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WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH W TEKŚCIE
skrót

znaczenie po polsku

znaczenie po angielsku

COM

komunikacja

communication

CWU

ciepła woda użytkowa

hot service water

DHCP

protokół dynamicznego konfigurowania hostów

Dynamic Host Configuration Protocol

ERR

błąd

error

FW

oprogramowanie firmowe

firmware

HC

sterownik ogrzewania

heating control

HTTP

hipertekstowy protokół transmisji

hypertext transfer protocol

IEEE

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IP

Protokół internetowy

Internet Protocol

LAN

lokalna sieć komputerowa

local area network

LED

dioda świecąca

light-emitting diode

MAC

sprzętowy/fizyczny adres karty sieciowej

Media Access Control

NAT

translacja adresów sieciowych/rodzimych

Network/Native Address Translation

NC

niepodłączony

not connected

NTC

ujemny współczynnik temperaturowy

negative temperature coefficient

PC

komputer osobisty

personal computer

PI

[regulacja] proporcjonalno - całkowa

proportional-integral [control]

PVP

elektrownia (mikroinstalacja) fotowoltaiczna

photovoltaic power plant

PWM

modulacja szerokości impulsów

pulse width modulation

PWR

zasilanie elektryczne

power supply

SCG

brama komunikacji szeregowej

Serial Communication Gateway

SSR

przekaźnik statyczny (elektroniczny)

solid state relay

SW

oprogramowanie

software

TCP

protokół komunikacyjny TCP

Transmission Control Protocol

UDP

protokół pakietów użytkownika

User Datagram Protocol

USB

uniwersalna magistrala szeregowa

universal serial bus

WAN

rozległa sieć komputerowa

Wide Area Network
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INFORMACJE OGÓLNE
Sterownik HC jest sterownikiem programowalnym systemu ogrzewania zawierającego wiele źródeł i wiele
punktów użytkowania energii. Po poprawnym zainstalowaniu i nastrojeniu sterownik będzie zarządzał
ogrzewaniem domu, ewentualnie również basenu, a może także sprawować inne funkcje kontrolne. Zasobnik
ciepła jest zawsze niezbędny do poprawnego działania niektórych bloków programu sterowania. Strojenie
i monitoring działania sterownika zawsze wymaga połączenia z siecią Ethernet.
Podstawowe cechy sterownika HC:


















W pełni programowalny, z opcją indywidualnego ustawiania wejść, wyjść i bloków sterowania.
Wejścia: 8 cyfrowych wejść temperatury, 3 analogowe wejścia temperatury – do czujników
termistorowych typu NTC (z ujemnym współczynnikiem temperaturowym), 3 wejścia cyfrowe.
Wyjścia: 2 wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 230VAC/10A, 2 bezprzewodowe
wyjścia triakowe o maksymalnej obciążalności 230VAC/1A, 2 wyjścia zewnętrzne z opcją generowania
szybkiego PWM (sygnału z modulacją szerokości impulsów) do sterowania odpowiednich typów pomp
ciepła lub pomp obiegowych z regulacją ciągłą.
1 blok sterowania jednostką zewnętrzną pompy ciepła z bezpośrednią regulacją mocy i skraplaniem
w zasobniku ciepła.
1 blok sterowania bojlerem na paliwo stałe lub wodnym wkładem kominkowym.
2 bloki sterowania obiegiem grzewczym z opcjonalnym podłączeniem zewnętrznego termostatu
w pomieszczeniu lub czujnika temperatury wewnętrznej.
1 blok sterowania ogrzewaniem basenu, gdy stosowany jest basenowy wymiennik ciepła.
1 blok sterowania chłodzeniem zasobnika ciepła.
2 bloki powielania stanu.
2 bloki regulatorów różniczkowych do regulacji obwodu solarnego itd.
Integracja z systemem WATTrouter M, co wraz z odpowiednim typem pompy ciepła umożliwia
efektywną kombinację ogrzewania na bazie nadwyżki energii z PVP z ogrzewaniem zgodnym
z wymogami sterowania wewnętrznego.
Zintegrowany interfejs sieciowy pozwalający na komfortową konfigurację i monitoring działania
sterownika przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej.
Moduł czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterią litową do sterowania czasem poszczególnych
bloków.
Dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne statystyki wybranych wielkości poszczególnych bloków,
konfigurowalny wykres do śledzenia wybranych wielkości.
Aktualizacja oprogramowania firmowego (dla zarejestrowanych użytkowników).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera:
Sterownik ogrzewania HC

- 1 szt.

Kabel USB

- 1 szt.

Skrócony podręcznik z odwołaniami do niniejszego podręcznika i do aktualizacji oprogramowania
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Po otrzymaniu przesyłki sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Po otwarciu opakowania
sprawdź, czy regulator jest nieuszkodzony. Nie instaluj regulatora jeśli wykazuje on oznaki
uszkodzenia mechanicznego!

Instalację regulatora i modułu pomiarowego powierz osobie z odpowiednimi kwalifikacjami
elektrycznymi. Koniecznie przeczytaj uważnie ten podręcznik i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń
i wymagań w nim podanych.

Regulator i moduł pomiarowy muszą być zainstalowane w pomieszczeniu suchym i bez
podwyższonego zapylenia. Miejsce musi być chronione przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, a temperatura otoczenia nie może wychodzić poza zakres określony w rozdziale
Dane Techniczne. Nie umieszczać regulatora ani elementów elektronicznych systemu w pobliżu
przedmiotów łatwo zapalnych!

Koniecznie jest zabezpieczenie miejsca instalacji regulatora przed dostępem osób
nieuprawnionych, a szczególnie dzieci. Istnieje poważne niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym!

Do wyjść sterownika może być przyłączony tylko sprzęt wymieniony w niniejszej instrukcji, o ile
jego producent nie zabrania wyraźnie przyłączania poprzez aparaty łączeniowe.

Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego
zainstalowania lub niewłaściwej obsługi urządzenia! Właściciel urządzenia jest całkowicie
odpowiedzialny za działanie całego systemu.
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INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA
Sterownik HC może być zainstalowany na standardowej elektrycznej tablicy rozdzielczej na szynie DIN 35 mm
lub zamocowany do ściany dwoma śrubami z łbem okrągłym lub stożkowym płaskim o średnicy do 6 mm.
2

Do podłączenia zasilania sterownika (zaciski L, N) należy stosować przewody o przekroju co najmniej 0,5 mm ,
np. CYKY 1.5.
Do podłączenia cyfrowych czujników temperatury do zacisków GND („ziemia“), +5V (zasilanie) i T1-8
(magistrala danych, oznaczana również jako D/Q) należy stosować 3-żyłowy kabel ekranowany o przekroju żył
2
0,5 do 1 mm . Ekran czujnika należy zawsze przyłączać do zacisku GND jak najbliżej sterownika. Przy
podłączaniu czujnika cyfrowego do magistrali, zawsze również przyłączaj ekran. Przy przedłużaniu magistrali
należy zawsze stosować kable oddzielnie ekranowane, nie łączyć ekranu np. z ekranami analogowych czujników
temperatury, wejść cyfrowych lub wyjść Ext1 i Ext2! Całkowita długość magistrali , łącznie z wszystkimi
przerwami (kablami czujników), nie powinna przekraczać 50 m.
Do podłączenia analogowych czujników temperatury pomiędzy zaciski GND i T9 (T10, T11) należy stosować 22
żyłowy kabel ekranowany o przekroju żył 0,5 do 1 mm . Ekran czujnika należy zawsze przyłączać do zacisku GND
jak najbliżej sterownika. Przy przedłużaniu linii zasilania należy zawsze stosować kable oddzielnie ekranowane,
nie łączyć ekranu np. z ekranami cyfrowych czujników temperatury, wejść cyfrowych lub wyjść Ext1 i Ext2!
Jeśli to tylko możliwe, do podłączenia wejść cyfrowych pomiędzy zaciski GND oraz I1 (I2, I3) należy stosować 22
żyłowy kabel ekranowany o przekroju żył 0,5 do 1 mm . Ekran czujnika należy zawsze przyłączać do zacisku GND
jak najbliżej sterownika. Przy przedłużaniu linii zasilania należy zawsze stosować kabel oddzielnie ekranowany,
nie łączyć ekranu np. z ekranami analogowych bądź cyfrowych czujników temperatury lub wyjść Ext1 i Ext2!
Jeśli to tylko możliwe, do podłączenia urządzeń zewnętrznych do wyjść Ext1 i Ext2, pomiędzy zaciski +5V oraz
2
Ext1 (Ext2), należy stosować 2-żyłowy kabel ekranowany o przekroju żył 0,5 do 1 mm . Ekran czujnika należy
zawsze przyłączać do zacisku GND jak najbliżej sterownika. Przy przedłużaniu linii zasilania należy zawsze
stosować kabel oddzielnie ekranowany, nie łączyć ekranu np. z ekranami analogowych bądź cyfrowych
czujników temperatury lub wejść cyfrowych!
Pompy, styczniki itd. należy przyłączać do wyjść Tr i Re stosując przewody o przekroju odpowiednim do mocy
wejściowej przyłączanych urządzeń.

Rys 1: Opis zacisków i sygnalizatorów LED (widok z góry).

Opis zacisków sterownika:





L – zasilanie sterownika, 230VAC/50Hz (musi być zawsze podłączony)
N – przewód zerowy (musi być zawsze podłączony)
Re1 – wyjście przekaźnikowe 1 – zaciski 1 i 2
Re2 – wyjście przekaźnikowe 2 – zaciski 1 i 2
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Tr1 – wyjście triakowe 1 – anody A1 i A2
Tr2 – wyjście triakowe 2 – anody A1 i A2
Ext1- – wyjście zewnętrzne 1 – elektroda ujemna (otwarty kolektor)
Ext2- – wyjście zewnętrzne 2 – elektroda ujemna (otwarty kolektor)
GND – elektroda ujemna do przyłączania cyfrowych i analogowych czujników temperatury i wejść
cyfrowych
+5V – dodatnia elektroda do wyjść zewnętrznych i do zasilania cyfrowych czujników temperatury
I1 – wejście cyfrowe 1
I2 – wejście cyfrowe 2
I3 – wejście cyfrowe 3
T1-8 – magistrala danych dla cyfrowych czujników temperatury T1-8
T9 – wejście analogowe dla analogowego czujnika temperatury T9
T10 – wejście analogowe dla analogowego czujnika temperatury T10
T11 – wejście analogowe dla analogowego czujnika temperatury T11
NC – zacisk jest nieprzyłączony (NC)
USB – złącze interfejsu USB (typu B)
LAN – złącze interfejsu Ethernet (RJ45, 10/100 Mb/s)
Gniazdo kart mikro-SD – jest umieszczone wewnątrz sterownika i zarezerwowane do przyszłego użytku

Opis wskaźników LED:











