmérsékletérzékelőhöz használható. A bemenet

hőmérséklettartománya  0…+84°C. 

Az UI a 43. sorkapcson az UI+ bemenetre utal.  

Analóg kimenetek 

Az analóg kimeneteknek az AGND sorkapocsra v. közvetlenül a G0-ra kell utalniuk. 

Ha az IGUANA 10 (csak a 24V verzió) és a rákötött hajtóművek egy transzformátoron 

vannak, fontos, hogy valamennyi eszköznek ugyanaz a transzformátor-pólus legyen a  

referenciája! Amennyiben nem így járnak el, a szabályzó nem a célnak megfelelően fog 

működni és készülék meghibásodását okozhatja. 

Digitális kimenetek 

A DO1 (14.sorkapocs) és a DO2 (15.sorkapocs) digitalis kimenetek triac vezéreltek. A triac-

ok belsőleg a G0-ra vannak kötve. Minden egyes  triac 24 V AC, 500 mA-t tud kezelni. A

kimenetek nem használhatók DC relék meghajtására. 

Amikor a DO1 és DO2 3-pont szabályzásra vannak használva, akkor a DO1 mindig

emelkedő jel (szelep nyitó),a DO2 pedig mindig csökkenő jel (szelep záró) lesz. 

A kimenetek referenciapontja a 13. sorkapcson a GDO.. A GDO  belsőleg a G-re van kötve és 

24 V AC az ellátása. 

Az IGUANA 10 GDO-ja terhelhető a szükséges 2 x 500 mA-rel.  
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13 GDO

G0

G015

14

Azonban az IGUANA 10-230-nál, a belső transzformátor kapacitása max. kb. 165 mA áramot enged  

meg GDO –n.  

Nagyobb áramhoz külső transzformátort kell használni.  A transzformátort az alábbi 

kapcsolási rajz szerint kösse be. A két darab 500 mA biztosíték fontos a tracok 

túlterhelésének kivédésére. 

15

20

14

13 GDO

G0

24 V AC

500mA

500mA

230 V AC

G0

Agnd
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4.Fejezet Szabályzási módok 

Az Iguana az alábbi szabályzási módok bármelyikére konfigurálható. 

1. Befújt levegő hőmérséklet-szabályzás. 

A befújt levegő hőmérsékletet az AO1 és AO2 kimeneti jelek szabályzásával az

alapjelértéken tartja. Egyszerű PI szabályzáson alapul. 

2. Időjárás-függő befújt levegő hőmérséklet-szabályzás.  

A befújt levegő hőméréskletet az AO1 és AO2 kimeneti jelek szabályzásával az

alapjelen tartja. Egy egyszerű PI szabályzáson alapul. 

A külső hőmérséklet függvényében az alapjel automatikusan változik. 

3. Befújt levegő szabályzás a helyiséghőmérséklet függvényében, kaszkád
funkcióval, . 

A helyiség hőmérsékletét a befújt levegő hőmérsékletének változtatásával szabályozza, ami a

helyiség hőmérséklettől függ. A kaszkád szabályzóhoz egy helyiséghőmérsékletérzékelő és

egy befújt levegő hőmérsékletérzékelő van csatlakoztatva. A befújt levegő maximum 

és minimum hőmérséklete korlátozva van. 

4. Fűtésszabályzás a külső hőmérséklet függvényében. 

A fűtővíz hőmérséklet alapjele a külső hőmérséklet függvényében változik. Egyszerű

PI szabályzáson alapul. Helyiség hőmérsékletérzékelővel az alapjeltől való eltérés

korrigálható. 

5. Használati melegvíz szabályzás. 

A víz hőmérséklete az  AO1 kimeneti jel szabályzásán keresztül állandó értéken van tartva. 1., 2. és 3. szabályzási módok  

Ennek a három szabályzási módnak sok a közös vonása, ezért egy fejezeten belül tárgyaljuk

őket. 

Az 1. szabályzási módban, “Befújt levegő hőmérséklet-szabályzás” csak egy érzékelőre van

szükség,  az  AI1-en a ”Befújt levegő érzékelő”. 

Az 2. szabályzási módban, “Időjárás-függő befújt levegő hőmérséklet-szabályzás” két

érzékelőre van szükség,  az  AI1-en a ”Befújt levegő érzékelő” és az AI2-n a “Külső

hőmérsékletérzékelő”. 
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A 3. szabályzási módban, “Elszívott levegő/helyiség hőmérséklet szabályzás kaszkád

funkcióval” szintén két érzékelő szükséges, az  AI1-en a ”Befújt levegő érzékelő” és a

“Helyiség hőmérsékletérézkelő”, ami vagy a helyiségben, vagy az  AI2-n, az elszívott

levegőben van elhelyezve. 

A kaszkádszabályzónak befújt levegő érzékelő és helyiségérzékelő bemenetei vannak. A

helyiséghőmérséklet alapjel be van állítva, és a szabályzó a befújt levegő alapjelét úgy

változtatja, hogy a kívánt helyiség hőmérséklet meglegyen. A befújt levegő maximum és

minimum hőmérséklete korlátozva van. A P-sáv és az I-idő értékek a befújt levegő

szabályzásnál úgy vannak kiválasztva, hogy a szabályzás stabil legyen. A P-sáv a

helyiséghőmérséklet szabályzáshoz PCd-re van állítva az I-idő pedig fix 600 mp-re. 

A helyiség hőmérsékletre ható P-sáv definíciója (PCd): A helyiség hőmérséklet változása,

ami változást okoz a befújt levegő hőmérséklet alalpjelétől, függően a beállított max. 

és min. értékek közötti különbségtől. 

Az analóg kimenetek az alábbbi kombinációkban konfigurálhatók: 

AO1 /  AO2 

1. Fűtés / - 

2. Hűtés/ - 

3. Fűtés / Hűtés 

4. Fűtés / Fűtés  

5. Hűtés / Hűtés 

6. Fűtés / Hajtómű 

7. Hűtés / Hajtómű 

A 4. változatnál, Fűtés/Fűtés, növekvő fűtés igénynél először az AO2 aktiválódik. 

Az 5. változatnál, Hűtés/Hűtés, növekvő hűtés igénynél először az AO2 aktiválódik. 

