System automatyzacji TROVIS 5100
Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS typ 5179

Zastosowanie
Pogodowa zoptymalizowana regulacja temperatury wody zasilaj¹cej w instalacjach ogrzewania wodnego i przygotowanie
c.w.u. dla maksymalnie 3 obwodów – komunikacja z nadrzêdnym systemem sterowania.

Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS 5179 s³u¿y do prowadzenia pogodowej regulacji temperatury wody zasilaj¹cej w instalacjach grzewczych sk³adaj¹cych siê z max. 3 obwodów
ogrzewania. Temperaturê powrotu wody sieciowej mo¿na
ograniczaæ w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej. Regulator umo¿liwia sterowanie prac¹ uk³adu przygotowania c.w.u.
pod³¹czonego po stronie pierwotnej lub wtórnej. Regulator
charakteryzuje siê ponadto nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
– parametry regulacji dobierane drog¹ adaptacji
– optymalizacja temperatury w pomieszczeniu
– adaptacja krótkoczasowa
– opóŸniony pomiar temperatury zewnêtrznej
– automatycznie prze³¹czanie miedzy trybem pracy letnim i
zimowym w zale¿noœci od aktualnej daty i temperatury
zewnêtrznej
– termiczna dezynfekcja zasobnika c.w.u.
– wymuszony obieg pomp
– doprowadzenie zewnêtrznego sygna³u zapotrzebowania
– interfejs RS232 do komunikacji modemowej
– interfejs do pod³¹czenia magistrali licznikowej M-Bus Regulator mo¿e mieæ funkcjê cyklicznego zapisu danych pomiarowych do wewnêtrznej pamiêci.
W przypadku stosowania modemu telefonicznego regulator
mo¿na tak skonfigurowaæ, aby w sytuacjach alarmowych samodzielnie inicjowa³ po³¹czenie (wybiera³ zaprogramowany
numer lub numer alternatywny) i zg³asza³ systemowi nadrzêdnemu zaistnia³¹ awariê. Innym sposobem reagowania na sytuacje alarmowe jest przesy³anie przez regulator informacji SMS
na zaprogramowany numer lub wys³anie informacji w postaci
faksu.

Wykonania
TROVIS 5179 (rys. 1) · regulator dla ciep³ownictwa wyposa¿ony w interfejs RS232

Elektronika firmy SAMSON

Rys. 1 · Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS 5179
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Wejœcia i wyjœcia (rys 2)
O u¿ywanych wejœciach i wyjœciach regulatora decyduje wybrany numer instalacji (zob. przyk³ady na rys. 9 i 10). Do
pomiaru temperatur s³u¿¹ czujniki Pt 100, Pt 1000, Ni 200,
Ni 1000 i PTC, tak¿e w wariancie mieszanym. Regulator dysponuje dla ka¿dego regulowanego obwodu wejœciem do pod³¹czenia nadajnika zdalnego sterowania.
W celu ograniczenia mocy lub przep³ywu mo¿na skorzystaæ
z jednej z poni¿szych mo¿liwoœci:
– do wejœcia impulsowego mo¿na doprowadziæ z ciep³omierza sygna³ proporcjonalny do przep³ywu lub
– po wyposa¿eniu w modu³ magistrali licznikowej mo¿na
pod³¹czyæ do magistrali max. 3 ciep³omierze. W wypadku
niektórych rodzajów instalacji mo¿na ³¹cz¹c ze sob¹ kilka
regulatorów TROVIS 5179 przekazywaæ miedzy nimi najwy¿sz¹ wartoœæ zadan¹ temperatury zasilania. Regulator jest wyposa¿ony w trzy 3-punktowe wyjœcia sygna³ów steruj¹cych
prac¹ odpowiednich zaworów z si³ownikami oraz 5 wyjœæ
binarnych do sterowania prac¹ pomp obiegowych, pompy
³aduj¹cej zasobnik, pompy zasilania wymiennika i pompy
cyrkulacyjnej. Kolejne cztery wyjœcia binarne niskopr¹dowe
(pó³przewodnikowe) mo¿na wykorzystaæ do sterowania prêdkoœci¹ obrotow¹ pomp obiegowych. Montowany standardowo
interfejs RS 232 umo¿liwia w³¹czenie regulatora do nadrzêdnego systemu zdalnego sterowania i nadzoru równie¿ za poœrednictwem modemów. Regulator mo¿e byæ równie¿ do³¹czony do
magistrali RS 485 za poœrednictwem konwertera kablowego.

