
Bazénová øídicí jednotka SRJ20

Popis ovládacích prvkù

Funkèní tlaèítka
Tlaèítka pøièítání a odeèítání
Nastavení datumu a èasu
Programování
Zpìtné prohlížení údajù
Zápis dat

B teplota bazénu

Konektor pro pøipojení antény(viz str.4)

den, HOD, minuty

Funkce LED:
Napájení - indikace 230VAC
Re-5 - zapnutí funkce høibu (vodní atrakce) 
Úprava vody - zapnutí úpravy vody bazénu
Filtrace  - indikuje zapnutí motoru od filtrace
Svìtlo 1 - indikuje zapnutí prvního svìtla

  
Svìtlo 2 - indikuje zapnutí druhého svìtla
Svìtlo 3 - indikuje zapnutí tøetího svìtla

Funkce SRJ20:
- ovládání høibu dálkovým ovladaèem (DO) nebo manuálnì
- ovládání filtrace bazénu v závislosti na teplotì vody, èasovì, manuálnì nebo DO
- ovládání elektrolýzy pro úpravu vody bazénu
- ovládání až tøí okruhù osvìtlení pomocí DO nebo manuálnì tlaèítky na klávesnici

SRJ20 je schopna øídit níže uvedené funkce bazénu. V tomto zapojení zastupuje 
nìkolik pøístrojù najednou (èasový spínaè, bezdrátové ovládání, teplomìr, spínaè pro
osvìtlení). Podsvìtlený 32 znakový alfanumerický displej (LCD) dokonale komunikuje 
s obsluhou. Systém otázek a následných odpovìdí umožòuje jednoduchost pøi 
programování.
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Použité zkratky:
DO - dálkový ovladaè
LCD - displej
Re - výstup relé
Fz - filtrace zapnuta
Fv - filtrace vypnuta

Verze: 10.01
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Napájení Høib Elektrolýza



Filtrace bazénu
Dva zpùsoby ovládání filtrace:

1. Èasovì  
pøi programování urèíme ve dvanácti èasových pásmech, kdy má filtrace probíhat.

2. Podle teploty vody  

2 hod

20°C

30°C

12 hod

Délka bìhu filtrace
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Popis jednotlivých funkcí

24:00 hod12:00 hod0:00 hod

Doba bìhu filtrace

6 hod

Doba bìhu
filtrace

Ovládání høibu (Re-5)
 

Ovládání osvìtlení

pro úspìšné likvidování nežádoucích bakterií a vodních øas je zapotøebí zapínat elektrolýzu pro 
úpravu vody v bazénu. SRJ20 tuto funkci øídí automaticky podle filtrace. Pokud je automaticky 
zapnutá filtrace (èasovì/ podle teploty vody) je zároveò zapnutá elektrolýza. Jestliže je však filtrace
vypnutá a následnì zapnutá krátkodobì (napø.z dùvodu èištìní pískového filtru) je elektrolýza 
vypnutá do doby, kdy se fitrace vrátí do automatického chodu.

Úprava vody v bazénu- elektrolýza

systém je schopen ovládat rùzné druhy vodních atrakcí (vodní høib, chrlièe vody, protiproud ...).
Pomocí DO nebo manuálnì tlaèítky na klávesnici SRJ20 je možné høib zapnout nebo vypnout.

SRJ20 dokáže ovládat až 3 okruhy osvìtlení pomocí DO nebo manuálnì tlaèítky klávesnice. Po 
nakódování (viz str.3) této funkce na jedno tlaèítko DO je tak možné postupnì zapínat všechny okruhy 
osvìtlení a následnì je i vypnout. Jestliže je DO z jakéhokoli dùvodu nefunkèní (ztráta, vybité baterie...) 
mùžeme osvìtlení ovládat pøímo z klávesnice (viz str.4).

Filtraci lze kdykoliv zapnout nebo vypnout pomocí tlaèítek                   , napøíklad z dùvodu èištìní 
pískového filtru. K zapnutí (vypnutí) dojde na maximální dobu 30 minut. Po této dobì dojde k pøepnutí do 
AUT režimu. Zbývající èas do vypnutí je indikován na LCD (Fz- 30 filtrace bude zapnuta následujících 30 
min., Fv-30 filtrace bude vypnuta následujících 30 min ).         

Okamžik zapnutí filtrace - èasový støed délky bìhu filtrace je urèen na 14:00 hod. Pø: pokud má být 
filtrace zapnuta na dobu 6 hod. Bude automaticky zapnuta v 11:00 hod a vypnuta v 17:00 hod.  

tento unikátní zpùsob umožòuje optimalizovat chod èerpadla filtrace podle aktuální teploty vody, èímž  
dochází k znaèným úsporám energie potøebné k chodu èerpadla. Pøi programování zadáme 
požadovanou dobu filtrace napø.pøi 20°C na 2 hodiny, pøi 30°C na 12 hodin. Øídící jednotka proloží tyto 
dva body pøímkou a podle dané teploty je motor filtrace na urèitou dobu zapnutý. Dochází  tak
k optimalizování doby bìhu motoru filtrace. 

2



Zadání aktuálního data a èasu
Zmáèkneme tl.        na LCD se zobrazí údaje o dnu a èase.Údaj, který 
bliká se mìní tl.             , po nastavení každého údaje zmáèkneme tl.         .
Po nastavení všech údajù stiskneme 2x tl.        pro návrat do základ.režimu.  