A 6. változatnál, Fűtés/Hajtómű, az alapjelnél magasabb hőmérséklet esetén az AO2-n a

hajtómű teljes kinyit. Fokozott fűtésigénynél, az AO2-n lévő hajtómű először a beállított

minimum értékig zár, mielőtt az AO1 fűtési kimenete emelkedni kezdene. 

A 7. változatnál, Hűtés/Hajtómű az alapjelnél alacsonyabb hőmérséklet esetén az AO2-n a

hajtómű teljes kinyit. Fokozott hűtésigénynél, az AO2-n lévő hajtómű először a beállított

minimum értékig zár, mielőtt az AO1 hűtési kimenete emelkedni kezdene. 
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3-pontos szabályzás 

Az analóg kimenet helyett egy esgyszerű 3-pontos (növekvő /csökkenő) kimenetet is lehet

felkonfigurálni. Ebben az esetben a következő választási lehetőségesek vannak: 

Fűtés 

Hűtés 

A DO1 növelésre, a DO2 csökkenésre szolgál. Ez az opció nem kombinálható riasztási

kimenettel. 

Egy egyszerű P szabályzással működik. 

Az IGUANA 10-230 szabályzó a 3-pontos szabályzáshoz maga állítja elő a 24 V

AC feszültséget, relé nélkül 230 V működtetésű  hajtóművel nem használható. 

Külső alapjel 

A 20. verziótól kezdve külső PT1000 alapjelállító készülékkel is használható, p.l. 

TG-R4/PT1000 vagy TBI-PT1000. Az alapjelállító eszközt az 54 SPI és az analog

bemenetek referenciája, AGND, közé kell bekötni. A konfigurálásról és az alapjel leolvasásról

további információ, a 7. és 10. fejezetben található 

UI1 Univerzális bemenet  

Elektromos fűtés 

Amikor az Iguana elektromos fűtésszabályzást végez, az UI1-re korlátozó kapcsoló van 

bekötve. Digitális bementként kösse be és konfigurálja. A bement alaphelyzetben zárt.

Amikor az üzemmód “Off”-ra, (kikapcsolás), vált a fűtési kimenet azonnal leáll, de a 

ventilator még 3 percig működik, hogy a fűtőberendezést lehűtse. A magashőmérséklet

korlátozó aktiválásakor a fűtési kimenet azonnal leáll és hűtési idő sincs. 

A magashőmérséklet

korlátozó javasolt

bekötése elektromos

fűtés esetén.  

A rajzon az aktivált

magashőmérséklet

korlátozás szerepel. 

Megjegyzés: Fontos, hogy a magashőmérsékleti  korlátozó termosztát a kazán 

áramtalanításába be legyen kötve, hogy a fűtés a termosztát aktiválásakor akkor 

is leálljon, ha az Iguana meghibásodik. 

Víz fűtés 

Víz fűtés szabályzásakor az UI1 szükség esetén a fagyvédelmi érzékelőhöz
használható.Analóg bementként kösse be és konfigurálja. A fagyvédelmi kimenet bármelyik

analóg kimenetre ráköthető.  

Fagyvédelmi érzékelő

A fűtési visszatérő víz hőmérsékletét a fagyvédelmi érzékelő figyeli. Ha az érzékelő 12°C

alatti hőmérsékletet érzékel, akkor egy belső, arányos jel generálódik, ami a fűtési szelepet

nyitja, megakadályozva ezzel a kazánvíz fagyását. 

Relay
el. heatingControl voltage

Contr. voltage

High limit
thermostat

Auxilliary relay

Iguana

44

43
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A fagyvédelmi jel (“Belső jel”) 7°C-nál lineárisan növekszik 100 % - ig,ahol a

fagyvédelmi riasztás kiváltódik. A ventilator ekkor leáll és a szabályzó lekapcsolt

üzemmódra áll. 

Lekapcsolt üzemmód (Csak, ha a fagyvédelmi érzékelő fel van programozva) 

Ha az üzemmód ”Off”-ra vált, (normal leálláskor v. a fagyvédelem aktiválásakor), akkor 

a szabályzó ”Lekapcsolt üzemmód”-ra vált. A lekapcsolt szabályzó szabályozza a fagyvédelmi

funkcióhoz kapcsolódó kimenetet, ami állandó  25°C hőmérsékletet tart fenn a fagyvédelmi

érzékelő jele alapján. 

Külső kompenzáció 

A 2.szabályzási módban, Időjárás-függő befújt levegő szabályzás, a befújt levegő

hőmérsékleti alapjele a kültéri hőmérséklet függvényében eltolható. Az eltolás S.P külső

hőmérsékletnél indul és -20°C kültéri hőmérsékletnél eléri az alapjel + kompenzáció (CMP)

értéket. Pl.: Normál alapjel = 20, S.P=10 és CMP = 5 a következő eredményt adja: 

S.P.
10°C-20°C

20°C

25°C

Alapjel

alapjel

Zsalu 

A zsalu kimeneti jelének az alsó határértékét be lehet állítani.  Ekkor a zsalu kimenete,

normal működésnél, nem megy a beállított érték alá. Leálláskor viszont a jel 0-ra áll. 

A fűtés-zsalu kimeneti módban a zsalu teljesen kinyit, ha a hőmérséklet az alapjelnél

magasabb. Növekvő fűtésigénynél a zsalu először a minimum értékig  zár, mielőtt a fűtési

kimeneti jel növekedni kezd.  

A hűtés-zsalu kimeneti módban a zsalu teljesen kinyit, ha a hőmérséklet az alapjelnél

alacsonyabb. Növekvő hűtésigénynél a zsalu először a minimum értékig  zár, mielőtt a hűtési

kimeneti jel növekedni kezd. 

Ventillátor jelzés, DI1  

Hacsak a ventilátor jelzés nem aktív (zárt) mutatva, hogy a megy a szellőzés, akkor a

szabályzó nem indítja a normál hőmérséklet-szabályzást, hanem riasztást fog generálni.

Riasztás fog generálódni akkor is, ha a bemenet aktív (zárt) olyankor, amikor a ventilator

vezérlés kimenet  ki van kapcsolva. 

12°C 

“Belső jel” 

0 % 

100 % 

Hőm. sáv 

7°C 

15

Alapjel+CMP

külső hőm.



Kényszerfutás, DI2 

Ennek a bemenetnek az aktiválása a szabályzót akkor is működésre készteti, ha a belső 

időprogram szerint “Kikapcsolt mód”-ban lenne. A működés addig tart, amíg a bemenet 

aktív állapotban van.. 

