System automatycznej regulacji TROVIS 5400
Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475
Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej
(wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Zastosowanie
Cyfrowy regulator z dwoma obwodami regulacyjnymi do
zoptymalizowanej, pogodowej regulacji temperatury wody zasilaj¹cej c.o. i sta³owartoœciowej regulacji c.w.u. wraz z mo¿liwoœci¹ p³ynnego ograniczania temperatury wody powrotnej.

Pogodowa regulacja ogrzewania gwarantuje utrzymanie równomiernej temperatury w pomieszczeniu i efektywne wykorzystanie energii. Dziêki pomiarowi temperatury w pomieszczeniu
regulator TROVIS 5475 jest w stanie dobraæ najkorzystniejsz¹
krzyw¹ grzania. Ponadto urz¹dzenie mo¿e zoptymalizowaæ
pracê obwodu ogrzewania w budynkach wykorzystywanych
okresowo. Regulator jest wyposa¿ony w ucz¹cy siê algorytm,
który na podstawie mierzonych wartoœci temperatury okreœla
charakterystykê budynku i ka¿dorazowo oblicza najkorzystniejszy czas w³¹czenia lub wy³¹czenia instalacji.
Regulator charakteryzuje siê ponadto nast. w³aœciwoœciami:
– przygotowanie c.w.u. w obwodzie pierwotnym z wykorzystaniem wyjœcia trójpunktowego lub w obwodzie wtórnym
(priorytet przygotowania c.w.u.)
– 3 wyjœcia binarne do sterowania prac¹ pompy obiegowej,
pompy ³aduj¹cej zasobnik i pompy cyrkulacyjnej
– mo¿liwoœæ rejestracji temperatury zewnêtrznej równie¿ jako
sygna³u pr¹dowego 4(0)...20 mA
– p³ynne ograniczenie temperatury wody powrotnej w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej
– mo¿liwoœæ zast¹pienia czujnika w zasobniku termostatem
– mo¿liwoœæ max. i/lub min. ograniczenia natê¿enia przep³ywu
– mo¿liwoœæ zadania max. i min. temperatury wody zasilaj¹cej
– zegar roczny z 3 programami i automatycznym prze³¹czaniem pracy na czas letni i zimowy
– mo¿liwoœæ pod³¹czenia zdalnego sterowania dla korekcji temperatury w pomieszczeniu i mo¿liwoœæ wyboru trybu pracy
– wczytywanie i odczytywanie danych za pomoc¹ tylko 3
przycisków. Proces wspomagany przez wyœwietlanie symboli
na ekranie ciek³okrystalicznym.
– konfigurowanie i parametryzacja z komputera PC za pomoc¹ programu Editor 5475, przenoszenie danych za pomoc¹
przystawki programuj¹cej.
Wykonanie
Regulator TROVIS 5475 (rys.1) · regulator, dwu- i trójpunktowy
dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa steruj¹cy prac¹ zaworów
regulacyjnych z si³ownikami elektrycznymi.
Wejœcia dla czujników PTC, Pt100 lub NTC do pomiaru temperatury wody zasilaj¹cej i powrotnej, temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnêtrznej i temperatury c.w.u. Wejœcie
zdalnego sterowania i korekcji temperatury w pomieszczeniu.
Wyjœcia: dwa wyjœcia trójpunktowe dla zaworów regulacyjnych z si³ownikami elektrycznymi pracuj¹cych w obwodzie c.o.
i c.w.u., wyjœcia binarne do sterowania prac¹ pompy obiegowej lub pompy ³aduj¹cej zasobnik.
Zasilanie: 230 V, 50 Hz
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Rys. 1 · Regulator cyfrowy dla ciep³ownictwa TROVIS 5475
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Sposób dzia³ania (rys. 2)
Przetwarzanie sygna³ów w regulatorze cyfrowym realizowane
jest w module mikrokomputera zawieraj¹cym mikroprocesor,
uk³ady pamiêci, przetworniki analogowo-cyfrowe.
Wartoœci temperatury wody zasilaj¹cej i powrotnej, temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnêtrznej itd. przesy³ane
s¹ za poœrednictwem przetworników analogowo-cyfrowych (1)
do mikroprocesora. Mikroprocesor porównuje wielkoœci mierzone z odpowiednimi wartoœciami zadanymi i na podstawie
obliczonych uchybów regulacji wypracowuje sygna³ steruj¹cy
dla zaworów regulacyjnych. Jak ju¿ wspomniano, ma on postaæ dwu- lub trójpunktowego sygna³u krokowego, w którym
czas trwania impulsów oraz ich czêstotliwoœæ zale¿¹ od wielkoœci uchybu regulacji, nastawionych parametrów PI oraz czasu przestawienia si³ownika.
Dodatkowo regulator steruje prac¹ pompy obiegowej, pompy
³aduj¹cej zasobnik i pompy cyrkulacyjnej.
Podstawowe dostosowanie programu regulacji i sterowania do
wymagañ instalacji odbywa siê przez podanie wskaŸnika instalacji (Anl) odpowiednio do schematów podanych w instrukcji
monta¿u i obs³ugi.
Do regulatora mo¿na pod³¹czyæ proporcjonalny do przep³ywu
chwilowego sygna³ impulsowy lub pr¹dowy z ciep³omierza.
Umo¿liwia to max. i/lub min. ograniczenie natê¿enia przep³ywu.

