System automatycznej regulacji TROVIS 5400
Regulator do wentylacji TROVIS typ 5477
Regulator o sygnale ci¹g³ym do zabudowy naœciennej i tablicowej
(wymiary zewnêtrzne 144 x 96 mm)

Zastosowanie
Regulacja parametrów powietrza nawiewanego i wywiewanego prostych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuj¹cych równie¿ odzysk ciep³a, zw³aszcza w instalacjach
pod³¹czonych do sieci ciep³owniczej.

Regulator do wentylacji i klimatyzacji TROVIS 5477 byæ stosowany w dziesiêciu ró¿nych rodzajach instalacji (zob. tabela
funkcje instalacji i zastosowanie).
Regulator TROVIS 5477 mo¿e byæ wykorzystywany do regulacji parametrów powietrza nawiewanego i wywiewanego lub
do regulacji temperatury w pomieszczeniu, ale tak¿e do regulacji w uk³adach kaskadowych parametrów powietrza wywiewanego i temperatury w pomieszczeniu. Nagrzewnica mo¿e
pracowaæ w uk³adach z rekuperatorami, ch³odnicami lub
z obydwoma sekwencyjnie.
W instalacjach z komor¹ mieszania mo¿liwa jest regulacja
temperatury zmieszanego powietrza.
Oprócz regulacji temperatury mo¿liwa jest regulacja wilgotnoœci
powietrza poprzez sterowanie z trzeciego wyjœcia nawil¿aczem parowym.
Konfiguracja i parametryzacja regulatora TROVIS 5477 mo¿e
siê odbywaæ za pomoc¹ komputera klasy PC. Do przenoszenia
danych do regulatora s³u¿y specjalny modu³ pamiêci.
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Cechy charakterystyczne:
• wyjœcie sygna³u analogowego o zakresie 0 do 10 V do
okreœlania jakoœci powietrza
• dwustopniowe wentylatory sterowane niezale¿nymi programami zegarowymi; mo¿liwoœæ zadania pracy w zale¿noœci
od jakoœci powietrza, temperatury lub wilgotnoœci w pomieszczeniu
• mo¿liwoœæ skonfigurowania zmiennej regulacji wielkoœci
przep³ywu
• wyjœcie sygna³u analogowego w zakresie do 0 do 10 V do
sygnalizacji zapotrzebowania na energiê
• ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu w nagrzewnicy
• ³atwa konfiguracja i parametryzacja dziêki zastosowanym
symbolom (piktogramom)
• ochrona danych przed dostêpem osób nieupowa¿nionych
poprzez wprowadzenie kodów
• gniazdo do pod³¹czenia modu³u pamiêci komputera klasy PC
• mo¿liwoœæ wspó³pracy z magistral¹ komunikacyjn¹
• interfejs RS 485 do komunikacji za poœrednictwem magistral¹
czteroprzewodowej lub RS 232 do komunikacji modemowej
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Wejœcia i wyjœcia regulatora
Regulator do wentylacji TROVIS 5477 posiada 12 wejœæ konfigurowanych opcjonalnie jako wejœcia czujnikowe lub binarne.
Konfiguracja wejœæ jest zale¿na od wybranego wskaŸnika instalacji, np. trzy wejœcia binarne dla funkcji: "sygnalizacja
zwrotna pracy wentylatorów","instalacja za³./wy³.", "funkcja
ochrony przeciwmrozowej". Do regulatora mo¿na pod³¹czyæ
czujniki Pt 100 i PTC lub Pt 100 i Pt 1000. Dwa wejœcia mog¹
byæ wykorzystane do zdalnego sterowania. Do wejœæ nie wykorzystywanych w instalacji o danym wskaŸniku do celów regulacyjnych mo¿na pod³¹czyæ na przyk³ad czujniki temperatury,
z których sygna³y przekazywane s¹ do nadrzêdnego systemu
sterowania, a które nie maj¹ znaczenia dla regulacji.
Regulator do wentylacji TROVIS 5477 posiada dodatkowo
4 wejœcia sygna³ów o zakresie 0 do 10V, do których mo¿na
pod³¹czyæ, np. dwa aktywne czujniki temperatury i wilgotnoœci.
Max. cztery wyjœcia sygna³ów ci¹g³ych o zakresie 0(2) do 10 V
sterowane s¹ na podstawie algorytmu PID.
Czwarte wyjœcie sygna³u analogowego o w zakresie 0 do 10 V
s³u¿y do wyprowadzenia sygna³u zewnêtrznego zapotrzebowania lub do sterowania przetwornicami czêstotliwoœci obs³uguj¹cych wentylatory.
Piêæ bezpotencja³owych wyjœæ binarnych wykorzystywanych
jest do pod³¹czenia pomp i wentylatorów.
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Komunikacjê regulatora z nadrzêdnym systemem sterowania
poprzez magistralê umo¿liwia interfejs RS 485 lub poprzez
poprzez modem interfejs RS 232.

