System automatycznej regulacji TROVIS 5400
Regulator cyfrowy instalacji grzewczych
i ciep³owniczych TROVIS 5475-2
Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Zastosowanie
Zoptymalizowana, pogodowa regulacja temperatury wody zasilaj¹cej instalacjê c.o. i podgrzewania c.w.u. z dwoma obwodami regulacyjnymi · Mo¿liwoœæ pod³¹czenia obwodu kolektora s³onecznego. · P³ynne ograniczanie temperatury powrotu

Regulator dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475-2
jest nowoczesnym regulatorem pogodowym o rozbudowanych
funkcjach regulacyjnych, dostosowany do wszystkich typowych
instalacji grzewczych. Wœród wielu jego mo¿liwoœci na szczególn¹ uwagê zas³uguje opcja pomiaru temperatury w pomieszczeniu, na podstawie której regulator jest w stanie dobraæ
najkorzystniejsz¹ dla danego obiektu 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 za³¹czenia lub wy³¹czenia
instalacji.
Regulator charakteryzuje siê ponadto nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
– przygotowanie c.w.u. w obwodzie pierwotnym lub wtórnym
(priorytet przygotowania c.w.u.)
– mo¿liwoœæ regulacji ró¿nicy temperatur dla wspomaganego
kolektorami s³onecznymi przygotowania c.w.u. w dwóch
instalacjach
– max. 4 wyjœcia binarne do sterowania prac¹ pompy obiegowej, pompy zasilaj¹cej wymiennik lub instalacjê kolektorów
s³onecznych, pompy ³aduj¹cej zasobnik i pompy cyrkulacyjnej
– wejœcia dla max. 7 czujników temperatury PTC i Pt100 lub
Pt1000 i Pt 100 lub 7 NTC i Pt100
– mo¿liwoœæ rejestracji temperatury zewnêtrznej równie¿ jako
sygna³u pr¹dowego 4(0) do 20mA
– mo¿liwoœæ zast¹pienia czujnika w zasobniku termostatem
– p³ynne ograniczenie temperatury wody powrotnej w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej
– mo¿liwoœæ zadania max. i min. temperatury wody zasilaj¹cej
– prosta obs³uga urz¹dzenia za pomoc¹ jedynie 3 przycisków,
proces wspomagany przez wyœwietlanie symboli na ekranie
ciek³okrystalicznym
– zegar roczny z 3 programami czasowymi i automatycznym
prze³¹czaniem miêdzy czasem letnim i zimowym
– mo¿liwoœæ pod³¹czenia zdalnego sterowania dla korekcji
temperatury w pomieszczeniu i mo¿liwoœæ wyboru trybu
pracy
– mo¿liwoœæ konfiguracji i parametryzacji za pomoc¹ komputera klasy PC, przesy³ danych realizowany za pomoc¹ modu³u pamiêciowego.
Wykonanie
TROVIS 5475-2 (rys.1) · regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczch

Elektronika firmy SAMSON

Rys. 1 · Regulator instalacji grzewczych TROVIS 5475-2
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Rys. 2 · P³yta czo³owa regulatora TROVIS 5475-2
1 wyœwietlacz ciek³okrystaliczny
2 przyciski obs³ugi
3 prze³¹cznik trybu pracy
dla obwodu c.o.

4 prze³¹cznik trybu pracy
dla obwodu c.w.u.
5 gniazdo do pod³¹czenia
modu³u pamiêciowego

Wydanie wrzesieñ 2005 (04/00)

Karta katalogowa
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Wejœcia i wyjœcia (rys. 3)
O u¿ywanych wejœciach i wyjœciach regulatora decyduje wybrany numer instalacji.
Max. mo¿na pod³¹czyæ 7 czujników temperatury PT i Pt100 lub
PT1000 i PT100 lub NTC i Pt100.
Czujniki temperatury w zasobniku mo¿na zast¹piæ termostatem
zasobnika, do pod³¹czenia którego przewidziane jest wejœcie
binarne.
Do wejœcia impulsowego lub pr¹dowego mo¿na doprowadziæ
proporcjonalny do natê¿enia przep³ywu lub iloœci ciep³a sygna³
z ciep³omierza. Pozwala to na ograniczenie maksymalnego
i/lub minimalnego natê¿enia przep³ywu oraz maksymalnej
mocy.
Regulator realizuje algorytm regulacji PI. Do wyjœæ steruj¹cych
urz¹dzenia mo¿na pod³¹czyæ si³owniki elektryczne o czasie
przestawienia od 15 do 240 s.
Dodatkowo regulator steruje prac¹ pompy obiegowej c.o.,
pompy ³aduj¹cej zasobnik, a w razie potrzeby tak¿e pompy
zasilaj¹cej wymiennik, pompy obiegu solarnego i pompy cyrkulacyjnej.
Adaptacja krzywej grzania
W regulatorze TROVIS 5475-2 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. 4 i 5)
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. 4). 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. 5) okreœlana jest
analogicznie.