Rys. 2 · Schemat dzia³ania regulatora cyfrowego
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Adaptacja krzywej grzania
W regulatorze TROVIS 5475 krzywa grzania mo¿e byæ automatycznie dopasowywana do warunków pracy, o ile pod³¹czony jest czujnik temperatury w pomieszczeniu. Mikroprocesor oblicza i dobiera krzyw¹ mierz¹c temperaturê wody zasilaj¹cej i temperaturê zewnêtrzn¹ w zale¿noœci od temperatury
w pomieszczeniu. Mo¿liwe jest zadanie max. i min. wartoœci
temperatury wody zasilaj¹cej.
Rêczna nastawa krzywej grzania (rys. 3 i 4)
Krzywa grzania mo¿e byæ nastawiana tak¿e rêcznie. W tym
celu nale¿y okreœliæ zale¿noœæ miêdzy temperatur¹ wody zasilaj¹cej a temperatur¹ zewnêtrzn¹ poprzez wybór jednej z
charakterystyk z wykresu krzywych grzania (rys. 3). Nastêpnie
nale¿y wprowadziæ wartoœæ graniczn¹ dla max. i min. temperatury wody zasilaj¹cej. W razie potrzeby krzywa grzania
mo¿e byæ przesuniêta równolegle, przy czym wartoœci graniczne temperatury wody zasilaj¹cej pozostan¹ zachowane
Krzywa temperatury wody powrotnej (rys. 4) okreœlana jest
analogicznie.
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Rys. 3 · Krzywe grzania
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Rys. 4 · Pogodowa regulacja temperatury wody zasilaj¹cej
z mo¿liwoœci¹ p³ynnego ograniczania temperatury
wody powrotnej
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Optymalizacja czasu w³¹czania i wy³¹czanie instalacji (rys. 4)
Regulator wyposa¿ony jest w program optymalizacji czasu
w³¹czania i wy³¹czania instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach wykorzystywanych okresowo.
Zu¿ycie energii zale¿y od okresu jej dostarczania, ró¿nicy
miêdzy temperatur¹ w pomieszczeniu i temperatur¹ zewnêtrzn¹, charakterystyki budynku i w³aœciwoœci instalacji w budynku.
Regulator oblicza charakterystykê budynku, a tak¿e dynamikê
instalacji na podstawie czasowego przebiegu temperatury
zewnêtrznej i temperatury w pomieszczeniu. W celu uzyskania
minimalnego zu¿ycia energii w oparciu o te dane mo¿na
obliczyæ punkt w³¹czenia TE.
Podczas przerw w u¿ytkowaniu regulator nadzoruje pracê
instalacji i okresowo w³¹cza ogrzewanie, gdy w trybie pracy
zredukowanej (praca podczas przerw w u¿ytkowaniu) temperatura w pomieszczeniu spadnie poni¿ej wartoœci zadanej.

Obs³uga (rys. 1)
Przyciœniêcie przycisku
powoduje przejœcie do poziomu
parametryzacji. Jednoczesne przyciœniêcie przycisków ð i ÿ
powoduje przejœcie do poziomu konfiguracji. Tutaj nastêpuje
najpierw zadanie wskaŸnika instalacji (Anl.) wybieranego na
podstawie schematu przedstawionego w instrukcji monta¿u i
obs³ugi, a nastêpnie ewentualny wybór (lub korekta) dodatkowych funkcji. W celu ochrony parametrów regulacji zwi¹zanych z temperatur¹ powrotu oraz oganiczeniem przep³ywu
przed niepo¿¹danym dostêpem stosuje siê zabezpieczenie za
pomoc¹ kodu cyfrowego.
Na poziomie parametryzacji wprowadzane s¹ takie informacje, jak czas, data, krzywa grzania, czas u¿ytkowania itd.
Wprowadzanie i odczyt danych wspomagane s¹ symbolami
wyœwietlanymi na ekranie ciek³okrystalicznym. Przyciœniêcie
przycisku
powoduje powrót do wartoœci standardowych.
Prze³¹cznik piêciopozycyjny (4) s³u¿y do korekcji wartoœci zadanych. Za pomoc¹ prze³¹cznika (3) dokonuje siê wyboru
trybu pracy i prze³¹czania zaworu na pracê w trybie rêcznym.

