Automatizaèní systém TROVIS
5400
Reguláror dálkového vytápìní
TROVIS 5475
Dvou a tøíbodový regulátor pro montá na stìnu a pro
panelové zabudování. (Pøední rám 144 mm x 96 mm)
Pouití

Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace pøívodu
vytápìní a regulace teploty teplé vody se dvìma
regulaèními okruhy - regulátorem dálkového topení
s pohyblivou hranicí zpáteèky.

Ekvitermnì øízená regulace topení zaruèuje stejnomìrnou
pokojovou teplotu a pøíznivé vyuití energie. Regulátor TROVIS
5475 s napojením na pokojovou teplotu zvolí nejpøíznivìjší
charakteristiku bez potøeby ruèního nastavení. Kromì toho pøístroj mùe topení periodicky pouívaných budov optimalizovat.
Má zabudovaný algorismus vyhodnocující nejpøíznivìjší èasový okamik zapnutí a vypnutí.
Další vlastnosti:
·
Volitelná pøíprava teplé vody z primárního okruhu s
tøíbodovým výstupem nebo ze sekundárního okruhu
(pøednostní zapojení).
·
Tøi binární výstupy pro øízení obìhového èerpadla topení,
akumulaèním napájecím èerpadlem a cirkulaèním èerpadlem.
·
Vstupy pro max. 7PTC nebo Pt100 èidlo, pøíp.7NTC
èidlo.
·
Venkovní teplota napojitelná také jako proudový vstupní
signál 4(0)...20 mA.
·
Èidlo zásobníku nahraditelné termostatem zásobníku.
·
Pohyblivé omezení teploty zpáteèky v závislosti na
venkovní teplotì.
·
Maximální nebo minimální omezení prùtoku.
·
Teplota pøívodu - nastavitelné minimální a maximální
omezení.
·
Roèní hodiny s 3 èasovými programy a automatickým letním/zimním pøepojením.
·
Na pøání napojení dálkové obsluhy pro korekci pokojové
teploty, volby druhu provozu.
·
Jednoduchá zadávání dat a dotazù pouze se 3 tlaèítky,
podpoøené zobrazením symbolù na LC - displeji.
·
Konfigurace a parametrizování na PC s programem
Editor 5475, pøenos dat pomocí pamìového modulu.

Obr. 1- Regulátor dálkového topení TROVIS 5475
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Provedení
TROVIS 5475 (obr.1) - Dvou a tøíbodový regulátor pro elektrické regulaèní pøístroje v zaøízeních dálkového vytápìní.
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Obr. 2
1 Displej LC
2 Obsluná tlaèítka
3 Provozní spínaè
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4 Ovládaè ádané hodnoty
5 Pøípojná zdíøka pro modul pamìti
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Typový list
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Vstupy: PTC-nebo Pt100-èidla, pøíp.NTC èidla pro teplotu
pøívodu, pokojovou, venkovní, zpìtnou a teplotu teplé vody.
Vstup pro dálkovou obsluhu pro opravu pokojové teploty a pro
volbu druhu provozu.
Výstupy: Dva tøíbodové výstupy pro elektrické regulaèní
pøístroje pro topný okruh a okruh teplé vody. Binární výstupy
pro øízení obìhového èerpadla topení a akumulaèního
napájecího èerpadla.Pomocná energie: 230 V, 50Hz.
Funkèní princip (obr.3)
Ústøední zpracování signálu v regulaèní stanici topení se
provádí pomocí mikroovládaèe. Tento stavební kámen vedle
mikroprocesoru obsahuje ještì další prvky pro (analogový/digitální) konverzi.
Hodnoty pøívodu, pokojové, venkovní, zpìtné teploty atd. jsou
pøivádìny k mikroovládaèi pøes vstupní jednotky (1). Podle nastavení ádaných hodnot vytváøí ovládaè regulaèní signál, který
se výstupní jednotkou (4) pøemìní na tøíbodový signál. Pøi
shodì zadaných ádaných a skuteèných hodnot zùstávají relé
výstupní jednotky v klidovém stavu. Kdy se zmìní hodnoty napojených teplotních èidel, pøijme regulaèní odchylka xw
pozitivní nebo negativní hodnotu. Kdy tato pøekroèí mrtvou
zónu, mikroovladaè se propojí. Ten øídí pøi napojení tøíbodového regulaèního pøístroje relé výstupní jednotky (4), které
zpùsobí (+) chod vpravo nebo vlevo (-) servomotoru. Regulátor
má pøi napojení na servopohony s pøestavovacím èasem od
15 do 240 s nastavené parametry odpovídající PIcharakteristice.
Dodateènì spíná regulátor obìhové èerpadlo topení, èerpadlo
napájecí zásobník a cirkulaèní èerpadlo. Základní pøizpùsobení regulaèního a øídícího programu na poadavky zaøízení
se dìje zadáním charakteristiky zaøízení odpovídající základním schématùm zaøízení, popsaným v Návodu pro montá
a obsluhu. Na vstup èítaèe impulsù nebo proudu mùe být napojen signál mìøièe tepla úmìrný k prùtoku. To umoòuje
omezení maximálního nebo minimálního prùtoku.

