
AutomatizaŁní systØm TROVIS
5400
RegulÆror dÆlkovØho vytÆpìní
TROVIS 5475

Dvou a tłíbodový regulÆtor pro montÆ� na stìnu a pro
panelovØ zabudovÆní. (Płední rÆm 144 mm x 96 mm)

Pou�ití

Optimalizující, ekvitermnì łízenÆ regulace płívodu
vytÆpìní a regulace teploty teplØ vody se dvìma
regulaŁními okruhy - regulÆtorem dÆlkovØho topení
s pohyblivou hranicí zpÆteŁky.

Ekvitermnì łízenÆ regulace topení zaruŁuje stejnomìrnou
pokojovou teplotu a płíznivØ vyu�ití energie. RegulÆtor TROVIS
5475 s napojením na pokojovou teplotu zvolí nejpłíznivìj�í
charakteristiku bez potłeby ruŁního nastavení. Kromì toho płís-
troj mø�e topení periodicky pou�ívaných budov optimalizovat.
MÆ zabudovaný algorismus vyhodnocující nejpłíznivìj�í Ła-
sový okam�ik zapnutí a vypnutí.
Dal�í vlastnosti:

• VolitelnÆ płíprava teplØ vody z primÆrního okruhu s
tłíbodovým výstupem nebo ze sekundÆrního okruhu
(płednostní zapojení).

• Tłi binÆrní výstupy pro łízení obìhovØho Łerpadla topení,
akumulaŁním napÆjecím Łerpadlem a cirkulaŁním Łer-
padlem.

• Vstupy pro max. 7PTC nebo Pt100 Łidlo, płíp.7NTC
Łidlo.

• Venkovní teplota napojitelnÆ takØ jako proudový vstupní
signÆl 4(0)...20 mA.

• ¨idlo zÆsobníku nahraditelnØ termostatem zÆsobníku.
• PohyblivØ omezení teploty zpÆteŁky v zÆvislosti na

venkovní teplotì.
• MaximÆlní nebo minimÆlní omezení prøtoku.
• Teplota płívodu - nastavitelnØ minimÆlní a maximÆlní

omezení.
• RoŁní hodiny s 3 Łasovými programy a automatickým let-

ním/zimním płepojením.
• Na płÆní napojení dÆlkovØ obsluhy pro korekci pokojovØ

teploty, volby druhu provozu.
• JednoduchÆ zadÆvÆní dat a dotazø pouze se 3 tlaŁítky,

podpołenØ zobrazením symbolø na LC - displeji.
• Konfigurace a parametrizovÆní na PC s programem

Editor 5475, płenos dat pomocí pamì�ovØho modulu.

Provedení
TROVIS 5475 (obr.1) - Dvou a tłíbodový regulÆtor pro elek-
trickØ regulaŁní płístroje v załízeních dÆlkovØho vytÆpìní.

3

4 2

1

1998 - DLOUHÝ I.T.A.

Typový list T 5475 CZ

5

Obr. 1- RegulÆtor dÆlkovØho topení TROVIS 5475

Obr. 2
1 Displej LC 4 OvlÆdaŁ �ÆdanØ hodnoty
2 Obslu�nÆ tlaŁítka 5 PłípojnÆ zdíłka pro modul pamìti
3 Provozní spínaŁ



Vstupy: PTC-nebo Pt100-Łidla, płíp.NTC Łidla pro teplotu
płívodu, pokojovou, venkovní, zpìtnou a teplotu teplØ vody.
Vstup pro dÆlkovou obsluhu pro opravu pokojovØ teploty a pro
volbu druhu provozu.
Výstupy: Dva tłíbodovØ výstupy pro elektrickØ regulaŁní
płístroje pro topný okruh a okruh teplØ vody. BinÆrní výstupy
pro łízení obìhovØho Łerpadla topení a akumulaŁního
napÆjecího Łerpadla.PomocnÆ energie: 230 V, 50Hz.

FunkŁní princip (obr.3)

