Automatický systém TROVIS 5400
Regulátor dálkového vytápìní TROVIS 5476
Dvou a tøíbodové regulátory pro montá na stìnu
a panelové zabudování (pøední rám 144 mm x 96 mm)
Pouití
Optimalizaèní, ekvitermnì øízená regulace teploty vody
pøívodu vytápìní a regulace teploty teplé vody se dvìma regulaèními okruhy - regulátoru dálkového vytápìní
s pohyblivým omezením teploty zpáteèky - komunikace
s øídicím systémem.

Regulátor dálkového vytápìní TROVIS 5476 je moderní,
ekvitermnì øízený regulátor. Napojením na pokojovou teplotu
dosáhne nejpøíznivìjší topnou charakteristiku s odpadnutím
ruèního nastavování. Kromì toho mùe pøístroj optimalizovat
topení periodicky pouívaných budov. Má pøizpùsobivý algoritmus, který zjišujez namìøených hodnot teploty charakteristiku budovy a vypoèítá nejvhodnìjší èasový okamik zapínání
a vypínání.
Další vlastnosti:
− Volitelnì pøíprava teplé vody z primárního okruhu s tøíbo
dovým výstupem nebo ze sekundárního okruhu
(pøed
nostní zapínání)
− Venkovní teplota zapínatelná také jako proudový signál
4(0) a 20 mA
− Èidlo zásobníku nahraditelné termostatem zásobníku
− Pohyblivé omezení teploty zpáteèky toku v závislosti na
venkovní teplotì
− Minimální a maximální omezení teploty pøívodu
− Roèní hodiny s 3 èasovými programy a automatickým letním/zimním pøepínáním
− Na pøání pøipojení pokojového èidla s opravou ádané
hodnoty a spínaè volby druhu provozu
− Rozhraní RS 485 pro komunikaci se strukturou sbìrnice
nebo rozhraní RS 232 pro komunikaci s modemem
− Opce: èítaè-sbìrnice-hlavní modul pro komunikaci
s maximálnì tøemi mìøièi tepla

Obr. 1 - Regulátor dálkového vytápìní TROVIS 5476
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Provedení
TROVIS 5476 (obr. 1) - Regulátor dálkového vytápìní s rozhraním RS 232 nebo RS 485
Opce: poèítaè-sbìrnice-hlavní modul
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Obr. 2 - Panel pøístroje
1 LC - displej
4 Nastavování ádané hodnoty
2 Obsluná tlaèítka
5 Pøípoj. zdíøka pro pamìovýmodul
3 Spínaè druhu provozu

1998 - DLOUHÝ I.T.A.

Typový list
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Vstupy a výstupy (obr. 3)
Vstupy a výstupy regulátoru dálkového vytápìní jsou stanoveny
charakteristikami zaøízení, viz pøíklady 8 a 9. Regulátor dálkového topení má dva pevnì pøiøazené vstupy pro èidla pro
teplotu pøívodu a venkovní teplotu.
Vedle toho disponuje pøístroj 8 konfigurovatelnými vstupy, které
mohou být zaøízeny jak pro maximálnì 7 teplotních èidel (PTC
a Pt 100 nebo NTC a Pt 100), tak také pro binární vstupy. Na
jeden z tìchto vstupù se dá také pøipojit dálkový vysílaè 1 a 2
kΩ nebo pokojové èidlo s opravou ádané hodnoty a volitelný
spínaè druhu provozu, napø. typ 5244.
Pøístroj mùe být øízen impulsním nebo proudovým signálem od
mìøièe tepla z hodnot prùtoku nebo mnoství tepla. To
umoòuje omezení maximálního nebo minimálního prùtoku
nebo maximální omezení výkonu.
Pohodlnìjší pøipojení mìøièù tepla je moné s poèítaèemsbìrnicí-hlavním modulem. Mohou být pøipojeny maximálnì tøi
mìøièe tepla podle CEN TC 176 pro pøenos dat. Jeden z tìchto
mìøièù tepla - za pøedpokladu pouití kvalitní a pøesné techniky
- mùe být pouit pro omezení prùtoku nebo výkonu a pro
omezení mnoství tepla. Pøitom je pro kadý pøípad provozu
nastavitelná “regulace topení”, “pøíprava teplé vody”, jako i
“regulace topení a pøíprava teplé vody”, rozdílné mezní hodnoty pro prùtok/nebo výkon.
Regulátor dálkového topení má u pøipojení na servopohony
s pøestavovací dobou od 15 do 240s nastavené parametry odpovídající PI – charakteristice.
Dodateènì øídí obìhové èerpadlo topení, napájecí èerpadlo
zásobníku a cirkulaèní èerpadlo. Poèet otáèek pøíslušnì
vybaveného èerpadla mùe být øízen pøipojením na dva
transistorové výstupy.