Bekötési példák 

Lásd a  4.Beépítés és bekötés c. fejezetet is. 

A. IGUANA 10 elektromos fűtéssel (pl. PULSER-X/D v. TTC25X 
használatával) és zsalu. Kaszkád szabályzás. 

B. IGUANA 10-230 radiátoros fűtéssel, 3-pont kimenettel. Időjárás-függő befújt 
levegő hőmérséklet-szabályzás és külső alapjelállító készülék. 

Az IGUANA 10-230 maga termeli a 24V AC –t a 3-pont működésű hajtómű számára. 

230 V működésű hajtómű csak relével alkalmazható. 
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4.szabályzási mód, Radiátoros fűtőkör a külső hőmérséklet
függvényében 

GT1

GT2

Ehhez a szabályzási módhoz két érzékelőre van szükség, a GT1 “Előremenő érzékelő” az

AI1-en és a GT2 “Külső érzékelő” az  AI2-n. 

Az UI1-re be lehet kötni egy helyiséghőmérséklet érzékelőt is, hogy a helyiséghőmérséklet 

eltolódása korrigálja az előremenő hőmérsékletet. Az UI1-t analóg bemenetként kell bekötni.

A helyiséghőmérséklet érzékelő használatakor a helyiség alapjelét egy külső PT1000

alapjelállító készülékkel is be lehet állítani (ez csak a  R20 v. későbbi szabályzókra 

vonatkozik). 

3-pont szabályzás 

Az analóg kimenet helyett  a  DO1 és DO2 használatával 3-pont szabályzást (növel/csökkent) 

is felkonfigurálhat.  A DO1 a jel növelésére, a DO2 a csökkentésére szolgál. Ez az opció nem 

kombinálható riasztással. 

Egyszerű P szabályzással működik.  

Az IGUANA 10-230 IGUANA 10-230 maga állítja elő a 24V AC –t a 3-pont                         
működésű hajtómű 230 V-os működésű hajtómű csak relével alkalmazható. 

Szabályzási görbe 

Az előremenő hőmérsékleti alapjelet a külső hőmérséklet/előremenő hőmérsékleti görbe 

határozza meg. Az alap szabályzási görbe a két alapjel, az  SPL és SPH  közötti egyenes

vonal , ahol az SPL a tartott előremenő hőmérsékletet jelenti  +20°C külső hőmérsékletnél, 

míg az SPH a tartott előremenő hőmérsékletet jelenti  - 20°C külső hőmérsékletnél. 0°C külső 

hőmérsékletnél egy extra hőmérsékletemelés alkalmazható. Az emelkedés az alapjelhez 

képest ±3 fokig mehet el . Az Alapjel menüben az egész görbe párhuzamos eltolása 

megadható.  

előremenő víz hőm.

külső hőm.

SPH

SPL

-20 0 +20
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Helyiséghőmérséklet-érzékelő(k) 

Az UI1-re egy plusz opcionális helyiségérzékelő köthető. Ha ilyen érzékelőt használnak, 

akkor azt még a 4. szabályzási mód kiválasztása előtt csatlakoztatni kell az Iguana-hoz. 

Máskülönben a szabályzó nem veszi figyelembe az érzékelőt. A helyiségérzékelő 

aktivásához/deaktiválásához a 4.szabályzási mód kiválasztása előtt kell az érzékelőt 

csatlakoztatni/kikötni az Iguana-hoz. A helyiségérzékelő bekötésekor a szabályzó program 

automatikusan alkalmazkodik. A beállított helyiséghőmérséklettől való eltérés az előremenő 

hőmérséklet eltérési fokonként 3°C-kal való növelésével/csökkentésével korrigálódik.  

Amikor a helyiségérzékelő aktív, a helyiséghőmérséklet beállítása az Alapjel menüvel 

történik, nem pedig egy párhuzamos eltolás megadásával. 

A helyiségszabályzás aktív állapotát a kijelzőn az jelzi, hogy a hőmérő nem a házon kívül, 

hanem a házon belül látható. 

Külső alapjelállító 

A 20.verzió után a helyiség alapjelét külső PT1000 alajelállító készülékkel is be lehet állítani. 

Az alapjelállító készülék az SPI 54.sorkapocs és az AGND referencia analog bemenet közé 

van bekötve. További információ a konfigurálásról és az alapjel leolvasásról a 

7. és 10. fejezetben olvasható . 

Szivattyú szabályzás, DO3 

A szivattyú szabályzás kimenet akkor aktiválódik, amikor a hőmérséklet szabályzás kimenő 

jele nullánál nagyobb, vagy a külső hőmérséklet 15°C alatt van. A kimenet akkor 

deaktiválódik, amikor hőmérséklet szabályzás kimenő jele nulla, vagy a külső hőmérséklet 

15°C felett van. 10 perc leállás késleltetéssel működik.  

Van egy szivattyú járatási funkció is, ami minden nap 15:00 órakor 5 percig járatja a 

szivattyút. Ez a funkció deaktiválható.  

Bekötési példa 

Lásd a 4. Beépítés és bekötés c. fejezetet is. 

IGUANA 10-230 3-pont szabályzásó hajtóművel és helyiség hőmérséklet 

érzékelővel 
Az IGUANA 10-230 IGUANA 10-230 maga termeli a 24V AC –t a 3-pont működésű 

hajtómű számára. 230 V működésű hajtómű csak relével alkalmazható. 
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5.szabályzási mód 

Használati melegvíz szabályzás 

GT1

CW

Ehhez a szabályzáshoz egy érzékelőre van szükség. Ez a “Előremenő vízérzékelő” az AI1-en. 

Időszakos túlfűtés 

A Legionella betegség rizikójának csökkentése végett fel lehet konfigurálni a víz időnkénti 

túlmelegítését. Naponta egyszer, 03:00 órakor a vízhőmérséklet felmegy 65°C-ra, és 10 

percig ezen a hőmérsékleten marad. Ez a funkció deaktiválható. 

Bekötési példa 

IGUANA 10 0...10V hajtóművel 
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5.Fejezet Kijelző és forgatógomb 

Minden beállítás és konfigurálás a kijelző és a forgatógomb használatával történik. 

