
DDAC-1

Cyfrowy kontroler

atmosferyczny

Specyfikacja:

Zasilanie………………………………………………………………120V AC

Maksymalne natężenie prądu:……………………………14.5 Amper, 120VAC

Długość kabla:……………………..………………………………4.5m 

Skala temperatury:……………..………………………………5oC do 45oC

Dokładność mierzonej temperatury:………………….+/- 0.1oC

Temperatura nieczułości:……………………………….…..Regulowana

Skala wilgotności:……………………………….……………….5% do 95% rH

Dokładność mierzonej wilgotności:…………………….+/- 3% rH

Wilgotność nieczułości:……………………………….………Regulowana

Zakres ustawienia czasu CO2 wł.:.……………………….1 sekunda do 12 godzin

Zakres ustawienia czasu CO2 wył.:.…………………..…1 sekunda do 96 godzin

Waga:……………………………………………………………………2.20kg

Wymiary:……………………………………………………………..23 x 18 x 10cm



Podstawowe informacje

DDAC-1 jest stworzony do pomiaru temperatury, wilgotności i CO2. Sterownik posiada cztery

gniazda, sondę oraz czujnik światła. Czujnik zaprojektowany jest do szybkiego reagowania na zmiany

w danym otoczeniu i może zostać umieszczony aż o 4.5m od sterownika.

INFORMACJA

 Sterownik posiada 4.5m kabel. Możliwe jest dokupienie kolejnych 4.5m co daje nam możliwość

umieszczenie sondy nawet o 9m od kontrolera!

Instalacja

Przymocuj sterownik do ściany

Znajdź najlepszą lokalizację do umieszczenia sondy. Umieść ją w dobrze wentylowanym miejscu na

wysokości roślin. Unikaj umieszczania czujnika od bezpośredniego kontaktu z promieniami

słonecznymi lub lampą.

INFORMACJA

Nie umieszczaj sondy w pobliżu gdzie dochodzi do kontaktu z wodą. SONDA NIE JEST WODOODPORNA

Sonda posiada proste połącznie, które umożliwi łatwe połączenie z urządzeniem oraz zabezpieczona

jest śrubką która uniemożliwi odłączenie kabla.

Podłącz urządzenie do prądu.

Włącz urządzenie i poczekaj aż sterownik się rozgrzeje. Na wyświetlaczu pojawi się informacja

„CO2 heat”.

Upewnij się czy wszystkie urządzenia podłączone do sterownika posiadają odpowiednie natężenie

prądu.

INFORMACJA

Teraz masz czas aby dostosować ustawienia przed połączniem innego sprzętu.



Czułość fotokomórki

Czułość fotokomórki może być regulowana

Wciśnij Enter/Reset + UP(strzałka w górę) jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy. Na

wyświetlaczu pojawią się aktualne ustawienia fotokomórki. Patrząc na obrazek na następnej stronie

naciśnij przycisk z interesującą wartością aby dostosować czujnik do własnych potrzeb.

Funkcje   przycisków  

Piętnaście przycisków znajdujących się na przednim panelu pozwala na kontrolowanie

wszystkich funkcji. Naciśnij dowolny przycisk do wyświetlenia funkcji i/lub zmiany ustawień. Niektóre

przyciski posiadają więcej niż jedną funkcję.

Kilka z zielonych diod lub status wskaźników zaświecą się kiedy dana z opcji zostanie

zmieniona. 

UP (strzałka do góry)  aby zwiększyć wartość ustawień

DOWN (strzałka w dół) aby zmniejszyć wartość ustawień

Enter/Reset naciśnij aby wprowadzić nowe ustawienia, przytrzymaj przez 3 

sekundy do zresetowania maksymalnej lub minimalnej wartości 

ustawień



Przyciski temperatury

Temp day setting naciśnij przycisk do ustawienia dziennej temperatury

Temp night setting naciśnij przycisk do ustawienia nocnej temperatury

Temp dead-band naciśnij przycisk do ustawienia temperatury nieczułości

Przyciski wilgotności

Humid setting naciśnij przycisk do ustawienia dziennej i nocnej wartości wilgotności

