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OGÓLNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SZAFA KLIMATYCZNA 

 

ED718C ESD 

 

 

Przyjazne dla środowiska suche szafy klimatyczne do przechowywania urządzeń MSD z 

kontrolą wilgotności. 

 

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem. 
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INFORMACJA OGÓLNA 

 

Na panelu wyświetlacza cyfra w kolorze CZERWONYM oznacza temperaturę, a kolor ZIELONY 

oznacza wilgotność. Temperatura wewnątrz będzie o 1-3 stopnie wyższa niż temperatura 

otoczenia. 

 

INSTUKCJA INSTALACJI 

 

1. Umieść suchą szafę na równej i mocnej powierzchni. Obróć regulator do kalibracji.  

2. Dostosuj wysokość półki zgodnie z przechowywanymi towarami. Zapięcie półki należy 

umieścić zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 
Rys.1 Otwory na zatrzaski znajdują się w równych odstępach na listwie, 

aby podtrzymywać półkę na równej powierzchni. Można je regulować w górę lub w dół o 2,5 cm. 

 

3. Pozostaw co najmniej 5 cm odstępu tyłu szafy od ściany, aby zapewnić wentylację. 

4. Nie umieszczaj szafy w miejscach, w których występuje bezpośredni przepływ powietrza, 

na przykład przed klimatyzatorem lub gorącym obszarem. 

5. Nie wystawiaj szafy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

6. Nie umieszczaj szafy w miejscu, w którym występuje dym lub para. 

7. Podłącz kabel sygnałowy szeregowo zgodnie z numerem na wtyczce, a następnie włącz 

zasilanie. 

8. Wilgotność można ustawić, naciskając przycisk „w górę” i „w dół”, zgodnie z potrzebami. 
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9. Przy pierwszym zastosowaniu lub użyciu po długim okresie nieużywania, należy uruchomić 

pustą suchą szafę na ponad 12 godzin, aż wilgotność wewnątrz spadnie do rozsądnego 

niższego poziomu, zgodnie z typem modelu. 

10. Sucha szafa ma funkcję pamięci, aby zachować ostatnie ustawienie,  nie trzeba ponownie 

resetować docelowej wilgotności nawet po wyłączeniu zasilania. 

11. Nie przechowuj materiałów takich jak płyta pilśniowa, papier lub drewno itp., które 

zawierają dużą wilgotność, w suchej szafce. To opóźni proces usuwania wilgoci. 

12. Nie otwieraj drzwiczek zbyt często. Czasy otwarcia powinny być dobrze kontrolowane, a 

każde otwarcie lepiej zakończyć w 15 sekund. 

13. Jeśli nastąpi zwarcie należy wymienić bezpiecznik, aby ponownie uruchomić suchą szafę. 

Obudowa bezpiecznika znajduje się z tyłu modułu suszącego, jak pokazano na poniższym 

rysunku. Wewnątrz małej obudowy znajdują się dwa bezpieczniki, z których bezpiecznik 

wewnętrzny jest bezpiecznikiem roboczym, a bezpiecznik wyjściowy jest zapasowy. 

 

 (change the fuse) 

 

 Rys.2. Obudowa bezpiecznika  
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PANEL STEROWANIA 

 

 
Rys.3. Panel sterowania z przyciskami 

 

1. Opcje Panelu Sterowania 

• 2 diody LED dla temperatury T(℃) na CZERWONO, a wilgotności RH(%) na ZIELONO, 5 

przycisków do obsługi; 

• Przycisk URUCHOM (RUN) wskazuje normalną pracę, BŁĄD (ERROR) w przypadku 

nieprawidłowego działania. Poza tym BŁĄD (ERROR) zaświeci się raz po pomyślnym 

podłączeniu USB. 

• Strzałki GÓRA/DÓŁ (UP/DOWN) służą do zmniejszania lub zwiększania liczby. BS. jest 

dla funkcji cofania, ENTER dla potwierdzenia, a Fn dla zarządzania funkcjami. Po 

naciśnięciu Fn następuje przejście do trybu administratora. Znajduje się tam 11 

funkcji, naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądaną wartość i naciśnij 

ENTER, aby potwierdzić, a następnie naciśnij BS. powrót do stanu pracy. 

