
Cyfrowy regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych
TROVIS 5576 s³u¿y do regulacji max. dwóch obwodów:
– regulacja wymiennika ciep³a po stronie pierwotnej lub

kot³a. Max. jeden obwód grzewczy z podmieszaniem i je-
den bez podmieszania (oba z regulacj¹ pogodow¹) oraz
regulacja c.w.u. po stronie wtórnej

– pogodowa regulacja c.o. i przygotowania c.w.u. z dwoma
zaworami po stronie pierwotnej

– pogodowa regulacja dwóch obwodów c.o. z zaworami po
stronie pierwotnej

Cechy charakterystyczne:
• bezpoœredni dostêp do trybów pracy i wa¿niejszych para-

metrów za pomoc¹ pokrête³
• intuicyjny odczyt i wprowadzanie danych za pomoc¹ obro-

towego przycisku (obrót i przyciœniêcie)
• podœwietlony wyœwietlacz ciek³okrystaliczny
• zegar roczny z prze³¹czaniem miêdzy czasem letnim i zimo-

wym . Mo¿liwoœæ wprowadzenia max. trzech czasów u¿yt-
kowania w ci¹gu doby z krokiem co 15 minut

• mo¿liwoœæ pod³¹czenia dla ka¿dego obwodu c.o. regulato-
rów pomieszczeniowych
– komfortowy regulator pomieszczeniowy z w³asnym wy-

œwietlaczem ciek³okrystalicznym umo¿liwiaj¹cy usta-
wianie trybu pracy, wartoœci zadanych dla dnia i nocy,
programów czasowych c.o., trybu pracy PARTY i wew-
nêtrznego zegara regulatora. Dodatkowo mo¿liwy od-
czyt wartoœci pomiarowych temperatury zewnêtrznej i w
pomieszczeniu. Pod³¹czenie za pomoc¹ magistrali.

– uproszczony regulator pomieszczeniowy z mo¿liwoœci¹
wyboru trybu pracy i nominalnej temperatury w po-
mieszczeniu

• zale¿na od zapotrzebowania regulacja wartoœci zadanej
dla uk³adów regulacji poprzez magistralê lub sygna³em na-
piêciowym 0 do 10 V: obwód pierwotny reguluje max. tem-
peraturê zasilania z uwzglêdnieniem nastawionej nadwy¿ki
temperatury

• mo¿liwoœæ wykorzystania energii s³onecznej do przygotowy-
wania c.w.u.

• mo¿liwoœæ wyboru krzywej grzania na podstawie nachyle-
nia lub czterech punktów; p³ynne ograniczenie temperatury
powrotu

• automatyczna adaptacja krzywej grzania (konieczny czuj-
nik temperatury w pomieszczeniu)

• optymalizacja: wyznaczanie optymalnych czasów za³¹cza-
nia i wy³¹czania ogrzewania (konieczny czujnik temperatu-
ry w pomieszczeniu)

• sterowanie prac¹ pompy: mo¿liwoœæ regulacji prêdkoœci ob-
rotowej pompy obiegowej c.o. UP1
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System automatyzacji TROVIS 5500

Cyfrowy regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych
TROVIS 5576

Zastosowanie
Regulacja max. 2 obwodów. Mo¿liwoœæ sterowania wiêksz¹
liczb¹ obwodów regulacyjnych poprzez pod³¹czenie dalszych
regulatorów za poœrednictwem magistrali. Mo¿liwoœæ pod³¹-
czenia do regulatora max. trzech liczników ciep³a za poœred-
nictwem modu³u komunikacyjnego M-Bus, w który mo¿na
³atwo wyposa¿yæ posiadany regulator w wersji standardowej.

Rys. 1 · Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych
TROVIS 5576
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Wejœcia i wyjœcia
• 17 konfigurowanych wejœæ dla czujników temperatury Pt 1000/

Pt100, PTC/Pt100 lub NTC/Pt100 i sygna³ów binarnych
• konfigurowane wyjœcia steruj¹ce dwu- lub trzypunktowe lub

ci¹g³e (0 do 10 V) z algorytmem PID.

Komunikacja
• interfejs komunikacyjny RS 232 do wspó³pracy z modemem

lub do komunikacji bezpoœredniejz komputerem PC
• wymiana danych konfiguracyjnych i parametryzacyjnych za

pomoc¹ modu³u pamiêci
• w razie awarii instalacji powiadamianie za pomoc¹ infor-

macji SMS (sieæ D1) przesy³anych modemem
• mo¿liwoœæ aktualizacji pamiêci Flash-EPROM (system opera-

cyjny) regulatora za poœrednictwem interfejsu RS 232 (tak¿e
poprzez modem) lub RS 485 (wymagany konwerter kablowy)

