
Wybór typu dmuchawy (dok³adniej silnika) dokonuje siê przez wskazanie tablicy sta³ych
wykorzystanych przez procesor do sterowania (ka¿dy z tych silników ma inn¹ charakterystykê
elektryczn¹). Przyjêto nastêpuj¹c¹ zasadê:

2.6 Tablica (tAb)

Tablica 1 2 3 4 5 6 7

Typ

silnika
SEK-15

SZK-10

SEK-80

SEK-15

SZK-10 SEK-10

SED-92

SEK-80

SED-92

SED-45 SSKh71-2A

SSKh71-2C

CM80.20.00

RF-2C120/062

G25-2DM

Parametr tAbL= 1 ma zastosowanie, ale nie jest to optymalne i zaleca siê wskazywanie wartoœci

Je¿eli w zastosowanej dmuchawie nie wystêpuje ¿aden z wyienionych
silników nale¿y wybraæ trYb=0 (ewentualnie skontaktowaæ siê z
producentem regulatora). Je¿eli dmuchawa jest sterowana przez stycznik
nale¿y wybraæ bezwzglêdnie parametr trYb=0.
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2.3  Czas przedmuchu , czas miêdzy przedmuchami , bieg przedmuchu(CPr) (rPr) (bPr)

Od chwili osi¹gniêcia temperatury zadanej regulator odmierza czas zaprogramowany pod
parametrem i po jego up³ywie za³¹cza dmuchawê na czas ustalony pod parametrem
z prêdkoœci¹ odpowiadaj¹c¹ wartoœæ . Po up³ywie czasu ponownie odlicza czas i
cykl siê powtarza do momentu, gdy temperatura nie spadnie do wartoœci temperatury zadanej
pomniejszonej o wartoœæ histerezy. Mechanizm ten zosta³ nazwany przedmuchami - wystêpuje
w obu trybach pracy. Bieg przedmuchu jest umown¹ wartoœci¹ prêdkoœci obrotowej
dmuchawy; z poœród ca³ego zakresu prêdkoœci. Nie ma natomiast bezpoœredniego zwi¹zku
z fizycznymi biegami dmuchawy z silnikiem wielobiegowym.

rPr CPr
bPr CPr rPr

(bPr)

2.4 Niski bieg - programowanie niskiego biegu dmuchawy(bLo)

2.5 Wysoki bieg - programowanie wysokiego biegu dmuchawy(bhi)

przypadku silnie gazuj¹cego mia³u. Spalanie odbywa siê wtedy bez dop³ywu powietrza, a
przedmuchy mog¹ okazaæ siê niewystarczaj¹ce do odprowadzania gazów.

Regulator posiada mo¿liwoœæ zredukowania
obrotów dmuchawy do zaprogramowanej i nie
podlegaj¹cej zmianie wartoœci, po wykryciu
koñcowej fazy cyklu palenia (co wprost wi¹¿e siê
z wypalaniem mia³u). Wykres obok przedstawia
przebieg obrotów dmuchawy w czasie, gdy opcja
jest aktywna. Aby jednak dosz³o do takiej
reakcji musz¹ byæ spe³nione pewne warunki:

- zosta³a osi¹gniêta temperatura zadana lub minê³y dwie godziny od pocz¹tku cyklu,
- w wyniku spadku temperatury dmuchawa osi¹gnê³a odpowiedni¹ prêdkoœæ ,
- temperatura na kotle jest co najwy¿ej 40 oC,
- w czasie (wyra¿onym w minutach) temperatura nie wzros³a. Prêdkoœæ

dmuchawy zostaje ograniczona do wartoœci . Wartoœæ oznacza wy³¹czenie

opcji.

nc

CoG
n CoG = 0OGR

n obroty dmuchawy

czas

Tzad

OFS=0

T<

CoG

0

nc

40 C°

nOGR

2.7  Kontrola zachowania temperatury (CoG)
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KONFIGURACJA -  mikroprocesorowego  regulatora  temperatury

Wprowadzenie

Konfigurowanie regulatora polega na wyborze trybu pracy oraz nadaniu wartoœci parametrom
regulacyjnym dopasowuj¹cym regulator do konkretnego kot³a, rodzaju i jakoœci paliwa,
charakteru ogrzewanego obiektu, ci¹gu kominowego, itd. Pozwala na programowanie
okreœlonych reakcji i wybór typu dmuchawy, z któr¹ bêdzie regulator wspó³pracowa³.

To wszystko ma zasadnicze znaczenie dla w³aœciwej, zgodnej z za³o¿eniami
i równoczeœnie satysfakcjonuj¹cej u¿ytkownika pracy. Z tych powodów u¿ytkownik zmieniaj¹cy
konfiguracyjne nastawy fabryczne bez zrozumienia ich istoty nara¿a siê na utratê najlepszych
cech regulatora steruj¹cego kot³em tego typu. Je¿eli po przeczytaniu instrukcji bêdziesz
mia³ w¹tpliwoœci lepiej zrezygnuj z programowania lub zadzwoñ do producenta (serwis
(0-62) 74 18 666 wew 35).

