
Automatický systØm TROVIS 5400

RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní TROVIS 5476

Dvou a tłíbodovØ regulÆtory pro montÆ� na stìnu
a panelovØ zabudovÆní (płední rÆm 144 mm x 96 mm)

Pou�ití

OptimalizaŁní, ekvitermnì łízenÆ regulace teploty vody
płívodu vytÆpìní a regulace teploty teplØ vody se dvìma regu-
laŁními okruhy - regulÆtoru dÆlkovØho vytÆpìní
s pohyblivým omezením teploty zpÆteŁky - komunikace
s łídicím systØmem.

RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní TROVIS 5476 je moderní,
ekvitermnì łízený regulÆtor. Napojením na pokojovou teplotu
dosÆhne nejpłíznivìj�í topnou charakteristiku s odpadnutím
ruŁního nastavovÆní. Kromì toho mø�e płístroj optimalizovat
topení periodicky pou�ívaných budov. MÆ płizpøsobivý algo-
ritmus, který zji��ujez namìłených hodnot teploty charakteris-
tiku budovy a vypoŁítÆ nejvhodnìj�í Łasový okam�ik zapínÆní
a vypínÆní.
Dal�í vlastnosti:

− Volitelnì płíprava teplØ vody z primÆrního okruhu s tłíbo
dovým výstupem nebo ze sekundÆrního okruhu (płed
nostní zapínÆní)

− Venkovní teplota zapínatelnÆ takØ jako proudový signÆl
4(0) a� 20 mA

− ¨idlo zÆsobníku nahraditelnØ termostatem zÆsobníku
− PohyblivØ omezení teploty zpÆteŁky toku v zÆvislosti na

venkovní teplotì
− MinimÆlní a maximÆlní omezení teploty płívodu
− RoŁní hodiny s 3 Łasovými programy a automatickým let-

ním/zimním płepínÆním
− Na płÆní płipojení pokojovØho Łidla s opravou �ÆdanØ

hodnoty a spínaŁ volby druhu provozu
− Rozhraní RS 485 pro komunikaci se strukturou sbìrnice

nebo rozhraní RS 232 pro komunikaci s modemem
− Opce: ŁítaŁ-sbìrnice-hlavní modul pro komunikaci

s maximÆlnì tłemi mìłiŁi tepla

Provedení

TROVIS 5476 (obr. 1) - RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní s roz-
hraním RS 232 nebo RS 485
Opce: poŁítaŁ-sbìrnice-hlavní modul

1998 - DLOUHÝ I.T.A.

Obr. 1 - RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní TROVIS 5476

Obr. 2 - Panel płístroje
1 LC - displej 4 NastavovÆní �ÆdanØ hodnoty
2 Obslu�nÆ tlaŁítka 5 Płípoj. zdíłka pro pamì�ovýmodul
3 SpínaŁ druhu provozu
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Vstupy a výstupy (obr. 3)
Vstupy a výstupy regulÆtoru dÆlkovØho vytÆpìní jsou stanoveny
charakteristikami załízení, viz płíklady 8 a 9. RegulÆtor dÆlko-
vØho topení mÆ dva pevnì płiłazenØ vstupy pro Łidla pro
teplotu płívodu a venkovní teplotu.
Vedle toho disponuje płístroj 8 konfigurovatelnými vstupy, kterØ
mohou být załízeny jak pro maximÆlnì 7 teplotních Łidel (PTC
a Pt 100 nebo NTC a Pt 100), tak takØ pro binÆrní vstupy. Na
jeden z tìchto vstupø se dÆ takØ płipojit dÆlkový vysílaŁ 1 a� 2
kΩ nebo pokojovØ Łidlo s opravou �ÆdanØ hodnoty a volitelný
spínaŁ druhu provozu, napł. typ 5244.
Płístroj mø�e být łízen impulsním nebo proudovým signÆlem od
mìłiŁe tepla z hodnot prøtoku nebo mno�ství tepla. To
umo�òuje omezení maximÆlního nebo minimÆlního prøtoku
nebo maximÆlní omezení výkonu.
Pohodlnìj�í płipojení mìłiŁø tepla je mo�nØ s poŁítaŁem-
sbìrnicí-hlavním modulem. Mohou být płipojeny maximÆlnì tłi
mìłiŁe tepla podle CEN TC 176 pro płenos dat. Jeden z tìchto
mìłiŁø tepla - za płedpokladu pou�ití kvalitní a płesnØ techniky
- mø�e být pou�it pro omezení prøtoku nebo výkonu a pro
omezení mno�ství tepla. Płitom je pro ka�dý płípad provozu
nastavitelnÆ �regulace topení�, �płíprava teplØ vody�, jako� i
�regulace topení a płíprava teplØ vody�, rozdílnØ mezní hod-
noty pro prøtok/nebo výkon.
RegulÆtor dÆlkovØho topení mÆ u płipojení na servopohony
s płestavovací dobou od 15 do 240s nastavenØ parametry od-
povídající PI � charakteristice.
DodateŁnì łídí obìhovØ Łerpadlo topení, napÆjecí Łerpadlo
zÆsobníku a cirkulaŁní Łerpadlo. PoŁet otÆŁek płíslu�nì
vybavenØho Łerpadla mø�e být łízen płipojením na dva
transistorovØ výstupy.