PWR – wskaźnik zasilania sterownika (zielony)
COM – wskaźnik komunikacji przez interfejs USB (żółty)
ERR – wskaźnik stanu błędu (czerwony)
Tr1 – wskaźnik aktywności wyjścia triakowego 1
Tr2 – wskaźnik aktywności wyjścia triakowego 2
Re1 – wskaźnik aktywności wyjścia przekaźnikowego 1
Re2 – wskaźnik aktywności wyjścia przekaźnikowego 2
Ext1 – wskaźnik aktywności wyjścia zewnętrznego 1
Ext2 – wskaźnik aktywności wyjścia zewnętrznego 2
złącze RJ45 – wskaźnik połączenia przez interfejs Ethernet (lewy LED – częstotliwość nośna, prawy LED
– prędkość połączenia)
Regulator może być przyłączony tylko do sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego
230 VAC, 50 Hz. Regulator musi być zabezpieczony wyłącznikiem ochronnym o zalecanej
wielkości B6A, a przyłączone wyposażenie i/lub urządzenia również muszą być odpowiednio
zabezpieczone! Podczas instalowania musi być odłączne zasilanie doprowadzone do miejsca
instalacji (tablica rozdzielcza)!
Zdecydowanie zalecamy ochronę urządzeń, które w razie awarii mogłyby wywołać przeciążenie
prądowe lub zwarcie a są podłączone do wyjść triakowych, bezpiecznikami do ochrony
elementów półprzewodnikowych, np. bezpiecznikiem PV510 6A gR z odłącznikiem OPV10 firmy
OEZ, a nie zwykłymi wyłącznikami ochronnymi. Informujemy, że uszkodzenia wyjść triakowych
spowodowane przeciążeniem prądowym lub zwarciem nie podlegają reklamacji w ramach
gwarancji. Podobna reguła dotyczy także przekaźników statycznych, jeśli są one podłączone do
wyjść zewnętrznych. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przekaźników
statycznych, zgodne z podręcznikiem użytkownika.
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Połącz sterownik zgodnie z przykładowymi konfiguracjami połączeń według poniższych schematów:
 Konfiguracja A: zewnętrzna jednostka pompy ciepła z elektrycznym systemem biwalentnym, dodatkowy
bojler na paliwo stałe, zasobnik ciepła, grzanie ciepłej wody użytkowej (CWU), ogrzewanie i podgrzewanie
basenu.
 Konfiguracja B: zewnętrzna jednostka pompy ciepła z gazowym systemem biwalentnym, dodatkowy bojler
na paliwo stałe, zasobnik ciepła, grzanie CWU, ogrzewanie i podgrzewanie basenu.
 Konfiguracja C: zewnętrzna jednostka pompy ciepła z elektrycznym systemem biwalentnym, zasobnik
ciepła, grzanie CWU i ogrzewanie (najmniej efektywna konfiguracja).
 Konfiguracja D: zewnętrzna jednostka pompy ciepła z elektrycznym systemem biwalentnym, zasobnik
ciepła, grzanie CWU, ogrzewanie, w połączeniu z zarządzaniem energią nadmiarową z PVP przy
zastosowaniu sterownika WATTrouter M.
Przy zachowaniu podstawowych reguł połączenia mogą być kombinowane w różny sposób. Różne liczby
urządzeń mogą być przyłączone do każdego wyjścia, różne liczby analogowych i cyfrowych czujników
temperatury itd.
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KONFIGURACJA A

Rys. 2. Schemat elektryczny konfiguracji A.
Słownik terminów występujących na schemacie
Termin angielski
Termin polski
PWM / 0-10 V convertor
Przetwornik PWM / 0-10V
Outdoor unit control
Sterownik jednostki zewnętrznej
Room thermostat
Termostat pomieszczenia
Heating control
Sterownik ogrzewania
Circulation pump – solid fuel boiler
Pompa obiegowa – bojler na paliwo stałe
Pool heat. control
Sterownik podgrzewania basenu
Bivalent control
Sterowanie biwalentnego źródła ciepła
Circulation pump – heating
Pompa obiegowa – ogrzewanie
El. bivalent 3 phase power circuit
Biwalentny obwód elektryczny zasilania 3-fazowego
Pool heating – circulation pump + hot water circulation
Podgrzewanie basenu – pompa obiegowa + krążenie ciepłej wody
Zastosowano zasobnik ciepła (zbiornik) PAST®; źródła ciepła to przede wszystkim zewnętrzna jednostka pompy ciepła ze skraplaniem
bezpośrednim w zasobniku i biwalentne elektryczne źródło ciepła, a także bojler na paliwo stałe bez własnego sterowania
elektronicznego; odbiornikami ciepła są ogrzewanie przepływowe ciepłej wody w zbiorniku, jeden obwód ogrzewania z klasycznymi
grzejnikami radiacyjnymi i jeden obwód podgrzewania basenu za pomocą basenowego wymiennika ciepła. Moc jednostki zewnętrznej
jest sterowana sygnałem 0-10V z przetwornika PWM / 0-10V. Temperatura ogrzewanego lokalu jest sterowana termostatem
pokojowym z regulacją PI. Pompa obiegowa bojlera na paliwo stałe jest załączana bezpośrednio przez sterownik, to samo dotyczy
pompy obiegowej obwodu ogrzewania. Pompy obiegowe obwodów ogrzewania basenu są załączane przekaźnikiem pomocniczym KM1.
Biwalentne źródło ciepła w zasobniku ciepła jest załączane 4-biegunowym stycznikiem KA1, który równocześnie odłącza wszystkie
przewody robocze w wyniku zadziałania zabezpieczenia przez niezależny mechaniczny termostat Ts zamontowany w górnej części
zasobnika ciepła (norma ČSN EN 60335-1). Podłączone są wszystkie (7) cyfrowe czujniki temperatury.
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Rys. 3. Uproszczony schemat cieplny konfiguracji A.
Słownik terminów występujących na schemacie
Termin angielski
Termin polski
Heat source
Źródło ciepła
Storage tank
Zasobnik ciepła
Heat consumption
Pobór ciepła
Żółte litery odnoszą się do objaśnień bloków funkcyjnych, niebieskie cyfry odnoszą się do objaśnień czujników temperatury. Jednostka
zewnętrzna pompy ciepła jest podłączona do wymiennika w zasobniku ciepła poprzez dystrybucję czynnika chłodniczego w trybie
skraplania bezpośredniego. Temperatura CWU jest regulowana automatycznie przez termostatyczny zawór mieszający i nie musi być
w żaden sposób regulowana przez sterownik. Zawór termostatyczny do poboru ciepła przez grzejniki nie jest istotny, tym niemniej
umożliwia on mały ciągły pobór ciepła ze szczytowej części zasobnika do układu ogrzewania. Czujnik temperatury zewnętrznej zawsze
umieszczamy poza strumieniem powietrza schłodzonego przez jednostkę zewnętrzną.

Bloki funkcyjne:
A – zasobnik ciepła (zbiornik) PAST®
B – jednostka zewnętrzna pompy ciepła
C – bojler na paliwo stałe
D – pompa obiegowa bojlera na paliwo stałe
E – wlot zimnej wody
F – wyjście CWU
G – termostatyczny zawór mieszający
H – pompa obiegowa obwodu grzania
I – grzejniki radiacyjne
J – pompa obiegowa obwodu podgrzewania basenu
K – basenowy wymiennik ciepła
L – pompa krążenia wody w basenie
M - basen
N – zbiornik wyrównawczy

Czujniki temperatury:
1 – bojler na paliwo stałe – wlot wody grzewczej
2 – bojler na paliwo stałe – wylot wody grzewczej
3 – zasobnik ciepła – dno zbiornika
4 – zasobnik ciepła – środek zbiornika
5 – zasobnik ciepła – szczyt zbiornika
6 – basenowy wymiennik ciepła – wlot wody z basenu
7 – czujnik temperatury zewnętrznej
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KONFIGURACJA B

Rys. 4. Schemat elektryczny konfiguracji B. Słownik terminów występujących na schemacie jest identyczny jak dla konfiguracji A.
Zastosowano zasobnik ciepła (zbiornik) PAST®; źródła ciepła to przede wszystkim zewnętrzna jednostka pompy ciepła ze skraplaniem
bezpośrednim w zasobniku i biwalentny bojler gazowy, a także bojler na paliwo stałe bez własnego sterowania elektronicznego;
odbiornikami ciepła są ogrzewanie przepływowe ciepłej wody w zbiorniku, jeden obwód ogrzewania z klasycznymi grzejnikami
radiacyjnymi i jeden obwód podgrzewania basenu za pomocą basenowego wymiennika ciepła. Połączenia różnią się od konfiguracji A
tylko zastąpieniem biwalentnego układu elektrycznego przez bojler gazowy. Załączenie bojlera gazowego może być zawsze wykonane
bezpośrednio przez wyjście przekaźnikowe sterownika, gdyż wyjście to jest bezpotencjałowe. Jeśli instrukcja użytkowania bojlera
gazowego przewiduje wymóg włączania zestykiem bezpotencjałowym, to można stosować wyłącznie wyjścia przekaźnikowe Re1 lub
Re2, natomiast wyjścia triakowe i zewnętrzne (otwarty kolektor) nie mogą być stosowane!

Rys. 5. Uproszczony schemat cieplny konfiguracji B. Objaśnienia są identyczne, jak dla konfiguracji A. Litera O opisuje bojler gazowy.
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KONFIGURACJA C

Rys. 6. Schemat elektryczny konfiguracji C. Słownik terminów występujących na schemacie jest identyczny jak dla konfiguracji A.
Zastosowano zasobnik ciepła (zbiornik) PAST®; źródła ciepła to zewnętrzna jednostka pompy ciepła ze skraplaniem bezpośrednim w
zasobniku i biwalentne elektryczne źródło ciepła; odbiornikami ciepła są ogrzewanie przepływowe ciepłej wody w zbiorniku i jeden
obwód ogrzewania z klasycznymi grzejnikami radiacyjnymi. Objaśnienia są identyczne, jak dla konfiguracji A.

Rys. 7. Uproszczony schemat cieplny konfiguracji C. Objaśnienia są identyczne, jak dla konfiguracji A.
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KONFIGURACJA D

Rys. 8. Schemat elektryczny konfiguracji D.
Słownik terminów występujących na schemacie
Termin angielski
Termin polski
PWM / 0-10 V convertor
Przetwornik PWM / 0-10V
Room thermostat
Termostat pomieszczenia
Heating control
Sterownik ogrzewania
Bivalent control
Sterowanie biwalentnego źródła ciepła
Circulation pump – solid fuel boiler
Pompa obiegowa – bojler na paliwo stałe
El. bivalent 3 phase power circuit
Biwalentny obwód elektryczny zasilania 3-fazowego
Safety circuit
Obwód zabezpieczenia
WATTrouter M – consumption of surplus
WATTrouter M – wykorzystanie nadwyżki
Ta konfiguracja ukazuje wzajemne połączenie sterownika HC z systemem WATTrouter M, dzięki czemu jednostka zewnętrzna pompy
ciepła może być zastosowana nie tylko do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na ogrzewanie lecz także do bardzo korzystnego
energetycznie przekształcenia nadwyżki energii z PVP na ciepło. Schemat bazuje na konfiguracji C. Sterownik HC komunikuje się z
WATTrouterem przez sieć LAN (to połączenie jest pokazane grubą linią tylko schematycznie; w praktyce będzie ono zawsze wykonane
przez router lub przełącznik (switch) zewnętrznej sieci, aby można było konfigurować lub monitorować oba urządzenia). Schemat
ukazuje także dwie dodatkowe spirale grzejne podłączone do wyjść triakowych WATTroutera. Te elementy grzejne służą do
zużytkowania w zasobniku ciepła nadwyżki energii z PVP, gdy jednostka zewnętrzna pompy ciepła nie działa, lub gdy nadwyżka mocy
PVP jest większa od aktualnej mocy wejściowej jednostki zewnętrznej. Na schemacie pokazano tylko 2 spirale ze zwykle 3-fazowego
wkładu grzejnego, lecz jest możliwe wykorzystanie także trzeciej spirali, podłączając ją np. do wyjścia SSR WATTroutera przez przekaźnik
statyczny. Przy wyborze fazy zasilania poszczególnych elementów grzejnych należy uwzględnić reguły wymienione w podręczniku
użytkownika WATTroutera; należy także wziąć pod uwagę wielkość wyłącznika głównego oraz moc wejściową i liczbę faz jednostki
zewnętrznej pompy ciepła (jednoczesność).
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Rys. 9. Uproszczony schemat cieplny konfiguracji D. Objaśnienia są identyczne, jak dla konfiguracji A. Litera P opisuje elektryczny
trójfazowy wkład grzejny zastosowany jako biwalentne źródło ciepła, litera R opisuje elektryczny trójfazowy wkład grzejny przeznaczony
do wykorzystywania energii nadmiarowej PVP za pomocą WATTroutera. Ten wkład grzejny jest umieszczony w dennej części zasobnika
ciepła, aby większa część zasobnika mogła być wykorzystana do akumulacji energii nadmiarowej.