Zadání doby filtrace pøi 
nižší teplotì (20°C - 2 hod).

Zadání doby filtrace pøi 
vyšší teplotì (30°C - 12 hod)

Pokud  zvolíme volbu podle èasu, mùžeme naprogramovat 
až dvanáct èasových intervalù na den 

(min.programovací interval je 10 minut).

Prog.

Ukonèení programování
Po naprogramování pøejdeme do AUTOMATICKÉHO provozu zmáèknutím tl.          .
nebo v pøípadì, že cca 20 s nezmáèkneme žádné tlaèítko. 

Stiskneme tl.       Na LCD se objeví nápis “Kod pro zapnutí filtrace”, vyšleme 
signál  tlaèítkem 1 na dálkovém ovladaèi (DO). LCD zobrazí informaci
 “ Ulozeno, pokracuj tlacítkem zapis”, potvrdíme tl.        . Tím jsme pøiøadili 
funkci zapnínání filtrace prvnímu tlaèítku DO. Pro další funkce použijeme 
vždy jiné tlaèítko na DO.

Funkci vypnutí f i l t race 
pøiøadíme druhému tlaèítku 
DO, znovu potvrdíme         .

Po nastavení kódu høibu se na LCD objeví údaj poètu svìtel. 
Tl.               urèíme poèet svìtel, které chceme ovládat (max.3), potvrdíme 
tl.         . Po zadání poètu svìtel se na LCD se zobrazí pokyn pro zadání kódu 
pro pøepínání (zapnutí/vypnutí) svìtel. Této funkci pøiøadíme ètvrté tlaèítko 
DO a potvrdíme tl.         .

Tímto zpùsobem jsme každému tlaèítku DO pøiøadili urèitou funkci. V praxi 
to znamená, že pomocí DO mùžeme zapínat/ vypínat filtraci, høib i svìtla.

Zápis

Nastavení filtrace bazénu : zvolíme, zda požadujeme øídit filtraci bazénu podle teploty vody 
nebo podle daného èasu.

Postup pøi programování SRJ20

Nastavení kódù pro ovládání pomocí DO 

Prog.

Prog.

Zápis

Zápis

Funkci zap./vyp. hø ibu 
pøiøadíme tøetímu tlaèítku 
DO, znovu potvrdíme         .Zápis

Zápis

Zápis

Upozornìní: Spojení mezi SRJ20 a DO je zabezpeèeno kódovaným 
radiovým signálem na 433,92MHz.
Dosah soustavy mùže být ovlivnìn elektromagnetickým rušením. SRJ20 
ani DO neumís�ujte v blízkosti silových vodièù a velkých kovových 
pøedmìtù.
SRJ20 je urèena do vnitøních prostor!

Vypnutí
 filtrace

Zapnutí
 filtrace

Zapnutí
a vypnutí

 høibu Ovládání
 svìtel
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Funkce tl. LISTLIST

Zpìtné prohlížení údajù pokud stiskneme tl.       na LCD se zobrazí 
informativní údaj o výrobci a verzi programu. Dalším stisknutím se 
dostáváme k údaji o dobì, ve které bude probíhat filtrace bazénu.
(Pozn.: tento údaj se zobrazí v tom pøípadì, pokud máme zadanou filtraci 
podle teploty). Po dalším stisku tl.       máme možnost zjistit zda jsou 
pøipojené spotøebièe (høib, svìtla) zapnuty nebo vypnuty.

Manuální ovládání funkce høibu a svìtel v pøípadì, že dojde 
k poškození nebo ztrátì DO, mùžeme funkce høibu a svìtel ovládat manuálnì 
z klávesnice SRJ20.
Tl.        najdeme údaj o stavu svìtel (napø. Svetlo 2 vypnuto) a tl.             
zmìníme stav na zapnuto.
Stejným zpùsobem lze zapínat a vypínat funkci høibu.

LISTLIST

LISTLIST

LISTLIST

Chybová hlášení
V pøípadì, že zadáme filtraci podle teploty a nemáme pøipojené èidlo na 
mìøení teploty vody v bazénu objeví se na LCD toto chybové hlášení. 
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Technické parametry

Napájení                      230 V/ 50 Hz                
Pracovní frekvence      433,92 MHz
Dosah                          až 30 m
Krytí                             IP 20
CT01-10k (tepl. èidlo)  NTC 10k/25C               
Výstupy:
Relé 1,2,3                    5 A, 250 V/ AC
Relé 4,5                       5 A, 250 V/ AC
                                    5 A, 30 V/ DC
Relé 7                        16 A, 250 V/ AC

DO (klíèenka)SRJ20
Napájení                  2x1.5V, typ GP394
Frekvence                433,92 MHz
Vf výkon                   < 10 mW
Krytí                         IP 44
Životnost baterií       až 2 roky
Pracovní teploty       0°C až +50°C

Anténa:
Souèástí dodávky je anténa, která musí být pøipojena do pøíslušného konektoru 
(viz str.1). Anténa zajistí spolehlivý dosah pøi dálkovém ovládání klíèenkou.
Pokud by dosah nebyl vyhovující, lze do konektoru pøipojit externí anténu na 
433,92MHz (aktuálnì na www.elbock.cz) s vyšší citlivostí.
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