Adaptace topnØ charakteristiky regulÆtoru

U tohoto regulÆtoru dÆlkovØho vytÆpìní mø�e být
charakteristika topení automaticky płizpøsobena, pokud je k
dispozici Łidlo pokojovØ teploty. Program zjistí płiłazení teploty
płívodu a venkovní teploty v zÆvislosti na pokojovØ teplotì.
Hodnoty teploty płívodu mohou být maximÆlnì nebo
minimÆlnì omezeny.

ManuÆlní nastavení charakteristiky (obr. 4 a 5)
TopnÆ charakteristika mø�e být nastavena takØ ruŁnì. ProvÆdí
se nejdłíve płiłazení teploty płívodu a venkovní teploty zave-
dením hodnoty stoupÆní (viz obr. 4). NÆsleduje zadÆní
mezních hodnot pro maximÆlní a minimÆlní teplotu płívodu. V
płípadì nutnosti mø�e být charakteristika je�tì paralelnì
posunuta. Płitom zøstÆvají zachovÆny mezní hodnoty pro
teplotu płívodu.
Charakteristika teploty zpÆteŁky (obr. 5) je rovnì� urŁena zave-
dením hodnoty stoupÆní, maximÆlního a minimÆlního omezení
a eventuelnì paralelního posunu.
Charakteristika topení mø�e být stanovena takØ ruŁnì Łtyłmi
body. K tomu je tłeba zavØst Łtyłi libovolnØ body płi teplotÆch
płívodu tV 20 a� 120 °C a venkovních teplotÆch t -20 a� 50 °C.
DodateŁnì se mø�e provØst maximÆlní a minimÆlní omezení
pro teplotu płívodu.
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Obr. 3 - Skladba hardware

Obr. 4 - Skupina topných charakteristik

Obr. 5 - Ekvitermnì łízenÆ regulace teploty płívodu s pohyblivým
omezením teploty zpÆteŁky
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Optimalizace Łasø zapnutí a vypnutí (obr. 6 a 7)
RegulÆtor dÆlkovØho topení je vybaven programem pro opti-
malizaci Łasø zapínÆní a vypínÆní topnØho załízení perio-
dicky pou�ívaných budov.
Spotłeba energie płitom zÆvisí na dobì trvÆní płívodu energie,
rozdílu mezi pokojovou a venkovní teplotou, charakteristice bu-
dovy a vlastnostech vytÆpìní budovy. RegulÆtor zji��ujez Ła-
sovØho prøbìhu pokojovØ a venkovní teploty charakteristiku
budovy a dynamickØ chovÆní topnØho załízení. Z tìchto dat se
vypoŁítÆ nejpozdìji mo�ný Łasový okam�ik zapínÆní TE, aby se
docílila minimÆlní spotłeba energie.
Płi płestÆvkÆch provozu kontroluje regulÆtor załízení a zapínÆ
krÆtkodobì topení, kdy� je płekroŁena spodní hranice teploty
tst (omezený provoz).

Obsluha (obr. 2)
Vstup dat a dotazovÆní na data se provÆdí tłemi tlaŁítky. Je
podpołen płekrývÆním symbolø na LC - displeji.
Stisknutím płepínacího tlaŁítka fi se dojde do parametrickØ
œrovnì. NÆslednì souŁasným stisknutím tlaŁítek − a fl se płijde
do konfiguraŁní œrovnì. RegulÆtor dÆlkovØho topení je łízen
programem, jeho� zÆkladní płizpøsobení je provedeno pro
konkrØtní załízení se zavedením charakteristiky załízení. Je
tłeba zvolit podle popsaných zÆkladních schØmat załízení v
NÆvodu pro zabudovÆní a obsluhu. Volba dodatkových funkcí,
nikoliv obsa�ených v zÆkladní konfiguraci, se provÆdí nÆslednì
stanovením funkŁních blokø.
V parametrickØ œrovni jsou zji��ovÆnav�echna data jako reÆlný
Łas, datum, charakteristika, �ÆdanØ hodnoty, jmenovitØ pro-
vozní Łasy. Stisknutím standardního tlaŁítka fi‹ jsou ve�kerÆ
parametrickÆ data a standardní hodnoty obnoveny.
Pro ochranu proti neoprÆvnìnØ zmìnì parametrø teploty
zpÆteŁky, event. prøtoku a výkon jsou zaji�tìny �ifrovaným
Łíslem.
SpínaŁ s pìti polohami spínÆní (4) slou�í pro opravu �ÆdanØ
hodnoty.
SpínaŁem druhu provozu (3) se zvolí druh provozu nebo se
regulaŁní płístroj płepne na ruŁní provoz. Polohy spínaŁe
znamenají:

Topný okruh:
Provoz zÆvislý na Łasu s płepínÆním mezi jmen. pro-
vozem a omezeným nebo zastaveným provozem
Jmenovitý provoz
Omezený nebo zastavený provoz

Okruh teplØ vody
Provoz zÆvislý na Łasu s vypnutím okruhu teplØ vody
Jmenovitý provoz

