
Oprócz pracy automatycznej regulator posiada równie¿ mo¿liwoœæ rêcznego sterowania
zaworem. Tryb ten nazywa siê trybem rêcznym Wchodzimy do niego naciskaj¹c przycisk

, trzymaj¹c go naciskamy przycisk . Wejœcie do trybu jest
sygnalizowane migaj¹c¹ dioda PRACA.
W trybie u¿ytkownik mo¿e za pomoc¹ przycisków i zamykaæ i
otwieraæ zawór. Wyjœcie z trybu rêcznego uzyskujemy naciskaj¹c przycisk
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7. Pod³¹czenie  elementów wykonawczych do regulatora
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OBS£UGA STEROWNIKA ZAWORU

Podstawowym zadaniem regulatora jest sterowanie si³ownikiem zaworu, tak aby uzyskaæ
nastawion¹ temperaturê w miejscu pomiaru czujnika co.

Panel sterowania sk³ada sie ze wskaŸnika temperatury, przycisków steruj¹cych i lampek
sygnalizuj¹cych stan urz¹dzenia. Za ich pomoc¹ u¿ytkownik mo¿e inicjowaæ i zatrzymywaæ
proces sterowania zawore, programowaæ zadan¹ temperaturê w miejscu pomiaru czujnika,
programowaæ parametry pracy oraz odczytywaæ stan wyjœæ.

Wszystkie operacje sterowania oraz programowania dokonuje siê za pomoc¹ czterech
przycisków. Czêœæ z nich posiada podwójne a nawet potrójne znaczenie. Pozwoli³o to
zachowaæ przejrzystoœæ panelu po³¹czon¹ z ³atwoœci¹ obs³ugi.

1. Obs³uga regulatora zaworu trójdro¿nego

W stanie powoduje rozpoczêcie pracy regulatora. W stanie
jednokrotne naciœniêcie przycisku powoduje zwiêkszenie zadanej temperatury o
1 C. Przytrzymanie powoduje szybkie zwiêkszanie wartoœci. W trybie s³u¿y
do zwiêkszania wartoœci parametrów konfiguracyjnych. W trybie s³u¿y
do otwierania zaworu.

POMIAR NASTAWA

MENU
RÊCZNY
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2. Panel sterowania

3. Funkcje  przycisków

W stanie powoduje zakoñczenie pracy regulatora. W stanie
jednokrotne naciœniêcie przycisku powoduje zmniejszenie zadanej temperatury o
1 C. Przytrzymanie powoduje szybkie zmniejszanie wartoœci. W trybie
s³u¿y do zmniejszania wartoœci parametrów konfiguracyjnych. W trybie
s³u¿y do zamykania zaworu.

POMIAR NASTAWA

MENU
RECZNY

°

Przycisk s³u¿y do wywo³ywania zestawu parametrów. Pierwsze naciœniêcie
przycisku powoduje wyœwietlenie nazwy parametru, nastêpnie przyciskiem

lub wyœwietlamy jego aktualn¹ wartoœæ, oraz dokonujemy jej
zmiany. Nastêpnie naciskamy przycisk w celu ponownego wyœwietlenia

MENU

START STOP
MENU

nazwy parametru, w celu przejœcia do nastêpnego parametru naciskamy ponownie przycisk
. Dojœcie do ostatniego parametru powoduje automatyczne wyjœcie z konfiguracji.MENU

Parametr ( algorytm pracy )ALG

Parametr umo¿liwia ustawienie jednego z piêciu algorytmów pracy:
ALG = 0 - modu³ zaworu wy³¹czony
ALG= 1  - tryb pracy normalny pod³ogowy
ALG= 2  - tryb pracy pogodowy pod³ogowy
ALG= 3  - tryb pracy normalny CO
ALG=4   - tryb pracy pogodowy CO

Parametr ( amplituda )APL

Parametr amplituda jest aktywny po osi¹gniêciu temperatury zadanej. Okreœla on po
przekroczeniu ilu stopni regulator zacznie na sta³e zamykaæ zawór. Parametr jest wyra¿any w
stopniach i przyjmuje wartoœci od 1 C do 5 C.o o

Parametr ( nastawa modu³u pogodowego dodatnia )nPd

Parametr okreœla nastawê dla modu³u zaworu dla temperatury zewnêtrznej + 10 C.
Parametr jest aktywny dla parametru ALG = 2 lub 4.

o

Parametr ( nastawa modu³u pogodowego dla temperatury zerowej )nP0

Parametr okreœla nastawê dla modu³u zaworu dla temperatury zewnêtrznej 0 C. Parametr
jest aktywny dla parametru ALG = 2 lub 4.