Funkcje i zastosowanie
WskaŸnik Zastosowanie
instalacji
WskaŸnik Instalacja wentylacyjna z nagrzewnic¹
instalacji 0
WskaŸnik Instalacja wentylacyjna z nagrzewnic¹ powietrza
instalacji 1 i ch³odnic¹ (tak¿e z kurtyn¹ ch³odnicz¹ lub
bezpoœrednim parownikiem, praca 1-stopniowa)
WskaŸnik Instalacja wentylacyjna z nagrzewnic¹
instalacji 2 powietrza i komor¹ mieszaj¹c¹.

WskaŸnik Instalacja wentylacyjna z nagrzewnic¹
instalacji 3 powietrza i rekuperatorem ciep³a
WskaŸnik Instalacja wentylacyjna z nagrzewnic¹ powietrza
instalacji 4 i ch³odnic¹ (tak¿e z kurtyn¹ ch³odnicz¹ lub
bezpoœrednim parownikiem, praca 1-stopniowa)
i komor¹ mieszania powietrza

WskaŸnik Instalacja wentylacyjna z nagrzewnic¹ powietrza
instalacji 5 i ch³odnic¹ (tak¿e z kurtyn¹ ch³odnicz¹ lub
bezpoœrednim parownikiem, praca 1-stopniowa)
i z rekuperatorem ciep³a
WskaŸnik Instalacja klimatyzacyjna z nagrzewnic¹
instalacji 6 powietrza, z ch³odnic¹ i z nawil¿aczem
WskaŸnik Instalacja wentylacyjna z ch³odnic¹
instalacji 7 (tak¿e z kurtyn¹ ch³odnicz¹ lub bezpoœrednim
parownikiem, praca 1-stopniowa)
WskaŸnik Instalacja klimatyzacyjna z nagrzewnic¹
instalacji 8 powietrza oraz z ch³odnic¹, komor¹ mieszania
powietrza i z nawil¿aczem

WskaŸnik Instalacja klimatyzacyjna z nagrzewnic¹
instalacji 9 powietrza i z ch³odnic¹ rekuperatora ciep³a
i z nawil¿aczem
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Funkcje specjalne
Regulacja parametrów powietrza nawiewanego w zale¿noœci od temp. zewnêtrznej,
2-stopniowa praca wentylatorów lub sygna³ w zakresie od 0 do 10 V
Nastawy letnie,
praca w uk³adzie sekwencyjnym ogrzewanie/ch³odzenie lub praca w trybie ci¹g³ym,
2-stopniowa praca wentylatorów lub sygna³ w zakresie od 0 do 10 V
Nastawy letnie.
Praca w uk³adzie sekwencyjnym ogrzewanie/przepustnice lub regulacja temperatury
zmieszanego powietrza. 2-stopniowa praca wentylatorów lub sygna³ w zakresie
od 0 do 10 V
Ochrona przez lodowaceniem rekuperatora ciep³a,
automat. zmiana kierunku dzia³ania rekuperatora ciep³a z mo¿liwoœci¹ konfiguracji,
2-stopniowa praca wentylatorów lub sygna³ w zakresie od 0 do 10 V
Nastawy letnie,
praca w okresie letnim,
praca w uk³adzie sekwencyjnym ogrzewanie/przepustnice/ch³odzenie lub
ogrzewanie/ch³odzenie i regulacja temperatury zmieszanego powietrza,
automatyczna zmiana kierunku dzia³ania komory mieszania powietrza,
2-stopniowa praca wentylatorów lub sygna³ w zakresie od 0 do 10 V
Nastawy letnie,
ochrona rekuperatora ciep³a przez lodowaceniem,
automat. zmiana kierunku dzia³ania rekuperatora ciep³a z mo¿liwoœci¹ konfiguracji,
2-stopniowa praca wentylatorów lub sygna³ w zakresie od 0 do 10 V
Nawil¿anie lub nawil¿anie i osuszanie z mo¿liwoœci¹ konfiguracji,
nastawy letnie,
2-stopniowa praca wentylatorów lub sygna³ w zakresie od 0 do 10 V
Nastawy letnie,
2-stopniowa praca wentylatorów lub sygna³ w zakresie od 0 do 10 V
Nawil¿anie lub nawil¿anie i osuszanie z mo¿liwoœci¹ konfiguracji,
nastawy letnie,
praca w okresie letnim,
automatyczna zmiana kierunku dzia³ania komory mieszania powietrza,
2-stopniowa praca wentylatorów
Nawil¿anie lub nawil¿anie i osuszanie z mo¿liwoœci¹ konfiguracji,
nastawy letnie,
automatyczna zmiana kierunku dzia³ania rekuperatora ciep³a,
2-stopniowa praca wentylatorów
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Wymiary w mm