Obr. 3 - Obraz pùsobení digitální regulaèní stanice
1 Mìniè pro analogové
5 Pamì programu a dat
vstupní signály
6 Klávesnice a indikaèní
2 Binární vstupní jednotka
jednotka
3 Výstupní jednotka pro 2
7 Èasový spínaè
nebo 3 bodové signály
8 Napájení napìtí
4 Výstupní jednotka s binárním
øídícím signálem

Adaptace charakteristiky topení regulátorù
U tohoto regulátoru mùe být charakteristika topení automaticky pøizpùsobena, pokud je èidlo pokojové teploty . Mikroovládaè automaticky zjišuje pøiøazení teploty pøívodu a venkovní
teploty v závislosti na pokojové teplotì. Hodnoty teploty pøívodu
mohou být omezeny min.-max.
Manuální nastavení charakteristiky (obr. 3 a 4)
Charakteristika mùe být nastavena také ruènì. Pøitom je tøeba
nejdøíve provést pøiøazení teploty pøívodu a venkovní teploty
zavedením hodnoty stoupání (viz obr. 3). Následuje zadání
mezních hodnot pro maximální a minimální teplotu pøívodu.
Kdy je to nutné, mùe být charakteristika ještì paralelnì
posunuta. Pøitom zùstávají zachovány mezní hodnoty pro
teplotu pøívodu.
Charakteristika teploty zpáteèky (obr. 4) je rovnì urèena
zadáním hodnoty stoupání maximálního a minimálního
omezení a eventuelnì paralelního posunutí.
Optimalizace èasù zapínání a vypínání (obr. 4)
Regulaèní stanice je vybavena programem pro optimalizaci
zapínacích a vypínacích èasù topného zaøízení periodicky
pouívaných budov.

Obr. 4 - Oprava charaktekteristiky topení

Obr. 5 - Ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu
s pohyblivým omezením teploty zpáteèky
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Spotøeba energie závisí pøitom na trvání pøívodu energie,
rozdílu mezi pokojovou a venkovní teplotou, charakteristice budovy a vlastnostech vytápìní budovy. Regulátor z èasového
prùbìhu pokojové a venkovní teploty zjistí charakteristiku budovy a dynamické chování topného zaøízení. Z tìchto dat se vypoèítá nejpozdìji moný èasový okamik zapnutí TE, aby se
dosáhla minimální spotøeba energie.
V pøestávkách provozu regulátor kontroluje zaøízení a zapíná
krátkodobì topení, kdy podpùrná teplota tst pøekroèí spodní
limit (klidový provoz).