Pt 1000
PTC
Pt100

5 przetwornik sygna³u
wyjœciowego – wyjœcie binarne
6 pamiêæ programu i danych
7 klawiatura i wyœwietlacz
8 timer
9 zasilanie

1 przetwornik
analogowo-cyfrowy
2 binarny przetwornik
sygna³u wejœciowego
4 przetwornik sygna³u
wyjœciowego na sygna³
dwu- lub trójpunktowy

Rys. 3 · Schemat blokowy regulatora TROVIS 5475-2
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Rys. 4 · Krzywe grzania
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Rys. 5 · Pogodowa regulacja temperatury zasilania
z p³ynnym ograniczeniem temperatury powrotu
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Optymalizacja czasu za³¹czania i wy³¹czania instalacji (rys. 6 i 7)
Regulator wyposa¿ony jest w program optymalizacji czasu
za³¹czania 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 za³¹czenia TE.
Podczas przerw w u¿ytkowaniu regulator nadzoruje pracê
instalacji i okresowo w³¹cza ogrzewanie, gdy temperatura
podtrzymania w pomieszczeniu spadnie poni¿ej wartoœci zadanej tst.

tR

tRsoll

Obs³uga (rys. 2)
Wprowadzanie i odczyt danych odbywa siê za pomoc¹ trzech
przycisków, których funkcje s¹ sygnalizowane za pomoc¹ odpowiednich symboli na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym.
Przyciœniêcie przycisku
powoduje przejœcie do poziomu
parametryzacji. Jednoczesne przyciœniêcie przycisków  i ¯
powoduje przejœcie do poziomu konfiguracji. Tutaj nastêpuje
najpierw zadanie wskaŸnika instalacji (Anl.) wybieranego na
podstawie schematu przedstawionego w instrukcji monta¿u i
obs³ugi. Ewentualny wybór (lub korekta) dodatkowych funkcji
nastêpuje w blokach funkcyjnych.
Na poziomie parametryzacji wprowadzane s¹ takie informacje, jak czas, data, krzywa grzania, czas u¿ytkowania itd.
Wpisywanie i odczyt danych wspomagane s¹ symbolami wyœwietlanymi na ekranie ciek³okrystalicznym. Przyciœniêcie przycisku
powoduje powrót do wartoœci standardowych.
Niektóre z bloków funkcyjnych mo¿na zabezpieczyæ przed
dostêpem osób niepowo³anych za pomoc¹ kodu cyfrowego.
Jest to mo¿liwe tak¿e w przypadku niektórych parametrów lub
ca³ego poziomu konfiguracji.
Wyboru trybu pracy oraz przestawienia zaworu regulacyjnego
na pracê w trybie rêcznym dokonuje siê za pomoc¹ prze³¹czników (3 i 4, rys. 2) osobno dla obwodu regulacji c.o. i c.w.u.
Po³o¿enia prze³¹czników oznaczaj¹:
Obwód centralnego ogrzewania (rys. 2, 3):
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.

Rys. 6

Obwód ciep³ej wody u¿ytkowej (rys. 2, 4):
praca automatyczna obwodu c.w.u.
praca automatyczna obwodu c.w.u. z wy³¹czaniem
obwodu c.o.
funkcja ochrony przeciwmrozowej – obwody c.o. i c.w.u.
wy³¹czone

R
Rsoll

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

Rys. 7
–––
––––

bez programu optymalizacji
z programem optymalizacji

Rys. 6 i 7
Przebieg temperatury w pomieszczeniu z i bez programu
optymalizacji
Rys. 6 · przy du¿ym obci¹¿eniu grzewczym
(niska temperatura zewnêtrzna)
Rys. 7 · przy œrednim obci¹¿eniu grzewczym
(œrednia temperatura zewnêtrzna)
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Legenda do rys. 4 do 7
tVL
tA
tRL
…min
…max
tR
tRsoll
tst
T
TEH
TA, TE