Dane techniczne
Wejœcia

12 konfigurowanych wejœæ czujnikowych
(Pt 100 i PTC lub Pt 100 i Pt 1000) lub
binarnych (np. instalacja za³./wy³., zwrotna
sygnalizacja po³o¿enia wentylatorów
i funkcja ochrony przeciwmrozowej)
wejœcia F8 i F9 sygna³ów zdalnego
sterowania o zakresie 1 do 2 kW
4 wejœcia sygna³ów o zakresie 0 do 10 V
wysy³anych z aktywnych czujników
temperatury i wilgotnoœci

Wyjœcia
analogowe

4 wyjœcia sygna³ów ci¹g³ych 0(2) do 10 V,
obci¹¿enie > 5 kW

binarne

5 wyjœæ bezpotencja³owych do pod³¹czenia
pomp lub wentylatorów,
obci¹¿alnoœæ max. 230 V~, 3 A, cos j = 0,6;
min. 230 V~, 10 mA/ 24 V~, 50 mA

Interfejs

RS 485 do pod³¹czenia magistrali
czteroprzewodowej lub
RS 232 do pod³¹czenia modemu

Parametry regulacji

Kp: 0,1 do 99; Tn: 1 do 999 s;
Tv: 1do 999 s

Napiêcie robocze

230 V (+10%, –15%), 3 VA

Zakres temperatury

podczas eksploatacji: 0 do 40°C1),
podczas sk³adowania: –20 do 60°C

Stopieñ ochrony

IP 40 zgodnie z IEC 529

Klasa ochrony

II zgodnie z VDE 0106

Stopieñ
zanieczyszczeñ

2 zgodnie z VDE 0110

Klasa przepiêciowa

II zgodnie z VDE 0110

Klasa wilgotnoœci

F zgodnie z VDE 40040

Odpornoœæ
na zak³ócenia

zgodnie z EN 50082 czêœæ 1

Emisja zak³óceñ

zgodnie z EN 50081 czêœæ 1

Ciê¿ar Ciê¿ar

ok. 0,6 kg

1)

96

144

102
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wymiary otworu
w tablicy:
138 x 91

nale¿y unikaæ przegrzewania

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
Regulator do wentylacji sk³ada siê z obudowy z modu³em
elektronicznym i podstawki z listwami zaciskowymi do pod³¹czenia przewodów elektrycznych. Do ka¿dego zacisku mo¿na
pod³¹czyæ dwa przewody o przekroju maksymalnym 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 do listwy zaciskowej, na podstawkê nak³ada siê regulator i mocuje dwiema œrubami. Przy zabudowie
tablicowej do mocowania urz¹dzenia s³u¿¹ 2 uchwyty za³¹czone w komplecie.
Tekst zamówienia
Regulator do wentylacji TROVIS typu 5477 z interfejsem RS 485
lub RS 232
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Przyporz¹dkowanie zacisków

BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
BE10
BE11
BE12

29
27
25
23
21
19
17
15
13

0...10V
0...10V
0...10V
0...10V

11
9
7
5
3
1

26

F12
F11
F10
F9
F8
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1

30
28
26
24
22
20
18

12

8
6
4

35
36
37

GND

BA7
BA6, BA7 COM
BA6

2

N

34

AE4 0...10V
AE3 0...10V
AE2 0...10V
AE1 0...10V
AA
Y3
Y2
Y1
Y , AA GND
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31
32
33

16
14

L1

L1

38

BA1

39

BA2

40

L1

41

BA3

42

BA4

43

L1

44

BA5

45

2

W

4

pod³¹czenie zdalnego sterownika
typu 5257-6
(wyposa¿enie dodatkowe)

5
ST2

7

30

ST1

8

23

tR

9

15

GND

10

wyjœcie analogowe
wejœcie analogowe
wyjœcie binarne
wejœcie binarne
czujnik lub wejœcie zdalnego nadajnika sygna³ów
masa

ST1
ST2
tR
W
Y

1. stopieñ pracy wentylatora
2. stopieñ pracy wentylatora
temperatura w pomieszczeniu
wartoœæ zadana temperatury
wyjœcie sygna³u steruj¹cego

Zmiany techniczne zastrze¿one

SAMSON Sp. z o.o.
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