A menüinformáció a kijelzőn “fa-struktúrába” van rendezve. A forgatógomb használatával 

mozoghat a menüpontok, beállított értékek stb. között. 

A menu bármelyik konfigurációjában, a forgatógomb megnyomása aktiválja a változtatási 

módot. Ezután a gomb forgatásával mozoghat a lehetőségek és a beállított értékek között. A 

gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a kívánt lehetőséget, értéket.  

A menürendszer három szintre van osztva: Az Alapszint, a 3-mp szint(operátor mód), 
mely az óra és órarend beállításokat tartalmazza, valamint a 10-mp szint(konfigurációs 
mód), mely az összes konfigurációs menüpontot tartalmazza 

Az Alapszint  

Az Alapszintnek négy menükijelző készlete van: az Alapállapot kijelző, az I/O kijelző, a 

Risztáskezelő kijelző és az Alapjel kijelző. 

Alapállapot kijelző 

Ez egy példa az Alapállapot kijelzőre, mely “nyugalmi állapotban” látható, amikor nincs 

kezelői működés. 

A felső sor mutatja, hogy melyik szabályzási mód van konfigurálva, ebben az esetben az     1. 

szabályzási  mód, (Hőmérséklet szabályzás). Az alsó sor a fő bemeneti paraméter aktuális 

értékét mutatja. Az oszlopdiagram a pillanatnyi kimeneti szintet mutatja. Az 1. szabályzási 

módban szimbólumok mutatják, hogy a kimenetek hogyan lettek konfigurálva (Fűtés, Hűtés, 

Hajtómű v. Átváltás).  

A pillanatnyi időt és fő parameter aktuális értékeét mutatja.  Az oszlopdiagramok a 

pillanatnyi kimeneti szinteket és annak a szimbólumát mutatják, amire a kimeneteket 

konfigurálva vannak (Fűtés, Hűtés, zsalu stb). Szimbólum jelzi azt is, hogy az öt szabályzási 

mód közül melyik van konfigurálva. A riasztási szimbólum riasztási esemény kapcsán 

jelenik meg. A ventilator szimbólum (cask az 1., 2. és 3. szabályzási módban)  addig világít, 

amíg a ventilator bemenet aktív. 

I/O kijelző 

A kijelző Alapállapotából úgy lehet az I/O állapotba lépni, hogy a forgatógombot az 

óramutató járásával ellentétes irányban kell forgatni és amikor az I/O írás megjelenik, akkor 

klikkelni. Ebben a menüben minden bemenet és kimenet állapota és értéke megtekinthető. 

Ebből a menüből úgy lehet kilépni, hogy klikkel a gombbal, majd elforgatja az óramutató 

járásával megegyező irányban. Így visszalép az Alapállapotba. 
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Alapjel kijelző 

A kijelző Alapállapotából a forgatógomb egy kattintásával közvetlenül az Alapjel állapotba 

léphet. Ld. a 7. fejezetet. 

Bármilyen aktív riasztás esetén, a forgatógomb kattintásával nem az Alapjel kijelző jön be, 

hanem a Riasztáskezelő menu. Itt a riasztások jelennek meg és nyugtázhatók. Minden egyes 

riasztáshoz egy  szimbólumos menükijelző van rendelve, ami a riasztás típusát mutatja. Lásd 

a 8. Riasztáskezelés  c. fejezetet,. 

Kalkulált alapjel 

A külső hőmérséklet kompenzált és a kaszkád szabályzási módoknál a szabályzó nem egy fix 

alapjelre szabályoz, hanem egy kalkulált alapjelre, ami a külső hőmérséklet szerint  v. 

kaszkád szabályzásnál a helyiséghőmérséklet szerint változik. A kalkulált alapjel a 

forgatógomb órajárásával megegyező irányba forgatásával jeleníthető meg az Alapkijelzőn. 

        

2.szabályzási mód 3.szabályzási mód 4.szabályzási mód Időjárás-

függő befújt leve- Helyiséghőmérséklet sza- Fűtésszabályzás  külső gő

hőmérséklet-szabályzás bályzás kaszkád funkcióval hőmérséklet kompenzációval

A 3 mp-es szint (operátor üzemmód) 

Ez a szint az Alapkijelzőből a forgatógomb kettintásával és 3 mp-ig tartó lenyomásával 

érhető el. A 3-mp szint az óra és órarend beállítások összes menüjét tartalmazza. Lásd a  9.

Óra és időprogram c. fejezetet. 

A 10 mp-es szint (konfigurációs üzemmód)  

Ez a szint az Alapkijelzőből a forgatógomb kettintásával és 10 mp-ig tartó lenyomásával 

érhető el.  

A 10mp-es szint tartalmazza az sszes konfigurációs menüt. Lásd a 10. Konfiguráció c. 

fejezetet. 
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A kijelző szimbólumai 

22



6.Fejezet Alapjel  

Az Alapjel menü rendesen az Alapállapotból érhető el a forgatógomb kattintásával. 

Ha a kijelzett értéket meg akarja változtatni, mégegyszer kattintson a gombra. Ekkor a

változtatás jelzése villogni kezd, mutatva, hogy a változtatás módban van. Az érték

növeléséhez az óramutató járásával egyirányba, az érték csökkentéséhez pedig ellenkező

irányba kell forgatni a gombot.  

Amikor a kívánt értéket kiválasztotta, a nyugtázáshoz kattintson a gombra. Az Alapállapotba

való visszatéréshez, forgassa el a gombot. 

Olyan konfigurálásnál, ahol egy kimeneti jel van, az alapjel a kimeneti jel induló értéke. 

Olyan konfigurálásnál, ahol két kimeneti jel van semleges zónával (fűtés – hűtés v. párásítás

– párátlanítás) az alapjel a semleges zóna középértékére van állítva. 

Olyan konfigurálásnál, ahol két kimeneti jel van semleges zóna nélkül (fűtés – fűtés, hűtés –

hűtés, fűtés – zsalu v. hűtés – zsalu) az alapjel értéke az első szekvencia (AO2) indító pontja. 

Külső alapjel (SPI) 

Küső alapjelállító eszköz használatakor, az alapjel leolvasása az Alapállapotban a gombra

kattintással  történik. A gomb ismételt kattintásával, egy szimbólum elkezd villogni, ami azt

jelenti, hogy egy külső alapjel állító eszközt használnak és az alapjel a kijelzőn keresztül nem

változtatható. Külső alapjel az 1- 4. szabályzási módban alkalmazható. Az SPI bemenet az

I/O menüben leolvasható. 

