
System automatycznej regulacji TROVIS 5400
Regulator dla instalacji grzewczych 
i ciep³owniczych TROVIS 5476

Regulator dwu i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tabli-
cowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96 mm)

Zastosowanie
Zoptymalizowana, pogodowa regulacja temperatury zasilania
w wodnych instalacjach ogrzewania i podgrzewaczach c.w.u.
z dwoma obiegami regulacyjnymi · Mo¿liwoœæ pod³¹czenia
obiegu kolektora s³onecznego · P³ynne ograniczanie tempera-
tury powrotu · Komunikacja z nadrzêdnym systemem sterowa-
nia · Opcjonalnie interfejs magistrali komunikacyjnej 

Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS
5476 jest nowoczesnym regulatorem pogodowym, który jest
w stanie dobraæ najkorzystniejsz¹ krzyw¹ grzania w oparciu
o pomiar temperatury w pomieszczeniu. Mo¿na zrezygnowaæ
z dokonywania rêcznych nastaw. Ponadto regulator mo¿e
s³u¿yæ do optymalizowania ogrzewania budynków wykorzy-
stywanych okresowo. Urz¹dzenie jest wyposa¿one w ucz¹cy
siê algorytm, który na podstawie mierzonych wartoœci tempe-
ratury ustala charakterystykê budynku i ka¿dorazowo oblicza
najkorzystniejszy czas w³¹czenia i wy³¹czenia instalacji.
Inne w³aœciwoœci urz¹dzenia:
• przygotowanie c.w.u. w obwodzie pierwotnym z wykorzy-

staniem wyjœcia trójpunktowego lub w obwodzie wtórnym
• regulacja ró¿nicy temperatur na potrzeby wspomaganego

instalacj¹ solarn¹ obiegu podgrzewania wody w zasobniku
c.w.u. w piêciu instalacjach

• wejœcia do pod³¹czenia max. 7 czujników PTC i Pt 100 lub
Pt 100 i Pt 1000 lub 7 NTC i Pt 100

• mo¿liwoœæ rejestracji temperatury zewnêtrznej równie¿ jako
sygna³u pr¹dowego: od 4(0) do 20 mA = –20°C do 50°C

• mo¿liwoœæ zast¹pienia czujnika w zasobniku termostatem
• p³ynne ograniczanie temperatury wody powrotnej w zale¿-

noœci od temperatury zewnêtrznej
• mo¿liwoœæ ograniczenia min. i max. temperatury wody zasi-

laj¹cej
• zegar roczny z 3 programami czasowymi i automatycznym

prze³¹czaniem pomiêdzy czasem letnim i zimowym
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia regulatora pokojowego do korekcji

temperatury w pomieszczeniu i z prze³¹cznikiem wyboru
trybu pracy

• mo¿liwoœæ pod³¹czenia do magistrali Modbus
• interfejs RS 485 do komunikacji za poœrednictwem magistrali

czteroprzewodowej lub interfejs RS 232 do komunikacji
z wykorzystaniem modemu

• jako opcja: interfejs magistrali licznikowej do komunikacji
z max. trzema ciep³omierzami.

Wykonanie
Regulator TROVIS 5476 (rys. 1) · Regulator dla instalacji grzew-
czych i ciep³owniczych z interfejsem RS232 lub RS 485
Opcja: interfejs magistrali licznikowej.
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Rys. 1 · TROVIS 5476
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Rys. 2 · Panel obs³ugowy