RuŁní provoz
+ RegulaŁní ventil otvírÆ
0 RegulaŁní ventil stojí
� RegulaŁní ventil zavírÆ

Legenda k obrÆzkøm 4 a� 7

tp Teplota płívodu
te Venkovní teplota
tz Teplota zpÆteŁky

min minimÆlní te nebo tz

max maximÆlní te nebo tz
tRa PokojovÆ teplota
tRaS �ÆdanÆ pokojovÆ teplota
tst PodpørnÆ teplota
T ¨as
TEH ¨asový okam�ik płepnutí bez optimal.programu
TA, TE ¨as vypojení nebo zapojení s optimal. Programem
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Ra

RaS

Obr. 6

Obr. 7

------ bez optimalizaŁního programu
s optimalizaŁním programem

Obr. 6 a 7
Prøbìh teploty u regulÆtorø topení s a bez optimalizaŁního programu
obr. 6 - płi velkØ topnØ zÆtì�i (nízkØ venkovní teplotì)
obr. 7 - płi prømìrnØ topnØ zÆtì�i (prømìrnØ venkovní teplotì)



ElektrickØ płipojení a montÆ�
RegulÆtor sestÆvÆ z pouzdra regulÆtoru s elektronikou a od-
dìleným svìrným dílem pro elektrickØ płipojení. Na ka�dØ
svorce mohou být maximÆlnì płipojeny 2 �íly s max. 1,5 mm2 .
PłípojnÆ vedení Łidel je tłeba oddìlenì ulo�it od vedení
výstupních relØ. MontÆ� na stìnu se provÆdí na�roubovÆním
svìrnØho dílu na stìnu. Po elektrickØm płipojení je pouzdro
regulÆtoru zasunuto na svìrný díl a �roubem zaji�tìno. Płi
panelovØm zabudovÆní slou�í k upevnìní płístroje dvì płílo�ky
vysouvatelnØ pomocí �roubovÆku.

Objednací text

RegulÆtor dÆlkovØho topení TROVIS 5476 s rozhraním RS 232-
nebo RS 485
Opce: poŁítaŁ-sbìrnice-hlavní modul

Vstupy Podle zvolenØ charakteristiky załízení

1 ¨idlo venkovní teploty (volitelnØ takØ 4(0) a� 20 mA)
1 ¨idlo teploty płívodu
8 konfigurovatelných vstupø pro volitelnØ

- maximÆlnì 7 Łidel teploty (PTC a Pt100-nebo NTC a Pt 100)
-1 dÆlkový vysílaŁ 1 a� 2 kΩ nebo pokojovØ Łidlo s opravou a volitelným druhem provozu
- maximÆlnì 8 binÆrních vstupø (1 pro termostat zÆsobníku místo Łidel zÆsobníku)

1vstup ŁítaŁe impulsø nebo proudu 4 (0) a� 20 mA pro omezení prøtoku nebo výkonø

Výstupy Podle zvolenØ charakteristiky załízení

RegulaŁní signÆly TłíbodovØ signÆly: zatí�itelnost max. 250 V~, 3 A
Dvoubodový signÆl: zatí�itelnost max. 250 V~, 3 A

BinÆrní výstupy 3 výstupy pro łízení Łerpadel: zatí�itelnost max. 250 V~ 3 A;
2 tranzistorovØ výstupy pro łízení poŁtu otÆŁek obìhových Łerpadel

Rozhraní RS 485-pro płipojení na ŁtyłvodiŁovou sbìrnici
RS 232 C-pro płipojení na PC nebo modem
Mód.sbìrnice RTU-Protokol, formÆt dat 8N1 (8 datových bytø, 1 stop bit, paralelnost),
Soubor instrukcí AT pro komunikaci płes modem
Płipojení płes modulÆrní plug (konektor) a modulÆrní jack (zdíłku)

opŁní Rozhraní pro sbìrnici ŁítaŁe

Regulaèní parametry Kp = 0,1 a� 50; Tn = 1 bis 999 s
regulaŁní Łas 15 a� 240 s

PomocnÆ energie 230 V, 48 a� 62 Hz, Výkon 3 VA

Okolní teplota PłípustnÆ 0 a� 50 °C

Druh ochrany IP 40

Ru�ení podle VDE 0875 u płipojení servopohonø SAMSON typ 5821/5822 a typ 5801/5802

VÆha cca. kg 0,6
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Ω

Ω

&V Omezení výkonu/prøtoku
BE BinÆrní vstup
SF ¨idlo zÆsobníku
tR ¨idlo teploty zpÆteŁky
tA ¨idlo venkovní teploty
Tra
tv

¨idlo pokojovØ
¨idlo teploty płívodu

HZ Topný okruh
WW Teplovodní okruh
UP ¨erpadlo topení
SLP NapÆjecí Łerpadlo zÆsobníku
ZP CirkulaŁní Łerpadlo
FG DÆlkový snímaŁ

Obr. 8 - UspołÆdÆní płipojení charakteristiky załízení 2

Obr. 9 - UspołÆdÆní płipojení charakteristiky załízení 5
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