Ústłední zpracovÆní signÆlu v regulaŁní stanici topení se
provÆdí pomocí mikroovlÆdaŁe. Tento stavební kÆmen vedle
mikroprocesoru obsahuje je�tì dal�í prvky pro (analo-
gový/digitÆlní) konverzi.
Hodnoty płívodu, pokojovØ, venkovní, zpìtnØ teploty atd. jsou
płivÆdìny k mikroovlÆdaŁi płes vstupní jednotky (1). Podle nas-
tavení �Ædaných hodnot vytvÆłí ovlÆdaŁ regulaŁní signÆl, který
se výstupní jednotkou (4) płemìní na tłíbodový signÆl. Płi
shodì zadaných �Ædaných a skuteŁných hodnot zøstÆvají relØ
výstupní jednotky v klidovØm stavu. Kdy� se zmìní hodnoty na-
pojených teplotních Łidel, płijme regulaŁní odchylka xw
pozitivní nebo negativní hodnotu. Kdy� tato płekroŁí mrtvou
zónu, mikroovladaŁ se propojí. Ten łídí płi napojení tłíbo-
dovØho regulaŁního płístroje relØ výstupní jednotky (4), kterØ
zpøsobí (+) chod vpravo nebo vlevo (-) servomotoru. RegulÆtor
mÆ płi napojení na servopohony s płestavovacím Łasem od
15 do 240 s nastavenØ parametry odpovídající PI-
charakteristice.
DodateŁnì spínÆ regulÆtor obìhovØ Łerpadlo topení, Łerpadlo
napÆjecí zÆsobník a cirkulaŁní Łerpadlo. ZÆkladní płizpøso-
bení regulaŁního a łídícího programu na po�adavky załízení
se dìje zadÆním charakteristiky załízení odpovídající zÆk-
ladním schØmatøm załízení, popsaným v NÆvodu pro montÆ�
a obsluhu. Na vstup ŁítaŁe impulsø nebo proudu mø�e být napo-
jen signÆl mìłiŁe tepla œmìrný k prøtoku. To umo�òuje
omezení maximÆlního nebo minimÆlního prøtoku.

Adaptace charakteristiky topení regulÆtorø

U tohoto regulÆtoru mø�e být charakteristika topení automa-
ticky płizpøsobena, pokud je Łidlo pokojovØ teploty . Mikroov-
lÆdaŁ automaticky zji��uje płiłazení teploty płívodu a venkovní
teploty v zÆvislosti na pokojovØ teplotì. Hodnoty teploty płívodu
mohou být omezeny min.-max.

ManuÆlní nastavení charakteristiky (obr. 3 a 4)
Charakteristika mø�e být nastavena takØ ruŁnì. Płitom je tłeba
nejdłíve provØst płiłazení teploty płívodu a venkovní teploty
zavedením hodnoty stoupÆní (viz obr. 3). NÆsleduje zadÆní
mezních hodnot pro maximÆlní a minimÆlní teplotu płívodu.
Kdy� je to nutnØ, mø�e být charakteristika je�tì paralelnì
posunuta. Płitom zøstÆvají zachovÆny mezní hodnoty pro
teplotu płívodu.
Charakteristika teploty zpÆteŁky (obr. 4) je rovnì� urŁena
zadÆním hodnoty stoupÆní maximÆlního a minimÆlního
omezení a eventuelnì paralelního posunutí.

Optimalizace Łasø zapínÆní a vypínÆní (obr. 4)
RegulaŁní stanice je vybavena programem pro optimalizaci
zapínacích a vypínacích Łasø topnØho załízení periodicky
pou�ívaných budov.

Obr. 3 - Obraz pøsobení digitÆlní regulaŁní stanice
1 MìniŁ pro analogovØ 5 Pamì� programu a dat

vstupní signÆly 6 KlÆvesnice a indikaŁní
2 BinÆrní vstupní jednotka jednotka
3 Výstupní jednotka pro 2 7 ¨asový spínaŁ

nebo 3 bodovØ signÆly 8 NapÆjení napìtí
4 Výstupní jednotka s binÆrním

łídícím signÆlem
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Obr. 4 - Oprava charaktekteristiky topení

Obr. 5 - Ekvitermnì łízenÆ regulace teploty płívodu
s pohyblivým omezením teploty zpÆteŁky



Spotłeba energie zÆvisí płitom na trvÆní płívodu energie,
rozdílu mezi pokojovou a venkovní teplotou, charakteristice bu-
dovy a vlastnostech vytÆpìní budovy. RegulÆtor z ŁasovØho
prøbìhu pokojovØ a venkovní teploty zjistí charakteristiku bu-
dovy a dynamickØ chovÆní topnØho załízení. Z tìchto dat se vy-
poŁítÆ nejpozdìji mo�ný Łasový okam�ik zapnutí TE, aby se
dosÆhla minimÆlní spotłeba energie.
V płestÆvkÆch provozu regulÆtor kontroluje załízení a zapínÆ
krÆtkodobì topení, kdy� podpørnÆ teplota tst płekroŁí spodní
limit (klidový provoz).