PODŁĄCZANIE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH POMP CIEPŁA

Rys. 4. Schemat elektryczny połączenia sterownika z jednofazową jednostką zewnętrzną Fujitsu przez moduł sterowniczy UTI-INV-XX
firmy Impromat Klima s.r.o. Połączenie jednostki trójfazowej jest analogiczne, patrz: instrukcja instalacji urządzenia.
Słownik terminów występujących na schemacie
Termin angielski
Termin polski
One phase Fujitsu outdoor unit
Jednofazowa jednostka zewnętrzna Fujitsu
PWM 0-10 V convertor
Przetwornik PWM / 0-10V
Heating control
Sterownik ogrzewania
Uwaga: to jest tylko schemat poglądowy; połączenia należy zawsze koniecznie wykonywać zgodnie z instrukcją instalacji modułu
sterowania jednostki zewnętrznej; układ połączeń może ulec zmianie!
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Rys. 51. Schemat elektryczny połączenia sterownika z jednofazową jednostką zewnętrzną Mitsubishi przez moduł sterowniczy
PAC-IF011B-E. Właściwe działanie układu wymaga poprawnego ustawienia przełączników DIP, według dokumentacji tego modułu.
Słownik terminów występujących na schemacie
Termin angielski
Termin polski
One phase Mitsubishi outdoor unit
Jednofazowa jednostka zewnętrzna Mitsubishi
PWM 0-10 V convertor
Przetwornik PWM / 0-10V
Heating control
Sterownik ogrzewania
Przekaźnik KA1 jest zastosowany do odblokowania działania jednostki na zaciskach 1 i 2 łączówki TB142, co w ten sposób musi być
wykonane przez zestyk rozwierny. Do sterowania KA1 służy blok „Status duplicate [powielanie stanu] 1” block (EXT1 -> Tr2). Zaciski 3 i 4
tej samej łączówki są zmostkowane, co skutkuje trwałym ustawieniem jednostki na tryb grzania. Połączenie jednostki trójfazowej jest
analogiczne, patrz: instrukcja instalacji urządzenia. Uwaga: to jest tylko schemat poglądowy; połączenia należy zawsze koniecznie
wykonywać zgodnie z instrukcją instalacji modułu sterowania jednostki zewnętrznej; układ połączeń może ulec zmianie!
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Rys. 62. Rozszerzenie liczby wyjść mocy przy pomocy przekaźnika statycznego RGS1A ze sterowaniem stałoprądowym, firmy Carlo
Gavazzi, podłączonego do wyjść EXT1 i EXT2. Można również zastosować inne przekaźniki statyczne o podobnych parametrach (patrz:
rozdz. Dane Techniczne). Te wyjścia nie mogą być w tym wypadku sterowane w trybie szybkiego PWM, lecz jedynie w trybie
przekaźnikowym (zał/wył)! Do wyjść EXT1 i EXT2 nie można podłączać zwykłych [elektromechanicznych] przekaźników ani styczników!
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ZAKOŃCZENIE MONTAŻU
Po zakończeniu montażu należy starannie sprawdzić połączenia sterownika. Szczególnie należy
skontrolować połączenia zacisków GND, T1-8, T9, T10, T11, I1, I2, I3, +5V, EXT1 i EXT2, to jest
wszystkich zacisków umieszczonych na dolnej stronie sterownika. NIE MOŻE być do nich
przyłączone napięcie sieciowe ani napięcie wykraczające poza zakres tolerancji określony w
Danych Technicznych! Nie wolno przyłączać wyposażenia ani urządzeń o mocy wejściowej
większej od maksymalnej dopuszczalnej mocy wejściowej! Do wyjść Tr1 i Tr2 NIE WOLNO
przyłączać wyposażenia o poborzę wyższym niż 1A! Do zacisków rezerwowych NIE MOGĄ być
przyłączone żadne obciążnia! Nieprzestrzeganie powyższych reguł doprowadzi niemal na pewno
do uszkodzenia sterownika i utraty gwarancji!
Instalacje obiegu czynnika grzewczego i czynnika chłodniczego muszą być wykonane przez
profesjonalny zakład hydrauliczny tak, aby cała instalacja była zabezpieczone przed
ewentualnymi wypadkami. To ostrzeżenie odnosi się przede wszystkim do poprawnej intalacji
zaworów ciśnieniowych i mechanicznych termostatów bezpieczeństwa. W razie instalowania
zasobników ciepła należy przestrzegać odnośnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Sam
sterownik nie rozwiąże, a nawet nie może rozwiązać wszystkich stanów awaryjnych!
Gdy komputer podłączono kablem USB, NALEŻY ZAWSZE KORZYSTAĆ TYLKO Z JEDNEGO portu
USB na sterowniku. W rzeciwnym wypadku interfejs USB w sterowniku może ulec uszkodzeniu!

Po starannym sprawdzeniu połączeń sterownika należy otworzyć wyłączniki/rozłączniki bezpiecznikowe
przyłączonego wyposażenia. Następnie włączyć wyłącznik główny i wyłącznik sterownika. Zaświeca się wskaźnik
LED oznaczony PWR (wskaźnik włączonego zasilania). Jeśli ten wskaźnik nie zaświeci się lub nie świeci ciągle,
lub zaczyna błyskać LED oznaczony ERR (stan błędu), należy postępować według instrukcji rozdziału
Rozwiązywanie Problemów. W stanie domyślnym żadne wyjście nie jest aktywne, a więc żaden odbiornik nie
będzie włączony.
Teraz regulator jest zainstalowany i gotowy do konfiguracji.
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KONFIGURACJA URZĄDZENIA
Do skonfigurowania urządzenia będzie potrzebny laptop lub zwykły komputer PC (umieszczony w pobliżu
sterownika) ze złączem USB i łączem do sieci komputerowej poprzez Ethernet, Wi-Fi itd. (dalej – komputer).
Konfigurację wykonuje się poprzez interfejs sieciowy sterownika. Zwykle pierwszą konfigurację sieci
przeprowadza się przez interfejs USB przy pomocy programu HC downloader, który można załadować ze strony
sieciowej producenta. Opis tego programu można znaleźć w rozdziale Program HC downloader. Po pierwszym
skonfigurowaniu można stosować dowolne urządzenie mobilne z nowoczesną przeglądarką sieciową
wspierającą standard HTML5.
Gdy nie jest możliwe kontynuowanie konfiguracji z jakiegokolwiek powodu, należy postępować według
instrukcji rozdziału Rozwiązywanie Problemów.

KONFIGURACJA POŁĄCZENIA ZE STEROWNIKIEM
Sterownik HC dopuszcza monitorowanie i konfigurowanie go wyłącznie poprzez port Ethernet. W celu
uruchomienia komunikacji niezbędne jest poprawne skonfigurowanie połączenia sieciowego.
Konfigurację sieci i dostępu do sterownika z Internetu należy zawsze powierzyć osobie z
właściwym doświadczeniem. Producent nie zapewnia wsparcia technicznego w razie problemów
związanych z konfiguracją sieci, z wyjątkiem dowiedzionego przypadku wadliwego działania
interfejsu sieciowego sterownika.
Zalecane jest wykonanie pierwszej konfiguracji sieci w sterowniku poprzez połączenie z interfejsem USB za
pomocą programu HC downloader (w razie połączenia przez port Ethernet połączenie to zostanie prawie
zawsze utracone po zmianie parametrów).
Znajomość parametrów sieci lokalnej jest podstawą pomyślnej konfiguracji. Trzeba znać następujące dane:





adres IP routera, ewentualnie innego punktu dostępowego do tej sieci (jeśli jest on zainstalowany),
zakres wolnych adresów IP, tj. adresów nienależących do zakresu adresów przydzielanych dynamicznie
w przypadku włączonego serwera DHCP i równocześnie niebędących adresami statycznymi innych
urządzeń w tej sieci lokalnej,
maskę podsieci w tej sieci lokalnej, która jest używana przez wszystkie urządzenia przyłączone do niej.

Sterownik zezwala na skonfigurowanie tylko statycznego adresu IP, natomiast nie wspiera adresowania
dynamicznego, głównie ze względu na wspólne użytkowanie, tj. dostęp z Internetu przez router sieciowy i jego
funkcję NAT, co praktycznie wymaga stałego adresu sterownika w sieci lokalnej.
KONFIGUROWANIE POŁĄC ZENIA Z SIECIĄ LOKALNĄ
Połączenie sieciowe [przez Ethernet] konfiguruje się pod zakładką Ustawienia w obszarze Ustawienia sieci.

Uwaga: ustawienia sieci stają się aktywne po ponownym uruchomieniu (zresetowaniu) sterownika
(opcja Reset jednostki przy zapisie konfiguracji)!


Adres IP: ustaw adres IP w taki sposób, aby nie kolidował z innym urządzeniem w Twojej sieci lokalnej.
Na przykład, jeśli adres routera jest 192.168.2.1, możesz ustawić 192.168.2.10, jeżeli adres ten nie
należy już do innego urządzenia w Twojej sieci lokalnej i gdy adres ten nie leży w zakresie adresów
przydzielanych dynamicznie serwera DHCP w Twojej sieci lokalnej (jest on zwykle aktywny w Twoim
routerze). Domyślnym adresem IP sterownika jest 192.168.2.201.
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Maska podsieci: wprowadź maskę swojej sieci lokalnej. W przeważającej większości wypadków jest to
255.255.255.0. Jest to również wstępnie ustawiona w sterowniku maska podsieci.
Domyślna brama: ustaw adres IP urządzenia, które będzie używane do wysyłania żądań sterownika
poza sieć lokalną. W przeważającej większości wypadków jest to adres IP Twojego routera. W danym
przykładzie adres będzie 192.168.2.1. Jest to również wstępnie ustawiony w sterowniku adres
domyślnej bramy. Jeśli nie masz takiego urządzenia, wprowadź inny adres IP nieużywany w Twojej
sieci lokalnej. Jednakże w tym wypadku żądania kierowane na zewnątrz sieci lokalnej nie będą uznane.
Adres MAC sterownika: wprowadź adres fizyczny/MAC danego sterownika. Zmień tę wartość tylko
wtedy, gdy w Twojej sieci lokalnej jest inne urządzenie o tym samym adresie fizycznym.
Uwaga: sterowniki HC (Heating Control) nie mają własnego zakresu adresów zarejestrowanego w
IEEE. Gdy zmieniasz adres MAC, musisz przestrzegać specyficznych reguł dotyczących tych adresów!
Port UDP: wprowadź wartość portu UDP, na który będzie kierowana komunikacja UDP z programu
HC downloader. Zalecamy, aby wartość tę zmieniać tylko wtedy, gdy w sieci lokalnej jest więcej
serwerów UDP (które mogą być dostępne z Internetu) lub jeśli chcesz poprawić ochronę połączenia.
Po zmianie portu UDP w sterowniku należy także zmienić ustawienia portu UDP w konfiguracji
sterownika połączenia przez LAN/UDP w programie HC downloader. Domyślna wartość wstępnie
ustawiona w sterowniku wynosi 50000.
Port HTTP: wprowadź wartość portu HTTP, na którym sterownik będzie odbierał żądania protokołu
http, tj. interfejsu sieciowego. Zalecamy, aby wartość tę zmieniać tylko wtedy, gdy w sieci lokalnej jest
więcej serwerów sieciowych (które mogą być dostępne z Internetu) lub jeśli chcesz poprawić ochronę
połączenia. Domyślna wartość wstępnie ustawiona w sterowniku wynosi 80.

KONFIGUROWANIE POŁĄCZENIA INTERNET OWEGO
Zaleca się uzyskanie i stosowanie globalnego statycznego adresu IP w celu połączenia z Internetem. Jeśli
dysponujesz tylko adresem dynamicznym, to adres ten możesz znaleźć w ustawieniach sterownika. Adres
dynamiczny może być także użyty, lecz zależnie od dostawcy Internetu adres ten może się zmieniać ze zmienną
częstością. A zatem, gdy sterownik nie jest dostępny z Internetu, zawsze najpierw ustawienia globalnej sieci
WAN w swoim routerze.
Sterownik może być dostępny z Internetu tylko prze routery lub inne punkty dostępu obsługujące funkcję NAT
(translacja adresów rodzimych) lub inną podobną funkcję, stosowaną do translacji adresów IP do sieci lokalnej.
Poniżej opisano konfigurowanie przykładowego połączenia z Internetem z zastosowaniem routera Zyxel P660
dla obu protokołów: TCP i UDP. Procedura jest następująca:





W zakładce Network/NAT/Port forwarding [sieć/NAT/przekierowanie portów] kliknij, aby otworzyć
listę rozwijaną Service Name [Nazwa usługi] i wybierz temat User Define [Definiowane przez
Użytkownika].
Wypełnij wiersze w tabeli routingu zgodnie z ilustracją i wciśnij Apply [zastosuj], aby zapisać to
ustawienie w routerze.
Procedurę wykonaj dla obu wierszy tabeli (dla protokołów TCP i UDP).