1 wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny

2 przyciski obs³ugi
3 prze³¹cznik trybu pracy

4 prze³¹cznik wartoœci
zadanej

5 gniazdo przy³¹czeniowe
modu³u pamiêci
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Wejœcia i wyjœcia (rys. 3)
Rodzaj wejœæ i wyjœæ jest zale¿ny od zadanego numeru instalacji,
zob. przyk³ady na rys. 8 i 9.
Dwa wejœcia s¹ przeznaczone do pod³¹czenia czujników tem-
peratury zasilania i temperatury zewnêtrznej. Poza tym regula-
tor ma 8 konfigurowalnych wejœæ, do których mo¿na pod³¹czyæ
max. 7 czujników temperatury (PTC i Pt 100 lub Pt 100 i Pt 1000
lub NTC i Pt 100) lub zaprogramowaæ jako wejœcia binarne. Do
jednego z tych wejœæ mo¿na pod³¹czyæ tak¿e nadajnik poten-
cjometryczny 1 do 2 k� lub regulator pokojowy (typ 5244/PTC
lub typ 5257-5/Pt 1000)
Do wejœcia s³u¿¹cego do zliczania impulsów lub do wejœcia sygna³u
pr¹dowego mo¿na pod³¹czyæ sygna³ z ciep³omierza propor-
cjonalny do przep³ywu lub iloœci ciep³a. Umo¿liwia to ograni-
czanie max. i/lub min. przep³ywu lub ograniczenie max. mocy.
Wygodne pod³¹czenie ciep³omierzy jest mo¿liwe za poœrednict-
wem interfejsu magistrali licznikowej. Do regulatora mo¿na pod-
³¹czyæ w celu przesy³ania danych zgodnie z norm¹ EN 1434-3
max. trzy ciep³omierze. Jeden z tych ciep³omierzy mo¿e, zak³a-
daj¹c, ¿e zastosowano technikê pomiarow¹ o du¿ej rozdziel-
czoœci, byæ wykorzystywany do ograniczania przep³ywu i/lub
mocy oraz do ograniczania bardzo ma³ych wielkoœci przep³ywu.
Dla ka¿dego trybu pracy, jak „Regulacja instalacji ogrzewa-
nia”, „Podgrzewanie c.w.u.” oraz „Regulacja instalacji ogrze-
wania i podgrzewanie c.w.u.” mo¿na zadaæ ró¿ne wartoœci
graniczne przep³ywu i/lub mocy. Po stronie grzewczej mo¿na
realizowaæ p³ynne ograniczenie tych wartoœci w zale¿noœci od
temperatury zewnêtrznej.
Po pod³¹czeniu do si³owników o czasie przestawienia od 15 do
240 s regulator wykazuje charakterystykê proporcjonalno-ca³-
kuj¹c¹ odpowiednio do wprowadzonych parametrów.
Ponadto steruje prac¹ pompy obiegowej c.o., pompy ³aduj¹cej
zasobnik c.w.u., pompy cyrkulacyjnej i w razie potrzeby pompy
zasilaj¹cej wymiennik ciep³a i/lub pompy obiegu solarnego.
Prêdkoœæ obrotow¹ odpowiednio wyposa¿onej pompy UP1 mo¿-
na regulowaæ po pod³¹czeniu do dwóch wyjœæ przekaŸnikowych
typu Reed (funkcja zarz¹dzania prac¹ pomp).

Adaptacja krzywej grzania regulatora
W regulatorze typu 5476 krzywa grzania mo¿e byæ automaty-
cznie dopasowywania do warunków pracy, o ile pod³¹czony
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu. Mikroprocesor obli-
cza zale¿noœci pomiêdzy temperatur¹ zasilania i temperatur¹
zewnêtrzn¹ w zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu.
Mo¿liwe jest zadanie maksymalnej i minimalnej wartoœci tem-
peratury wody zasilaj¹cej.