2. Uruchamianie 

• Diody LED zaświecą się 3 razy w celu samodzielnego sprawdzenia. 

• Po samokontroli pojawi się X-Y V*.*, z czego X oznacza suchą szafę (A-std szafa 

sucha, B-N2, C- szafka wielofunkcyjna, D- szafka do wykrywania tlenu) , Y oznacza 

tryb systemowy (tryb 1-std, tryb 2-USB, 3-tryb Bluetooth, 4-tryb sieciowy), V*.* 

oznacza wersję kontrolera. 

• Można zresetować automatycznie ustawioną wilgotność. Wartość w CZERWONYM 

kolorze jest wskaźnikiem wilgotności dolnej, a wartość w kolorze ZIELONYM pokazuje 

granicę wartości górnej. 
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3. Tryb administracyjny 

• Ustawienie docelowej wilgotności (dla modeli standardowych bez dodatkowych 

funkcji, takich jak ogrzewanie, alarmowanie, wykrywanie tlenu itp.) 01 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora i naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W 

DÓŁ, aby wybrać funkcję (01 dla ustawienia docelowej wilgotności) do zresetowania i 

ponownie naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić wartość docelową, a następnie 

naciśnij ENTER, aby potwierdzić, możesz zobaczyć SUC w NIEBIESKĄ kolumnę, a następnie 

naciśnij BS. powrót do stanu pracy. 

• Ustawienie docelowej dawki tlenu (dla suchej szafy z detekcją tlenu) 02 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora i naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W 

DÓŁ, aby wybrać funkcję (02 dla ustawienia szybkości tlenu) do resetowania i ponownie 

naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić wartość docelową, a następnie naciśnij 

ENTER, aby potwierdzić, możesz zobaczyć SUC w NIEBIESKĄ kolumnę, a następnie naciśnij 

BS. powrót do stanu pracy. 

• Resetowanie suszarki z alarmem wilgotności (dla modeli z systemem alarmowym) 03 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (03 dla ustawienia limitu wilgotności) do 

zresetowania i ponownie naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić wartość 

ograniczenia. Wartość migotania w kolorze CZERWONYM będzie dolną wartością graniczną, 

podczas gdy NIEBIESKA jest górną wartością graniczną. Po zakończeniu resetowania naciśnij 

ENTER, aby potwierdzić, zobaczysz SUC w NIEBIESKIEJ kolumnie, a następnie naciśnij BS. 

powrót do stanu pracy. 

W systemie jest domyślnie, że różnica między dolnym limitem, a górnym limitem wynosi 5% 

RH (5 punktów na rysunku nastawczym). Gdy ustawimy dolną wartość graniczną na 0, a 

górną na 100, system alarmowy zostanie anulowany. 

• Zerowanie czasu opóźnienia alarmu(dla suszarki z alarmem wilgotności) 04 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (04 dla ustawienia czasu opóźnienia alarmu) do 

zresetowania i ponownie naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić wartość 

docelową. Wartość migotania na NIEBIESKIM będzie dolną wartością graniczną, podczas 

gdy NIEBIESKA liczba będzie górną wartością graniczną. Zakres resetowania czasu wynosi 

0~99min. Po zakończeniu resetowania naciśnij ENTER, aby potwierdzić, zobaczysz SUC w 

NIEBIESKIEJ kolumnie, a następnie naciśnij BS. powrót do stanu pracy. 
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• Resetowanie przypomnienia o kalibracji 05 

Wszystkie modele CONCO będą dokładnie sprawdzane pod kątem wyników. Zwykle w ciągu 

pierwszych 3 lat po instalacji nie ma potrzeby kalibracji. Sugerujemy kalibrację raz w roku 

po pierwszych 3 latach pracy, zgodnie z przepisami ISO dotyczącymi czujników wilgotności i 

temperatury. Możesz zresetować system w celu powiadomienia o kalibracji, jak poniżej: 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (05 dla ustawienia daty wymaganej kalibracji) do 

zresetowania i ponownie naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić wartość 

docelową. Wartość w kolorze CZERWONYM będzie terminem płatności, podczas gdy 

NIEBIESKA będzie opcjami ON/OFF/Clr. Po zakończeniu resetowania naciśnij ENTER, aby 

potwierdzić, zobaczysz SUC w NIEBIESKIEJ kolumnie, a następnie naciśnij BS. powrót do 

stanu pracy. 