Humid mode naciśnij przycisk do ustawienia wzrostu wilgotności (zwiększone rH) 

lub osuszania (zmniejszone rH)

Humid dead-band naciśnij przycisk do ustawienia nieczułości wilgotności

Przyciski CO2

CO2 PPM setting naciśnij przycisk aby wyświetlić i/lub zmienić wartość PPM

CO2 dead-band naciśnij przycisk aby ustalić wartość nieczułości CO2

Calibrate CO2 PPM naciśnij przycisk aby ponownie skalibrować sensor CO2

INFORMACJA

Poniżej znajdziesz instrukcję jak skalibrować urządzenie CO2

Przyciski specjalne

Temp & Humid lock naciśnij przycisk aby wyłączy obie funkcje temperatury i wilgotności. 

Użytkownik ma możliwość włączenia obu w tym samym czasie lub osobno.

Temp & CO2 lock naciśnij przycisk aby zablokować lub oddzielić funkcje temperatury i CO2. 

Użytkownik ma możliwość wyłączenia CO2 kiedy włączane są wentylatory lub 

pozwala CO2 i temperaturze pracować niezależnie

Min/Max recall naciśnij przycisk aby wyświetlić wartości minimalne i maksymalne dla 

temperatury, wilgotności i CO2. Każdorazowo naciśnięty przycisk pokaże 

najpierw minimalną a później maksymalną wartość. Naciśnij i przytrzymaj 

przycisk Enter/Reset kiedy dane wartości są wyświetlane aby zresetować 

ustawienia maksymalne i minimalne. 

Aby zmienić temperaturę z F na oC naciśnij i przytrzymaj UP i DOWN (strzałka w dół i górę) przez około 2 – 3 sekundy.



Diody ERROR (błędu)

DDAC-1 jest na tyle „mądry”, że pozwala na monitorowanie temperatury i wilgotności i jeśli wystąpi

jakiś problem z urządzeniem podłączonym poinformuje o zaistniałym błędzie.

Kiedy otoczenie funkcjonuje normalnie zmiany środowiska będą powoli lecz stabilnie się zmieniały.

Te małe zmiany zostaną zarejestrowane przez sterownik.

Jeśli sterownik nie zauważy tych małych zmian podczas jednej (lub więcej) godziny urządzenia

zostaną wyłączone i dioda „Cooling error” lub „Humidity Error” zacznie migać informując nas o

problemie. Zabezpieczenia są bardzo ważne i pożyteczne. Pozwala to na eliminację niebezpiecznych

kondycji które mogą zaszkodzić środowisku. 

Jeśli jedna z diod informująca o błędzie zacznie migać użytkownik powinien odnieść się do

przykładowego poniżej i postępować z informacjami tam zawartymi.

PRZYKŁAD

Dioda „Cooling error” zaczęła migać informuje to o błędzie urządzenia podłączonego do tego gniazda

np. nie włącza się lub jest problem z fotokomórką temperatury. Sprawdź czy urządzenie jest

odpowiednio podłączone do sterownika i czy sonda rejestruje odpowiednią temperaturę 

INFORMACJA

Aby zresetować błąd należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Enter/reset”



Ustawienia fabryczne

DDAC-1 jest automatycznie zaprogramowany fabrycznymi ustawieniami. Wartości te mogą zostać

mienione przez użytkownika. Aby uzyska najlepsze wyniki należy sprawdzić zmiany po regulacji

ustawień. Urządzenie może by łatwo zresetowane do ustawień fabrycznych (patrz poniżej).

Temperatura dzień Chłodzenie 26.6oC / ogrzewanie 12.7oC

Temperatura noc Chłodzenie 21.1oC / ogrzewanie 12.7oC

Temperatura nieczułości -16oC

Ustawienia wilgotności 50% rH

Tryb wilgotności rH

Nieczułość wilgotności 3% rH

CO2 PPM 1250PPM

Nieczułość  CO2 50 PPM

Kalibracja PPM CO2 380 PPM

Temperatura i wilgotność Osobno

Temperatura i CO2 Osobno

Reset ustawień fabrycznych.