Rêczna nastawa krzywej grzania (rys. 4 i 5)
Krzywa grzania mo¿e byæ nastawiana tak¿e rêcznie. W tym
celu nale¿y okreœliæ zale¿noœæ miêdzy temperatur¹ wody zasi-
laj¹cej a temperatur¹ zewnêtrzn¹ poprzez wybór jednej z cha-
rakterystyk z wykresu krzywych grzania (rys. 4). Nastêpnie
nale¿y wprowadziæ wartoœæ graniczn¹ dla max. i min. tempe-
ratury zasilania. W razie potrzeby krzywa grzania mo¿e byæ
przesuniêta równolegle, przy czym wartoœci graniczne tempe-
ratury zasilania pozostan¹ niezmienione.
Krzywa temperatury wody powrotnej (rys. 5) okreœlana jest
analogicznie.
Krzywa grzania mo¿e byæ równie¿ okreœlona na podstawie
czterech punktów. W tym celu nale¿y wybraæ 4 dowolne war-
toœci temperatury zasilania tV w zakresie od 20 do 120°C
i przyporz¹dkowaæ je temperaturze zewnêtrznej tA w zakresie
od –20 do +50°C. Mo¿liwe jest ponadto zadanie maksymalnej
i minimalnej wartoœci temperatury wody zasilaj¹cej.
Tak samo jak krzywa grzania równie¿ krzywa temperatury wody
powrotnej tR mo¿e byæ zadawana na podstawie czterech punktów.
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magistrala licznikowa
(jako opcja)
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Rys. 3 · Pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych

Rys. 4 · Krzywe grzania

Rys. 5 · Pogodowa regulacja temperatury zasilania z p³ynnym
ograniczaniem temperatury wody powrotnej

3 wyjœcia
binarne



Optymalizacja czasu w³¹czania i wy³¹czania instalacji (rys. 6 i 7)
Regulator wyposa¿ony jest w program optymalizacji czasu
w³¹czenia i wy³¹czenia instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach wykorzystywanych okresowo.
Zu¿ycie energii zale¿y od czasu jej dostarczania, ró¿nicy po-
miêdzy temperatur¹ w pomieszczeniu i temperatur¹ zewnêtrz-
n¹, charakterystyki budynku i w³aœciwoœci instalacji w budynku.
Regulator oblicza charakterystykê budynku, a tak¿e dynamikê
instalacji na podstawie czasowego przebiegu temperatury
zewnêtrznej i temperatury w pomieszczeniu. Na podstawie
tych danych mo¿na obliczyæ najpóŸniejszy mo¿liwy punkt za-
³¹czenia instalacji TE, tak ¿eby jak najbli¿ej momentu rozpoczê-
cia okresu u¿ytkowania pomieszczenia osi¹gn¹æ ¿¹dan¹ tem-
peraturê.
Podczas przerw w u¿ytkowaniu regulator nadzoruje pracê
instalacji i w³¹cza ogrzewanie, gdy temperatura podtrzymania
tst spadnie poni¿ej min. wartoœci zadanej.

Obs³uga regulatora (rys. 2)
Wprowadzanie danych odbywa siê za pomoc¹ trzech przycis-
ków, których funkcje przedstawione s¹ dodatkowo za pomoc¹
symboli na wyœwietlaczu.

Przyciœniêcie przycisku  powoduje przejœcie do poziomu
parametryzacji. Jednoczesne naciœniêcie przycisków � i �
umo¿liwia przejœcie do poziomu konfiguracji. Regulator jest
sterowany przez program, którego podstawowe parametry
przyjmowane s¹ po wprowadzeniu konkretnego numeru insta-
lacji, opisanej w instrukcji monta¿u i obs³ugi. Nale¿y wybraæ
podstawowy schemat instalacji. Wybór dodatkowych czujni-
ków i funkcji, nie przewidzianych w podstawowej konfiguracji
instalacji, odbywa siê za pomoc¹ wprowadzenia odpowied-
nich bloków funkcyjnych.
Na poziomie parametryzacji wprowadzane s¹ takie informacje
jak czas zegarowy, data, krzywa grzania, wartoœci zadane,
okresy pracy w trybie nominalnym itd. Przyciœniêcie przycisku

