
AutomatizaŁní systØm TROVIS 5400

RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní TROVIS 5479

Pou�ití

Optimalizující, ekvitermnì łízenÆ regulace teploty płívodu
vytÆpìní a regulace teploty teplØ vody a� ve tłech regulaŁních
okruzích - komunikace s łídícím systØmem

RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní TROVIS 5479 reguluje teplotu
płívodu topných załízení s maximÆlnì tłemi topnými okruhy na
zÆkladì regulace podle povìtrnostních podmínek. Teploty
zpÆteŁky se dají omezit v zÆvislosti na venkovní teplotì. Ohłev
pitnØ vody mø� e být primÆrnì nebo sekundÆrnì zabudovÆn do
regulace.
Dal�í vlastnosti:

- Adaptace parametrø regulÆtoru
- Optimalizace bez a s pokojovým Łidlem
- KrÆtkodobÆ adaptace
- Zpo� dìnÆ reakce na venkovní Łidlo
- AutomatickØ płestavení letního/ zimního Łasu
- Letní provoz zÆvislý na Łasu a venkovní teplotì
- TepelnÆ dezinfekce zÆsobníku teplØ vody
- Nucený bìh Łerpadel
- Vnìj�í potłeba napojení
- Rozhraní RS 485 pro komunikaci se strukturou

sbìrnice nebo RS 232 pro komunikaci s modemem
- VolitelnØ rozhraní pro sbìrnici ŁítaŁe

Provedení

TROVIS 5479 (obr. 1) - regulÆtor dÆlkovØho topení s rozhraním
RS- 232 nebo RS 485
Opce: ¨ítaŁ-sbìrnice-hlavní modul

1998 - DLOUHÝ I.T.A.

Obr.1 RegulÆtor dÆlkovØho topení TROVIS 5479
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Vstupy a výstupy (obr. 2)

Vstupy a výstupy regulÆtoru dÆlkovØho vytÆpìní jsou stanoveny
charakteristikou załízení (viz płíklady obr. 11 a 12).
¨idla Pt 100, Pt 1000 a PTC a takØ smí�enÆ, mohou být pou� ita
pro zji�� ovÆnípotłebných teplot. Venkovní teplota se dÆ napojit
jako proudový signÆl 0 a� 20 mA.
RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní mÆ pro ka� dý regulaŁní okruh
vstup pro płipojení dÆlkovØho vysílaŁe.
Pro omezení výkonu, płíp. prøtoku, nabízí dvì mo� nosti:
− ke vstupu ŁítaŁe impulsø mø� e být napojen k prøtoku

œmìrný signÆl mìłiŁe tepla nebo
− u vybavení s ŁítaŁem-sbìrnicí-hlavním modulem jsou płi-

pojeny a� tłi mìłiŁe tepla płes sbìrnici poŁítaŁe.
U urŁitých typø załízení mø� e být spojením vícero regulÆtorø
dÆlkovØho vytÆpìní TROVIS 5479 płedÆna nejvy��í � ÆdanÆ
hodnota teploty płívodu regulÆtoru k regulÆtoru (externí
po� adavek napojení).
Płístroj mÆ tłi tłíbodovØ regulaŁní výstupy pro łízení płíslu�ných
regulaŁních płístrojø a pìt binÆrních výstupø pro łízení
obìhových Łerpadel vytÆpìní, napÆjecího Łerpadla zÆsobníku,
Łerpadla TUV a cirkulaŁního Łerpadla. ¨tyłi tranzistorovØ
výstupy mohou být pou� ity pro łízení poŁtu otÆŁek obìhových
Łerpadel.
SØriovØ rozhraní dovoluje zapojit regulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní
do łídícího systØmu. Płístroj mø� e být volitelnì dodÆn
s rozhraním RS 485 nebo RS 232.