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Error/Reset” i DOWN (strzałka w dół) przez 3 sekundy. Sterownik

powinien wyświetli f.Set. Naciśnij „Enter/reset” ponownie do zaakceptowania . Kiedy urządzenie

zostanie pomyślnie zresetowane wyświetli się komunikat doNE.



Ogólny przegląd urządzenia

Indywidualne przyciski sprawiają, że praca z AC-2 jest bardzo łatwa.

Naciśnij przycisk aby wyświetlić informacje o danych ustawieniach

Do zmiany ustawień używaj przycisków góra, dół.

Naciśnij Enter do zmiany ustawień.

Jak zmienia ustawienia…

Up naciśnij przycisk do zwiększenia wartości

Down naciśnij przycisk do zmniejszenia wartości

Enter/Reset Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy do zrestartowania czasomierza lub 

regulacji ustawień. Czasomierz włączy się jedynie na trybie ON

Ustawienie temperatury naciśnij i przytrzymaj przyciski góra i dół jednocześnie przez 3 sekundy

aby zmienić jednostkę temperatury z F na oC

Temp day setting naciśnij przycisk aby wyświetlić wartości dziennego chłodzenia i dziennego 

ogrzewania. Obie te wartości ustawiamy następująco:

1. Aby ustawić dzienne chłodzenie naciśnij „Temp day setting”, kiedy na wyświetlaczu

pojawi się „COOL_C”, używamy strzałek aby ustawić interesującą nas temperaturę.

2.  Aby ustawić nocne chłodzenie naciśnij „Temp day setting”, kiedy na wyświetlaczu

pojawi się „HEAT_C”, używamy strzałek aby ustawić interesującą nas temperaturę.



Temp night setting naciśnij przycisk aby wyświetlić wartości nocnego chłodzenia i nocnego 

ogrzewania. Obie te wartości ustawiamy następująco:

1. Aby ustawić nocne chłodzenie naciśnij „Temp night setting”, kiedy na wyświetlaczu

pojawi się „COOL_C”, używamy strzałek aby ustawić interesującą nas temperaturę.

2.  Aby ustawić nocne chłodzenie naciśnij „Temp night setting”, kiedy na wyświetlaczu

pojawi się „HEAT_C”, używamy strzałek aby ustawić interesującą nas temperaturę.

INFORMACJA

Aby uniknąć włączanie urządzeń grzejących i wentylacji, klimatyzacji ustawiona temperatura

musi by większa niż łączna temperatura nieczułości.

Temp dead-band naciśnij przycisk aby wyświetlić wartości nieczułości temperatury w dzień i 

noc. Obie te wartości ustawiamy następująco:

1. Aby ustawić nieczułość chłodzenia naciśnij „Temp dead band”, kiedy na

wyświetlaczu pojawi się „COOL_C”, używamy strzałek aby ustawić interesującą nas

temperaturę.

2.  Aby ustawić nieczułość ogrzewania naciśnij „Temp dead band”, kiedy na

wyświetlaczu pojawi się „HEAT_C”, używamy strzałek aby ustawić interesującą nas

temperaturę.

3.

Humid setting można ustawić dwie wartości dzienną i nocną

1. Aby zmienić ustawienia dzienne naciśnij „Humid setting”. Na wyświetlaczu pojawi się

„day_rH”. Użyj strzałek aby zmienić wartość . Naciśnij „Enter” do zastosowania

zmian.

2. Aby zmienić ustawienia noc naciśnij „Humid setting” dwa razy. Na wyświetlaczu

pojawi się „nit_tH”. Użyj strzałek do zmiany wartości. Naciśnij „Enter” do

zaakceptowania zmian.

Humid mode  użyj przycisku do zmiany wilgotności na osuszanie i odwrotnie. Naciśnij 

„Humid mode” aby wyświetli aktualny tryb. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się 

„rH Incr” znaczy że urządzenie pracuje w trybie zawilgocenia, a jeśli „rHdEcr” 

to w trybie osuszania. Aby zmienić używamy strzałek po czym zmianę 

zatwierdzamy przyciskając „Enter”

Humid dead-band naciśnij „Humid dead-band” aby wyświetli aktualne ustawienia. Wartość 

zmieniaj strzałkami. Naciśnij „Enter” do zastosowania zmian.