 powoduje przywrócenie wszystkich parametrów do wartoœci
standardowych.
W celu zapewnienia ochrony przed dostêpem osób niepowo-
³anych do wprowadzonych parametrów temperatury powrotu,
a tak¿e przep³ywu i mocy dane te s¹ zabezpieczone kodem
cyfrowym.
Prze³¹cznik piêciopozycyjny (4) s³u¿y do korygowania wartoœci
zadanej.
Za pomoc¹ prze³¹cznika (3) wybiera siê tryb i rodzaj pracy lub
prze³¹cza zawór regulacyjny na obs³ugê rêczn¹. Po³o¿enia
prze³¹cznika oznaczaj¹:
Obwód centralnego ogrzewania:

Praca automatyczna z prze³¹czaniem miêdzy prac¹ w
trybie nominalnym, zredukowanym i wy³¹czaniem
instalacji c.o.
Praca w trybie nominalnym
Praca w trybie zredukowanym lub wy³¹czenie
instalacji c.o.

Obwód c.w.u.:
Praca automatyczna
Praca automatyczna, obieg c.o. wy³¹czony

Sterowanie rêczne:
+ zawór regulacyjny otwiera
0 zawór regulacyjny nie pracuje
– zawór regulacyjny zamyka.

Legenda do rys. 4 do 7
tV temperatura zasilania
tA temperatura zewnêtrzna
tR temperatura powrotu
…min min. tA lub tR
…max max. tA lub tR
tRa temperatura w pomieszczeniu
tRaS wartoœæ zadana temperatury w pomieszczeniu
tst temperatura podtrzymania
T czas
TEH czas prze³¹czenia bez programu optymalizacyjnego
TA, TE czas wy³¹czenia i w³¹czenia z programem 

optymalizacyjnym
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Rys. 6  

Rys. 7

– – – bez programu optymalizacji
–––– z programem optymalizacji

Rys. 6 i 7
Przebieg temperatury dla regulatorów z programem
optymalizacji i bez programu optymalizacji
Bild 6 ⋅ przy du¿ym obci¹¿eniu grzewczym 

(niskie temperatury zewnêtrzne)
Bild 7 ⋅ przy œrednim obci¹¿eniu grzewczym 

(œrednie temperatury zewnêtrzne)



Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
Regulator sk³ada siê z obudowy z uk³adem elektronicznym
i podstawki z listw¹ zaciskow¹ dla wykonania pod³¹czenia
elektrycznego. Do ka¿dego zacisku mo¿na pod³¹czyæ 2 prze-
wody o przekroju max. 1,5 mm2. Przewodów pod³¹czeniowych
czujników nie nale¿y uk³adaæ razem z przewodami
przekaŸników wyjœæ. W przypadku monta¿u naœciennego pod-
stawkê regulatora z listw¹ zaciskow¹ przykrêca siê do œciany.
Po wykonaniu pod³¹czenia elektrycznego obudowê regulatora
nak³ada siê na podstawkê i przykrêca œrub¹. Przy zabudowie
tablicowej do mocowania urz¹dzenia s³u¿¹ 2 zapadki rozchy-
lane za pomoc¹ wkrêtaka.

Tekst zamówienia
Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS
5476 z interfejsem RS 232 lub RS 485
Opcja: interfejs magistrali licznikowej M-Bus

Dane techniczne

Wejœcia w zale¿noœci od wybranego schematu instalacji

1 czujnik temperatury zewnêtrznej (do wyboru tak¿e sygna³ 4(0) do 20 mA)
1 czujnik temperatury zasilania
8 konfigurowanych wejœæ dla pod³¹czenia (do wyboru)

– max. 7 czujników temperatury (PTC i Pt 100 lub Pt 1000 i Pt 100 lub NTC i Pt 100) 
– 1 nadajnika potencjometrycznego 1 do 2 k� lub zdalnego regulatora pokojowego
– max. 8 wejœæ binarnych (1 dla termostatu zasobnika c.w.u. zamiast czujnika)