4.szabályzási mód, Fűtési kör szabályozás 

Ha helyiségérzékelő nincs felkonfigurálva, akkor az alapjel menu adja a külső hőmérsékleti

görbéhez való párhuzamos eltolást. Az eltolás lehet pozitív és negatív irányú is. Az alapjel,

mint ΔSP jelenik meg.  

Amikor a helyiségérzékelő aktív, a helyiséghőmérséklet beállítása az Alapjel menüvel

történik, nem pedig egy párhuzamos eltolás megadásával. 

Az UI1-re opcionálisan plusz egy helyiségérzékelő köthető. Ha ilyen érzékelőt használnak,

akkor azt még a 4. szabályzási mód kiválasztása előtt csatlakoztatni kell az Iguana-hoz.
Máskülönben a szabályzó nem veszi figyelembe az érzékelőt. A helyiségérzékelő

aktivásához/deaktiválásához a 4.szabályzási mód kiválasztása előtt kell az érzékelőt

csatlakoztatni/kikötni az Iguana-hoz. A helyiségérzékelő bekötésekor a szabályzóprogram

automatikusan alkalmazkodik. A beállított helyiséghőmérséklettől való eltérés az előremenő

hőmérséklet eltérési fokonként 3°C-kal való növelésével/csökkentésével korrigálódik. Az

alapjel, mint SP jelenik meg.  

A helyiségszabályzás aktív állapotát a kijelzőn az jelzi, hogy a hőmérő nem a házon kívül,

hanem a házon belül látható. 
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7.Fejezet Riasztások kezelése 

Ha bármilyen aktív, nyugtázatlan riasztás van, az Alapkijelzőn a riasztásjel kigyullad és 

villogni kezd. Ha a DO1 riasztási kimentnek van felkonfigurálva, akkor aktiválódni fog. A

riasztáskezelő menük az alapkijelzőből érhetők el a forgatógom kattintásával. Ekkor 

megjelenik az első riasztás.  

4 riasztás típus van: 

AL1 Fagyvédelmi riasztás. A fagyvédelmi hőmérséklet  +7°C alá süllyedt. 

AL2 Hőmérséklet felsőhatár- kapcsoló aktivált. 

AL3 Ventillátor jelzés riasztás. Vagy nincs a DI1-en ventillátorjelzés bemenet, amikor a 

DO3 ventillátorindítás kimenet aktív, vagy a DI1 akkor is aktív, amikor DO3-n

nincs ventillátorindítás. A ventilator riasztásnak 30 mp késleltetése van. 

AL4 Érzékelő hiba. Egy érzékelő bemenete szakadásban van. 

A riasztás típusát szimbólumok jelzik. A hópihe a fagyvédelmet, a napocska a hőmérséklet 

felsőhatár- kapcsolót, a ventillator a ventillator jelzést, a bemenet jel pedig az érzékelő hibát.  

Ha egyszerre több riasztás van, a gomb forgatásával végig görgetheti azokat. A riasztás 

nyugtázásához, a gomb kattintásával a változtatás módba léphet.  Ezután forgassa el, hogy a 

No(Nem)  Yes(Igen)-re változzon, majd egy kattintással nyugtázza a változtatást. 

A riasztás mindaddig a riasztás listán marad, amíg mind a nyugtázás, mind a törlés meg nem 

történt. A riasztásjelző az Alapjel menüben addig fog világítani, amíg a riasztás lista ki nem 

ürül. Villogni azonban addig fog, amíg nyugtázatlan riasztás van a kistában. Ha a DO1

riasztás kimenetnek van használva, addig lesz aktív, amíg nyutázatlan riasztás van a

listában. A DO1 nem használható riasztás kimenetként, ha a szabályzási mód a 3-pont

szabályzás . 
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8.Fejezet Az óra és időprogram 

Az óra és az óraprogram beállítási menüi a 3 mp-es szinten (operátor üzzemmód)
találhatók. Ez a szint az Alapszintről a forgatógomb kattintásával és 3mp-ig tartó

benyomásával érhető el. 

Valós idejű óra 

A fenti kijelző minta azt mutatja, hogy az idő 13:48 óra, a hét ötödik napja, azaz péntek van.  

A job felső sarokban a 0.0 a menu kijelző számlálója. Minden egyes konfigurációs menühöz

egy egyedi számkombináció van társítva. Az órához és az időprogramhoz kapcsolódó

minden menu a 0 csoportba tartozik.

Az óra beállításához, kattintson a gombbal és ekkor a hét napjainak a sorszáma villogni kezd.

Addig tekerje a gombot, amíg a kívánt nap meg nem jelenik, Hétfő = 1, Kedd = 2 stb., majd

a gomb ismételt kattintásával nyugtázza a választást. Most az óra száma kezd villogni. Az

előzőhöz hasonlóan állítsa be az órát, majd a percet is. A perc nyugtázása után a menü
az első időprogram menüt fogja mutatja.  

Megjegyzés Az óra nem vált automatikusan a nyári és a téli időszámítás között. 

Időprogram általánosságban 

Az időprogram funkció csak az 1., 2., 3. és 4 szabályzási módokban érhetők el. Az

időprogram funkció azokhoz a mechanikus időkapcsolókhoz hasonlíthatók, amelyeknek van

egy forgó lapja, amiből egy kis pálcikát lehet kihúzni, amin ha átmegy a kapcsoló, akkor  BE

vagy KI kapcsolja. 4 BE-pont és 4 KI-pont van. Minden egyes pontnak saját menülapja van,

ahol a 0.1, 0.3, 0.5 és 0.7 a BE-pontok, a 0.2, 0.4, 0.6 és 0.8 pedig a KI-pontok.

Az 1., 2. és 3. szabályzási módoknak ugynolyan típusú időprogramja van, a BE-pontok

elindítják, a KI-pontok pedig kikapcsolják a berendezést.  A 4. szabályzási mód az

időprogramot gazdaságos (ECO) üzemmódba kapcsolja, ahol a hőmérséklet beállítható

fokkal csökkenthető. Itt a BE-pontok elindítják az ECOnomikus üzemmódot, a KI-pontok

pedig visszakapcsolnak a komfort hőmérsékletre. 

