
Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS 5433 s³u¿y do prowadze-
nia pogodowej regulacji temperatury wody zasilaj¹cej w insta-
lacjach grzewczych z max. dwoma obwodami:
– regulacja wymiennika ciep³a lub kot³a po stronie pierwotnej

z uk³adem przygotowania c.w.u. bez podmieszania
pod³¹czonego po stronie wtórnej, w systemie zasobniko-
wym lub zasobnikowym z ³adowaniem.

– pogodowa regulacja c.o. i przygotowania c.w.u. z dwoma
zaworami pod³¹czonymi po stronie pierwotnej

Cechy charakterystyczne:
• bezpoœredni dostêp do trybów pracy i wa¿niejszych para-

metrów poszczególnych obwodów regulacji za pomoc¹
jednego pokrêt³a

• intuicyjny odczyt i wprowadzanie danych poprzez obrót po-
krêt³a i jego przyciœniêcie

• zegar roczny z max. trzema programami czasowymi i auto-
matycznym prze³¹czaniem czasu z letniego na zimowy
i odwrotnie; max. trzy czasy u¿ytkownia w ci¹gu doby (w in-
terwa³ach co 30 minut)

• czujnik temperatury w pomieszczeniu z mo¿liwoœci¹ zmiany
trybu pracy i nominalnej temperatury w pomieszczeniu

• zale¿na od zapotrzebowania regulacja wartoœci zadanej
dla uk³adów regulacji sygna³em napiêciowym 0 do 10 V:
obwód pierwotny reguluje max. temperaturê zasilania
z uwzglêdnieniem nastawionej nadwy¿ki temperatury

• mo¿liwoœæ wyboru charakterystyki na podstawie nachylenia
lub czterech punktów; p³ynne ograniczenie temperatury
powrotu

• optymalizacja: obliczanie optymalnych czasów za³¹czania
i wy³¹czania ogrzewania (z lub bez czujnika temperatury
w pomieszczeniu)

• mo¿liwoœæ konfiguracji systemu przep³ywowego za pomoc¹
w³¹cznika hydraulicznego

• wymiana danych konfiguracyjnych i parametryzacyjnych za
pomoc¹ modu³u pamiêci
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Karta katalogowa T 5433 PL

System automatyzacji TROVIS 5400

Cyfrowy regulator instalacji grzewczych
i ciep³owniczych TROVIS 5433

Zastosowanie
Pogodowa zoptymalizowana regulacja temperatury wody za-
silaj¹cej c.o. oraz sterowanie przygotowaniem c.w.u. w max.
2 obwodach.

Rys. 1 · Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych
TROVIS 5433
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Wejœcia i wyjœcia (rys. 2)
• 7 wejœæ czujników temperatury Pt 1000 lub PTC.
• 1 wejœcie 0...10 V i 1 wyjœcie 0...10 V do rejestracji i prze-

sy³ania zapotrzebowania i temperatury zewnêtrznej.
• Wyjœcia dwu- lub trzypunktowej regulacji obwodów regu-

lacji z algorytmem PI, system przep³ywowy konfigurowany
za pomoc¹ algorytmu regulacji PID.

Obs³uga
Wybór wskaŸnika instalacji umo¿liwia dostosowanie regulato-
ra TROVIS 5433 do konkretnej instalacji. Nale¿y j¹ wybraæ
zgodnie z opisem schematów w instrukcji obs³ugi. Wybór do-
datkowych czujników i/lub funkcji spoza podstawowej konfi-
guracji nastêpuje poprzez zdefiniowanie bloków funkcyjnych.

Dostêp do poszczególnych poziomów umo¿liwia przestawie-
nie prze³¹cznika na "COPA" i wprowadzenie kodu. Poziomy
konfiguracyjne dostêpne dla serwisantów w celu skonfigurowa-
nia bloków funkcyjnych przez serwisantów oznaczone s¹ jako
"CO", a poziomy parametryzacyjne jako "PA". Obs³uga ob-
wodów c.o. i c.w.u. jest bardzo przejrzysta.

Wprowadzanie i odczyt danych na regulatorze umo¿liwia po-
krêt³o, pe³ni¹ce równie¿ rolê przycisku. U³atwienie stanowi¹
symbole na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym. Za pomoc¹ po-
krête³ nastawiany jest tryb pracy i najwa¿niejsze parametry
poszczególnych obwodów (rys. 2).
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Rys. 1 · Po³o¿enia prze³åczników i ich znaczenie

Tryby pracy

Parametry

praca na podstawie programu czasowego

tryb dzienny (nominalny)

tryb nocny (zredukowany)
tylko przygotowanie c.w.u., obwód c.o.
wy³¹czony, aktywna tylko funkcja ochrony
przeciwmrozowej

tryb regulacji wy³¹czony, aktywna tylko
funkcja ochrony przeciwmrozowej

+
0
–

sterowanie rêczne:
zawór regulacyjny otwiera
zawór regulacyjny nie zmienia po³o¿enia
zawór regulacyjny zamyka
W³¹czenie pompy na poziomie "PU"
za pomoc¹ "przyciœniêcia i przekrêcenia"
pokrêt³a

zegar regulatora:
nastawa czasu i daty

czas u¿ytkowania c.o.

wartoœæ zadana dla trybu nocnego

wartoœæ zadana dla trybu dziennego

wartoœæ zadana dla c.w.u.

czas u¿ytkowania pompy cyrkulacyjnej
c.w.u.