Obsluha (obr. 3)

RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní se dÆ płizpøsobit płímo na płís-
troji s obslu� nými prvky zobrazenými v obr. 3 na po� adovanou
regulaŁní œlohu.
Pro płístroj jsou płedpoklÆdÆny røznØ typy załízení, kterØ jsou
krÆtce uvedeny v tabulce charakteristik załízení.
U� ivatel musí nejdłíve stanovit jeden z tìchto typø załízení
zavedením jeho charakteristiky. Charakteristika załízení není
rozhodující jen pro uspołÆdÆní vstupø a výstupø, nýbr� takØ
pro funkŁní bloky a parametry, kterØ je tłeba zvolit. Ty musejí
být potom oddìlenì nastaveny pro ka� dý regulaŁní okruh.
PotłebnØ œdaje budou jeden po druhØm dotazovÆny.
ZobrazovÆní symbolø na LC - displeji (5) podporuje konfiguraci
a parametrovÆní.
S funkŁními obvody konfiguraŁních œrovní jsou napł. defi-
novÆny druh výstupø (dvou-, tłíbodový výstup) a røznØ funkce,
jako mj. płednostní ohłev pitnØ vody, adaptace, letní provoz.
Parametry napł. stanoví prøbìh charakteristiky topení, charak-
teristiku zpÆteŁky nebo Łas prÆzdnin.
NìkterØ funkŁní obvody mohou být chrÆnìny płed neoprÆv-
nìným zÆsahem �ifrovaným Łíslem.
Pro ka� dý regulaŁní okruh se spínaŁi druhu provozu (1) se
płepínÆ mezi Łasovì zÆvislým provozem, jmenovitým pro-
vozem, omezeným a podpørným provozem, jako� i ruŁním
provozem.
S pamì� ovým modulem (2) mohou být dÆlkovì kopírovÆna
v�echna data konfigurace a parametrovÆní z regulÆtoru
vytÆpìní na jiný regulÆtor.
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Obr. 2 - Vstupy a výstupy

1 SpínaŁ druhu provozu
pro regulaŁní okruh

2 PłípojnÆ zdíłka pro
pamì� ový modul

3 Płepínací tlaŁítko (płís-
tup v parametrickØ a
konfiguraŁní œrovni)

4 Standartní tlaŁítko (ob-
novení standart. hodnot

5 Displej LC
6 ZavÆdìcí tlaŁítka
7 Płejímací tlaŁítko

Obr. 3 - Obslu� nØ prvky regulÆtoru dÆlkovØho vytÆpìní
TROVIS 5479
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Adaptace topnØ charakteristiky regulÆtoru (obr. 4 a 5)
TopnÆ chrakteristika mø� e být automaticky płizpøsobena
regulÆtorem dÆlkovØho vytÆpìní, kdy� je płipojeno Łidlo poko-
jovØ teploty. Płiłazení teploty płívodu a venkovní teploty se
zji�� uje v zÆvislosti na pokojovØ teplotì. Hodnoty teploty
płívodu mohou být omezeny maximÆlnì nebo minimÆlnì.

RuŁní nastavení charakteristiky (obr. 4 a� 6)

Charakteristika topení mø� e být urŁena ruŁnì buïto zavedením
hodnoty stoupÆní (viz obr. 4) nebo Łtyłmi libovolnými body
(obr. 6). Tyto body jsou stanoveny u teplot płívodu tV od 20 a�
120 °C a u venkovních teplot tA od -20 a� 50 °C. Pro maximÆlní
a minimÆlní teplotu płívodu jsou definovatelnØ mezní hodnoty.
V płípadì potłeby mø� e být charakteristika paralelnì posu-
nuta. Płitom zøstÆvají zachovÆny mezní hodnoty pro teplotu
płívodu.
Charakteristika zpÆteŁky (obr. 5) je rovnì� urŁena zavedením
hodnoty stoupÆní nebo Łtyłmi libovolnými body, maximÆlního
a minimÆlního omezení a eventuelnì paralelního posunutí.