Obsluha (obr. 1)

Stisknutím tlaŁítka fi płełazovÆní se dostanete do paramet-
rickØ œrovnì. NÆslednì souŁasným stisknutím tlaŁítek ↓ a ↑ se
dojde do konfiguraŁní œrovnì. Zde se nejprve nastaví vstup uka-
zatele załízení. Ten se zjistí v NÆvodu pro zabudovÆní
a obsluhu dokumentovaných zÆkladních schØmat załízení. Tím
je konfigurace regulÆtoru identickÆ s dokumentovanou.
Volba dodatkových funkcí, nikoliv v zÆkladní konfiguraci
obsa�ených, se provÆdí nÆslednì. Pro ochranu proti neoprÆv-
nìnØ zmìnì parametrø pro teplotu zpÆteŁky a prøtok je zaji�tìn
�ifrovaným Łíslem.
V parametrickØ œrovni jsou zadÆna v�echna data, jako reÆlný
Łas, datum, charakteristika, �ÆdanØ hodnoty, jmenovitØ pro-
vozní Łasy. Vlo�ení dat a dotazovÆní dat se zobrazením sym-
bolu na LC - displeji. Stisknutím standartního tlaŁítka fi‹ jsou
ve�kerÆ parametrickÆ data obnovena.
SpínaŁ s pìti polohami spínÆní (4) slou�í pro opravu �ÆdanØ
hodnoty. S provozním spínaŁem (3) se volí druh provozu
a provÆdí se płepnutí na manuÆlní provoz regulaŁního płí-
stroje.

Topný
okruh

¨asovì zÆvislý okruh s płepínÆním mezi jmenovitým
a omezeným nebo zastavov. provozem

Jmenovitý provoz

Omezený nebo zastavovací provoz

Okruh tepl. vody:

¨asovì zÆvislý provoz s vypnutím okruhu teplØ vody

Jmenovitý provoz
topný okruh vypnout

ManuÆlní provoz:
+ RegulaŁní ventil otevłen 
0 RegulaŁní ventil stojí
- RegulaŁní ventil uzavłen 

Popis k obrÆzku 4 a 7

TAH,TEH okam�ik płepojení bez optim. programu

TA, TE okam�ik vypnutí a zapnutí s optim. programem

trs �ÆdanÆ hodnota pokojovØ teploty

tst podpørnÆ teplota

Obr. 6

Obr. 7

- - - bez optimalizaŁního programu
s optimalizaŁním programem

Obr. 6 a 7
Prøbìh teploty u topných regulÆtorø s a bez
optimalizaŁního programu
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ElektrickÆ płípojka a montÆ�

RegulÆtor sestÆvÆ z pouzdra regulÆtoru s elektronikou
a oddìlenØ svìrnØ ŁÆsti pro elektrický płípoj. Na ka�dØ svorce
mohou být płipojeny 2 �íly s max. 1,5 mm2. PłípojnÆ vedení
Łidel je tłeba ulo�it oddìlenì od vedení vstupních relØ. MontÆ�
na stìnu se provÆdí na�roubovÆním svìrnØ ŁÆsti na stìnu. Po
elektrickØm płipojení se pouzdro regulÆtoru zasune a zajistí se
svìrnÆ ŁÆst �roubem. Płi panelovØm zabudovÆní slou�í
k upevnìní płístroje pomocí �roubovÆku dvì vysunutØ płílo�ky .

UspołÆdÆní płipojení płi volbì � charakteristiky załízení 2"

UpołÆdÆní płipojení płi volbì �charakteristiky 5"

Objednací text

RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní TROVIS 5475

Zmìny provedení a rozmìrø vyhrazeny.

144 102

20

96

Míry v mm

TechnickÆ data

Vstupy 7 PTC nebo Pt Łidlo, płíp 7 NTC teplotní Łidlo
(Okruh topnØ/ teplØ vody)
2 Łidla teploty płívodu
1 Łidlo pokojovØ teploty
1 Łidlo venkovní teploty
1 Łidlo teploty zpÆteŁky, 2 Łidla teploty zÆsobníku

BinÆrní vstupy Termostat zÆsobníku, vstupy zÆsobníku

Dal�í vstupy ¨ítaŁ impulsø nebo vstup proudu 4(0)... 20 mA pro omezení prøtoku
dÆlkovÆ obsluha pro opravu pokojovØ teploty a volba druhu provozu

Výstupy TłíbodovØ signÆly:

Regul. signÆly Zatí�itelnost: max 250 V -, 3 A
Dvoubodový signÆl:
Zatí�itelnost: max. 250 V -, 3 sA

BinÆrní výstupy 3 výstupy pro łízení Łerpadel
Zatí�itelnost: max. 250 V -, 3 A

Regulaèní parametry Kp = 0,1..... 50; Tn = 1 bis 999 s
RegulaŁní doba 15....... 240 s

Pomocná energie 230 V, 48 a� 62 Hz, výkon 3 VA

T 5475 CZ



Th

RüF

AF

RF

VF

SF2

SF1

FBR

SLP

UP

ZP

HK

V

AF ¨idlo vnìj�í teploty
FBR DÆlkovØ ovlÆdÆní
HK Topný okruh
RF ¨idlo pokojovØ teploty
RüF ¨idlo zpìtnØ teploty
SF ¨idlo zÆsobníku
SLP ¨erpadlo zÆsobníku

Th Termostat
UP Obìh. Łerp.ÚT
&V Imp./I. vstup
VF ¨idlo płívodu
VFWW ¨idlo výstupu TUV

Obr. 8

Obr. 9
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