• opcjonalnie: konwerter kablowy RS 232 / RS 485 do komu-
nikacji z magistral¹

• opcjonalnie: modu³ M-Bus do komunikacji z max. trzema
licznikami ciep³a

Obs³uga
Dostosowanie regulatora TROVIS 5576 do pracy w danym
uk³adzie polega na wyborze tzw. numeru instalacji, który nale-
¿y wybraæ z instrukcji obs³ugi. Wybór dodatkowych czujników
i/lub funkcji spoza podstawowej konfiguracji nastêpuje po-
przez ustawienie tzw. bloków funkcyjnych.
Dostêp do poszczególnych poziomów programowych regula-
tora umo¿liwia wciœniêcie prze³¹cznika . Ustawianie bloków
funkcyjnych nastêpuje na poziomach konfiguracyjnych „CO”,
a wartoœci parametrów na poziomach parametryzacyjnych
„PA”. Przeszkolony personel znajdzie tu przejrzysty podzia³ na
dwa obwody c.o. i obwód c.w.u. oraz poziom komunikacyjny.
Wprowadzanie i odczyt danych na regulatorze umo¿liwia
przycisk obrotowy. Dodatkowym u³atwieniem s¹ symbole na
wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym. Za pomoc¹ trzech obroto-
wych prze³¹czników mo¿na dla poszczególnych obwodów na-
stawiaæ tryby pracy (lewa strona) i najwa¿niejsze parametry
(prawa strona) (rys. 2).

Modu³ magistrali licznikowej M-Bus
Wymienny modu³ magistrali licznikowej umo¿liwia wygodne
pod³¹czenie liczników ciep³a, energii elektrycznej lub wody.
Mo¿liwa jest komunikacja z max. 3 licznikami zgodnymi z
norm¹ EN 1434-3.
Ciep³omierz o odpowiednio wysokiej rozdzielczoœci mo¿e byæ
wykorzystywany do ograniczenia przep³ywu i/lub mocy. Istnieje
mo¿liwoœæ nastawy wartoœci granicznych przep³ywu i mocy dla
ró¿nych trybów pracy: „tylko c.o.”, „c.o. i c.w.u.”, „tylko c.w.u.”).
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Rys. 2 · Po³o¿enia prze³¹cznika i ich znaczenie

Tryby pracy

Parametry

praca na podstawie programu czasowego

tryb dzienny (nominalny)

tryb nocny (zredukowany)

tryb regulacji wy³¹czony, aktywna tylko
funkcja ochrony przeciwmrozowej

tryb rêczny:
mo¿liwoœæ wprowadzenia wartoœci zadanej
w % i za³¹czanie pomp za pomoc¹
obrotowego przycisku

wartoœæ zadana dla dnia

wartoœæ zadana dla nocy

program czasowy c.o.

tryb pracy PARTY: wybór dowolnego czasu
u¿ytkowania w odstêpach co 15 minut.
Timer zostaje zaprogramowany bezpoœrednio
po wprowadzeniu zmian.

zegar regulatora:
ustawianie czasu i daty

Obwód c.w.u.

temperatura c.w.u.

programy czasowe c.w.u.

programy czasowe pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

tryb pracy PARTY: wybór dowolnego czasu
u¿ytkowania w odstêpach co 15 minut.
Timer zostaje zaprogramowany bezpoœrednio
po wprowadzeniu zmian.



Dane techniczne
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Wejœcia 17 konfigurowanych wejœæ dla czujników temperatury Pt 1000/Pt100, PTC/Pt100 lub
NTC/Pt100 lub wejœæ binarnych
wejœcie 17 alternatywnie dla sygna³u przep³ywu z ciep³omierza lub analogowego sygna³u
zapotrzebowania z innych obwodów regulacji
4(0) do 20 mA z rezystorem równoleg³ym 50 Ω lub sygna³ 0 do 10 V
(zapotrzebowanie: 0 do 10 V odpowiada zakresowi temperatury zasilania 20 do 120°C)

Wyjœcia* 2 wyjœcia 3-punktowe: obci¹¿enie max. 250 V AC, 2A
alternatywnie wyjœcia 2-punktowe: obcia¿enie max. 250 V AC, 2A
alternatywnie ci¹g³y sygna³ steruj¹cy: 0 do 10 V, obci¹¿enie > 5 kΩ