• Resetowanie temperatury docelowej dla suszarki z ogrzewaniem (dla modeli z 

ogrzewaniem) 06 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (06 dla ustawienia temperatury docelowej) do 

zresetowania i ponownie naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić wartość 

docelową. Wartość migotania w kolorze CZERWONYM będzie dolną wartością graniczną, 

podczas gdy NIEBIESKA jest górną wartością graniczną. Po zakończeniu resetowania naciśnij 

ENTER, aby potwierdzić, zobaczysz SUC w NIEBIESKIEJ kolumnie, a następnie naciśnij BS. 

powrót do stanu pracy. 

W systemie domyślnie różnica między dolnym a górnym limitem wynosi 5 ℃. Zakres 

resetowania temperatury wynosi RT ~ 40 ℃, od temperatury pokojowej do 40 ℃. 

• Resetowanie ograniczenia alarmu temperatury (dla suchej szafy z systemem 

alarmowania temperatury) 07 

    Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (07 dla ustawienia ograniczenia alarmu temperatury) 

do resetowania i ponownie naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić wartość 

docelową. Migocząca wartość na CZERWONYM kolorze będzie dolną wartością graniczną, 

podczas gdy ZIELONA cyfra będzie górną wartością graniczną. Po zakończeniu resetowania 

naciśnij ENTER, aby potwierdzić, zobaczysz SUC w NIEBIESKIEJ kolumnie, a następnie 

naciśnij BS. powrót do stanu pracy. 

Ograniczenie jest domyślnie ustawione na 0~40℃, a różnica między dolnym a górnym 

limitem powinna wynosić 5℃ podczas resetowania. Zakres resetowania temperatury 

wynosi -20 ~ 70 ℃. 
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• Kasowanie czasu opóźnienia dla suszarki z alarmem temperatury (dla suszarki z 

systemem alarmowym) 08 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (07 do ustawiania czasu opóźnienia alarmu 

temperatury) do zresetowania. Migająca wartość w kolorze ZIELONYM będzie aktualnym 

czasem opóźnienia alarmu temperatury. Możesz ponownie nacisnąć strzałkę W GÓRĘ lub 

W DÓŁ, aby ustawić wartość docelową. Po zakończeniu resetowania naciśnij ENTER, aby 

potwierdzić, możesz zobaczyć SUC w ZIELONEJ kolumnie, a następnie naciśnij BS. powrót do 

stanu pracy. Zakres może być regulowany w zakresie 0~99min. 

• Tryb uśpienia centrali 09 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (09 dla ustawienia trybu uśpienia) do resetowania i 

naciśnij ENTER, aby przejść do trybu uśpienia, zobaczysz, że wszystkie światła są wyłączone. 

Jeśli chcesz, aby system powrócił do normalnego wyświetlania, ponownie wykonaj 

czynności opisane powyżej. 

• Ponowne uruchomienie systemu 10 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (10 dla ustawienia trybu ponownego uruchomienia) 

do resetowania i naciśnij ENTER, aby ponownie uruchomić system. 

• Czas interwału resetowania dla rejestracji danych (dla suchej szafy z systemem 

rejestracji danych) 11 

Możesz zresetować interwał czasu w systemie, aby rejestrować dane robocze szafki, które 

można odczytać lub zapisać przez USB lub Bluetooth lub sieć, połączoną z komputerem lub 

smartfonem. 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (11 dla ustawienia czasu interwału rejestracji danych) 

do resetowania i naciśnij ENTER, aby przejść do trybu ustawienia czasu interwału. Migająca 

ZIELONA cyfra będzie aktualnym czasem interwału rejestrowania danych. Możesz ponownie 

nacisnąć strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić wartość docelową. Po zakończeniu 

resetowania naciśnij ENTER, aby potwierdzić, możesz zobaczyć SUC w ZIELONEJ kolumnie. 