Obsluha (obr. 1)
Stisknutím tlaèítka ® pøeøazování
se dostanete do parametrické úrovnì. Následnì souèasným stisknutím tlaèítek ↓ a ↑ se
dojde do konfiguraèní úrovnì. Zde se nejprve nastaví vstup ukazatele zaøízení. Ten se zjistí v Návodu pro zabudování
a obsluhu dokumentovaných základních schémat zaøízení. Tím
je konfigurace regulátoru identická s dokumentovanou.
Volba dodatkových funkcí, nikoliv v základní konfiguraci
obsaených, se provádí následnì. Pro ochranu proti neoprávnìné zmìnì parametrù pro teplotu zpáteèky a prùtok je zajištìn
šifrovaným èíslem.
V parametrické úrovni jsou zadána všechna data, jako reálný
èas, datum, charakteristika, ádané hodnoty, jmenovité provozní èasy. Vloení dat a dotazování dat se zobrazením symbolu na LC - displeji. Stisknutím standartního tlaèítka ®¬ jsou
veškerá parametrická data obnovena.
Spínaè s pìti polohami spínání (4) slouí pro opravu ádané
hodnoty. S provozním spínaèem (3) se volí druh provozu
a provádí se pøepnutí na manuální provoz regulaèního pøístroje.

Topný
okruh
Èasovì závislý okruh s pøepínáním mezi jmenovitým

a omezeným nebo zastavov. provozem
Jmenovitý provoz
Omezený nebo zastavovací provoz
Okruh tepl. vody:
Èasovì závislý provoz s vypnutím okruhu teplé vody

Obr. 6

Jmenovitý provoz
topný okruh vypnout

Manuální provoz:
+

Regulaèní ventil otevøen

0
-

Regulaèní ventil uzavøen

Regulaèní ventil stojí

Popis k obrázku 4 a 7
TAH,TEH okamik pøepojení bez optim. programu
Obr. 7
- - - bez optimalizaèního programu
s optimalizaèním programem

TA, TE

okamik vypnutí a zapnutí s optim. programem

trs

ádaná hodnota pokojové teploty

tst

podpùrná teplota

Obr. 6 a 7
Prùbìh teploty u topných regulátorù s a bez
optimalizaèního programu
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Technická data
Vstupy

7 PTC nebo Pt èidlo, pøíp 7 NTC teplotní èidlo
(Okruh topné/ teplé vody)
2 èidla teploty pøívodu
1 èidlo pokojové teploty
1 èidlo venkovní teploty
1 èidlo teploty zpáteèky, 2 èidla teploty zásobníku

Binární vstupy

Termostat zásobníku, vstupy zásobníku

Další vstupy

Èítaè impulsù nebo vstup proudu 4(0)... 20 mA pro omezení prùtoku
dálková obsluha pro opravu pokojové teploty a volba druhu provozu

Výstupy

Tøíbodové signály:

Regul. signály

Zatíitelnost: max 250 V -, 3 A
Dvoubodový signál:
Zatíitelnost: max. 250 V -, 3 sA

Binární výstupy

3 výstupy pro øízení èerpadel
Zatíitelnost: max. 250 V -, 3 A

Regulaèní parametry

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

Pomocná energie

230 V, 48 a 62 Hz, výkon 3 V A

Elektrická pøípojka a montá
Regulátor sestává z pouzdra regulátoru s elektronikou
a oddìlené svìrné èásti pro elektrický pøípoj. Na kadé svorce
mohou být pøipojeny 2 íly s max. 1,5 mm2. Pøípojná vedení
èidel je tøeba uloit oddìlenì od vedení vstupních relé. Montá
na stìnu se provádí našroubováním svìrné èásti na stìnu. Po
elektrickém pøipojení se pouzdro regulátoru zasune a zajistí se
svìrná èást šroubem. Pøi panelovém zabudování slouí
k upevnìní pøístroje pomocí šroubováku dvì vysunuté pøíloky .

Míry v mm

96

144

102

Uspoøádání pøipojení pøi volbì “ charakteristiky zaøízení 2"
Upoøádání pøipojení pøi volbì “charakteristiky 5"
20

Objednací text
Regulátor dálkového vytápìní TROVIS 5475
Zmìny provedení a rozmìrù vyhrazeny.
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Obr. 8

Obr. 9

AF
FBR
HK
RF
RüF
SF
SLP

Èidlo vnìjší teploty
Dálkové ovládání
Topný okruh
Èidlo pokojové teploty
Èidlo zpìtné teploty
Èidlo zásobníku
Èerpadlo zásobníku

Th
UP
&
V
VF
VFWW

Termostat
Obìh. èerp.ÚT
Imp./I. vstup
Èidlo pøívodu
Èidlo výstupu TUV
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