Időprogram az 1., 2. és 3. szabályzási módban  

0.1 – 0.8 menük 

A 4 pár be/ki menüvel 4 különböző futási módot lehet kialakítani, akár egyetlen napra v.

napcsoportokra is. A hét napjait 1 – 9 számokkal lehet jelölni vagy

--  a nem használt menükkel.  

A számok 1- 7-ig a hét napjait jelölik hétfőtől vasárnapig. A 8-as szám a hétfőtől

péntekig beállított időre vonatkozik, a 9-es szám pedig a hét minden napjára beállított időre

utal.  
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Például: Azt szeretné, hogy a szabályzó hétfőtől péntekig  07:30 - 18:00 óráig működjön,

szombaton pedig  8:00 - 14:00 óráig. 

Állítsa az első BE-időt így: nap= 8 idő= 7:30, az első KI-időt pedig: nap= 8 és idő=18:00.

Állítsa a második BE-időt így: nap=6 és idő= 8:00, a második KI-időt pedig: nap= 6 és

idő=14:00.  Az összes többi napra állítsa be: --. 

Ha azt akarja, hogy az óra körbe-körbe menjen, állítsa a BE-időt és a KI-időt is 0:00-ra.  

0.9 menü, Felülvezérlés 

A nyolc kapcsolási menüponton túl van egy kilencedik, a 0.9. Ez az időprogram pillanatnyi

kimeneti állapotát mutatja, amit kézileg felül lehet írni. 

Például, ha a kapcsoló BE állapotot mutat és Ön átkapcsolja KI állpotra, akkkor az adig KI

marad, amíg vagy kézileg át nem állítja BE-re, vagy amíg a következő BE-pontot el nem éri. 

OK menü 

Az időprogram menük után van még egy utolsó, az OK. Egy kattintás a forgatógombbal

bezárja az Óra és a időprogram szintet és visszaléptet az Alapkijelzőbe. 

Időprogram a 4. szabályzási módban 

0.1 – 0.8 menük 

A 4 pár be/ki menüvel 4 különböző futási módot lehet kialakítani, akár egyetlen napra v.

napcsoportokra is. A hét napjait 1 – 9 számokkal lehet jelölni vagy  --  a nem használt

menükkel.  A számok 1- 7-ig a hét napjait jelölik hétfőtől vasárnapig. A 8-as szám a

hétfőtől péntekig beállított időre vonatkozik, a 9-es szám pedig a hét minden napjára

beállított időre utal.  

Ennél az alkalmazásnál emlékezzen, hogy a BE kapcsolja be az ECOnomikus  (csökkentett

hőmérséklet) periódust, a KI pedig kikapcsolja az ECOnomikus periodust. 

Például: Ön azt szeretné, hogy a hőmérséklet minden hétköznap reggel 06:00-kor kezdjen

emelkedni és a komfort szint maradjon  este 21:00 óráig. Szombaton és vasárnap  07:00

-23:30 óráig szeretné a magasabb hőmérsékletetÁllítsa az első BE-időt így: nap= 8 idő=

21:00, az első KI-időt pedig: nap= 8 és idő=06:00. Állítsa a második BE-időt így: nap=6 és

idő= 23:30, a második KI-időt pedig: nap= 6 és idő=07:00 Állítsa harmadik BE-időt így:

nap=7 és idő= 23:30, a harmadik KI-időt pedig: nap= 7 és idő=07:00 
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Ha szeretné, hogy pénteken a komfort fokozat menjen 23:30-ig, akkor beállíthatja a

negyedik:BE-időt így: nap=5 , idő= 23:30 és a negyedik KI-időt így: nap=5  idő=21:01. A 

0.1 perc csúszás nem érzékelhető. 

0.9 menü, Visszaállítás 

A nyolc kapcsolási menüponton túl van egy kilencedik, a 0.9. Ebben a menüben lehet

beállítani, hogy az ECOnomikus periódusban hány fokkal legyen alacsonyabb a hőmérséklet.

Ha nincs bekötve helyiséghőmérséklet érzékelő, akkor az előremenő víz hőmérséklete lesz

csökkentve a beállított érték háromszorosával.  

OK menü 

Az időprogram menük után van még egy utolsó, az OK. Egy kattintás a forgatógombbal

bezárja az Óra és a időprogram szintet és visszaléptet az Alapkijelzőbe. 
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9.Fejezet Konfigurálás 

Az összes konfigurációs menü 10-mp szinten (konfigurációs üzemmód) található. Ez a szint

az Alapállapot Kijelzőből érhető el a forgatógomb 10 mp-ig tartó lenyomásával. 

Számos konfigurációs menu létezik, melyek lefedik az összes lehetséges opciót és

kombinációt. Néhány esetben, egy menün belüli bizonyos választással csak bizonyos más

menüket láthat. Például a zsalu minimum határértékét beállító menu csak akkor látható, ha az

AO2 zsalu szabályzó kimenetének lett konfigurálva. 

1.0 – 5.0 menük 

Az első konfigurációs menükészletben az öt szabályzási módból a futtatni kívánt mód

választható ki. A kijelzőn a szimbólumok és a menü-szám első számjegye mutatja, hogy

melyik szabályzási mód fut:  

X.1 menük
Kimenet típusok (1., 2., 3. és 4. szabályzási módok) (ahol 

X attól függ, hogy a fenti alternatívák közül, melyiket választotta) 

Az 1.,2., 3. és 4. szabályzási módokban a 3-pontos (növel/csökkent) hajtómű szabályzásához

a 0 – 10 V analog kimenet helyett választhatja a két digitalis kimenetet. Ebben az esetben a

DO1 mindig növel (szelep nyitás) a DO2 pedig csökkent (szelep zárás). 

Az 5.szabályzási módban csak  0 – 10 V analóg kimenet lehet. 

X.A menü 

Ha 3-pont szabályzás lett konfigurálva, akkor egy almenüben tudja beállítani a hajtómű

futásidejét. Az Iguana ezzel az értékkel kalkulálja ki azt a futásidőt, ami a kívánt kimenet

eléréséhez szükséges. 
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X.2 menük Kimeneti jelek (1., 2., 3.szabályzási módok) 

Itt tudja kiválasztani a kimeneti jelek kombinációját.. 