Obs³uga (rys. 3)
Obs³uga regulatora odbywa siê za pomoc¹ przycisków i prze³¹czników na przedniej œciance (rys. 3). Regulator mo¿e obs³ugiwaæ ró¿ne rodzaje instalacji opisane pokrótce w tabeli zawieraj¹cej ich numery. Wyboru dokonuje siê wprowadzaj¹c
numer schematu instalacji, który decyduje nie tylko o rozmieszczeniu wejœæ i wyjœæ urz¹dzenia, lecz tak¿e o mo¿liwych do
wyboru blokach funkcyjnych i parametrach, które nale¿y zadaæ
osobno dla ka¿dego regulowanego obwodu. Symbole wyœwietlane na wyœwietlaczu (5) pomagaj¹ podczas konfiguracji i
parametryzacji urz¹dzenia.
Za pomoc¹ bloków funkcyjnych na poziomie konfiguracji
okreœlane sq np. rodzaj wyjœæ (wyjœcie 2-punktowe, wyjœcie
3-punktowe) i ró¿ne funkcje, jak priorytet przygotowania
c.w.u., adaptacja, praca w trybie letnim i inne. Wartoœci wprowadzane na p³aszczyŸnie parametryzacji decyduj¹ m.in. o
nachyleniu krzywych grzania i powrotu, o okresach wakacyjnych itp.
Niektóre z bloków funkcyjnych mo¿na zabezpieczyæ przed
dostêpem osób niepowo³anych za pomoc¹ kodu cyfrowego. Za
pomoc¹ prze³¹cznika (1) dokonuje siê dla ka¿dego obwodu
regulacji wyboru trybu pracy.
Za pomoc¹ modu³u pamiêci (2) mo¿na skopiowaæ wszystkie
dane konfiguracyjne i parametryzacyjne z jednego regulatora
do innych.

17 czujników
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Ni 200, Ni 1000,
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5 wyjœæ binarnych
(prze³¹czaj¹ce)
TROVIS 5179
4 wyjœcia binarne
ma³ej mocy
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magistrala
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(opcja)
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Rys. 2 · Wejœcia i wyjœcia
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1 prze³¹czniki wyboru
trybu pracy
dla obwodów 1 do 3
2 gniazdo do pod³¹czenia
modu³u pamiêci
3 przycisk prze³¹czaj¹cy
(dostêp do poziomu
parametryzacji
i konfiguracji)

4

5

6

7

4 przycisk wartoœci
standardowych
(powrót do wartoœci
standardowych)
5 wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny
6 przyciski obs³ugi
7 przycisk wprowadzania
danych do pamiêci

Rys. 3 · Elementy obs³ugi regulatora TROVIS 5179
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Adaptacja krzywej grzania regulatora (rys 4 i 5)
Po pod³¹czeniu czujnika temperatury w pomieszczeniu regulator mo¿e dokonywaæ automatycznej adaptacji krzywej grzania. Przyporz¹dkowanie temperatury zasilania i zewnêtrznej
okreœlane jest w zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu.
Wartoœæ temperatury zasilania mo¿na ograniczyæ od do³u i od
góry.

Rêczna nastawa krzywej grzania (rys. 4 do 6)
Krzywa grzania mo¿e byæ nastawiana rêcznie przez wprowadzenie wartoœci nachylenia (rys. 4) lub 4 dowolnych punktów
za³amania charakterystyki (rys. 6) dla temperatury zasilania ty
w zakresie od 20 do 120°C i dla temperatury zewnêtrznej w
zakresie od –20 do 50°C. Dla maksymalnej i minimalnej
temperatury zasilania mo¿na zdefiniowaæ wartoœci graniczne.
W razie potrzeby krzyw¹ grzania mo¿na przesun¹æ równolegle, przy czym wartoœci graniczne temperatury zasilania pozostaj¹ niezmienione.
Krzywa temperatury powrotu ustawiana jest analogicznie do
krzywej grzania (rys. 5)

Optymalizacja czasu w³¹czania i wy³¹czania instalacji
Dla zmniejszenia zu¿ycia energii w budynkach wykorzystywanych okresowo regulator mo¿e samodzielnie optymalizowaæ
czas w³¹czenia i wy³¹czenia instalacji ogrzewania. W tym celu
na podstawie czasowego przebiegu temperatury w pomieszczeniu i temperatury zewnêtrznej okreœlana jest charakterystyka budynku i dynamika instalacji ogrzewania. Dane te s³u¿¹
do obliczenia punktów w³¹czenia i wy³¹czenia instalacji. Optymalizacjê mo¿na przeprowadziæ z uwzglêdnieniem czujnika
temperatury w pomieszczeniu lub bez. Bez pod³¹czania czujnika temperatury w pomieszczeniu czas przejœcia z trybu zredukowanego w nominalny mo¿e byæ modyfikowany w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej. W okresach, kiedy instalacja nie jest wykorzystywana, pracuje ona z okreœlon¹ zredukowan¹ wartoœci¹ zadan¹ zasilania (praca w trybie zredukowanym). W wypadku przekroczenia okreœlonej wartoœci temperatury zewnêtrznej instalacja ogrzewania zostaje wy³¹czona.
Po pod³¹czeniu czujnika temperatury w pomieszczeniu w okresach, kiedy obiekt nie jest wykorzystywany realizowana jest
praca w trybie zatrzymania. Prowadzony jest przy tym nadzór
ustawianej wartoœci podtrzymania temperatury w pomieszczeniu. W razie potrzeby ogrzewanie w³¹czane jest na krótki czas.

