Automatizaèní systém TROVIS 5400
Regulátor dálkového vytápìní TROVIS 5479

Pouití
Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu
vytápìní a regulace teploty teplé vody a ve tøech regulaèních
okruzích - komunikace s øídícím systémem

Regulátor dálkového vytápìní TROVIS 5479 reguluje teplotu
pøívodu topných zaøízení s maximálnì tøemi topnými okruhy na
základì regulace podle povìtrnostních podmínek. Teploty
zpáteèky se dají omezit v závislosti na venkovní teplotì. Ohøev
pitné vody mù e být primárnì nebo sekundárnì zabudován do
regulace.
Další vlastnosti:
Adaptace parametrù regulátoru
Optimalizace bez a s pokojovým èidlem
Krátkodobá adaptace
Zpo dìná reakce na venkovní èidlo
Automatické pøestavení letního/ zimního èasu
Letní provoz závislý na èasu a venkovní teplotì
Tepelná dezinfekce zásobníku teplé vody
Nucený bìh èerpadel
Vnìjší potøeba napojení
Rozhraní RS 485 pro komunikaci se strukturou
sbìrnice nebo RS 232 pro komunikaci s modemem
Volitelné rozhraní pro sbìrnici èítaèe

Provedení
TROVIS 5479 (obr. 1) - regulátor dálkového topení s rozhraním
RS- 232 nebo RS 485
Opce: Èítaè-sbìrnice-hlavní modul

Obr.1 Regulátor dálkového topení TROVIS 5479
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Typový list
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Vstupy a výstupy (obr. 2)
Vstupy a výstupy regulátoru dálkového vytápìní jsou stanoveny
charakteristikou zaøízení (viz pøíklady obr. 11 a 12).
Èidla Pt 100, Pt 1000 a PTC a také smíšená, mohou být pou ita
pro zjiš ovánípotøebných teplot. Venkovní teplota se dá napojit
jako proudový signál 0 a 20 mA.
Regulátor dálkového vytápìní má pro ka dý regulaèní okruh
vstup pro pøipojení dálkového vysílaèe.
Pro omezení výkonu, pøíp. prùtoku, nabízí dvì mo nosti:
−
ke vstupu èítaèe impulsù mù e být napojen k prùtoku
úmìrný signál mìøièe tepla nebo
−
u vybavení s èítaèem-sbìrnicí-hlavním modulem jsou pøipojeny a tøi mìøièe tepla pøes sbìrnici poèítaèe.
U urèitých typù zaøízení mù e být spojením vícero regulátorù
dálkového vytápìní TROVIS 5479 pøedána nejvyšší  ádaná
hodnota teploty pøívodu regulátoru k regulátoru (externí
po adavek napojení).
Pøístroj má tøi tøíbodové regulaèní výstupy pro øízení pøíslušných
regulaèních pøístrojù a pìt binárních výstupù pro øízení
obìhových èerpadel vytápìní, napájecího èerpadla zásobníku,
èerpadla TUV a cirkulaèního èerpadla. Ètyøi tranzistorové
výstupy mohou být pou ity pro øízení poètu otáèek obìhových
èerpadel.
Sériové rozhraní dovoluje zapojit regulátor dálkového vytápìní
do øídícího systému. Pøístroj mù e být volitelnì dodán
s rozhraním RS 485 nebo RS 232.
Obsluha (obr. 3)
Regulátor dálkového vytápìní se dá pøizpùsobit pøímo na pøístroji s obslu nými prvky zobrazenými v obr. 3 na po adovanou
regulaèní úlohu.
Pro pøístroj jsou pøedpokládány rùzné typy zaøízení, které jsou
krátce uvedeny v tabulce charakteristik zaøízení.
U ivatel musí nejdøíve stanovit jeden z tìchto typù zaøízení
zavedením jeho charakteristiky. Charakteristika zaøízení není
rozhodující jen pro uspoøádání vstupù a výstupù, nýbr také
pro funkèní bloky a parametry, které je tøeba zvolit. Ty musejí
být potom oddìlenì nastaveny pro ka dý regulaèní okruh.
Potøebné údaje budou jeden po druhém dotazovány.
Zobrazování symbolù na LC - displeji (5) podporuje konfiguraci
a parametrování.
S funkèními obvody konfiguraèních úrovní jsou napø. definovány druh výstupù (dvou-, tøíbodový výstup) a rùzné funkce,
jako mj. pøednostní ohøev pitné vody, adaptace, letní provoz.
Parametry napø. stanoví prùbìh charakteristiky topení, charakteristiku zpáteèky nebo èas prázdnin.
Nìkteré funkèní obvody mohou být chránìny pøed neoprávnìným zásahem šifrovaným èíslem.
Pro ka dý regulaèní okruh se spínaèi druhu provozu (1) se
pøepíná mezi èasovì závislým provozem, jmenovitým provozem, omezeným a podpùrným provozem, jako i ruèním
provozem.
S pamì ovým modulem (2) mohou být dálkovì kopírována
všechna data konfigurace a parametrování z regulátoru
vytápìní na jiný regulátor.
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Obr. 2 - Vstupy a výstupy