Ha Ön az előző menüben a 0…10 V kimeneteteket választott, azok az alábbi 

kombinációkban  konfigurálhatók: 

            
AO1 / AO2

1. Fűtés / - \

2. Hűtés / - /

3. Fűtés / Hűtés \ /

4. Fűtés / fűtés \ \

5. Hűtés / Hűtés / /

6. Fűtés / Zsalu \ /

7. Hűtés / Zsalu \ /

A 4. változatnál, Fűtés-Fűtés, növekvő fűtés igénynél először az AO2 fog aktiválódni. 

Az 5. változatnál, Hűtés-Hűtés, növekvő hűtés igénynél először az AO2 fog aktiválódni. 

A 6. változatnál, Fűtés/Hajtómű, az alapjelnél magasabb hőmérséklet esetén az AO2-n a

hajtómű teljes kinyit. Fokozott fűtésigénynél, az AO2-n lévő hajtómű először a beállított 

minimum értékig zár, mielőtt az AO1 fűtési kimenete emelkedni kezdene. 

A 7. változatnál, Hűtés/Hajtómű az alapjelnél alacsonyabb hőmérséklet esetén az AO2-n a

hajtómű teljes kinyit. Fokozott hűtésigénynél, az AO2-n lévő hajtómű először a beállított

minimum értékig zár, mielőtt az AO1 hűtési kimenete emelkedni kezdene 

Ha az előző menüben a 3-pont kimenetet választotta, csak az 1. v. 2. alternatívát tudja 

választani egy kimeneti jellel.  

Minden változatnál a változat száma mellett egy grafikus szimbólum utal a kimeneti jelre, 

valamint az oszlopdiagram meletti szimbólum(ok) külön-külön a kimenetekre. 

Szabályzási mód 3, menü 2

Kimeneti mód 3, Fűtés/Hűtés

AO1 Fűtés
AO2 Hűtés

Kimeneti jelek, grafikusSzabályzási mód
Kaszkád szabályzás

Példa X.2 menüre 

Helyiséghőmérséklet szabályzás (Kaszkád szabályzás)  3. kimeneti alternatívával

Fűtés/Hűtés. 

Mivel a 4. és 5. szabályzási módok egy lépcsős fűtéshez kötöttek. ezért a kimeneti 

funkciójukban a  4.2 és 5.2 menük nem szerepelnek. 

X.3 menük  Semleges zóna (1., 2., 3. szabályzási módok) 

Itt lehet beállítani a semleges zónát. Ez a menu csak az 1., 2. és 3. szabályzási módokban 

érhető el és csak akkor, ha a 3.kimeneti jel kombinációt (fűtés-hűtés) választotta. Ebben a

kimeneti opcióban be lehet állítani egy semleges zónát a kimenetek közé. Az alapjel 

a semleges zóna közepére lesz beállítva. 
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X.4 menük
P-sáv 

Itt a P-sávot lehet beállítani (Arányos sáv) A P-sáv mértékegysége a kívánt szabályzási 

módtól függ. A P-sáv a szabályzási irányító, ami a kimeneti jel 0-tól 100%-ig való eltolását 

irányítja. Két kimenetes konfigurációnál mindkét kimenetre ugyanaz a P-sáv vonatkozik. 

A 3.szabályzási módban, Kaszkád szabályzás, ez állítja be a  P-sávot a befújt levegő 

szabályzásnál. A P-sáv v. a helyiségszabályzó a kaszkád-faktorral van beállítva, lásd alább az 

X.6 menüt. 

X.5 menük
I-idő 

Itt az Integrálási időt (Reset idő) lehet beállítani. Ha az I-idő 0-ra van beállítva, akkor az 

integrállási funkció nem működik és a szabályzó P-szabályzóként működik Az X.5 menü 

nem jeleneik meg a kijelzőn, ha az  X.1 menüben a 3-pont szabályzás let kiválasztva. 

X.6 menük  
Zsalu minimum pozíció (csak az 1.,2. és 3.szabályzási
módban) P-sáv hatása a helyiség hőmérsékletre (3. 
szabályzási mód) 
Hőmérsékletemelés  0°C-nál (4. szabályzási mód)
D-faktor (5. szabályzási mód) 

Zsalu minimum pozíció 

Ha az X.2 menüben az AO2 kimenetet zsalura konfigurálta, akkor a 6. v. 7. alternatívákban 

beállíthatja a zsalu jel minimumát. Normál működésnél a zsalu kimenete nem megy a 

beállított érték alá. Leálláskor azonban a jel nullára megy és a zsalu teljesen zár. 
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P-sáv hatása a helyiséghőmérsékletre 

A 3.szabályzási módban a második menüpont a 3.6 menüoldal, ahol a

helyiséghőmérsékletetre ható P-sáv PCd állítható be. Kaszkád szabályzásnál egy eltolódás a 

helyiség/elszívott levegő hőmérsékletében elmozdítja a befújt levegő szabályzás alapjelét, 

ezzel megszüntetve az eltolódást. A PCd állítja be a helyiségszabályzóból jövő korrekciós jel 

erősségét.  

A P-sáv hatása a helyiséghőmérsékletre (PCd) definiciója: Az a változás a 

helyiséghőmérsékletben, ami változást eredményez a befújt levegő alapjelében a beállított 

maximum és minimum hőmérsékleti limitek különbségének függvényében.  

Hőmérsékletemelés 0°C-nál 

A 4.szabályzási módban 0°C külső hőmérsékletnél egy extra hőmérsékletemelést

lehet megadni. Az emelés a  0 ±3°C külső hőmérsékleti tartományra terjed ki.  

előremenő hőm.

Külső hőm.

SPH

SPL

-20 0 +20

D-faktor 

Az 5.szabályzási mód, Használati melegvíz szabályzás,  gyakran egy nagyon bonyolult 

alkalmazás, mely válasz szabályzást igényel. Ezért ehhez a szabályzási módhoz az  Iguana
PID-szabályzást alkalmaz. Ebben a menüben állíthatja be a D-faktort  (differenciáló tényező). 