Rys. 4 · Krzywe grzania
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Rys. 5 · Pogodowa regulacja temperatury wody zasilaj¹cej
z p³ynnym ograniczaniem temperatury wody powrotnej
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Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
W celu monta¿u regulatora najpierw zdemontowaæ podstawkê, a po jej zamocowaniu w ¿¹danym miejscu pod³¹czyæ
przewody elektryczne – maksymalnie dwie ¿y³y o przekroju
0,75 mm2. Przewody pod³¹czeniowe czujników oraz przewody steruj¹ce i zasilaj¹ce nale¿y uk³adaæ osobno. W wypadku
monta¿u naœciennego podstawka mocowana jest za pomoc¹
œrub do œciany. Obudowa regulatora przykrêcana jest za pomoc¹ 2 œrub.
W wypadku zabudowy tablicowej do monta¿u regulatora s³u¿y
specjalny zatrzask.

Tekst zamówienia
Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS 5179
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Rys. 6 · Charakterystyka okreœlana na podstawie 4 punktów

tV temperatura wody
zasilaj¹cej
tR temperatura wody
powrotnej
tA temperatura zewnêtrzna

¼min.
¼max.
P1 do P4

minimalna
temperatura tR lub tV
maksymalna
temperatura tR lub tV
punkty 1 do 4
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Numery instalacji
Numer instalacji

Opis instalacji
dwa obwody c.o., wêze³ wymiennikowy

2

dwa obwody c.o., wêze³ wymiennikowy,
przygotowanie c.w.u. po stronie wtórnej w systemie zasobnikowym z ³adowaniem

przygotowanie c.w.u. bez zaworu
regulacyjnego w uk³adzie z priorytetem

trzy obwody c.o, wêze³ wymiennikowy

trzeci obwód ogrzewania bez zaworu
regulacyjnego

3
4

jeden obwód c.o., wêze³ wymiennikowy,
przygotowanie c.w.u. po stronie wtórnej w systemie zasobnikowym z ³adowaniem

5

dwa obwody c.o., wêze³ wymiennikowy,
przygotowanie c.w.u. po stronie wtórnej w systemie zasobnikowym z ³adowaniem

6

trzy obwody c.o.

7

jeden obwód c.o., wêze³ wymiennikowy,
przygotowanie c.w.u. po stronie pierwotnej

8

dwa obwody c.o., wêze³ wymiennikowy
przygotowanie c.w.u. po stronie pierwotnej

9

dwa obwody c.o., wêze³ bezpoœredni
przygotowanie c.w.u. w systemie zasobnikowym z ³adowaniem

Dane techniczne

czujników temperatury
i binarne

Wyjœcia
sygna³u steruj¹cego y

binarne

Interfejsy

Zasilanie
Dop. temperatura
otoczenia
Stopieñ ochrony
Klasa ochrony
Stopieñ
zanieczyszczenia
Kategoria
przepiêciowa
Klasa wilgotnoœci
Odpornoœæ
na zak³ócenia
Emisja zak³óceñ
Ciê¿ar

drugi obwód ogrzewania bez zaworu
regulacyjnego

drugi obwód ogrzewania bez zaworu
regulacyjnego

Wymiary w mm
w zale¿noœci od wybranego schematu
instalacji (zob. wy¿ej)
max. 17 konfigurowanych wejœæ dla
czujników temperatury (Pt 100, Pt 1000,
Ni 200, Ni 1000 i PTC),
lub wejœcia binarne (obwód c.o./c.w.u.)
lub wejœcia analogowe
5 czujników temperatury wody zasilaj¹cej
3 czujniki temperatury w pomieszczeniu
3 czujniki temperatury zewnêtrznej
3 czujniki temperatury wody powrotnej
2 czujniki temperatury wody w zasobniku
w zale¿noœci od wybranego schematu
instalacji (zob. wy¿ej)
sygna³y 3-punktowe:
obci¹¿enie: max. 250 V~, 3 A
sygna³y 2-punktowe:
obci¹¿enie: max. 250 V~, 3 A
sygna³ ci¹g³y:
0 do 10 V (obci¹¿enie wtórne > 4,7 kW)
5 wyjœæ przekaŸnikowych do sterowania
prac¹ pomp,
obci¹¿enie: max. 250 V~, 2 A;
4 wyjœcia binarne ma³ej mocy
do sterowania prac¹ pomp,
obci¹¿enie: max. 50 V–, 100 mA
interfejs RS 232 do po³¹czenia z jednostk¹
nadrzêdn¹ za poœrednictwem modemu,
interfejs do pod³¹czenia do magistrali
licznikowej M-Bus, LON (opcja)
230 V, 48 do 62 Hz, moc 8 VA
0 do 40°C
(sk³adowanie –20 do 60 °C)
IP 40 zgodnie z IEC 529
I zgodnie z VDE 0106
2 zgodnie z VDE 0110