Maximálnì 9
vstupù èidla PTC,
Pt 100 nebo NTC,

3 binární
výstupy

Ústøední zpracování signálu

Maximálnì 8
binárních vstupù

2 tranzistorové
výstupy

2 tøíbodové
výstupy

Vstup impulsù
nebo proudu

Sbìrnice poèítaèe opèní

Rozhraní RS 232 C nebo RS
485

Obr. 3 - Skladba hardware

Adaptace topné charakteristiky regulátoru
U tohoto regulátoru dálkového vytápìní mùe být
charakteristika topení automaticky pøizpùsobena, pokud je k
dispozici èidlo pokojové teploty. Program zjistí pøiøazení teploty
pøívodu a venkovní teploty v závislosti na pokojové teplotì.
Hodnoty teploty pøívodu mohou být maximálnì nebo
minimálnì omezeny.
Manuální nastavení charakteristiky (obr. 4 a 5)
Topná charakteristika mùe být nastavena také ruènì. Provádí
se nejdøíve pøiøazení teploty pøívodu a venkovní teploty zavedením hodnoty stoupání (viz obr. 4). Následuje zadání
mezních hodnot pro maximální a minimální teplotu pøívodu. V
pøípadì nutnosti mùe být charakteristika ještì paralelnì
posunuta. Pøitom zùstávají zachovány mezní hodnoty pro
teplotu pøívodu.
Charakteristika teploty zpáteèky (obr. 5) je rovnì urèena zavedením hodnoty stoupání, maximálního a minimálního omezení
a eventuelnì paralelního posunu.
Charakteristika topení mùe být stanovena také ruènì ètyømi
body. K tomu je tøeba zavést ètyøi libovolné body pøi teplotách
pøívodu tV 20 a 120 °C a venkovních teplotách t -20 a 50 °C.
Dodateènì se mùe provést maximální a minimální omezení
pro teplotu pøívodu.

Obr. 4 - Skupina topných charakteristik
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Obr. 5 - Ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu s pohyblivým
omezením teploty zpáteèky
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Optimalizace èasù zapnutí a vypnutí (obr. 6 a 7)
Regulátor dálkového topení je vybaven programem pro optimalizaci èasù zapínání a vypínání topného zaøízení periodicky pouívaných budov.
Spotøeba energie pøitom závisí na dobì trvání pøívodu energie,
rozdílu mezi pokojovou a venkovní teplotou, charakteristice budovy a vlastnostech vytápìní budovy. Regulátor zjišuje z èasového prùbìhu pokojové a venkovní teploty charakteristiku
budovy a dynamické chování topného zaøízení. Z tìchto dat se
vypoèítá nejpozdìji moný èasový okamik zapínání TE, aby se
docílila minimální spotøeba energie.
Pøi pøestávkách provozu kontroluje regulátor zaøízení a zapíná
krátkodobì topení, kdy je pøekroèena spodní hranice teploty
tst (omezený provoz).

Obsluha (obr. 2)
Vstup dat a dotazování na data se provádí tøemi tlaèítky. Je
podpoøen pøekrýváním symbolù na LC - displeji.
Stisknutím pøepínacího tlaèítka ® se dojde do parametrické
úrovnì. Následnì souèasným stisknutím tlaèítek − a ¯ se pøijde
do konfiguraèní úrovnì. Regulátor dálkového topení je øízen
programem, jeho základní pøizpùsobení je provedeno pro
konkrétní zaøízení se zavedením charakteristiky zaøízení. Je
tøeba zvolit podle popsaných základních schémat zaøízení v
Návodu pro zabudování a obsluhu. Volba dodatkových funkcí,
nikoliv obsaených v základní konfiguraci, se provádí následnì
stanovením funkèních blokù.
V parametrické úrovni jsou zjišovánavšechna data jako reálný
èas, datum, charakteristika, ádané hodnoty, jmenovité provozní èasy. Stisknutím standardního tlaèítka ®¬ jsou veškerá
parametrická data a standardní hodnoty obnoveny.
Pro ochranu proti neoprávnìné zmìnì parametrù teploty
zpáteèky, event. prùtoku a výkon jsou zajištìny šifrovaným
èíslem.
Spínaè s pìti polohami spínání (4) slouí pro opravu ádané
hodnoty.
Spínaèem druhu provozu (3) se zvolí druh provozu nebo se
regulaèní pøístroj pøepne na ruèní provoz. Polohy spínaèe
znamenají:
Topný okruh:
Provoz závislý na èasu s pøepínáním mezi jmen. provozem a omezeným nebo zastaveným provozem
Jmenovitý provoz
Omezený nebo zastavený provoz
Okruh teplé vody
Provoz závislý na èasu s vypnutím okruhu teplé vody
Jmenovitý provoz