o

Parametr ( nastawa modu³u pogodowego ujemna )nPU

Parametr okreœla nastawê dla modu³u zaworu dla temperatury zewnêtrznej -10 C. Parametr
jest aktywny dla parametru ALG = 2 lub 4.

o

Parametr ( termostat pokojowy Enable )tPE

Parametr umo¿liwia programowe w³¹czenie lub wy³¹czenie wejœcia termostatu pokojowego.
tPE= 0  - termostat pokojowy wy³¹czony
tPE= 1  - termostat pokojowy aktywny

W zale¿noœci od wartoœci parametru , regulator dzia³a autonomicznie jako niezale¿ny modu³
sterowania zaworem z algorytmem pogodowym, b¹dŸ jako modu³ zale¿ny komunikuj¹cy siê
z regulatorem na kotle.

W trybie pracy niezale¿nej u¿ytkownik do prawid³owej pracy potrzebuje trzech czujników
temperatury,Ich brak bêdzie sygnalizowany awari¹ regulatora. Pracê rozpoczynamy
przyciskiem i przerywamy przyciskiem .

W trybie pracy zale¿nej z komunikacj¹ , do prawid³owej pracy wymagany jest tylko jeden czujnik
mierz¹cy temperaturê zaworu. W tym trybie u¿ytkownik steruje prac¹ regulatora zaworu z
poziomu regulatora na kotle. Oba urz¹dzenia s¹ jednoczeœnie startowane i zatrzymywane.
Na pracê regulatora wp³yw maj¹ stany i sytuacje znajduj¹ce siê aktualnie na regulatorze na
kotle. Uwzglêdnia on równie¿ tryby pracy CWU regulatora g³ównego, jak i jego sytuacje
alarmowe

PrA

START STOP

6. Sposób dzia³ania



Tryb konfiguracji

Obs³uga sterownika zaworu

Pierwsze naciœniêcie przycisku NASTAWA powoduje wyœwietlenie aktualnej
temperatury na kotle. Jest to przedstawiane migaj¹c¹ diod¹ NASTAWA. Drugie
naciœniêcie przycisku powoduje wyœwietlenie aktualnie nastawionej temperatury .
Kolejne naciœniêcie przycisku powoduje wyjœcie z trybu NASTAWA. Przycisk

w po³¹czeniu z przyciskiem s³u¿y do wywo³ania trybuNASTAWA STOP RÊCZNY

4. Znaczenie lampek sygnalizacyjnych

Lampki sygnalizacyjne znajduj¹ siê po lewej stronie wyœwietlacza. Za ich pomoc¹
u¿ytkownik jest informowany w jakim stanie pracy znajduje siê urz¹dzenie, jaki jest
stan jego wyjœæ, oraz które menu jest w danej chwili obs³ugiwane.

zapalenie lampki oznacza, ¿e wyœwietlana jest temperatura zadana,
czyli taka jak¹ chcemy utrzymaæ. Przy zapalonej lampce NASTAWA
mo¿na zmieniaæ (w wy¿ej opisany sposób) temperaturê. Miganie
lampki oznacza podgl¹d temperatury na piecuNASTAWA

NASTAWA

zapalenie diody oznacza zamykanie zaworu.WYJŒCIE 2WYJŒCIE 2

MENU zapalenie lampki oznacza, ¿e znajdujemy siê w menu
konfiguracyjnym. Przyciskiem mo¿emy przechodziæ do
poszczególnych parametrów, a przyciskami i zmieniaæ
ich aktualne wartoœci.

MENU
STOP START

PRACA zapalenie diody oznacza, ¿e modu³ znajduje siê w stanie
pracy. Miganie diody oznacz pracê w trybie .

PRACA
PRACA RÊCZNY

zapalenie diody oznacza otwieranie zaworu.WYJŒCIE 1WYJŒCIE 1

5. Tryby konfiguracyjne i znaczenie parametrów

Automatyczne wyjœcie z konfiguracji nast¹pi w ci¹gu 5 sekund od ostatniego naciœniêcia
przycisków , lub .START STOP MENU

3

W regulatorze wystêpuj¹ trzy tryby konfiguracyjne, pozwalaj¹ce na wykorzystanie
wszystkich mo¿liwoœci urz¹dzenia.