1 Spínaè druhu provozu
pro regulaèní okruh
2 Pøípojná zdíøka pro
pamì ový modul
3 Pøepínací tlaèítko (pøístup v parametrické a
konfiguraèní úrovni)

4 Standartní tlaèítko (obnovení standart. hodnot
5 Displej LC
6 Zavádìcí tlaèítka
7 Pøejímací tlaèítko

Obr. 3 - Obslu né prvky regulátoru dálkového vytápìní
TROVIS 5479
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Adaptace topné charakteristiky regulátoru (obr. 4 a 5)
Topná chrakteristika mù e být automaticky pøizpùsobena
regulátorem dálkového vytápìní, kdy je pøipojeno èidlo pokojové teploty. Pøiøazení teploty pøívodu a venkovní teploty se
zjiš uje v závislosti na pokojové teplotì. Hodnoty teploty
pøívodu mohou být omezeny maximálnì nebo minimálnì.
Ruèní nastavení charakteristiky (obr. 4 a 6)
Charakteristika topení mù e být urèena ruènì buïto zavedením
hodnoty stoupání (viz obr. 4) nebo ètyømi libovolnými body
(obr. 6). Tyto body jsou stanoveny u teplot pøívodu tV od 20 a
120 °C a u venkovních teplot tA od -20 a 50 °C. Pro maximální
a minimální teplotu pøívodu jsou definovatelné mezní hodnoty.
V pøípadì potøeby mù e být charakteristika paralelnì posunuta. Pøitom zùstávají zachovány mezní hodnoty pro teplotu
pøívodu.
Charakteristika zpáteèky (obr. 5) je rovnì urèena zavedením
hodnoty stoupání nebo ètyømi libovolnými body, maximálního
a minimálního omezení a eventuelnì paralelního posunutí.
Optimalizace vstupních a výstupních èasù
Regulátor dálkového vytápìní mù e samostatnì optimalizovat
vstupní a výstupní spínací èasy topného zaøízení periodicky
u ívaných budov, aby klesla spotøeba energie. K tomu jsou
zjiš ovány z èasového prùbìhu pokojové a venkovní teploty,
charakteristika budovy a dynamické chování topného zaøízení.
Z tìchto dat jsou vypoèítány potøebné èasové okam iky
zapínání a vypínání.
Optimalizace mù e být provedena jak s, tak také bez èidla
pokojové teploty.
Bez pøipojeného èidla pokojové teploty je posunut èasový
okam ik zapnutí v závislosti na venkovní teplotì. V èasech
nepou ívání je zpracována omezená definovatelná  ádaná
hodnota pøívodu (omezený provoz). Pøi pøekroèení urèité hodnoty venkovní teploty se vypne topné zaøízení.
S pøipojeným èidlem pokojové teploty je provozován podpùrný
provoz v nepou ívaných èasech. Pøitom je kontrolována
nastavitelná podpùrná teplota pro pokojovou teplotu a event. je
krátkodobì zapnuto topné zaøízení.
Elektrické pøipojení a montá
Regulátor sestává z pouzdra regulátoru s elektronikou a oddìleného svìrného dílu pro elektrické pøipojení. Na ka dé svorce
mohou být pøipojeny 2  íly s min. 0,75 mm2. Pøípojná vedení
èidel je tøeba ulo it oddìlenì od vedení výstupních relé.
Montá na stìnu se provádí našroubováním svìrného dílu na
stìnu. Po elektrickém pøipojení se pouzdro regulátoru nasune
na svìrný díl a zajistí šroubem.
Pøi panelovém zabudování je pøístroj upevnìn v propojovacím
panelu.

Objednací text
Regulátor dálkového vytápìní TROVIS 5479 s rozhraním RS
485 nebo RS 232
èítaè-sbìrnice-hlavní modul
Externí napájecí zdroj pro èítaè-sbìrnici-hlavní modul

Obr. 4 - Charakteristiky topení
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Obr. 5 - Ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu s pohyblivým omezením teploty zpáteèky
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Obr. 6 - Ètyøbodová charakteristika

tV Teplota pøívodu
tR Teplota zpáteèky
tA Venkovní teplota

...min.
...max.
P1 a P4

minimální tR nebo tV
maximální tR nebo
tV
Body 1 a 4

T 5479 CZ

Index zaøízení
Index zaøízení

Popis zaøízení

Poznámka

1

dva topné okruhy, nepøímé pøipojení

2

dva topné okruhy, nepøímé pøipojení
ohøev pitné vody

ohøev pitné vody bez reg.pøístroje v pøednostním
zapojením

3

tøi topné okruhy, nepøímé pøipojení

tøetí topný okruh bez regul. pøístroje

4

jeden topný okruh, nepøímé pøipojení
ohøev pitné vody s plnícím systémem zásobníku v sekundárním okruhu