Możesz też nacisnąć BS. powrót do stanu pracy, aby zachować starą wartość. Możliwy do 

zresetowania przedział czasu to 1~60min, z domyślnym zapisem jednego punktu co 3min. 
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• Połączenie Bluetooth (dla suchej szafy z Bluetooth) 12 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (12 do ustawienia połączenia Bluetooth) do 

resetowania i naciśnij ENTER, aby ustawić połączenie. CZERWONA cyfra wyświetli bLE, a 

ZIELONA pokaże odliczanie 30 sekund, w ciągu których należy zakończyć połączenie 

Bluetooth. Po połączeniu możesz nacisnąć ENTER, aby go zatrzymać i wrócić do stanu 

roboczego. 

• Resetowanie sieci (dla suszarek sieciowych) 13 

Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu administratora, a następnie naciśnij strzałkę W 

GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać funkcję (13 do ustawienia sieci) do resetowania i naciśnij 

ENTER, aby przejść do trybu ustawień sieci. 

Jeśli masz model z innymi opcjami, skontaktuj się z naszym serwisem w celu uzyskania instrukcji. 

1. Każdorazowe otwarcie drzwi powinno być jak najszybsze, lepiej kontrolowane w 15 

sekund, aby zminimalizować wzrost wilgotności. 

2. Jeśli to możliwe, należy nie odłączać szafy od zasilania, aby utrzymać ją w dobrym stanie 

roboczym. 

3. Gdy towary są przechowywane w szafie, wilgotność w szafie wzrośnie z powodu wilgoci 

zawartej w towarach. Osuszanie może zająć od 1 do 2 dni. W przypadku towarów, takich jak 

papier pakowy lub tkaniny o dużej wilgotności, osuszenie do normalnego poziomu 

wilgotności może zająć więcej niż 2 dni. 

4. Sucha szafka ma funkcję pamięci, więc nie trzeba ponownie ustawiać wilgotności po 

ostatnim ustawieniu, nawet po wyłączeniu zasilania. 

5. Błąd wartości wilgotności wynosi ± 3% RH, a błąd temperatury wynosi około ± 2 ℃. 

6. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych z tyłu szafy klimatycznej. 

7. Jeśli zasilanie zostało wyłączone przez 24 godziny, sugerujemy wyjęcie towarów z suchej 

szafy. 

8. Należy zadbać o dobre podłączenie linii elektrycznych, aby zapewnić uziemienie statyczne. 

9. To normalne, że temperatura powierzchni szafy nieco wzrośnie, gdy suche jednostki będą 

poddawane procesowi usuwania wilgoci. 

10. Jeśli wilgotność nie spadnie, wyłącz zasilanie i uruchom je ponownie na ponad 12 godzin, 

aż sucha szafka zacznie działać normalnie. 

11. Uwaga: Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez elementy powodujące korozję, płyny 

lub cząstki nie są objęte bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. 
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Rys.4.Szafa klimatyczna ED320 

 

Rys.5. Układ kabli z tyłu szafy (przykład COP-1436EC/EU) 
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INSTRUKCJA SPECJALNA DO SZAFY N2 (typ E) 

 

 
Rys.6. Szafa klimatyczna N2 (typ E) 

 

 

 

 



str. 11 
 

1. Przed użyciem upewnij się, że zasilacz jest przystosowany. Normalnie zasilanie to 

110V/50Hz, ale niektóre obszary są inne. 

2. Podłączając do rury N2 na wlocie przepływomierza, ciśnienie wlotowe powinno być 

kontrolowane w zakresie 0,2~0,7Mpa. Szybkość strumienia można regulować w zakresie 

0~25L/M lub 0~60L/M lub 0~300L/M, w zależności od typu przepływomierza. 

Odpowiednia prędkość przepływu wynosi około 10-25 l/m, jeśli nie jest dostosowana. 