Optimalizace vstupních a výstupních Łasø

RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní mø� e samostatnì optimalizovat
vstupní a výstupní spínací Łasy topnØho załízení periodicky
u� ívaných budov, aby klesla spotłeba energie. K tomu jsou
zji�� ovÆny z ŁasovØho prøbìhu pokojovØ a venkovní teploty,
charakteristika budovy a dynamickØ chovÆní topnØho załízení.
Z tìchto dat jsou vypoŁítÆny potłebnØ ŁasovØ okam� iky
zapínÆní a vypínÆní.
Optimalizace mø� e být provedena jak s, tak takØ bez Łidla
pokojovØ teploty.
Bez płipojenØho Łidla pokojovØ teploty je posunut Łasový
okam� ik zapnutí v zÆvislosti na venkovní teplotì. V Łasech
nepou� ívÆní je zpracovÆna omezenÆ definovatelnÆ � ÆdanÆ
hodnota płívodu (omezený provoz). Płi płekroŁení urŁitØ hod-
noty venkovní teploty se vypne topnØ załízení.
S płipojeným Łidlem pokojovØ teploty je provozovÆn podpørný
provoz v nepou� ívaných Łasech. Płitom je kontrolovÆna
nastavitelnÆ podpørnÆ teplota pro pokojovou teplotu a event. je
krÆtkodobì zapnuto topnØ załízení.

ElektrickØ płipojení a montÆ�

RegulÆtor sestÆvÆ z pouzdra regulÆtoru s elektronikou a oddì-
lenØho svìrnØho dílu pro elektrickØ płipojení. Na ka� dØ svorce
mohou být płipojeny 2 � íly s min. 0,75 mm2. PłípojnÆ vedení
Łidel je tłeba ulo� it oddìlenì od vedení výstupních relØ.
MontÆ� na stìnu se provÆdí na�roubovÆním svìrnØho dílu na
stìnu. Po elektrickØm płipojení se pouzdro regulÆtoru nasune
na svìrný díl a zajistí �roubem.
Płi panelovØm zabudovÆní je płístroj upevnìn v propojovacím
panelu.

Objednací text

RegulÆtor dÆlkovØho vytÆpìní TROVIS 5479 s rozhraním RS
485 nebo RS 232
ŁítaŁ-sbìrnice-hlavní modul
Externí napÆjecí zdroj pro ŁítaŁ-sbìrnici-hlavní modul
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Obr. 4 - Charakteristiky topení
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Obr. 5 - Ekvitermnì łízenÆ regulace teploty płívodu s po-
hyblivým omezením teploty zpÆteŁky

8

1 1

1

Obr. 6 - ¨tyłbodovÆ charakteristika

tV Teplota płívodu
tR Teplota zpÆteŁky
tA Venkovní teplota

...min. minimÆlní tR nebo tV

...max. maximÆlní tR nebo
tV

P1 a� P4 Body 1 a� 4



TechnickÆ data

Vstupy podle zvolenØ charakteristiky załízení

Vstupy Łidla max. 13 konfigurovatelných vstupø pro
teplot. Łidla (Pt 100 a PTC )nebo (Pt 100 a
PT 1000) nebo binÆrní hlÆ�ení
(okruh topnØ/teplØ vody)
5 Łidel teploty płívodu
2 Łidla pokojovØ teploty
2 Łidla venkovní teploty
2 Łidla teploty zpÆteŁky
2 Łidla teploty zÆsobníku

BinÆrní vstupy termostat zÆsobníku

Dal�í vstupy vstup ŁítaŁe impulsø pro omezení
obj.proudu vstup proudu 4(0) a� 20 mA
pro venk.teplotu,

vstupy pro hlÆ�ení polohy,
dÆlkovÆ obsluha pro opravu pokoj.teploty a
volbu druhu provozu

Výstupy Podle zvolenØho indexu załízení

Regul. signÆly

BinÆrní výstupy

tłíbodovØ signÆly:
zatí� itelnost: max. 250 V~, 3 A
dvoubodovØ signÆly:
zatí� itelnost: max. 250 V~, 3 A
5 výstupø pro łízení Łerpadel
zatí� itelnost max. 250 V~, 3 A
4 tranzistorovØ výstupy pro
łízení poŁtu otÆŁek obìhových Łerpadel

Rozhraní

opŁnì

RS 485 pro płipojení na ŁtyłvodiŁovou
sbìrnici nebo RS 232 pro płipojení na
rozhraní pro sbìrnici ŁítaŁe