Ustawienie funkcji NAT dla innych routerów przebiega podobnie.
Gdy Twój globalny (statyczny lub aktualny dynamiczny) adres IP jest np. 80.200.50.6, wtedy po prostu wpisz
http://80.200.50.6:8080 do swojej przeglądarki sieciowej (zalecamy utworzenie zakładki w przeglądarce)
w celu dostępu do sterownika z Internetu poprzez protokół http.
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USTAWIENIE FUNKCJI STERUJĄCYCH
Ustawianie sterownika składa się z wielu kroków o różnym znaczeniu: ustawienie wejść, wyjść, aktywacja i
ustawienie bloków funkcyjnych i innych ustawień wstępnych.


Po wyświetleniu interfejsu sieciowego w przeglądarce można przystąpić do ustawiania wejść sygnałów
temperatury (dalej krótko: wejść temperatury). Jeśli sygnały temperatury są przyłączone do
sterownika, to odnośne temperatury i zielone wskaźniki sygnalizujące działanie czujników/sensorów
powinny już być widoczne. Jeśli zastosowane jest więcej czujników (a szczególnie sensorów
cyfrowych), to prawdopodobnie nie rozpoznamy na pierwszy rzut oka, który czujnik przynależy do
której funkcji, dlatego więc dla każdego czujnika należy postąpić następująco:
a) ogrzać czujnik przez dotyk lub w inny sposób,
b) na podstawie zmiany wskazania temperatury w interfejsie sieciowym ustalić, który to czujnik,
i umieścić podpis (nazwę użytkownika) z prawej strony, obok oznaczenia czujnika (T1-11).
Jeśli nie wszystkie fizycznie podłączone czujniki są widoczne lub jeśli są inne wątpliwości, należy użyć
przycisku Search for digital temperature sensors [szukaj cyfrowych sensorów temperatury] w zakładce
Settings [Ustawienia]. Sterownik ponownie spróbuje odnaleźć dostępne sensory na magistrali.
Uwaga: gdy jest dodawany bądź usuwany sensor cyfrowy, to funkcja Search for digital temperature
sensors [szukaj cyfrowych sensorów temperatury] porządkuje sensory zgodnie z priorytetami
wewnętrznymi, a więc po każdej takiej zmianie konieczne jest sprawdzenie przyporządkowania nazw
użytkownika do czujników i przypisania czujników do poszczególnych bloków sterujących (p. punkt 4)!
Natychmiast po zakończeniu konfigurowania należy zapisać w sterowniku właściwe nazwy za pomocą
przycisku Write [Zapis].



Analogicznie postępuje się przy ustawianiu wejść cyfrowych. W celu przypomnienia sobie wykonanych
podłączeń trzeba chwilowo aktywować wejście, co spowoduje włączenie niebieskiego wskaźnika
odnośnego wejścia i będzie można przyporządkować mu podpis. Po zakończeniu konfigurowania
należy znowu zapisać w sterowniku właściwe nazwy za pomocą przycisku Write [Zapis].



Przy ustawianiu wyjść można skorzystać z funkcji Output test [Test wyjścia] w zakładce Settings
[Ustawienia]. Przedtem należy jednak ponownie sprawdzić połączenia wyjść zgodnie z poleceniami
rozdziału INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA. Należy testować poszczególne wyjścia i przypisywać
im nazwy. Po zakończeniu konfigurowania wyjść należy znowu zapisać w sterowniku właściwe nazwy
za pomocą przycisku Write [Zapis].



Po ustawieniu wejść i wyjść można przystąpić do aktywacji i ustawiania poszczególnych bloków
sterujących. Każdy blok jest aktywowany polem wyboru umieszczonym tuż na lewo od nazwy bloku,
np. na lewo do tekstu Heat pump 1 [Pompa ciepła 1] w zakładce Heat pumps [Pompy ciepła]. Po
zaznaczeniu tego pola cały blok zmienia swoją barwę i pole konfiguracji staje się otwarte na zmiany.
Następnie należy przypisać wejścia i wyjścia do każdego bloku; wykonuje się to przy pomocy list
rozwijanych, opisanych Input – xxx [Wejście xxx] lub Output – xxx [Wyjście xxx]. W listach tych wejścia
i wyjścia są już oznaczone nadanymi wcześniej podpisami, dlatego też zalecane jest właściwe
przydzielenie tych nazw przed rozpoczęciem konfigurowania bloków. Blok sterujący nie będzie działać
poprawnie lub nie będzie działać w ogóle, jeżeli nie został aktywowany i jeśli ma przypisane
niewłaściwe wejścia lub wyjścia. To samo wejście lub wyjście może występować w dwóch lub więcej
listach rozwijanych w różnych blokach sterujących. W przypadku wyjścia sterownika stan wynikowy
jest wtedy sumą logiczną (funkcją OR), albo w razie ewentualnego działania wyjścia sterownika w
trybie PWM (patrz poniższa uwaga) jest to maksimum (funkcja MAX), funkcji wyjściowych odnośnych
bloków sterujących. Po przyporządkowaniu wejść i wyjść można zmienić inne pola ustawień bloku
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sterującego, jeśli ustawienia domyślne nie odpowiadają nam, a na koniec należy znowu zapisać w
sterowniku właściwe nazwy za pomocą przycisku Write [Zapis].
Uwaga: wszystkie wyjścia mogą działać dwustawnie (ZAŁ/WYŁ) albo w trybie PWM. W przypadku wyjść
zewnętrznych Ext1 i Ext2 aktywacja tego trybu uruchamia na wyjściu „szybki PWM” o częstotliwości nośnej
200 Hz, w przypadku pozostałych wyjść – „wolny PWM” o częstotliwości nośnej 0,002 Hz (co odpowiada
okresowi 500 s). Sposób aktywacji zależy od konfiguracji poszczególnych bloków sterujących.


Po skonfigurowaniu bloków sterujących można zmieniać opcje ogólne w zakładce Settings
[Ustawienia], np. połączenie z WATTrouterem, źródłem sygnału niskiej taryfy, ustawienie temperatury
zewnętrznej itd. Należy znowu zapisać te zmiany w sterowniku za pomocą przycisku Write [Zapis].



W zakładce Statistics [Statystyki] można zmienić okres ładowania wykresu on-line i wybrać wielkości
do monitorowania. Należy znowu zapisać te zmiany w sterowniku za pomocą przycisku Write [Zapis].



Zapisz konfigurację na dysku komputera za pomocą przycisku Save [Zachowaj]. Można ją być znowu
załadować przyciskiem Open [Otwórz]. Ze względu na ograniczenia ochronne przeglądarek zapisanie
jest zwykle możliwe tylko w folderze przeznaczonym do ładowania („Pobrane” itp.).

OPIS ELEMENTÓW INTERFEJSU SIECIOWEGO
Ten rozdział zawiera opis wszystkich elementów interfejsu sieciowego sterownika, w którym są jasno pokazane
wszystkie wartości i stany wejść, wyjść i innych wartości operacyjnych oraz ukazane są w poszczególnych
zakładkach stany i ustawienia bloków sterujących.
Interfejs sieciowy jest zaimplementowany z zastosowaniem technologii AJAX/XML, a więc przeglądarka musi
zezwalać na wykonywanie Javascript.
Autoryzacja zapisu danych w sterowniku jest wykonywana nie z zastosowaniem zwykłego standardu cookies
lecz przez wysyłanie dostępu do danych bezpośrednio w danych każdego żądania zapisu. Ten mechanizm
ułatwia implementację w układzie, gdzie praca z plikami cookies mogłaby być problematyczna.

WIELKOŚCI MIERZONE I STATUSY
Cyfrowe wejścia sygnałów temperatury:


T1-8 – oznaczenie wejść.



Name field [pole nazwy] – ukazuje nazwę użytkownika (podpis) wejścia i umożliwia wprowadzenie tej
nazwy. Tekst może zawierać maksymalnie 16 znaków ASCII.



Status indicator [wskaźnik statusu] – światło zielone gdy sensor jest przyłączony i działa.



Value [wartość] – wskazuje mierzoną temperaturę w dziesiątych częściach °C.

Analogowe wejścia sygnałów temperatury:


T9-11 – oznaczenie wejść.



Name field [pole nazwy] – ukazuje nazwę użytkownika (podpis) wejścia i umożliwia wprowadzenie tej
nazwy. Tekst może zawierać maksymalnie 16 znaków ASCII.



Status indicator [wskaźnik statusu] – światło zielone gdy sensor jest przyłączony i działa.



Value [wartość] – wskazuje mierzoną temperaturę w dziesiątych częściach °C.
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Wejścia cyfrowe:


I1-3 – oznaczenie wejść.



Name field [pole nazwy] – ukazuje nazwę użytkownika (podpis) wejścia i umożliwia wprowadzenie tej
nazwy. Tekst może zawierać maksymalnie 16 znaków ASCII.



Status indicator [wskaźnik statusu] – światło niebieskie gdy sensor jest przyłączony i działa.

Wyjścia:


Tr1-2, Re1-2, Ext1-2 – oznaczenie wyjść.



Name field [pole nazwy] – ukazuje nazwę użytkownika (podpis) wejścia i umożliwia wprowadzenie tej
nazwy. Tekst może zawierać maksymalnie 16 znaków ASCII.



Output status indicators [wskaźniki statusu wyjść] – informują użytkownika o przyczynie włączenia
i ewentualnie o ograniczeniu wyjścia. Są trzy wskaźniki:
a) wskaźnik niebieski – wskazuje tylko wtedy, gdy wyjście jest włączone przez blok sterujący.
b) wskaźnik zielony – wskazuje wtedy, gdy harmonogram wymusza włączenie wyjścia.
c) wskaźnik czerwony – wskazuje wtedy, gdy harmonogram ogranicza wyjście.

Uwaga: inaczej, niż na przykład dla sterowników WATTrouter, harmonogramy mają rozszerzone opcje, wobec
czego wszystkie wskaźniki mogą wskazywać równocześnie, zależnie od konfiguracji bloków sterujących.
Pozostałe statusy:


“Firmware version” [wersja FW] – pokazuje wersję oprogramowania firmowego w sterowniku. Musi
zawsze zaczynać się od litery H, po której następuje oznaczenie numeryczne.



“Controller internal temperature” [temperatura wewnętrzna sterownika] – pokazuje temperaturę
wewnętrzną sterownika.



“Outside temperature” [temperatura zewnętrzna] – pokazuje temperaturę zewnętrzną, jeśli jest
skonfigurowany w zakładce Settings [ustawienia].



“Date (controller)” [data (sterownik)] – wskazuje czas rzeczywisty biegnący w sterowniku (datę).



“Time (controller)” [czas (sterownik)] – wskazuje czas rzeczywisty biegnący w sterowniku (czas).

Uwaga: czas rzeczywisty w sterowniku jest podtrzymywany przez wbudowaną baterię litową, a więc kontynuuje
on bieg, nawet gdy wyłączone jest zasilanie sterownika.


“Date (client)” [data (klient)] – wskazuje czas rzeczywisty klienta, tj. biegnący w komputerze (data).



“Time (client)” [czas (klient)] – wskazuje czas rzeczywisty klienta, tj. biegnący w komputerze (czas).

Status błędu i informacji (szary w stanie nieaktywnym, czerwony w stanie aktywnym):


“Some temperature sensor Txx failed” [awaria czujnika temperatury Txx] – nie działa jeden z sensorów
od T1 do T11 , przypisany w danym czasie do bloku sterującego i niezbędny do jego poprawnego
działania.



“Internal temperature sensor failed” [awaria czujnika temperatury wewnętrznej] – awaria sprzętowa
sterownika, który musi zostać naprawiony lub wymieniony.



“Maximum internal temperature exceeded” [przekroczenie maksymalnej temperatury wewnętrznej]
– maksymalna temperatura sterownika została przekroczona. Ten status błędu sygnalizuje słabe
chłodzenie elementów wewnątrz skrzynki rozdzielczej, ewentualnie przeciążenie wbudowanych wyjść
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triakowych. Należy poprawić warunki chłodzenia, sprawdzić czy triaki lub inne element łączeniowe nie
są przeciążone lub zwiększyć odnośną wartość parametru Max. controller temperature [maksymalna
temperatura sterownika] w zakładce Settings [ustawienia].