temperatura zasilania
temperatura zewnêtrzna
temperatura powrotu
minimalna temperatura zasilania lub powrotu
maksymalna temperatura zasilania lub powrotu
temperatura w pomieszczeniu
wartoœæ zadana temperatury w pomieszczeniu
temperatura podtrzymania
czas
punkt prze³¹czania bez programu optymalizacyjnego
czas za³¹czania i wy³¹czania z programem optymalizacji
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Dane techniczne
Wejœcia

max. 7 czujników PTC i Pt100 lub Pt 1000 i Pt 100 lub NTC i Pt 100 w zaleznoœci od wybranej
instalacji
2 czujniki temperatury wody zasilaj¹cej (alternatywnie 1 czujnik w kolektorze s³onecznym)
1 czujnik temperatury w pomieszczeniu
1 czujnik temperatury zewnêtrznej
1 czujnik temperatury wody powrotnej, 2 w instalacji 4.0
2 czujniki temperatury wody w zasobniku c.w.u.

Binarne

termostat zasobnika

Inne

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

Wyjœcia

w zale¿noœci od wybranego schematu instalacji

Sygna³ steruj¹cy y

sygna³y trójpunktowe: obci¹¿enie max. 250 V~, 2 A, min 250 V~, 10 mA;
sygna³ dwupunktowy: obci¹¿enie max. 250 V~, 2 A, min 250 V~, 10 mA;

Binarne

max. 4 wyjœcia do sterowania prac¹ pomp, obci¹¿enie max. 250 V~ 2 A

Parametry regulacji

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

Zasilanie

230 V AC (+10%, –15%), 48 do 62 Hz, pobór mocy ok. 1,5 VA

Temperatura otoczenia

0 do 40°C (eksploatacja)
–20 do 60°C (transport i sk³adowanie)

Stopieñ ochrony

IP 40 wed³ug IEC 529

Klasa ochrony

II wed³ug VDE 0106

Stopieñ zanieczyszczenia

2 wed³ug VDE 0110

Kategoria przepiêciowa

II wed³ug VDE 0110

Klasa wilgotnoœci

F wed³ug VDE 40040

Odpornoœæ na zak³ócenia

zgodnie z EN 50082 cz. 1

Emisja zak³óceñ

zgodnie z EN 50081 cz. 1

Ciê¿ar

oko³o kg 0,5

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
Regulator instalacji grzewczych sk³ada siê z obudowy z modu³em elektronicznym oraz osobnej podstawki z listwami zaciskowymi do pod³¹czenia przewodów elektrycznych. Do ka¿dego
zacisku mo¿na pod³¹czyæ 2 przewody o przekroju 1,5 mm2.
Przewody pod³¹czeniowe czujników oraz przewody zasilaj¹ce
i steruj¹ce nale¿y uk³adaæ osobno. Dla zwiêkszenia odpornoœci
na zak³ócenia nale¿y zachowaæ minimalny odstêp 10 cm.
W przypadku monta¿u naœciennego podstawkê nale¿y przykrêciæ do œciany. Po pod³¹czeniu przewodów elektrycznych na
podstawkê na³o¿ony zostaje regulator mocowany jedn¹ œrub¹.
Przy zabudowie tablicowej do mocowania urz¹dzenia s³u¿¹
dwa elementy mocuj¹ce.
Tekst zamówienia
Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych
TROVIS 5475-2
Modu³ pamiêciowy nr 1400-7142

4

Wymiary w mm

96

144

60

otwór w tablicy
138 x 92
10
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Rys. 8 · Schemat instalacji 5.0
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Rys. 9 · Przyporz¹dkowanie zacisków
AF
CF
CP
FBR
HK
KW
RF
RL
RüF
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czujnik temperatury zewnêtrznej
czujnik temperatury kolektora s³onecznego
pompa uk³adu kolektora s³onecznego
(poziom 1 (St1), poziom 2 (St2))
zdalne sterowanie
obieg c.o.
zimna woda
czujnik temperatury w pomieszczeniu
powrót
czujnik temperatury wody powrotnej
czujnik temperatury w zasobniku c.w.u.

SLP
TH
TW
UP
.
V
VF
VFWW
VL
Zirk
ZP
*

pompa ³aduj¹ca zasobnik c.w.u.
termostat
obieg c.w.u.
pompa obiegowa c.o.
ograniczenie przep³ywu / mocy
czujnik temperatury wody zasilaj¹cej
czujnik zasilania c.w.u.
zasilanie
cyrkulacja
pompa cyrkulacyjna
bez programu czasowego
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