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

Okolní teplota PłípustnÆ 0 a� 40 °C

Druh ochrany IP 40

Radiorušení podle VDE 0875 u pøipojení

servopohonù SAMSON-Stellantrieben

Typ 5821/5822 a Typ 5801/5802

Hmotnost cca. 0,6 kg

Index załízení

Index załízení Popis załízení PoznÆmka

1 dva topnØ okruhy, nepłímØ płipojení

2
dva topnØ okruhy, nepłímØ płipojení
ohłev pitnØ vody

ohłev pitnØ vody bez reg.płístroje v płednostním
zapojením

3 tłi topnØ okruhy, nepłímØ płipojení tłetí topný okruh bez regul. płístroje

4
jeden topný okruh, nepłímØ płipojení
ohłev pitnØ vody s plnícím systØmem zÆsobníku v sekundÆrním okruhu

5
dva topnØ okruhy, nepłímØ płipojení
ohłev pitnØ vody s plnícím systØmem zÆsobníku v sekundÆrním okruhu

druhý topný okruh bez regul. płístroje

6 dva topnØ okruhy, płímØ płipojení

7
jeden topný okruh, nepłímØ płipojení
ohłev pitnØ vody s plnícím systØmem zÆsobníku v primÆrním okruhu

8
dva topnØ okruhy, nepłímØ płipojení
ohłev pitnØ vody s plnícím systØmem zÆsobníku v primÆrním okruhu

druhý topný okruh bez regul. płístroje

9
dva topnØ okruhy, płímØ płipojení
ohłev pitnØ vody s plnícím systØmem zÆsobníku

Míry v mm

Obr. 8 - NapÆjecí zdroj pro ŁítaŁ-sbìrnici-hlavní modul
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Obr. 7 - TROVIS 5479
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max

IP Vstup ŁítaŁe impulsø
SF1 ¨idlo zÆsobníku zapnuto
SF2 ¨idlo zÆsobníku vypnuto
FG1 a� FG3 DÆlkový vysílaŁ pro regul. okruh 1 a� 3
tVmax ¨idlo teploty płívodu v prim. okruhu
tV1 a� tV3 ¨idlo teploty płívodu v regul. okruhu 1 a� 3

PK
tA1 a� tA3 ¨idlo venk. teploty pro regul. okruh 1 a� 3

WW
tRa1 a� tRa3 ¨idlo pokoj. teploty pro reg. okruh 1 a� 3
tR1 a� tR3 ¨idlo tepl. zpÆteŁky pro reg. okruh 1 a� 3
tRWW ¨idlo teploty zpÆteŁky pro płípravu teplØ vody
tVSp Telpota zpÆteŁky zÆsobníku
AEB Analog. vstup pro externí potłebu zapínÆní

AE Analogový vstup
AAB Analogový výstup pro externí potłebu

napojení
ZB Sbìrnice ŁítaŁe
HZ1 a� HZ3 Regul. płístroj top. okruhu 1-3
PK Regul. płístroj prim. okruhu
WW Regul. płístroj ohłevu pitnØ vody
com. SpoleŁnÆ hmotnost
BA1 a� BA4 BínÆr. výstup 1 a� 4
UP1 a� UP3 Obìh Łerpadla, topný okruh 1-3
SLP ¨erpadlo plnící zÆsobník
TP ¨erpadlo
ZP CirkulaŁní Łerpadlo

ObrÆzek ukazuje maximÆlní vybavení. Podle zvolenØho indexu załízení mìní se obsazenØ vstupy a výstupy.
Obr. 9 - UspołÆdÆní płipojení

230 V, 48...62 Hz
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Obr. 10 - Uspoøádání pøipojení napájecího zdroje pro poèítaè-sbìrnici-hlavní modul
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Płipojení
WMZ
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Płipojení
TROVIS 5479

ZB Sbìrnice poŁítaŁe
WMZ MìłiŁ tepla
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Obr. 12 - Index załízení 6
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Obr. 11 - Index załízení 4

VL Vedení płívodu
RL Vedení zpÆteŁky
WWL Vedení teplØ vody

KL Vedení studenØ vody
ZL CirkulaŁní vedení

dal�í zkratky viz. obr. 9
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