“WATTrouter connection” [połączenie z WATTrouterem] – jeżeli zostało wykryte połączenie
z WATTrouterem zgodne z konfiguracją WATTrouter connection [połączenie z WATTrouterem] pod
zakładką Settings [Ustawienia], to włącza się czerwony sygnalizator.



“Output test is active” [test wyjścia jest aktywny] – informuje użytkownika o stanie, w którym jedno z
wyjść jest aktywowane przez przycisk Test.



“Summer time” [czas letni] – informuje użytkownika o czasie letnim. Czas letni trwa od 02:00 CEST
(czasu letniego środkowoeuropejskiego) w ostatnią niedzielę marca do 03:00 CEST w ostatnią niedzielę
października. Jeśli opcja Use summer time [stosuj czas letni] pod zakładką Settings [Ustawienia] nie
jest zaznaczona, to wskaźnik pozostaje nieaktywny.



“Low tariff” [niska taryfa] – gdy wykrywany jest sygnał niskiej strefy taryfowej [np. w nocy], zgodnie
konfiguracją Low tariff [niska taryfa] pod zakładką Settings [Ustawienia], to włącza się czerwony
sygnalizator.

ZAKŁADKA POMPY CIEPŁA
Zawiera bloki sterujące do zarządzania jednostkami zewnętrznymi pomp ciepła.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko po aktywacji rozszerzenia SW Heat Pumps [pompy ciepła].
Jednostki zewnętrzne występują w dwóch wersjach:
a)

jednostki inwertorowe z możliwością regulacji mocy w trybie PWM przez sygnał zewnętrzny, np.
napięcie 0-10 V.
b) jednostki bez możliwości regulacji zewnętrznej (z inwertorem lub bez niego), które mogą być tylko
włączane i wyłączane.
Uwaga: sterownik HC zasadniczo nie ma funkcji sterowania całym układem pompy ciepła (jednostką
zewnętrzną i wewnętrzną). Takie układy mają swoje własne sterowanie, zwykle zlokalizowane w jednostce
wewnętrznej, bez możliwości przełączania zewnętrznego. Sterownik HC jest przeznaczony przede wszystkim do
sterowania jednostką zewnętrzną, gdy jednostka wewnętrzna jest zastąpiona przez skraplanie bezpośrednie w
zasobniku ciepła. Stosowanie w układzie ogrzewania z wieloma źródłami jednostki wewnętrznej z płytowym
wymiennikiem ciepła w zasobniku nie jest korzystne i dlatego taka konfiguracja nie jest i nie będzie wspierana
przez producenta. Jednakże, gdyby Użytkownik chciał np. wykorzystać już istniejącą pompę ciepła i chciałby
sterować nią przy pomocy sterownika HC, to powinien zawsze skonsultować kompatybilność z wytwórcą lub
dostawcą swojej pompy ciepła.
Pompa ciepła może być sterowana w dwóch trybach:




Sterowanie wewnętrzne – moc pompy ciepła jest regulowana według odchyłki pomiędzy temperaturą
zadaną a wartością rzeczywistą regulowanej temperatury, innymi słowami – moc grzania jest
dostosowana do potrzeb grzewczych obiektu.
Sterowanie zewnętrzne – moc pompy ciepła jest określona bezpośrednio przez urządzenie
zewnętrzne; w aktualnej wersji jest to WATTrouter M.

Dodatkowo sterownik HC może łączyć oba te tryby. Moc wyjściowa P pompy ciepła jest wtedy określona jako
maksimum mocy żądanej wewnętrznie Pint i zewnętrznie Pext:
𝑃 = 𝑀𝑎𝑥(𝑃𝑖𝑛𝑡 , 𝑃𝑒𝑥𝑡 )
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Ta metoda nie ogranicza komfortu cieplnego w budynku, a równocześnie umożliwia akumulację ciepła w
przypadku sterowania przez urządzenie zewnętrzne, tj. WATTrouter, gdy nadmiarowa moc prądu z PVP jest
większa od mocy wymaganej do optymalnego ogrzania budynku.
Blok ten zawiera także funkcję sterowania do dwóch biwalentnych źródeł ciepła (2-gi stopień). Źródła
biwalentne są załączane tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej granicy określonej przez
parametr Max. outside temperature to run bivalents [maks. temperatura zewnętrzna do działania biwalentów].
Bojler gazowy lub elektryczny wsad grzejny w zasobniku ciepła mogą tworzyć 1-szy stopień źródeł
biwalentnych. Dwa elektryczne wsady grzejne w zasobniku, ewentualnie tylko jeden wkład ze spiralami
włączanymi oddzielnie w pewnym stosunku mocy (typowo 2:1), mogą tworzyć 2-gi stopień źródeł
biwalentnych.
Źródło biwalentne 1-go stopnia jest włączane wtedy, kiedy pompa ciepła działa w trybie wewnętrznego
st
sterowania przez czas określony parametrem Bivalent 1 level on-delay [opóźnienie załączenia biwalentu 1-go
stopnia], a równocześnie wartość rzeczywista temperatury regulowanej nie osiąga wartości zadanej
pomniejszonej o ¼ zakresu proporcjonalności (to zmniejszenie eliminuje ewentualne przeregulowanie
temperatury wody grzewczej).
Źródło biwalentne 2-go stopnia jest włączane wtedy, kiedy źródło biwalentne 1-go stopnia działa przez czas
nd
określony parametrem Bivalent 2 level on-delay [opóźnienie załączenia biwalentu 2-go stopnia].
Opis elementów konfiguracji i statusów:


“Input – control temperature” [wejście – temperatura regulowana] – czujnik temperatury, według
którego jest regulowana moc jednostki zewnętrznej. Zwykle jest on umieszczony w środku zasobnika
ciepła, w pobliżu miejsca poboru wody grzewczej do układu. Zawsze obowiązkowy.



“Output – heat pump request” [wyjście – sterowanie pompy ciepła] – wyjście używane do włączania
lub, ewentualnie, do regulacji mocy pompy ciepła. W przypadku typu a) musi być użyte wyjście Ext1
lub Ext2.



“Output – bivalent 1 level” [wyjście – biwalent 1-go stopnia] – to wyjście włącza biwalentne źródło
ciepła 1-go stopnia, jeśli jest podłączone. Nie obowiązkowe.



“Output – bivalent 2 level” [wyjście – biwalent 2-go stopnia] – to wyjście włącza biwalentne źródło
ciepła 2-go stopnia, jeśli jest podłączone. Nie obowiązkowe.



“Proportional control” [regulacja ciągła] – zaznaczyć tylko, gdy jest przyłączona inwertorowa pompa
ciepła sterowana wyjściem Ext1 lub Ext2, a więc w przypadku typu a). Do regulacji będzie zastosowany
regulator PID. Dwustawny regulator z histerezą będzie stosowany do innych pomp ciepła, typu b).



“Allow external control (WATTrouter)” [zezwolenie na sterowanie zewnętrzne (WATTrouter)] –
pozwala na otrzymanie informacji o żądanej mocy z urządzenia zewnętrznego, w aktualnej wersji z
WATTroutera M. W celu zastosowania zewnętrznej regulacji według nadwyżki energii z PVP przy
użyciu WATTroutera konieczne jest podłączenie inwertorowej pompy ciepła z regulacją ciągłą, tj.
typu a).



“Heat pump in low tariff only” [pompa ciepła tylko przy niskiej taryfie] – na żądanie sterowania
wewnętrznego pompa ciepła jest aktywowana tylko w niskiej strefie taryfowej. Ta opcja nie wpływa na
sterowanie wewnętrzne ani na harmonogramy.



“Bivalents in low tariff only” – [źródła biwalentne tylko przy niskiej taryfie] – na żądanie sterowania
wewnętrznego wyjścia źródeł biwalentnych aktywują się tylko w niskiej strefie taryfowej. Ta opcja nie
wpływa na sterowanie wewnętrzne ani na harmonogramy.

st

nd
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“Limit internal control when no heating” [ograniczenie sterowania wewnętrznego gdy nie ma grzania]
– ogranicza sterowanie wewnętrzne, gdy wskaźnik grzania jest nieaktywny w każdym obwodzie
grzewczym w zakładce “Heating circuits” [obwody grzewcze]. Może to być stosowane w lecie, kiedy
zasobnik ciepła jest grzany tylko na zewnętrzne żądanie w przypadku podłączenia WATTroutera.



“Enable a temporary increase of the control temperature” [zezwolenie na czasowy wzrost
temperatury regulowanej] – aktywuje funkcję czasowego wzrostu temperatury regulowanej o 2 °C,
gdy jeden z obwodów grzewczych sygnalizuje niedostateczne grzanie a rzeczywista wartość
temperatury regulowanej osiągnęła już wartość zadaną (w przedziale ± 2°C). Czasowy wzrost jest
aktywowany 30 min po sygnalizacji przez jeden z obwodów grzewczych niedostatecznego grzania,
a dezaktywowany natychmiast po ustaniu tego warunku we wszystkich obwodach grzewczych. Ta
funkcja umożliwia reakcję na zwiększone zapotrzebowanie na grzanie, np. podczas długotrwałego
mrozu, gdy wstępnie ustawiona ekwiterma lub stała temperatura wody grzewczej może być
niewystarczająca do ogrzania domu. W przypadku stałego żądania zwiększonej mocy grzewczej
konieczna jest zmiana wstępnego ustawienia krzywej ekwitermalnej lub stałej temperatury, jednakże
należy postępować ostrożnie, ponieważ każdy wzrost odbije się na wyższym zużyciu energii
elektrycznej.



“Internal control request” [żądanie sterowania wewnętrznego] – sterowanie wewnętrzne żąda
działania pompy cieplnej.



“Delayed internal control request” [żądanie sterowania wewnętrznego z opóźnieniem] – jak wyżej, z
opóźnieniem przy dezaktywacji o “Internal control off-delay” [opóźnienie dezaktywacji sterowania
wewnętrznego].



“External control request” [wymaganie sterowania zewnętrznego] – sterowanie zewnętrzne (np.
WATTrouter) wymaga działania pompy cieplnej.



“Bivalent 1 level request” [żądanie biwalentu 1-go stopnia] – sterowanie wewnętrzne żąda działania
źródła biwalentnego 1-go stopnia.



“Bivalent 2 level request” [żądanie biwalentu 2-go stopnia] – sterowanie wewnętrzne żąda działania
źródła biwalentnego 2-go stopnia.



“Control temperature temporarily increased” [czasowy wzrost temperatury regulowanej] – wskazuje
stan czasowego wzrostu temperatury regulowanej o 2 °C, zgodnie z ustawieniem “Enable a
temporary increase of the control temperature” [zezwolenie na czasowy wzrost temperatury
regulowanej].



“Max. temperature reached” [osiągnięta temperatura maksymalna] – temperatura regulowana
osiągnęła górną granicę ustawioną parametrem “Maximum temperature” [temperatura maksymalna],
pompa ciepła i biwalentne źródło ciepła wyłączą się.



“Internal control limited” [sterowanie wewnętrzne ograniczone] – ograniczenie ustawione przez opcję
“Limit internal control when no heating” [ogranicz sterowanie wewnętrzne gdy nie ma grzania].



“Current control temperature” [wartość rzeczywista temperatury regulowanej] – wartość rzeczywista
temperatury regulowanej odczytana przez czujnik temperatury, zwykle w zasobniku ciepła.



“Requested control temperature” [wartość zadana temperatury regulowanej] – wartość zadana
temperatury, podawana jako żądanie wybranego trybu sterowania wewnętrznego.



“Internal requested power” [wewnętrzna moc zadana] – pokazuje wartość wewnętrznie żądanej
mocy pompy ciepła w %.
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“External requested power” [zewnętrzna moc zadana] – pokazuje wartość zewnętrznie żądanej mocy
pompy ciepła w %.



“Requested output power” [zadana moc wyjściowa] – pokazuje maksymalną wartość wewnętrznie
i zewnętrznie żądanej mocy w %. Wartość ta przedstawia aktualną żądaną moc pompy ciepła. W
przypadku regulacji ciągłej zawiera się ona w zakresie od 0 do 100%; w przypadku regulacji
dwustawnej jest to albo 0% albo 100%.