Obwód centralnego ogrzewania:
praca automatyczna z prze³¹czaniem miêdzy trybem
pracy nominalnym, zredukowanym i wy³¹czaniem
instalacji c.o.
praca w trybie nominalnym
praca w trybie zredukowanym lub wy³¹czenie
instalacji c.o.
Obwód ciep³ej wody u¿ytkowej:
praca automatyczna z wy³¹czaniem obwodu c.w.u.
praca w trybie nominalnym – obwód c.o. wy³¹czony
Rys 5.1 · przy du¿ym obci¹¿eniu
(niskie temperatury zewnêtrzne)

Praca w trybie rêcznym:
+ zawór regulacyjny otwiera
0 zawór regulacyjny nie pracuje
– zawór regulacyjny zamyka

Rys. 5.2 · przy œrednim obci¹¿eniu
(œrednie temperatury zewnêtrzne)
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Rys. 5 · Przebieg temperatury dla regulatora c.o. z programem
optymalizacji i bez
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Dane techniczne
Wejœcia
czujniki temperatury

7
2
1
1
1
2

czujników PTC, Pt100 lub NTC (c.o i c.w.u.)
czujniki temperatury wody zasilaj¹cej
czujnik temperatury w pomieszczeniu
czujnik temperatury zewnêtrznej
czujnik temperatury wody powrotnej
czujniki temperatury wody w zasobniku c.w.u.

binarne

termostat zasobnika

inne

impulsowe i pr¹dowe 4(0) ... 20 mA dla ograniczania natê¿enia przep³ywu
zdalne sterowanie dla korekcji temperatury w pomieszczeniu i wyboru rodzaju pracy

Wyjœcia
sygna³ steruj¹cy y
binarne

sygna³y trójpunktowe: obci¹¿enie: max. 250V~, 3A
sygna³ dwupunktowy: obci¹¿enie: max. 250 V~, 3 A
3 wyjœcia do sterowania prac¹ pomp,: obci¹¿enie: max. 250 V~, 3 A

Parametry regulacji

Kp = 0,1 ... 50; Tn =1 ... 999 s
czas przestawienia 15 ... 240 s

Zasilanie

230 V, 48 do 62 Hz, 3 VA

Dop. temperatura otoczenia

0 do 50oC

Stopieñ ochrony

IP 40

Eliminacja zak³óceñ
Ciê¿ar

zgodnie z VDE 0875 przy zastosowaniu si³owników firmy SAMSON typu 5821/5822 i typu 5801/5802
ok. 0,6 kg

Wymiary w mm
Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
W celu dokonania monta¿u regulatora nale¿y zdemontowaæ
podstawkê, a po jej zamocowaniu w ¿¹danym miejscu pod³¹czyæ przewody elektryczne (max. 2 przewody po 1,5 mm2).
Przewody pod³¹czeniowe czujników oraz przewody zasilaj¹ce
i steruj¹ce nale¿y uk³adaæ osobno. Monta¿ nastêpuje przez
przykrêcenie podstawki z listw¹ zaciskow¹ do œciany. Po pod³¹czeniu przewodów elektrycznych na podstawkê na³o¿ony
zostaje regulator mocowany jedn¹ œrub¹. Przy zabudowie
tablicowej do mocowania urz¹dzenia s³u¿¹ dwie œruby.

96

144

102

135

20

Tekst zamówienia
Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa 5475
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Przyporz¹dkowanie zacisków przy wyborze "wskaŸnika instalacji 2"

* bez programu
czasowego

Przyporz¹dkowanie zacisków przy wyborze "wskaŸnika instalacji 5"

SF
czujnik temperatury wody w zasobniku
TH
termostat zasobnika
tV
czujnik temperatury wody zasilaj¹cej
tR
czujnik temperatury wody powrotnej
tA
czujnik temperatury zewnêtrznej
tRa
czujnik temperatury w pomieszczeniu
tVWW czujnik temperatury c.w.u. (zasilanie)
tRWW czujnik temperatury c.w.u. (powrót)
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UP
SLP
ZP
WW
HZ
V
FB

pompa obiegowa
pompa ³aduj¹ca zasobnik
pompa cyrkulacyjna
obieg c.w.u.
obieg c.o.
natê¿enie przep³ywu
zdalne sterowanie
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Zmiany techniczne zastrze¿one
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