Do trybu konfiguracji wchodzimy bezpoœrednio po za³¹czeniu napiêcia zasilania urz¹dzenia.
W czasie wyœwietlania trzech poziomych kresek wciskamy przycisk “ ” na wyœwietlaczu
zostanie wyœwietlony napis “ ”. Puszczamy przycisk “ ” i na chwilê naciskamy przycisk
“ ”. Zobaczymy nazwê pierwszego parametru, wciskaj¹c przycisk “ ” lub “ ”,
przechodzimy do zmiany wartoœci parametru. Nastêpnie przyciskiem “ ” przechodzimy do
kolejnego parametru. Aby wyjœæ z trybu “ ” nale¿y przyciskiem “ ” dojechaæ do napisu
“ ”, nastêpnie nacisn¹æ przycisk  “ ” lub “ ”.

N
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MENU zapalenie lampki oznacza, ¿e znajdujemy siê w menu
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W regulatorze wystêpuj¹ trzy tryby konfiguracyjne, pozwalaj¹ce na wykorzystanie
wszystkich mo¿liwoœci urz¹dzenia.

Do trybu konfiguracji wchodzimy bezpoœrednio po za³¹czeniu napiêcia zasilania urz¹dzenia.
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“ ”. Zobaczymy nazwê pierwszego parametru, wciskaj¹c przycisk “ ” lub “ ”,
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1. Obs³uga modu³u CWU

Obs³uga sterownika zaworu

Parametr ( praca )PrA

Parametr decyduje o sposobie pracy ca³ego urz¹dzenia.
PrA= 0 - praca niezale¿na bez komunikacji z regulatorem na kotle, wymagane 3 czujniki
PrA=1 - praca zale¿na z komunikacj¹ z regulatorem na kotle, wymagany tylko czujnik zaworu

Tryb nastawy

Tryb ten s³u¿y do zmiany temperatury nastawionej za zaworem mieszaj¹cym. Wchodzimy do
niego naciskaj¹c przycisk “ ” w trakcie normalnej pracy urz¹dzenia. Pierwsze naciœniêcie
przycisku powoduje miganie diody “ ”, a na wyœwietlaczu wyœwietlana jest
temperatura zewnêtrzna. Drugie naciœniêcie przycisku “ ” powoduje zapalenie na sta³e diody
“ ” i wejœcie w tryb zmiany nastawy zaworu. Przyciskami “ ” i “ ” mo¿emy
zmieniaæ wartoœæ nastawy. Zmiana nastawy jest ignorowana w trybie pogodowym, poniewa¿
wtedy nastawa jest obliczana automatycznie.

N
NASTAWA

N
NASTAWA STOP START

Tryb menu

W trybie mo¿liwa jest zmiana wszystkich parametrów wp³ywaj¹cych na bezpoœredni¹
pracê urz¹dzenia. Wchodzimy do niego poprzez naciœniêcie przycisku “ ”. Nastêpnie
przyciskami “ ” i “ ”, mo¿emy zmieniaæ wartoœæ danego parametru, a przyciskiem
“ ” poruszamy siê pomiêdzy poszczególnymi parametrami.

MENU
M

STOP START
M

4

Parametr (temperatura czynnika grzewczego)tCG

Parametr umo¿liwia podgl¹d temperatury kot³a, nie istnieje mo¿liwoœæ zmiany tego parametru.

Parametr (histereza)HIS

Histereza jest stref¹ nieczu³oœci okreœlaj¹c¹ ró¿nicê temperatur pomiêdzy nastawion¹ a
temperatur¹ przy której ponownie zacznie otwieraæ zawór po osi¹gniêciu temperatury
nastawionej. Parametr przyjmuje wartoœci 1 C do 5 C.o o

OTWIERANIE ZAWORU = NASTAWA- HISTEREZA

Parametr ( czas podawania )CPO

Czas podawania, jest to parametr wyra¿ony w sekundach przyjmuje wartoœci od 1 do 50. Za
pomoc¹ tego parametru ustala siê jak d³ugo bêdzie regulowany zawór. Parametr ten jest
aktywny zarówno poni¿ej jak i powy¿ej temperatury nastawionej.

Parametr ( czas pauzy)CPA

Czas pauzy, jest to parametr wyra¿ony w sekundach, przyjmuje wartoœci od 1 do 250. Za
pomoc¹ tego parametry ustalamy przedzia³y czasowe oddzielaj¹ce poszczególne czasy .
Po odliczeniu czasu regulator zaprzestaje sterowania zaworem na czas Parametr
ten jest aktywny zarówno poni¿ej jak i powy¿ej temperatury nastawionej.

CPO
CPO CPA.
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