CO2 PPM setting naciśnij przycisk aby wyświetli aktualne ustawienia poziomu PPM. Za pomocą

strzałek zmieniamy wartość. Naciśnij „Enter” do zastosowania zmian



CO2 OFF dead band naciśnij przycisk aby wyświetli aktualne ustawienia nieczułości PPM. 

Za pomocą strzałek zmieniamy wartość. Naciśnij „Enter” do zastosowania 

zmian

Temp & Humid lock użyj tej opcji do wyłączenia (Connect) lub rozdzielenia (SPLit) wilgotności

i temperatury. Naciśnij „Temp&humid lock” do wyświetlenia trybu pracy. 

Posługuj się strzałkami do zmiany ustawień. Naciśnij „Enter” do zastosowania

zmian.

1. Wybierając opcję COnnEct kiedy używasz wentylatorów wyłącznie do osuszania

pomieszczenia. Wentylator zostanie aktywowany gdy temperatura lub wilgotność

przekroczą pożądaną wartość.

2. Wybierając opcje SPLit kiedy używasz wiatraków, klimatyzacji aby osuszy

pomieszczenie. Każde urządzenie jest podłączone osobno. Urządzeni chłodzące

zostanie uruchomione kiedy temperatura w otoczeniu wzrośnie i kiedy osuszanie

załączy się kiedy wartość wilgotności przekroczy pożądany poziom

3. Wybierając opcję SPLit kiedy używasz klimatyzacji do chłodzenia lub urządzeń do

zawilgocenia otoczenia. Każde z urządzeń pracuje osobno. Urządzenie chłodzące

włączy się kiedy temperatura przekroczy pożądaną wartość a urządzenie do

zawilgocenia kiedy poziom spadnie poniżej pożądanego.

Temp & CO2 lock użyj tej opcji do wyłączenia (Connect) lub rozdzielenia (SPLit) temperatury

i CO2. Naciśnij „Temp&CO2 lock” do wyświetlenia trybu pracy. 

Posługuj się strzałkami do zmiany ustawień. Naciśnij „Enter” do zastosowania

zmian.

1. Wybierając opcję COnnEct kiedy używasz wentylatorów do ochłodzenia i kompresji

CO2.

Sterownik wyłączy CO2 kiedy wentylatory będą aktywne. Wentylatory wymienią

ciepłe i wilgotne powietrze na zimniejsze, suche kiedy urządzenie CO2 jest wyłączone

aby zapobiec nadmiernej utracie CO2

2. Wybierając opcje SPLit kiedy używasz „recyklingowych” wiatraków do schładzania i

kompresji CO2 w środowisku kiedy nie masz dostępu do świeżego powietrza. Pozwoli

to na włączeniu urządzeń w tym samym czasie

3. Wybierając opcję SPLit kiedy używasz wentylatorów (z zewnątrz na zewnątrz w

danym otoczeniu) do schłodzenia i generatora CO2 pozwoli to na generatorowi

operowaniem urządzeniami jednocześnie

4. Wybierając opcję COnnEct kiedy używasz wentylatorów do ochłodzenia i generatora

CO2.

Sterownik wyłączy CO2 kiedy wentylatory będą aktywne aby zmniejszyć ilość ciepła

potrzebną do wentylacji przez wentylator.



Min/Max Recall naciśnij aby wyświetlić zarejestrowaną minimalną i maksymalną 

temperaturę, wilgotność i poziom CO2. Każdorazowo naciśniety przycisk 

pokaże podane wartości.

Wartości ukazują się następująco:

1.Maksymalna temperatura

2. Minimalna temperatura

3. Maksymalna wilgotność

4. Minimalna wilgotność 

5. Maksymalne CO2

6. Minimalne CO2

Aby zresetować minimalne/maksymalne wartości kiedy na wyświetlaczu widzimy dane wartości

naciskamy i przyciskamy „Enter/Reset” przez 3 sekundy.