5

dva topné okruhy, nepøímé pøipojení
ohøev pitné vody s plnícím systémem zásobníku v sekundárním okruhu

6

dva topné okruhy, pøímé pøipojení

7

jeden topný okruh, nepøímé pøipojení
ohøev pitné vody s plnícím systémem zásobníku v primárním okruhu

8

dva topné okruhy, nepøímé pøipojení
ohøev pitné vody s plnícím systémem zásobníku v primárním okruhu

9

dva topné okruhy, pøímé pøipojení
ohøev pitné vody s plnícím systémem zásobníku

druhý topný okruh bez regul. pøístroje

Míry v mm

Vstupy

podle zvolené charakteristiky zaøízení

Vstupy èidla

max. 13 konfigurovatelných vstupù pro
teplot. èidla (Pt 100 a PTC )nebo (Pt 100 a
PT 1000) nebo binární hlášení
(okruh topné/teplé vody)
5 èidel teploty pøívodu
2 èidla pokojové teploty
2 èidla venkovní teploty
2 èidla teploty zpáteèky
2 èidla teploty zásobníku

Binární vstupy

termostat zásobníku

Další vstupy

vstup èítaèe impulsù pro omezení
obj.proudu vstup proudu 4(0) a 20 mA
pro venk.teplotu,

96

Technická data

druhý topný okruh bez regul. pøístroje

144

vstupy pro hlášení polohy,

125

20

dálková obsluha pro opravu pokoj.teploty a
volbu druhu provozu
Výstupy

Podle zvoleného indexu zaøízení

Regul. signály

tøíbodové signály:

Obr. 7 - TROVIS 5479

zatí itelnost: max. 250 V~, 3 A
dvoubodové signály:
zatí itelnost: max. 250 V~, 3 A
Binární výstupy

5 výstupù pro øízení èerpadel
zatí itelnost max. 250 V~, 3 A
4 tranzistorové výstupy pro
øízení poètu otáèek obìhových èerpadel

Rozhraní
opènì

RS 485 pro pøipojení na ètyøvodièovou
sbìrnici nebo RS 232 pro pøipojení na
rozhraní pro sbìrnici èítaèe

Pomocná energie

230 V, 48 a 62 Hz, výkon 3 VA

Okolní teplota

Pøípustná 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

Obr. 8 - Napájecí zdroj pro èítaè-sbìrnici-hlavní modul
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max

IP
SF1
SF2
FG1 a FG3
tVmax
tV1 a tV3
tA1 a tA3
tRa1 a tRa3
tR1 a tR3
tRWW
tVSp
AEB

AE
AAB

Vstup èítaèe impulsù
Èidlo zásobníku zapnuto
Èidlo zásobníku vypnuto
Dálkový vysílaè pro regul. okruh 1 a 3
Èidlo teploty pøívodu v prim. okruhu
Èidlo teploty pøívodu v regul. okruhu 1 a 3
PK
Èidlo venk. teploty pro regul. okruh 1 a 3
WW
Èidlo pokoj. teploty pro reg. okruh 1 a 3
Èidlo tepl. zpáteèky pro reg. okruh 1 a 3
Èidlo teploty zpáteèky pro pøípravu teplé vody
Telpota zpáteèky zásobníku
Analog. vstup pro externí potøebu zapínání

ZB
HZ1 a HZ3
PK
WW
com.
BA1 a BA4
UP1 a UP3
SLP
TP
ZP

Analogový vstup
Analogový výstup pro externí potøebu
napojení
Sbìrnice èítaèe
Regul. pøístroj top. okruhu 1-3
Regul. pøístroj prim. okruhu
Regul. pøístroj ohøevu pitné vody
Spoleèná hmotnost
Bínár. výstup 1 a 4
Obìh èerpadla, topný okruh 1-3
Èerpadlo plnící zásobník
Èerpadlo
Cirkulaèní èerpadlo

(36 V)

Obrázek ukazuje maximální vybavení. Podle zvoleného indexu zaøízení mìní se obsazené vstupy a výstupy.
Obr. 9 - Uspoøádání pøipojení

Pøipojení
WMZ
(36 V)

Pøipojení
TROVIS 5479

230 V, 48...62 Hz

ZB

Sbìrnice poèítaèe

WMZ Mìøiè tepla
230 V, 48...62 Hz

Obr. 10 - Uspoøádání pøipojení napájecího zdroje pro poèítaè-sbìrnici-hlavní modul

T 5479 CZ

1

1

Obr. 11 - Index zaøízení 4

1

1

Obr. 12 - Index zaøízení 6

VL
RL
WWL

Vedení pøívodu
Vedení zpáteèky
Vedení teplé vody

KL
ZL

Vedení studené vody
Cirkulaèní vedení
další zkratky viz. obr. 9
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