Na nastêpnej stronie pokazany jest sposób uaktywnienia menu konfiguracyjnego. Przy
naciœniêtym przycisku nale¿y w³¹czyæ regulator w³¹cznikiem sieciowym. Po ukazaniu
siê na wyœwietlaczu nale¿y zwolniæ przycisk . Pojawi siê wtedy na kilka sekund
migaj¹cy napis . Naciœniêcie przycisku pozwala na dostêp i zmianê
parametrów regulatora. Je¿eli w trakcie wystêpowania tego napisu nie zostanie naciœniêty
przycisk , regulator przejdzie do normalnej pracy.

Na wyœwietlaczu pojawi siê napis i jest to kod trybu wed³ug którego regulator pracuje. Wybór
rodzaju pracy (numeru) dokonuje siê zale¿nie od zadania jakie w danej chwili regulator ma
wykonywaæ. Wybór ten nie jest ostateczny i mo¿e byæ w ka¿dej chwili zmieniony. Zale¿nie od
dokonanego wyboru trybu dostêpne bêd¹ tylko te parametry, które maj¹ znaczenie - wartoœci
pozosta³ych nie s¹ istotne. Na wyœwietlaczu zostanie pokazany numer trybu pracy po

naciœniêciu jednego z przycisków lub . Zmian wartoœci dokonuje

siê po kolejnym naciœniêciu lub (aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ wartoœæ).

Poni¿ej pokazano graficznie sposób wyœwietlania nazw parametrów i kolejnoœci
ich wystêpowania jeœli zosta³ wybrany . Wartoœci pokazane obok s¹ nastawami
fabrycznymi. Obok nich podano, w którym trybie parametr jest wa¿ny (wystêpuje),
oraz w jakim zakresie mo¿na go zmieniaæ.

“F”
“ - - - “ “F”

CFG NASTAWA/POMIAR

NASTAWA/POMIAR

trb

START/ STOP/
START/ STOP/

tryb 1

t 6

t 6

1. Interpretacja graficzna programowania

+F

Przytrzymaæ przycisk i w³¹czyæ zasilanie w³¹cznikiem
sieciowym. Po pojawieniu siê napisów na wyœwietlaczu
zwolniæ przycisk

“F”

.“F”

Na wyœwietlaczu pojawi siê migaj¹cy napis
i wtedy nale¿y nacisn¹æ przycisk -
pojawi siê napis okreœlaj¹cy tryb wed³ug, którego
pracuje regulator.

CFG
NASTAWA/POMIAR

trbPOMIAR

NASTAWA
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Chc¹c wyœwietliæ wartoœæ lub wprowadzaæ zmiany nale¿y
nacisn¹æ jeden z przycisków lub .START/ STOP/t u

HIS - histereza

Tryb: 0, 1 Zakres: 0,5 - 5.0 C°

CPr - czas przedmuchu
Tryb: 0, 1 Zakres: 5,0 - 25,0 s

rPr - czas miêdzy przedmuchami
Tryb: 0, 1 Zakres: 10 - 990 s

bPr - bieg przedmuchu
Tryb: 1 Zakres: 1 - 2

bLo
bhi

- bieg niski
Tryb: 1 Zakres: 0 - ( -1)

bhi
bLo

- bieg wysoki
Tryb: 1 Zakres:( +1) - 12

CoG - czas kontroli zachowania temperatury
Tryb: 1 Zakres: 0 - 30 min.

End

START/ STOP/
F

- koniec menu parametrów. Wpisanie do pamiêci
wprowadzonych wartoœci nastêpuje po naciœniêciu przycisku

lub i koñczy sesjê programowania
parametrów.Naciœniêcie przycisku powoduje ponowne
przejœcie do wyboru trybu pracy.

t u

F

F

F

F

F

F

F

STOP START

F

STOP START

Konfigurowanie rozpoczyna siê od wyboru trybu.
Mo¿liwe s¹ 2 tryby pracy.

0 -
1 - Regulacja p³ynna obrotami dmuchawy, przedmuchy w³¹czone.

Regulacja punktowa (w³¹cz/wy³¹cz) obrotami dmuchawy, przedmuchy w³¹czone

2.1 Tryb (trb)

2. Opis parametrów programowych

tAb - tablica
Tryb: 1 Zakres: 1 - 7

F

Histereza jest stref¹ nieczu³oœci okreœlaj¹c¹
ró¿nicê temperatur punktu wy³¹czenia i punktu
za³¹czenia dmuchawy. Po osi¹gniêc iu
temperatury zadanej (Tzad), dmuchawa zostaje
wy³¹czona. Przy spadku temperatury punktem
w³¹czenia dmuchawy nie jest Tzad, ale
temperatura mniejsza od niej o wartoœæ HIS.
Wystêpowanie takiej strefy nieczu³oœci jest

konieczne i przyjê³o za³o¿enie, ¿e nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1oC. Poszerzenie tej strefy w
normalnych zastosowaniach nie wydaje siê konieczne, a czasami wrêcz szkodliwe, np. w

n obroty dmuchawy

temperaturaTzad

histereza

0

n1

2.2  Histereza (HIS)