Obr. 6

Ruèní provoz
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Legenda k obrázkùm 4 a 7
tp
te
tz
Obr. 7

------ bez optimalizaèního programu
s optimalizaèním programem
Obr. 6 a 7

min
max

tRa
tRaS
tst
T
TEH
TA, TE

Teplota pøívodu
Venkovní teplota
Teplota zpáteèky
minimální te nebo tz
maximální te nebo tz
Pokojová teplota
ádaná pokojová teplota
Podpùrná teplota
Èas
Èasový okamik pøepnutí bez optimal.programu
Èas vypojení nebo zapojení s optimal. Programem

Prùbìh teploty u regulátorù topení s a bez optimalizaèního programu
obr. 6 - pøi velké topné zátìi (nízké venkovní teplotì)
obr. 7 - pøi prùmìrné topné zátìi (prùmìrné venkovní teplotì)
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Technická data
Vstupy

Podle zvolené charakteristiky zaøízení
1 Èidlo venkovní teploty (volitelné také 4(0) a 20 mA)
1 Èidlo teploty pøívodu
8 konfigurovatelných vstupù pro volitelné
- maximálnì 7 èidel teploty (PTC a Pt100-nebo NTC a Pt 100)
-1 dálkový vysílaè 1 a 2 kΩ nebo pokojové èidlo s opravou a volitelným druhem provozu
- maximálnì 8 binárních vstupù (1 pro termostat zásobníku místo èidel zásobníku)
1vstup èítaèe impulsù nebo proudu 4 (0) a 20 mA pro omezení prùtoku nebo výkonù

Výstupy

Podle zvolené charakteristiky zaøízení

Regulaèní signály

Tøíbodové signály: zatíitelnost max. 250 V~, 3 A
Dvoubodový signál: zatíitelnost max. 250 V~, 3 A

Binární výstupy

3 výstupy pro øízení èerpadel: zatíitelnost max. 250 V~ 3 A;
2 tranzistorové výstupy pro øízení poètu otáèek obìhových èerpadel

Rozhraní

RS 485-pro pøipojení na ètyøvodièovou sbìrnici
RS 232 C-pro pøipojení na PC nebo modem
Mód.sbìrnice RTU-Protokol, formát dat 8N1 (8 datových bytù, 1 stop bit, paralelnost),
Soubor instrukcí AT pro komunikaci pøes modem
Pøipojení pøes modulární plug (konektor) a modulární jack (zdíøku)

opèní

Rozhraní pro sbìrnici èítaèe

Regulaèní parametry

Kp = 0,1 a 50; Tn = 1 bis 999 s
regulaèní èas 15 a 240 s

Pomocná energie

230 V, 48 a 62 Hz, Výkon 3 VA

Okolní teplota

Pøípustná 0 a 50 °C

Druh ochrany

IP 40

Rušení

podle VDE 0875 u pøipojení servopohonù SAMSON typ 5821/5822 a typ 5801/5802

Váha

cca. kg

0,6

Objednací text
Regulátor dálkového topení TROVIS 5476 s rozhraním RS 232nebo RS 485
Opce: poèítaè-sbìrnice-hlavní modul

96

Míry v mm

Elektrické pøipojení a montá
Regulátor sestává z pouzdra regulátoru s elektronikou a oddìleným svìrným dílem pro elektrické pøipojení. Na kadé
svorce mohou být maximálnì pøipojeny 2 íly s max. 1,5 mm2 .
Pøípojná vedení èidel je tøeba oddìlenì uloit od vedení
výstupních relé. Montá na stìnu se provádí našroubováním
svìrného dílu na stìnu. Po elektrickém pøipojení je pouzdro
regulátoru zasunuto na svìrný díl a šroubem zajištìno. Pøi
panelovém zabudování slouí k upevnìní pøístroje dvì pøíloky
vysouvatelné pomocí šroubováku.

144

125

Výøez panelu
138 x 91

20
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Obr. 8 - Uspoøádání pøipojení charakteristiky zaøízení 2
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Obr. 9 - Uspoøádání pøipojení charakteristiky zaøízení 5
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Omezení výkonu/prùtoku
Binární vstup
Èidlo zásobníku
Èidlo teploty zpáteèky
Èidlo venkovní teploty
Èidlo pokojové
Èidlo teploty pøívodu
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WW
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Topný okruh
Teplovodní okruh
Èerpadlo topení
Napájecí èerpadlo zásobníku
Cirkulaèní èerpadlo
Dálkový snímaè
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