“Internal control off-timer” [czas do wyłączenia sterowaniem wewnętrznym] – wskazuje czas
pozostały do wyłączenia pompy, gdy została uruchomiona przez sterowanie wewnętrzne.



“Bivalent 1 level on-timer” [czas do załączenia biwalentu 1-go stopnia] – pokazuje czas do załączenia
biwalentnego źródła ciepła 1-go stopnia, gdy jest ono wymagane przez sterowanie wewnętrzne.



“Bivalent 2 level on-timer” [czas do załączenia biwalentu 2-go stopnia] – pokazuje czas do załączenia
biwalentnego źródła ciepła 2-go stopnia, gdy jest ono wymagane przez sterowanie wewnętrzne.



“Internal control mode” [tryb sterowania wewnętrznego] – wybór sposobu określania wartości
zadanej temperatury regulowanej:

st

nd

1.

“Constant temperature” [stała temperatura] – jest określona parametrem opisanym niżej.

2.

“Equitherm control” [sterowanie ekwitermalne] – jest określona krzywą ekwitermalną, która
może być wyświetlona lub dostosowana w dialogu Equitherm curve [krzywa ekwitermalna].



“Constant temperature” [stała temperatura] – pokazuje wartość zadaną temperatury regulowanej
w trybie sterowania wewnętrznego o tej samej nazwie.



“Maximum temperature” [temperatura maksymalna] – pokazuje granicę temperatury regulowanej;
gdy granica ta zostaje przekroczona, to pompa ciepła i biwalentne źródło ciepła wyłączają się.



“Min. outside temperature to run heat pump” [min. temperatura zewnętrzna włączenia pompy ciepła]
– pompa ciepła włącza się tylko wtedy, kiedy temperatura zewnętrzna jest wyższa od tej wartości. W
przeciwnym przypadku jest czynne tylko biwalentne źródło ciepła.



“Max. outside temperature to run bivalents” [maks. temperatura zewnętrzna włączenia biwalentów]
– biwalentne źródło ciepła włącza się tylko wtedy, kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa od tej
wartości. W przeciwnym razie (przy wyższych temperaturach) jest czynna tylko pompa ciepła.



“Temp. hyst./proportional band” [histereza temperatury/zakres proporcjonalności] – ma dwa
znaczenia, zależnie od sposobu regulacji:
1.

2.



W trybie regulacji ciągłej (przypadki typu a) pokazuje zakres proporcjonalności. Jeśli wartość
rzeczywista temperatury regulowanej jest niższa od wartości zadanej pomniejszonej o zakres
proporcjonalności, to pompa pracuje z mocą 100%. Jeśli temperatura jest wyższa od tej
granicy, to działa regulacja PID. Zaleca się wybór wartości 4 do 5 °C.
W trybie regulacji dwustawnej (przypadki typu b) pokazuje histerezę temperatury przy
przełączaniu pompy ciepła. Jeśli wartość rzeczywista temperatury regulowanej jest niższa od
wartości zadanej, to pompa ciepła włącza się. Jeśli wartość rzeczywista temperatury
regulowanej jest wyższa od wartości zadanej powiększonej o histerezę, to pompa ciepła
wyłącza się. Zaleca się wybór wartości 2 do 3 °C.

“Internal control request off-delay” [zadane opóźnienie wyłączenia sterowaniem wewnętrznym] –
pokazuje zadany czas opóźnienia wyłączenia pompy, gdy zostanie uruchomiona przez sterowanie
wewnętrzne.
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“Bivalent 1 level on-delay” [opóźnienie załączenia biwalentu 1-go stopnia] – pokazuje opóźnienie
załączenia biwalentnego źródła ciepła 1-go stopnia od chwili, gdy układ sterowania wewnętrznego
wykryje spełnienie warunków tego załączenia.



“Bivalent 2 level on-delay” [opóźnienie załączenia biwalentu 2-go stopnia] – pokazuje opóźnienie
załączenia biwalentnego źródła ciepła 2-go stopnia od chwili, gdy układ sterowania wewnętrznego
wykryje spełnienie warunków tego załączenia.



“Minimum inverter power” [minimalna moc inwertora] – pokazuje minimalną możliwą moc inwertora
podawaną na pompy ciepła w przypadku a). Jest to wartość zapobiegająca niechcianemu wyłączeniu
pompy ciepła w przebiegu sterowania wewnętrznego.



“Time schedules” [harmonogramy] – okno dialogowe z ustawieniami harmonogramów – patrz
rozdział Okno dialogowe „Harmonogramy”.
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1.

Trybu temperatury można użyć do ustawienia tymczasowego wartości zadanej temperatury
regulowanej.

2.

Tryb ograniczenia dotyczy wszystkich wyjść (pompy ciepła i źródła biwalentnego).

3.

Tryb wymuszenia dotyczy tylko wyjścia sterującego pompą ciepła.

“Equitherm curve” [krzywa ekwitermalna] – okno dialogowe z ustawieniami krzywej ekwitermalnej –
patrz rozdział Okno dialogowe krzywej ekwitermalnej.

ZAKŁADKA BOJLER NA PALIWO STAŁE
Zawiera bloki sterujące bojlerami na paliwo stałe lub wkładami kominkowymi nieposiadającymi własnego
sterowania elektronicznego.
Uwaga: te funkcje są dostępne tylko po uruchomieniu rozszerzenia SW Solid Fuel Boilers [kotły na paliwo stałe].
Bojler jest sterowany na dwa sposoby, które mogą się wzajemnie nakładać lub uzupełniać:
a)

Sterowanie według szybkości zmiany (gradientu) temperatury wyjściowej – stosowane w celu
uchwycenia narastania temperatury podczas rozruchu grzania lub dalszej pracy bojlera. Gradient
(pierwsza pochodna) temperatury na wylocie bojlera musi przekraczać nastawioną wartość graniczną.
Odzwierciedleniem gradientu jest stromość (nachylenie) wykresu przebiegu temperatury. Ten sposób
jest przydatny szczególnie wtedy, gdy w bojlerze jest tylko czujnik temperatury wyjściowej.
b) Sterowanie według różnicy temperatur – stosowane przy dalszej pracy bojlera. Pompa obiegowa
włącza się dopiero po przekroczeniu pewnej wartości granicznej przez różnicę temperatur na wlocie
i na wylocie bojlera, a wyłącza się po spadku tej różnicy poniżej pewnej wartości granicznej. Ten
sposób dotyczy tylko przypadku, gdy podłączone są czujniki obu temperatur.
Opis elementów konfiguracji i statusów:


“Input – input temperature” [wejście – temperatura wejściowa] – czujnik temperatury na rurze
wlotowej do bojlera. Nie jest on obowiązkowy, lecz jego stosowanie jest zalecane. Przy jego braku
możliwe jest tylko sterowanie typu a).



“Input – output temperature” [wejście – temperatura wyjściowa] – czujnik temperatury na rurze
wylotowej z bojlera. Jest on obowiązkowy w każdym wypadku.



“Output – circulation pump” [wyjście – pompa obiegowa] – włącza pompę obiegową bojlera.
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“Output temp. steepness request” [żądanie włączenia wg gradientu temperatury wyjściowej] –
sterowanie typu a) żąda uruchomienia pompy obiegowej.



“Delayed output temp. steepness request” [żądanie włączenia wg gradientu temperatury wyjściowej z
opóźnieniem przy wyłączaniu] – jak wyżej, z opóźnieniem przy wyłączaniu o parametr Output temp.
steepness request off – delay [opóźnienie wyłączenia wg gradientu temperatury wyjściowej].



“Differential thermal control request” [żądanie wg sterowania różnicowego] – sterowanie typu b) żąda
działania pompy obiegowej.



“Circulation pump request” [żądanie pracy pompy obiegowej] – suma logiczna (funkcja OR) obu żądań
działania pompy obiegowej.



“Input temperature” [temperatura wejściowa] – temperatura wody wpływającej do bojlera.



“Output temperature” [temperatura wyjściowa] – temperatura wody wypływającej z bojlera.



“Output temperature steepness” [gradient temperatury wyjściowej] – pokazuje gradient (prędkość
zmiany) temperatury na wyjściu w odstępach półminutowych. Ta wartość jest stosowana tylko przy
sterowaniu typu a).



“Threshold control off-timer” [czas do wygaśnięcia żądania opóźnionego włączenia] – w przypadku a)
pokazuje czas do wygaśnięcia żądania działania pompy obiegowej.



“Circulation pump power” [moc pompy obiegowej] – w przypadku zastosowania pompy z regulacją
ciągłą i sterowaniem PWM pokazuje bieżącą moc w %.



“PWM-controlled circulation pump” [pompa obiegowa sterowana PWM] – zaznaczyć w przypadku
zastosowania pompy obiegowej z regulacją ciągłą mocy, zwykle poprzez moduł wykonawczy PWM.
W tym wypadku należy wykorzystać wyjście Ext1 lub Ext2. Ponieważ obwód zasilania tej pompy jest
zwykle oddzielony od przewodu sygnałowego, to możliwe jest zastosowanie bloku Status duplicate
[powielanie stanu] w zakładce Others [inne] do załączenia zasilania na podstawie włączenia wyjścia
Ext1 lub Ext2. Regulacja ciągła wymaga obu czujników temperatury.



“Run on output temp. sensor error” [uruchomić w przypadku błędu czujnika temperatury wyj.] –
zaznaczyć gdy chcemy włączenia się pompy obiegowej w przypadku awarii czujnika temperatury
wyjściowej. Ta funkcja obsługuje możliwy stan awaryjny obejmujący przegrzanie bojlera, gdy czujnik
temperatury wyjściowej nie działa i sterownik nie może zareagować na zachowanie bojlera. Bojler
musi być chroniony zaworem bezpieczeństwa, tym nie mniej ta opcja pozwala zabezpieczyć stan,
w którym sterownik działa lecz czujnik nie działa.



“Minimum power of circulation pump” [moc minimalna pompy obiegowej] – pokazuje moc minimalną
pompy obiegowej z regulacją ciągłą/PWM gdy jest ona używana i jest żądane jej działanie.



“Minimum output temperature to switch on” [minimalna temperatura załączenia] – pompa obiegowa
jest uruchamiana dopiero wtedy, gdy temperatura wyjściowa jest wyższa od tej granicy. Należy ją
ustawić zgodnie z wymaganiami zastosowanego bojlera.



“Minimum output temperature steepness to switch on” [minimalne gradient temperatury wyjściowej
do załączenia] – sterowanie typu a) jest uruchamiane dopiero wtedy, gdy gradient temperatury
wyjściowej przekracza tę granicę.



“Thermal diff. to switch on” [różnica temperatur do załączenia] – sterowanie typu b) jest uruchamiane
dopiero wtedy, gdy różnica temperatur na wylocie i na wlocie przekracza tę granicę.
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“Thermal diff. to switch off” – [różnica temperatur do wyłączenia] – sterowanie typu b) jest wyłączane
dopiero wtedy, gdy różnica temperatur na wylocie i na wlocie spada poniżej tej granicy.



“P-component” [składowa P] – w przypadku pompy obiegowej z regulacją ciągłą/PWM pokazuje
składową proporcjonalną sygnału sterującego mocą pompy. Zwiększyć tę wartość należy tylko wtedy,
kiedy moc pompy przy danej różnicy temperatur jest niewystarczająca i pojawiają się przeregulowania
temperatury przy rozruchu grzania kotła.



“Output temp. steepness request off-delay” [opóźnienie wyłączenia gradientem temperatury
wyjściowej] – pokazuje opóźnienie wyłączenia pompy obiegowej, gdy jest ona włączona przez
sterowanie typu a).