96

Wejœcia

4

Uwagi

1

144

125

otwór w tablicy
138 x 91
20

Rys. 7 · Regulator TROVIS 5179

II zgodnie z VDE 0110
F zgodnie z VDE 40040
zgodnie z EN 50082 czêœæ 1
zgodnie z EN 50081 czêœæ 1
ok. 0,6 kg
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29
27
25
23
21
19
17
15
0...10V
0...10V
0...10V

13
11
9
7
5
3
1

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

IP
VFg
FG3/VFS
FG2
FG1
RF3/SF2
AF3/SF1
RüF3
VF3/VFT
RF2
AF2
RüF2/RüFWW
VF2
RF1
AF1
RüF1
VF1
AA1
AE1
AE2
GND
A_GND
BA1
BA2
BA1,2
BA3,4
BA3
BA4
LON (opcja)
LON (opcja)

L

31

N

32
33
_

34

+

35

HZ1

36
_

37

+

38

HZ2/WW

PK/HZ3
UP1
UP2

RS 232

50 49 48

A_GND
AA
AE
AF1 do AF3

wspólna masa analogowa
wyjœcie analogowe
wejœcie analogowe
czujnik temperatury zewnêtrznej dla obwodu
regulacji 1 do 3
BA1 do BA4 wyjœcie binarne 1 do 4
F_GND
wspólna masa czujników
FG1 do FG3 nadajniki zdalnego sterowania dla obwodów 1 do 3
GND
wspólna masa
HZ1 do HZ3 zdalne sterowanie obwodów regulacyjnych 1 do 3
IP
wejœcie zliczaj¹ce impulsy
LON
interfejs LON
MBUS
magistrala licznikowa
PK
zawór regulacyjny po stronie pierwotnej
RF1 do RF3
czujniki temperatury w pomieszczeniu dla obwodów
regulacyjnych 1 do 3
RüF1 do RüF3 czujniki temperatury wody powrotnej dla obwodów
1 do 3

RüFWW
SF1
SF2
SLP
TP
UP1 do UP3
VF1 do VF3
VFg
VFS
VFT
WW
ZP

40

+

41
42
43
44

UP3/SLP

45

TP

46

ZP

47

MBUS
N
+15V +

39
_

czujnik temperatury wody powrotnej obwodu
przygotowania c.w.u.
czujnik za³¹czaj¹cy przygotowanie c.w.u.
czujnik wy³¹czaj¹cy przygotowanie c.w.u.
pompa ³aduj¹ca zasobnik
pompa zasilania wymiennika
pompy obiegowe obwodów c.o. 1 do 3
czujniki temperatury wody zasilaj¹cej dla obwodów
1 do 3
czujnik temperatury wody zasilaj¹cej dla obwodu
pierwotnego
czujnik temperatury wody zasilaj¹cej zasobnik
c.w.u.
czujnik temperatury wody zasilaj¹cej wymiennik
ciep³a
zawór regulacyjny dla obwodu przygotowania
c.w.u.
pompa cyrkulacyjna

Na rysunku przedstawiono wyposa¿enie maksymalne. W zale¿noœci od wybranego schematu instalacji zmianie ulega liczba wykorzystywanych wejœæ i wyjœæ.
Rys. 8 · Pod³¹czenie zacisków regulatora TROVIS 5179
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VL RL
AF1
VFg
RüFg

VF1

UP1

HZ1

RF1
RüF1

PK

WWL

VFS
VFT

TP

WW

SF1
SF2

RüFWW

SLP
ZP

KWL
ZL

Rys. 9 · Instalacja nr 4

VL RL
AF1
RF2

RF1

AF2

RF3

AF3
VF2

VF1
RüF1
UP1

HZ1

VF3
RüF3

RüF2
UP3

UP2

HZ2

HZ3

VFg

VL
RL
WWL

zasilanie
powrót
przewód c.w.u.

KL
zimna woda
ZL
cyrkulacja
inne skróty zob. rys. 8

Zmiany techniczne zastrze¿one
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