3. Aby ustawić docelową wilgotność w okresie pracy najlepiej wyłączyć przepływomierz 

przed otwarciem drzwi, a następnie ponownie otworzyć przepływomierz po zamknięciu 

drzwi i wyregulować strumień w celu zaoszczędzenia N2。 

4. Gdy wilgotność jest o 0,5% RH wyższa niż ustawiona wilgotność (przy ustawieniu w 

zakresie 1 ~ 3% RH), zawór elektromagnetyczny otworzy się automatycznie aby ponownie 

uruchomić nadmuch powietrza. Zawór otworzy się automatycznie, gdy wilgotność będzie 

o 1,5% RH wyższa niż ustawiona wartość docelowa (w zakresie 3 ~ 10% RH), a 2% RH 

wyższa do otwarcia, jeśli ustawiona wartość przekracza 10% RH. Można zobaczyć 

unoszącą się kulę pływaka i szafę, która ma zostać wypełniona N2. Jeśli widać, że kula 

pływaka się nie porusza, sprawdź, czy nie doszło do wycieku gazu na złączach. 

5. Czas automatycznego działania zaworu elektromagnetycznego wynosi około pół 

minuty. 

6. N2 powinien być czysty i nie zawierać zbyt wielu zanieczyszczeń, takich jak olej lub 

granulowane ciało stałe, które uszkodzą zawór elektromagnetyczny. 

7. Jeśli okaże się, że szafa działa nieprawidłowo, najpierw wyłącz zasilanie. Następnie 

uruchom ponownie po upływie pół minuty i ponownie dostosuj ustawienie wilgotności. 

 

• Punkty informacyjne dotyczące konserwacji  

1. Czy szafa jest prawidłowo podłączona? Czy zasilanie jest wyłączone? Czy bezpiecznik jest 

zepsuty? 

2. Czy ustawienie wilgotności jest prawidłowe?  

3. Czy uruchamiając pustą szafę po raz pierwszy lub nie używając jej przez dłuższy czas, 

została ona włączona i pozostawiona do pracy przez co najmniej 12 godzin?  

4. Jeśli przechowywane są materiały o dużej wilgotności, takie jak stosy papieru, proces 

osuszania może zająć kilka dni.  

5. W przypadku, gdy po sprawdzeniu powyżej sucha szafa nie działa, prosimy o kontakt bez 

wahania. 
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ZAKRES ZASTOSOWANIA 

• Wilgotność referencyjna i przechowywanie towarów 
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA ODPOWIEDNIE PRZEDMIOTY DO PRZECHOWYWANIA 

A/60~50％RH Obrazy, antyki, papierowe pieniądze, stare książki, papier faksowy, papier do kopiowania 

itp. 

A/50~30％RH Kamery, CD, LD, rysunek techniczny, kamery wideo, obiektywy, mikroskopy, endoskopy, 

lornetki, taśmy magnetyczne, dyski, płyty, filmy, negatywy, filmy pozytywowe, instrumenty 

muzyczne, znaczki, futra, materiały lecznicze , herbata, kawa, papierosy, galanteria skórzana 

itp. 

A/30~20％RH Precyzyjne matryce, przyrządy pomiarowe, wszystkie części elektroniczne do 

przechowywania w ciągu 45 dni, zwykła płytka drukowana, luminofor, proszki metaliczne, 

półprzewodniki, materiały medyczne itp. 

B/20~10%RH Precyzyjne części elektroniczne do przechowywania w ciągu 90 dni, IC, BGA, specjalne 

chemikalia, bezołowiowe PCB, pary fotograficzne, XTL, SCR, specjalne próbki, narzędzia 

pomiarowe, nasiona, pyłki, sadzonki itp. 

C/10~1%RH Materiały, które są zwykle wrażliwe na wilgoć, np. precyzyjne układy scalone, BGA, artykuły 

ze srebra, artykuły z miedzi itp. 

U/5~1%RH Urządzenie wyjątkowo wrażliwe na wilgoć z materiałami, które mogą ulec utlenieniu, takie 

jak srebro, mosiądz, brąz, wolfram itp., a stan azotu jest najczęściej zalecany. 
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