1 wejœcie impulsowe lub pr¹dowe 4(0) do 20 mA do ograniczania przep³ywu i mocy

Wyjœcia w zale¿noœci od wybranego schematu instalacji

Sygna³ steruj¹cy y sygna³y 3-punktowe: obci¹¿enie max. 250 V~, 2 A; min. 250 V~, 10 mA
sygna³ 2-punktowy: obci¹¿enie max. 250 V~, 2 A;  min. 250 V~, 10 mA

Wyjœcia binarne 3 wyjœcia do sterowania prac¹ pomp, obci¹¿enie max. 250 V~  2 A, min. 250 V~, 10 mA
2 wejœcia przekaŸnikowe typu Reed dla funkcji zarz¹dzana prac¹ pompy obiegowej UP1, 
  obci¹¿enie max. 24 V, 100 mA

Interfejsy Interfejs RS 485 do pod³¹czenia do magistrali czteroprzewodowej
lub
interfejs RS 232 C do pod³¹czenia do komputera lub modemu 
protokó³ Modbus RTU, format danych 8N1 (8 bitów informacyjnych, 1 bit zakoñczenia, brak parzystoœci), 
pod³¹czenie za pomoc¹ gniazda RJ 12

jako opcja Schnittstellle für Zählerbus

Parametry regulacji Kp = 0,1 do 50; Tn = 1 do 999 s
czas przestawienia 15 do 240 s

Napiêcie zasilaj¹ce 230 V AC (+10%, –15%), 3 VA

Zakres temperatury eksploatacja: 0 do 40°C, 
sk³adowanie: –20 do 60°C

Stopieñ ochrony IP 40 zgodnie z przepisami IEC 529

Klasa ochrony II zgodnie z przepisami VDE 0106

Odpornoœæ na zanieczyszczenie 2 zgodnie z przepisami VDE 0110

Kategoria przepiêciowa II zgodnie z przepisami VDE 0110

Klasa wilgotnoœci F zgodnie z przepisami VDE 40040

Odpornoœæ na zak³ócenia zgodnie z norm¹ EN 50082 czêœæ 1

Emisja zak³óceñ zgodnie z norm¹ EN 50081 czêœæ 1

Ciê¿ar oko³o 0,6 kg
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3)

3)  zawór prze³¹czajacy

nadajnik 
potencjometryczny 1...2 k�

opcjonalnie
typ 5244
typ 5257-5

1) wolny
2) dla sygna³u 4(0) ... 20 mA 
  50 � po³¹czyæ równolegle

nadajnik 
potencjometryczny 1...2 k�

2 Pkt

Rys. 8 · Przyporz¹dkowanie zacisków przy wyborze „wskaŸnika instalacji 2”

AF czujnik temperatury zewnêtrznej
BE wejœcie binarne
CF czujnik kolektora w obiegu solarnym
CP pompa obiegu solarnego
GND masa dla sygna³ów wejœciowych
L u. N zasilanie sieciowe
RF czujnik temperatury w pomieszczeniu

RK obwód regulacyjny
RüF czujnik temperatury powrotu
SF czujnik temperatury 

w zasobniku c.w.u.
SLP pompa ³aduj¹ca zasobnik c.w.u.
TLP pompa zasilaj¹ca wymiennik
TWF czujnik temperatury c.w.u.

UP pompa obiegowa c.o.
VF czujnik temperatury zasilania
WMZ pod³¹czenie ciep³omierza
ZB interfejs magistrali licznikowej

(opcja)
ZP pompa cyrkulacyjna

opcjonalnie
typ 5244
typ 5257-5

1) wolny
2) dla sygna³u 4(0) ... 20 mA 
  50 � po³¹czyæ równolegle

2 Pkt

2 Pkt

Rys. 9 · Przyporz¹dkowanie zacisków przy wyborze „wskaŸnika instalacji 5”
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Zmiany techniczne zastrze¿one