ZAKŁADKA OBWODY GRZEWCZE
Zawiera bloki sterowania pompami obiegowymi niezależnych obwodów grzewczych.
Każdy obwód grzewczy może być sterowany na dwa sposoby, a mianowicie przez:
a)

Termostat pokojowy podłączony do wejścia cyfrowego – ta metoda pozwala na wykorzystanie
istniejącego termostatu pokojowego, do którego użytkownik jest przyzwyczajony. Ze względu na
wyższy komfort cieplny zalecane jest stosowanie termostatu pokojowego z regulacją PI, ponieważ jest
on zdolny do utrzymania mniej więcej stałej temperatury w pomieszczeniu. Nie poleca się stosowania
tańszych termostatów pokojowych posiadających tylko sterowanie dwustawne z histerezą. Termostat
pokojowy musi mieć bezpotencjałowy zestyk do przyłączenia (wyjściowy przekaźnik lub optoizolator).
b) Czujnik temperatury wewnętrznej – przy tym sposobie sterowania funkcja termostatu pokojowego
zostaje przejęta przez sterownik a w pomieszczeniu znajduje się tylko czujnik temperatury
wewnętrznej. Przy tej metodzie sterowania ogrzewaniem nie ma potrzeby kupowania termostatu
pokojowego, lecz jej niedogodnością jest to, że temperatura zadana może być zmieniona tylko poprzez
interfejs sieciowy sterownika, a nie przez element sterowniczy w pomieszczeniu. Jako czujnik
temperatury wewnętrznej można wykorzystać czujnik dostarczony przez producenta sterownika i
umieścić go w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej lub można zastosować czujnik o takich samych
parametrach (patrz rozdział Dane Techniczne) innego producenta.
Uwaga: jeśli jest używany zasobnik ciepła, to co najmniej jeden obwód grzewczy musi być
uruchomiony i sprawny, aby chłodzenie awaryjne zasobnika było zdolne do działania!
Więcej informacji o chłodzeniu zasobnika ciepła można znaleźć w rozdziale Storage Tank
Block [blok zasobnika ciepła].
Opis elementów konfiguracji i statusów:


“Input – heat source temperature” [wejście – temperatura źródła ciepła] – czujnik temperatury
umieszczony w pobliżu odbioru ciepła z zasobnika do obwodu grzewczego, zwykle w środku zasobnika
ciepła. Obowiązkowy przy sterowaniu typu b).



“Input – room temperature” [wejście – temperatura pokoju] – czujnik temperatury umieszczony
w ogrzewanym pomieszczeniu. Obowiązkowy przy sterowaniu typu b).



“Input – thermostat” [wejście – thermostat] – wejście, do którego podłączony jest zestyk termostatu
pokojowego. Obowiązkowy przy sterowaniu typu a).



“Output – circulation pump” [wyjście – pompa obiegowa] – wyjście włączające pompę obiegową.



“Thermostat request” [żądanie termostatu] – termostat pokojowy żąda działania pompy obiegowej,
sterowanie typu a).
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“Delayed thermostat request” [żądanie termostatu z opóźnieniem dezaktywacji] – jak wyżej,
z opóźnieniem o parametr Thermostat request off-delay [opóźnienie dezaktywacji żądania
termostatu]. To opóźnienie jest szczególnie użyteczne przy dużej odległości pomiędzy zasobnikiem
ciepła a ogrzewanym pomieszczeniem. Sterowanie typu a).



“Tank cool down request” [żądanie schłodzenia zasobnika] – zasobnik ciepła wymaga schłodzenia
w obwodzie grzewczym.



“Thermal control request” [żądanie sterownika temperatury] – sterowanie typu b) żąda włączenia
pompy obiegowej.



“Circulation pump request” [żądanie włączenia pompy obiegowej] – jeden z bloków sterujących żąda
włączenia pompy obiegowej.



“Low heat power indicator” [wskaźnik małej mocy grzewczej] – wskazuje prawdopodobnie
niewystarczającą moc grzewczą w danym obwodzie grzewczym. Ten wskaźnik aktywuje się
w przypadku sterowania typu a), gdy termostat pozostaje włączony dłużej niż 30 minut oraz
w przypadku sterowania typu b), gdy mierzona temperatura pomieszczenia jest niższa otwartości
zadanej pomniejszonej o 1 °C także dłużej niż 30 minut.



“Heating indicator” [wskaźnik grzania] – informuje pozostałe bloki sterowania o aktualnym lub
niedawnym żądaniu grzania. Wskaźnik ten jest zawsze aktywowany przez włączenie pompy obiegowej
i jest dezaktywowany po upływie czasu zadanego parametrem Heating indicator off-delay [opóźnienie
dezaktywacji wskaźnika grzania].



“Heat source temperature” [temperatura źródła ciepła] – pokazuje temperaturę źródła ciepła, typowo
w pobliżu miejsca poboru ciepła z zasobnika ciepła do obwodu grzewczego w przypadku sterowania
typu b).



“Room temperature” [temperatura pomieszczenia] – pokazuje temperaturę w przypadku sterowania
typu b).



“Requested room temperature” [zadana temperatura pomieszczenia] – w przypadku sterowania typu
b) pokazuje temperaturę ustawioną w harmonogramie. Jeżeli żaden harmonogram nie jest aktywny,
pokazuje temperaturę domyślną 20 °C.



“Thermostat request off-timer” [wskaźnik czasu do dezaktywacji żądania termostatu] – w przypadku
sterowania typu a) pokazuje czas do wygaśnięcia żądania termostatu przedłużony o czas określony
parametrem Thermostat request off-delay [opóźnienie dezaktywacji żądania termostatu].



“Requested power by thermal control” [zadana moc wg regulacji temperatury] – w przypadku
sterowania typu b) pokazuje wewnętrznie wyznaczoną zadaną moc pompy obiegowej. Ponieważ
pompa obiegowa ogrzewania nie jest zwykle zdatna do regulacji ciągłej i jest przyłączona albo do
wyjścia przekaźnikowego albo do wyjścia triakowego, to do modulacji mocy jest stosowana wolna
PWM o częstotliwości nośnej 0,002 Hz (co odpowiada okresowi 500 s). Ta metoda modulacji jest
w zasadzie taka sama, jak w przypadku termostatu pokojowego z regulacją PI.



“Heating indicator off-timer” [czas do dezaktywacji wskaźnika grzania] – pokazuje czas pozostały do
dezaktywacji wskaźnika grzania.



“Proportional band” [zakres proporcjonalności] – w przypadku sterowania typu b) pokazuje zakres
proporcjonalności wewnętrznej regulacji PI. Jeśli aktualnie mierzona temperatura pomieszczenia jest
niższa od temperatury zadanej pomniejszonej o zakres proporcjonalności, to pompa obiegowa
kontynuuje działanie. Jeśli jest wyższa od tej granicy, to uruchamia się wewnętrzna regulacja PI.
Zalecana wartość zakresu proporcjonalności wynosi 2 do 3 °C.
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“Thermostat request off-delay” [opóźnienie wyłączenia po włączeniu przez termostat] – w przypadku
sterowania typu a) pokazuje opóźnienie wyłączenia pompy obiegowej po jej włączeniu na żądanie
termostatu.



“Heating indicator off-delay” [opóźnienie dezaktywacji wskaźnika grzania] – pokazuje czas opóźnienia
niezbędny do dezaktywacji wskaźnika grzania.



“Time schedules” [harmonogramy] – pokazuje okno dialogowe z ustawieniami harmonogramów –
patrz rozdział Harmonogramy.
1.

Tryb temperatury może być stosowany do ograniczonego czasowo ustawienia temperatury
zadanej pomieszczenia w przypadku sterowania typu a).

2.

Tryb ograniczenia dotyczy wyjścia pompy obiegowej.

3.

Tryb wymuszenia dotyczy wyjścia pompy obiegowej.

ZAKŁADKA BASENY
Zawiera bloki sterujące grzaniem basenu oraz pompami filtracyjnymi.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko po uruchomieniu rozszerzenia SW Pools [baseny].
Podstawą sterowania grzaniem basenu jest okresowe wyznaczanie temperatury wody w basenie a następnie
ogrzewanie jej przy pomocy basenowego wymiennika ciepła. Temperatura wody jest wyznaczana
z zastosowaniem tych samych środków technicznych, które są następnie wykorzystywane przy grzaniu, tj.
przez włączanie pompy obiegowej obwodu grzejnego i pompy obiegowej wody w basenie. Przy ustalaniu
temperatury wody obwód grzewczy basenu jest włączany tylko na krótko i z długimi przerwami, ponieważ
zmiana temperatury wody przebiega bardzo wolno. Ze względu na bardzo długie stałe czasowe regulacja
temperatury wody w basenie odbywa się z zastosowaniem sterowania dwustawnego z histerezą. Regulacja ta
włącza się tylko wtedy, gdy źródło ciepła (woda grzewcza w zasobniku ciepła) ma dostateczną temperaturę.
Filtracja wody basenowej jest sterowana zależnie od jej temperatury. Wymagany czas filtrowania basenu jest
ustalany drogą interpolacji liniowej pomiędzy dwoma nastawialnymi wartościami: wymaganym czasem
filtrowania basenu przy temperaturze wody basenowej 10°C a wymaganym czasem filtrowania basenu przy
temperaturze wody basenowej 30°C. Istnieje możliwość ustawienia chwili uruchomienia filtracji dla każdego
dnia. Czas filtracji w danym dniu jest ustalany na podstawie ostatniego pomiaru temperatury wody basenowej
przed uruchomieniem filtracji.
Opis konfiguracji i elementów statusów:


“Input – water temperature” [wejście – temperatura wody] – czujnik temperatury wody w basenie.
Może on być umieszczony na wężu lub rurze doprowadzającej wodę z basenu do basenowego
wymiennika ciepła, a może być także umieszczony bezpośrednio na wymienniku ciepła w miejscu,
gdzie woda basenowa opływa ścianę wymiennika. Ponieważ wymiennik ciepła jest zwykle wykonany
z metalu szlachetnego, uzyskamy lepszy kontakt cieplny niż w przypadku rury plastikowej. Można
także stosować specjalną miskę ściekową dla czujnika itd. Zawsze konieczny.



“Input – heat source temperature” [wejście – temperatura źródła ciepła] – czujnik temperatury
umieszczony w pobliżu miejsca poboru ciepła z zasobnika do obwodu grzewczego basenu – zwykle na
środku zasobnika ciepła. Zawsze konieczny.



“Output – circulation pump(s)” [wyjście – pompy obiegowe] – wyjście włączające pompę obiegową
obwodu grzewczego basenu i pompę obiegową wody w basenie.



“Output – filtering pump” [wyjście – pompa filtracji] – wyjście włączające pompę filtracji.
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Uwaga: jeśli basenowy wymiennik ciepła został dodatkowo zainstalowany do istniejącej instalacji basenu,
zatem najprawdopodobniej wbudowany do obwodu filtracyjnego, to wtedy w menu “Output – circulation
pump(s)” [wyjście – pompy obiegowe] należy przyporządkować tylko pompę obiegową obwodu grzewczego
i tylko pompę filtracji w menu “Output – filtering pump” [wyjście – pompa filtracji]. Każda pompa musi mieć
oddzielny obwód sterowania. Za pomocą bloku “Status duplicate” [powielanie stanu] w zakładce “Others”
[inne] można uzyskać włączanie pompy filtracji także w przypadku wystąpienia żądania grzania.

1



“Block when heating” [blokowanie przy ogrzewaniu] – blokuje działanie pompy obiegowej obwodu
grzewczego basenu podczas poboru ciepła do obwodów ogrzewania.



“Run in low tariff only” [włączanie tylko przy niskiej taryfie] – włącza grzanie i filtrowanie tylko w czasie
trwania niskiej strefy taryfowej.



“Required temperature condition” [warunek temperatury zadanej] – ostatnio zmierzona temperatura
wody w basenie jest niższa od wartości zadanej.



“Heat source temperature condition” [warunek temperatury źródła ciepła] – temperatura źródła
ciepła odpowiada warunkom określonym przez parametry Thermal diff. to switch on [różnica
temperatur do włączenia] i Thermal diff. to switch off [różnica temperatur do wyłączenia] tak, że
sensowne jest grzanie basenu.



“Checking water temperature – condition” [warunek – sprawdzenie temperatury wody w basenie] –
biegnie czas wyznaczania (pomiaru) temperatury wody w basenie.



“Checking water temperature” [sprawdzenie temperatury wody w basenie] – trwa wyznaczanie
temperatury wody w basenie. Oprócz warunku czasowego wymienionego w poprzednim punkcie,
muszą być także spełnione inne warunki (ważność zmierzonych temperatur, wyjście nie jest
ograniczone przez harmonogram).