Dane techniczne

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
Regulator sk³ada siê z obudowy, modu³u elektronicznego oraz
podstawki z listw¹ zaciskow¹. Do ka¿dego zacisku mo¿na
pod³¹czyæ 2 przewody o przekroju max. 1,5 mm2 . Przewody
do pod³¹czenia czujników nale¿y poprowadziæ osobno od
przewodów zasilaj¹cych. W razie monta¿u naœciennego pod-
stawkê nale¿y przykrêciæ do œciany. Po pod³¹czeniu przewo-
dów elektrycznych za³o¿yæ obudowê i przykrêciæ j¹ dwiema
œrubami. W wypadku zabudowy tablicowej regulator nale¿y
zamontowaæ w tablicy za pomoc¹ dwóch elementów mo-
cuj¹cych (w komplecie).

Tekst zamówienia
Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5433

Wyposa¿enie dodatkowe:
czujniki temperatury w pomieszczeniu
typ 5244 (czujnik PTC)
typ 5257-4 (czujnik Pt 1000)

modu³ pamieciowy 1400-7697

Wymiary w mm
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Wejœcia 7 czujników temperatury Pt 1000 lub PTC,
zacisk 14 alternatywnie dla termostatu zasobnika c.w.u.
1 czujnik wewnêtrzny/nadajnik zdalnego sterowania
1 sygna³ zapotrzebowania lub temperatury zewnêtrznej 0 do 10 V, Ri = 20 k�

(zapotrzebowanie: sygna³ 0 do 10 V odpowiada temperaturze zasilania 0 do 120°C)
(temperatura zewnêtrzna: sygna³ 0 do 10 V odpowiada temp. zewnêtrznej –40 do 50°C)

Wyjœcia* wyjœcie 3-/2-punktowe do zacisków 23/24:
obci¹¿enie 20 do 250 V AC, 0,5 A (wyjœcia triakowe z zabezpieczeniem warystorowym)

wyjœcie 3-/2-punktowe do zacisków 20/21:
obci¹¿enie 230 V AC, 2 A (wyjœcia przekaŸnikowe z zabezpieczeniem warystorowym)

3 wyjœcia dla pomp:
obci¹¿enie max. 230 V AC, 2 A (wyjœcia przekaŸnikowe z zabezpieczeniem warystorowym)

1 wyjœcie sygna³u zapotrzebowania/temp. zewnêtrznej 0 do 10 V, obci¹¿enie wtórne > 2 k�

Napiêcie robocze 230 V AC (+10%, –15%), 48 do 62 Hz, max. 3 VA

Temperatura otoczenia 0 do 50°C (praca), –10°C do 60°C (sk³adowanie i transport)

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza normalna, bez obroszenia

Stopieñ ochrony IP 40 zgodnie z EN 60529

Klasa ochrony I zgodnie z EN 50178

Stopieñ zanieczyszczenia 2 zgodnie z EN 50178

Kategoria przepiêciowa II zgodnie z EN 50178

Odpornoœæ na zak³ócenia zgodnie z EN 61000-6-1

Emisja zak³óceñ zgodnie z EN 61000-6-3

Ciê¿ar ok. 0,6 kg

* Instalacje z jednym obwodem regulacji wyposa¿one s¹ w max. 4 wyjœcia dla pomp.
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wymiary otworu w tablicy

138+1,0 x 92+0,8



Pod³¹czenie elektryczne
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Rys. 3 · Pod³¹czenie zacisków regulatora TROVIS 5433
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Pod³¹czenie zacisków dla schematu instalacji 1 do 4
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Pod³¹czenie zacisków dla schematu instalacji 5

AS czujnik temperatury zewnêtrznej
FDS prze³¹cznik ciœnieniowy
FG nadajnik zdalnego sterowania
RS czujnik temperatury w pomieszczeniu
RüS czujnik temperatury powrotu
RüS_TW czujnik temperatury powrotu c.w.u.
SS czujnik temperatury wody w zasobniku
VS czujnik temperatury zasilania

BA wyjœcie binarne
GND masa
HK obwód c.o.
LRK zasilanie si³ownika
PE przewód ochronny
SLP pompa ³aduj¹ca zasobnik c.w.u.
TLP pompa zasilaj¹ca wymiennik
TW przygotowanie c.w.u.
UA wyjœcie sygna³u zapotrzebowania/temperatury zewnêtrznej
UE wejœcie sygna³u zapotrzebowania/temperatury zewnêtrznej
UP pompa obiegowa
ZP pompa cyrkulacyjna

Zmiany techniczne zastrze¿one