X.7 menük UI1 univerzális bemenet (1., .2, és
3.szabályzási) Szivattyú járatás  (4.szabályzási 
mód) Periodikus túlfűtés (5.szabályzási mód) 

UI1 bemenet 

Az 1., 2. és 3.szabályzási módban az UI1 univerzális bemenetet fel  lehet konfiguráni  a 

fagyvédelmi termosztát analog bemenetének  egy radiátoros fűtési rendszer valamelyik 

kimenetén (hópehely szimbólum) v.  egy elektromos fűtési rendszer  magas hőmérsékleti 

határoló kapcsolójának digitalis bemenetének (nap szimbólum).  Be lehet állítani  “nem

aktív”- nak is. Ha fagyvédelmi termosztátnak van beállítva, az  Iguana a fagyvédelmi 

funkciót és a leállási üzemmódot fogja aktiválni, lásd az  5. fejezetet. Ha  a 

magashőmérsékleti határolókapcsolóra van állítva, akkor a ventilator 3 perccel tovább fog 

működni, miután a leálláskor a fűtési kimenet kikapcsol. 
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Fagyvédelmi termosztát az AO1-n   Fagyvédelmi termosztát az AO2-n  

Magas hőmérsékleti határoló kapcsoló            Nincs használva 

Szivattyú járatás 

Ha a szivattyú hosszabb ideig áll pl. nyáron, fennáll annak a beragadás veszélye. A veszély 

csökkentése érdekében az Iguana rendelkezik szivattyú járatás funkcióval, ami minden nap 

15:00 órakor elindítja a szivattyút és 5 percig járatja. Ebben a menüben igény szerint ez a 

“szivattyú járatás” funkció kiakpcsolható. Alapesetben ez a funkció be van kapcsolva.

Időszakos túlfűtés 

A Legionella betegség rizikójának csökkentése végett fel lehet konfigurálni a víz időnkénti 

túlmelegítését. Naponta egyszer, hajnali 03:00 órakor a vízhőmérséklet felmegy 65°C-ra, és 

10 percig ezen a hőmérsékleten marad. Ebben a menüben igény esetén ez a funkció 

kikapcsolható. Alapállapotban ez a funkció be van kapcsolva. 

X.8 menük  
A külső kompenzáció kezdőpontja, S.P (2.szabályzási
mód)  
Befújt levegő minimum határolás (3 szabályzási mód.) 
Alacsony hőmérsékleti alapjel (4 szabályzási mód.) 

A 2.szabályzási módban az S.P azt a külső hőmérsékletet jelenti, aminél az alapjel 

kompenzáció beindul. Az S.P-nél alacsonyabb hőmérsékletnél az alapjel értékéhez egy 

kompenzáció adódik. A maximális kompenzáció a 2.9 menüben állítható be és -20°C-nál lép 

életbe. 

A 3.szabályzási módban a befújt levegő hőmérséklet minimuma és maximum korlátozható.

Ebben a menüben a minimum érték állítható be. 
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A 4.szabályzási módban a külső hőmérséklet és az előremenő vízhőmérséklet között kell 

kapcsolatot teremteni. Ezt az SPL és SPH  alapjelekkel lehet beállítani, ahol az SPL az a

vízhőmérséklet, amit +20°C külső hőmérsékletnél kell tartani, az SPH az a vízhőmérséklet, 

amit -20°C külső hőmérsékletnél kell tartani. A köztes értékek arányos interpolálással 

kalkulálódnak. Ebben a menüben az  SPL állítható be. 

X.9 menük
Maximum kompenzáció, CMP (2.szabályzási mód)
Befújt levegő max határolás (3. szabályzási mód)
Magas hőmérsékleti alapjel (4. szabályzási mód) 

2.szabályzási mód. Maximális alapjelkompenzáció értéke.  A kompenzáció akkor kezd 

hozzáadódni az alapjelhez, ha  a külső hőmérséklet  a 2.8 menüben beállított indulópont 

(S.P) alá esik. A kompenzáció arányosan növekszik a maximum értékig (CMP), amit 

akkor ér el, amikor a külső hőmérséklet -20°C –ra süllyed. 

A 3.szabályzási módban a befújt levegő hőmérséklet minimuma és maximuma határolható.

Ebben a menüben a befújt levegő maximum hőmérséklete adható meg. 

A 4.szabályzási módban a külső hőmérséklet és az előremenő vízhőmérséklet között kell 

kapcsolatot teremteni. Ezt az SPL és SPH  alapjelekkel lehet beállítani, ahol az SPL az a

vízhőmérséklet, amit +20°C külső hőmérsékletnél kell tartani, az SPH az a vízhőmérséklet, 

amit -20°C külső hőmérsékletnél kell tartani. A köztes értékek arányos interpolálással 

kalkulálódnak. Ebben a menüben az  SPH  állítható be. 

X.E menü 

Ebben a menüben az állítható be, hogy akar-e külső alapjelállító eszközt alkalmazni v. a 

kijelzőn keresztül állítja be az alapjelet. Külső alapjelállítás az 1-3.szabályzási módokban 

lehetséges és a 4.módban, ha helyiségérzékelőt használnak. 

Menu I/O 

Az utolsó konfigurációs menü után van egy menü, amiben megnézheti az összes bemenet és 

kimenet aktuális értékeit. 
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Menu OK 

Az utolsó konfigurációs menü az OK-menü. A konfigurációs szint elhagyásához lépjen ebbe 

a menübe és nyomja le a forgatógombot.  

A konfigurációs menüből kilépve nem az Alapszintre kerül, hanem az Idő és időprogram 

szintre. 

Van egy időtúllépési funkció is, azaz 5 perc inaktív állapot után a szabályzó automatikusan 

kilép a konfigurációs szintről. 

Beállítások tárolása 

Minden konfigurációs beállítás a forgatógomb kattintásával válik aktívvá. Azonban a  flash 

memóriába csak akkor írodnak be, ha v. az OK  menün keresztül v. az időtúllépés funkcióval 

kilép a konfigurációs szintről.  

A konfigurációs szint elhagyásához a változtatások flash memóriába való rögzítése nélkül, 

szakítsa meg a tápfeszültséget amíg még a konfigurációs szinten van. Ilyenkor a 

konfigurációs szintre lépést megelőző valamennyi érték rögzítődik 

Reszetelés a gyári beállításra  

Az IGUANA 10 a gyári beállításra visszaállítható  a Használati melegvíz szabályzás (5.szabályzási 

mód) konfigurálásával és a D-faktor 99-re állításával. Lépjen az Alapkijelző szintre. 

Ezután szakítsa meg az áramkört. Amikor az áram visszatér, minden konfigurációs beállítás 

a gyári beállításra áll vissza. 
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