4 wyjœcia dla pomp:
obci¹¿enie max. 250 V AC, 2A; (wyjœcia przekaŸnikowe z zabezpieczeniem warystorowym)

przekaŸnik pó³przewodnikowy: obci¹¿enie max. 24 V AC/DC, 50 mA

Interfejsy

magistrala wewnêtrzna interfejs RS 485 dla max. 32 urz¹dzeñ
(linia dwuprzewodowa, dowolna polaryzacja, pod³¹czenie w zaleznoœci od potrzeby
do zacisków 29/30 lub z magistral¹ systemow¹ poprzez konwerter kablowy nr 1400-8800)

magistrala systemowa interfejs RS 232 do pod³¹czenia modemu lub komputera klasy PC (punkt-punkt)
(protokó³ Modbus RTU, format danych 8N1, gniazdo boczne RJ 45)
opcjonalnie:
– interfejs RS 485 dla linii czteroprzewodowej za poœrednictwem konwertera nr 1400-7308
– interfejs RS 485 dla linii dwuprzewodowej za poœrednictwem konwertera nr 1400-8800

magistrala licznikowa M-Bus wymienny modu³ M-Bus, protokó³ zgodny z EN 1434-3
(opcjonalnie, tak¿e do póŸniejszego monta¿u w regulatorze)

Napiêcie robocze 165 do 250 V, 48 do 62 Hz, max. 5 VA

Temperatura otoczenia 0 do 40°C (podczas pracy), –10°C do 60°C (sk³adowanie i transport)

Stopieñ ochrony IP 40 zgodnie z IEC 529

Klasa ochrony II zgodnie z VDE 0106

Stopieñ zanieczyszczenia 2 zgodnie z VDE 0110

Kategoria przepiêciowa II zgodnie z VDE 0110

Klasa wilgotnoœci F zgodnie z VDE 40040

Odpornoœæ na zak³ócenia zgodnie z EN 61000-6-1

Emisja zak³óceñ zgodnie z EN 61000-6-3

Ciê¿ar ok. 0,5 kg

* W przypadku instalacji z dwoma obwodami regulacji i piêcioma pompami drugi obwód c.o. sterowany tylko sygna³em 0 do 10 V



Pod³¹czenie elektryczne

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
Regulator sk³ada siê z obudowy zawieraj¹cej czêœæ elektro-
niczn¹ oraz osobnej podstawki z listwami zaciskowymi. Do ka¿-
dego zacisku mo¿na pod³¹czyæ 2 przewody o przekroju max.
1,5 mm2 . Przewody do pod³¹czenia czujników nale¿y popro-
wadziæ osobno od przewodów zasilaj¹cych. W razie monta¿u
naœciennego podstawkê nale¿y przykrêciæ do œciany. Po
pod³¹czeniu przewodów elektrycznych za³o¿yæ obudowê
i przykrêciæ j¹ dwiema œrubami. W wypadku zabudowy tabli-
cowej regulator nale¿y zamontowaæ w tablicy za pomoc¹
dwóch elementów mocuj¹cych (w komplecie).

Tekst zamówienia
Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5576
z interfejsem magistrali systemowej RS 232 do pod³¹czenia za
poœrednictwem modemu lub bezpoœrednio do komputera klasy PC

Opcje:
– konwerter kablowy 1400-8800 do RS 485 (linia dwuprze-

wodowa)
– konwerter kablowy 1400-7308 do RS 485 (linia cztero-

przewodowa)
– wymienny modu³ M-Bus

Wyposa¿enie dodatkowe:
– czujniki temperatury w pomieszczeniu

– typ 5257-4 (czujnik Pt 1000)
– TROVIS 5570 (regulator pomieszczeniowy z wyœwietlaczem)
– modu³ pamiêciowy 1400-7142

Wymiary w mm
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Rys. 3 · Pod³¹czenie zacisków regulatora TROVIS 5576
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Zacisków 18 (masa czujników temperatury, 19 (masa sygnału
0 do10 V/ 0 do 20 mA) i 20 (masa sygnałów sterujących 0 do
10 V/0 do 20 mA) w żadnym wypadku nie należy łączyć ze sobą!

* 1) Jeżeli w regulatorze zamontowano moduł M-Bus,
regulator pomieszczeniowy Trovis 5570 nie może być
zasilany z regulatora!

* 2) Przy podłączaniu sygnału 4...20 mA wymagany rezystor
50 Ω między zaciskami 17 i 19!

wymiary otworu
w tablicy
138 x 92

Zmiany techniczne zastrze¿one

Oznaczenia:
AF czujnik temp. zewnêtrznej
SF czujnik temp. w zasobniku

c.w.u.
SF/RF czujnik temp. w zasobniku

c.w.u./czujnik temperatury
w pomieszczeniu

RüF czujnik temp. powrotu
RF czujnik temp. w pomieszczeniu
VF czujnik temp. zasilania
BE wejœcie binarne
BA wyjœcie binarne
UP pompa obiegowa

FG nadajnik zdalnego
sterowania

SLP pompa ³aduj¹ca
zasobnik c.w.u.

ZP pompa cyrkulacyjna
Rk1_3-Pkt obwód regulacji

3-punktowej 1
Rk1_2-Pkt. obwód regulacji

2-punktowej 1
Rk2_3-Pkt. obwód regulacji

3-punktowej 2
Rk2_2-Pkt. obwód regulacji

2-punktowej 2