Tryb „Fuzzy Logic CO2”

Tryb ten pozwala użytkownikowi na bardziej precyzyjną kontrolą poziomu CO2 w danym środowisku.

„Fuzzy Logic” monitoruje spadek i wzrost poziomu CO2 i szybkie reagowanie aby wyłączyć lub włączyć

elektrozawór. Funkcja to może być użyta JEDYNIE z skompresowanym CO2

Tryb może być aktywowany lub dezaktywowany przez naciśnięciu „Enter/Reset” przez 5 sekund. Użyj

strzałek aby wybrać opcje generatora (gEnErAt)kiedy używasz generatora CO2 lub „Fuzzy logic”

(LogIcon) kiedy używasz skompresowanego CO2. Naciśnij „Eneter” do zastosowania zmian.

Aby zapobiec reduktorowi CO2 przed zamarznięciem lub nie zamknięciem podczas korzystania z

trybu „Fuzzy logic” zalecamy użyć regulator „Growop CO2” przeznaczony do pracy właśnie z takim

systemem.

INFORMACJA

Nie używaj trybu „Fuzzy logic” kiedy pracujesz na generatorze CO2!

Jak skalibrować PPM w czujniku CO2

1. Umieść czujnik na zewnątrz w zacienionym miejscu. Nie umieszczaj

w bezpośrednim kontakcie z promieniami słonecznymi. Trzymaj

z dala od ludzi, zwierząt i innych miejsc emitujących dwutlenek

węgla.

INFORMACJA

Jeśli kalibrujesz urządzenie w miejscu gdzie jest duże natężenie ruchu samochodowego lub w

miejscu zatłoczonym musisz lekko podwyższyć kalibrację o 400 – 475PPM



2. Podłącz kontroler aby się rozgrzał na minimum 30 minut. Dla

lepszego skalibrowania pozostaw go na godzinę lub dłużej.

3. Naciśnij „Calibate CO2 PPM” aby aktywować automatyczną

kalibrację. Nowy poziom CO2 zostanie wyświetlony (380PPM).

Użyj strzałek aby zmienić wartość kalibracji. 

4. Naciśnij „Enter” aby rozpocząć kalibrację na wyświetlaczu pojawi

się informacja „Co2_CAL”. Pozostaw urządzenie na około 10

min.

5. Kiedy kalibracja dobiegnie końca na wyświetlaczu pojawią się

podstawowe informacje. Umieść czujnik w wybranym przez

ciebie miejscu. Wszystkie inne funkcje pozostają nie zmienione

Opcjonalny     program PC  

DDAC-1 może być podłączony do komputera lub laptopa. Kiedy jest podłączony specjalnym

kablem USB (sprzedawany oddzielnie) oprogramowanie pokaże aktualny stan środowiska.

Użytkownik może monitorować i zapisywać dane z otoczenia, wyłączać i włączać wyjścia, a

nawet zmieniać ustawienia. Kiedy używasz drugiej części oprogramowania takie jak „Go To My

PCTM” użytkownik ma dostęp do DDAC-1 za pośrednictwem Internetu (zapytaj sprzedawcę o

więcej szczegółów).

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego kiedy chcę odczyta temperaturę jest tak wysoka?

Upewnij się czy sensor nie znajduję się dokładnie pod lampą lub nie jest wystawiony na działanie

promieni słonecznych

Czy potrzeba skalibrować czujnik wilgotności? 

Nie. Jak i czujnik temperatury jest cyfrowy i nie potrzebuje kalibracji.

Dlaczego na wyświetlaczu pojawia się informacja Err Sen?

Sonda nie jest prawidłowo podłączona lub wystąpił błąd. Sprawdź połączenie pomiędzy urządzeniem

a czujnikiem.

Co jeśli jedna z diod błędu jest zapalona?

Podążaj za instrukcjami zawartymi powyżej aby zdiagnozować problem.

Kiedy można stwierdzić czy odczyt CO2 jest dokładny?

Możesz sprawdzić czy poziom odczytu CO2 jest prawidłowy poprzez umieszczenie czujnika na

świeżym powietrzu. Poziom CO2 powinien wynosić około 380PPM.