“Water temperature determined” [temperatura wody wyznaczona] – sygnalizuje zakończenie
sprawdzania temperatury wody. Ten wskaźnik jest praktycznie stale aktywny; nieaktywny jest tylko po
resecie sterownika, ewentualnie w czasie ograniczenia wyjść przez harmonogram.



“Thermal control request” [żądanie przez regulację temperatury] – regulacja temperatury żąda pracy
pompy obiegowej i krążenia wody. Oprócz warunku temperatury zadanej muszą być także spełnione
inne warunki ( grzanie basenu nie jest zablokowane przez ogrzewanie domu, czynna musi być niska
taryfa, jeśli zaznaczono opcję Run in low tariff only [działanie tylko przy niskiej taryfie] itd.).



“Tank cool down request” [żądanie chłodzenia zasobnika] – zasobnik ciepła żąda chłodzenia przez
odprowadzenie ciepła do basenu.



“Circulation pump request ” [działanie pompy obiegowej] – sygnalizuje działanie pompy obiegowej
i krążenie wody.



“Filtering pump request ” [działanie pompy filtracyjnej] – sygnalizuje działanie pompy filtracyjnej.



“Pool heating indicator” [wskaźnik grzania basenu] – informuje pozostałe bloki sterujące o aktualnym
lub niedawnym żądaniu grzania basenu. Ten wskaźnik jest zawsze aktywny przy włączeniu pompy
obiegowej i krążenia wody w wyniku regulacji temperatury i jest wyłączany po upływie czasu zadanego
parametrem Pool heating indicator off-delay [czas opóźnienia wyłączenia wskaźnika grzania basenu].



“Measured water temperature” [mierzona temperatura wody] – temperatura aktualnie mierzona
przez czujnik temperatury wody. Gdy nie działa pompa obiegowa i krążenie wody, wskazuje on

1

1

Termin „... request“ nie odpowiada opisowi; w oryginale czeskim jest „Chod …”, stąd tłumaczenie „działanie” [przyp. tłum].
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temperaturę wody w sąsiedztwie czujnika, która nie musi odpowiadać rzeczywistej temperaturze
wody w basenie.


“Heat source temperature” [temperatura źródła ciepła] – wskazuje temperaturę źródła ciepła, zwykle
w pobliżu miejsca poboru ciepła z zasobnika do obwodu grzewczego. Gdy działa pompa obiegowa
i krążenie wody,



“Last determined water temperature”[ ostatnio wyznaczona temperatura wody] – wskazuje ostatnio
wyznaczoną temperaturę wody w basenie. Gdy działa pompa obiegowa i krążenie wody, ostatnio
wyznaczona temperatura wody odpowiada mierzonej temperaturze wody w basenie.



“Checking water temperature – timer” [czasomierz – sprawdzanie temperatury wody] – wskazuje czas
pozostały do następnego wyznaczania temperatury wody.



“Current filtering time” [aktualny czas filtrowania] – wskazuje aktualny czas filtrowania,
odpowiadający ostatnio wyznaczonej temperaturze wody.



Pool heating indicator off-timer [czasomierz wyłączenia wskaźnika grzania basenu] – przedstawia czas
pozostały do dezaktywacji wskaźnika grzania basenu.



“Required water temperature“ [zadana temperatura wody] – przedstawia zadaną temperaturę wody
w basenie. Jeżeli basen ma być ogrzewany tylko w ciepłej porze roku (w lecie), to jesienią redukuje się
temperaturę do wartości, przy której woda nie zamarznie (3 do 5°C), a na początku lata przywraca się
wartość zadaną. W przypadku zimowania basenu nie trzeba nic nastawiać, należy tylko odłączyć
pompy lub otworzyć ich wyłączniki.



“Temperature hysteresis” [histereza temperatury] – przedstawia histerezę temperatury wody
w basenie podczas jej regulacji. Gdy aktualna temperatura wody w basenie spadnie poniżej wartości
zadanej, to pompa obiegowa zostanie włączona. Gdy aktualna temperatura wody w basenie wzrośnie
powyżej wartości zadanej powiększonej o histerezę, to pompa obiegowa zostanie wyłączona. Zaleca
się wybranie wartości histerezy od 0,5 do 1 °C. Ze względu na wymaganą dokładność oraz
prawdopodobną dużą odległość czujnika temperatury od sterownika zaleca się wybór czujnika
cyfrowego (sensora) do nadzorowania temperatury wody w basenie.



“Thermal diff. to switch on” [różnica temperatur do włączenia] – regulacja temperatury jest
aktywowana tylko wtedy, gdy różnica pomiędzy temperaturą źródła ciepła a temperaturą wody
w basenie przekracza tę wartość graniczną.



“Thermal diff. to switch off” [różnica temperatur do wyłączenia] – regulacja temperatury jest
dezaktywowana tylko wtedy, gdy różnica pomiędzy temperaturą źródła ciepła a temperaturą wody
w basenie spada poniżej tej wartości granicznej.



“Checking water temperature – period” [sprawdzanie temperatury wody – okres] – temperatura
wody w basenie jest wyznaczana w odstępach czasu określonych tą wartością.



“Checking water temperature – time” [sprawdzanie temperatury wody – czas] – temperatura wody
w basenie jest wyznaczana w przeciągu czasu określonego tą wartością. Czas sprawdzania temperatury
wody musi być zawsze krótszy (o rząd wielkości) od okresu (odstępu czasu) sprawdzania temperatury
wody.



Pool heating indicator off-delay [czas opóźnienia wyłączenia wskaźnika grzania basenu] – przedstawia
czas opóźnienia dezaktywacji wskaźnika grzania basenu.



“Time schedules” [harmonogramy] – wyświetla dialog z ustawieniami harmonogramów – patrz
rozdział Okno Dialogowe „Harmonogramy”.

Instrukcja instalowania i strojenia urządzenia

Strona 33 z 58

Heating control - uživatelská příručka

www.solarcontrols.cz

1.

Trybu temperatury można użyć do ustawienia tymczasowego wartości zadanej temperatury
regulowanej.

2.

Tryb ograniczenia dotyczy wszystkich wyjść (pompy obiegowej i filtracyjnej).

3.

Tryb wymuszenia dotyczy tylko wyjścia sterującego pompą obiegową.

ZAKŁADKA “POZOSTAŁE”
Zawiera bloki sterujące zasobnikiem ciepła, powielaniem stanu i sterownikiem różnicowym.
BLOK ZASOBNIKA CIEPŁA
Ten blok sterujący nadzoruje zasobnik ciepła i steruje jego chłodzeniem. Zasobnik może wymagać chłodzenia
w różnych sytuacjach, np. w przypadku sterowania pompy ciepła według energii nadmiarowej z PVP, w razie
przegrzania zasobnika przez bojler na paliwo stałe itd.
Opis elementów konfiguracji i statusów:










2

“Input – temperature top” [wejście – temperatura górna] – czujnik temperatury umieszczony pod
szczytem zasobnika. Jest on zwykle stosowany do nadzorowania temperatury w tej części zbiornika;
może być także stosowany do sterowania destratyfikacją zasobnika przez sterownik różnicowy – patrz
2
rozdział Blok Sterownika Różnicowego. Nie jest konieczny .
“Input – temperature center” [wejście – temperatura środkowa] – czujnik temperatury umieszczony
w części środkowej zasobnika. Jest on zwykle stosowany do mierzenia temperatury regulowanej
w przypadku ogrzewania pompą ciepła lub wskazuje temperaturę odniesienia źródła ciepła do grzania
2
basenu. Monitoruje on także temperaturę w tej części zasobnika. Nie jest konieczny .
“Input – temperature bottom” [wejście – temperatura denna] – czujnik temperatury umieszczony
przy dnie zasobnika. Jest on zwykle stosowany do nadzorowania temperatury w tej części zbiornika.
Może on także być używany w zastępstwie czujnika temperatury wody powrotnej do bojlera na paliwo
2
stałe. Nie jest konieczny .
“Input – cool down temperature” [wejście – temperatura chłodzenia] – czujnik temperatury
wyznaczający temperaturę odniesienia dla chłodzenia zasobnika. Jest ona zwykle wybierana
w następujący sposób:
1. Gdy stosowana jest jednostka zewnętrzna pompy ciepła, to jest ona równa wskazaniu
czujnika wejście – temperatura denna, ponieważ do prawidłowego działania pompy ciepła
konieczne jest utrzymanie niskiej temperatury chłodziwa powrotnego.
2. Gdy stosowany jest bojler na paliwo stałe lub gazowe, to jest ona równa wskazaniu czujnika
wejście – temperatura górna, ponieważ woda grzewcza jest najgorętsza w szczytowej partii
zasobnika ciepła, jeśli źródła są prawidłowo podłączone do zasobnika.
3. Gdy stosowana jest jednostka zewnętrzna pompy ciepła razem z bojlerem na paliwo stałe lub
gazowe, to jest ona równa wskazaniu czujnika wejście – temperatura denna, przy czym dla
bojlera na paliwo stałe nie wolno wybrać zbyt wysokiej temperatury granicznej (zazwyczaj
maks. 70°C). Wybór tej granicy zależy również od mocy pompy obiegowej bojlera i od
wielkości zasobnika ciepła – górna część zasobnika nie może być przegrzana.
“Current cool down limit” [aktualna granica chłodzenia] – ukazuje aktualną temperaturę graniczną
chłodzenia. Jeśli pracuje pompa obiegowa bojlera na paliwo stałe, to stosuje się temperaturę
graniczną dla paliwa stałego; w przeciwnym wypadku, gdy włączona jest pompa ciepła, stosuje się
temperaturę graniczną dla pompy ciepła.

Co najmniej jeden z czujników na zasobniku (denny, środkowy lub górny) jest konieczny dla tego bloku.
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“Cool down target” [cel chłodzenia] – ukazuje cel ciepła odprowadzanego z chłodzonego zasobnika:
1. “None” [żaden] – chłodzenie jest wyłączone.
2. “Heating” [ogrzewanie] – ciepło chłodzenia jest kierowane do ogrzewania. W wyniku żądania
chłodzenia włączone zostaną pompy obiegowe wszystkich aktywnych obwodów grzewczych.
3. “Pool” [basen] – ciepło chłodzenia jest kierowane do basenu. W wyniku żądania chłodzenia
włączone zostaną pompy obiegowe obwodu grzania basenu i krążenia wody basenowej.
4. “Auto” [auto] – ciepło chłodzenia jest kierowane do ogrzewania lub do basenu. Cel jest
wyznaczany odpowiednio do temperatury zewnętrznej i do wartości Upper limit for cool
down to heating (auto mode) [górna granica schładzania do ogrzewania (tryb auto)]. Jeżeli
temperatura zewnętrzna nie jest mierzona, to celem ciepła odprowadzanego z chłodzonego
zasobnika jest zawsze obwód grzewczy.
Ważne: oprócz wymienionych trybów pracy chłodzenia zawsze jest aktywne chłodzenie
awaryjne. Włącza się ono, gdy którakolwiek z mierzonych temperatur wody grzewczej
w zasobniku ciepła przekracza 90°C. Chłodzenie awaryjne jest zawsze kierowane do obwodów
grzewczych, z których co najmniej jeden musi być aktywny i sprawny!





“Cool down limit for solid fuels” [granica chłodzenia dla paliwa stałego] – ukazuje temperaturę
graniczną chłodzenia zasobnika ciepła w przypadku ogrzewania bojlerem na paliwo stałe.
“Cool down limit for heat pumps” [granica chłodzenia dla pomp ciepła] – ukazuje temperaturę
graniczną chłodzenia zasobnika ciepła w przypadku ogrzewania pompą ciepła.
“Upper limit for cool down to heating (auto mode)” [górna granica schładzania do ogrzewania (tryb
auto)] – ukazuje górną granicę temperatury zewnętrznej, poniżej której ciepło chłodzenia jest
kierowane do ogrzewania w trybie automatycznym chłodzenia zasobnika. Powyżej tej granicy
następuje chłodzenie do basenu.

BLOK POWIELANIA STANU
Jest to bardzo prosty blok, który umożliwia włączenie wyjścia tylko na podstawie stanu innego wyjścia lub
wejścia cyfrowego. Jest on przydatny w razie potrzeby dostosowania logiki łączeniowej innych bloków
sterujących, np. gdy potrzebne jest włączenie obwodu zasilania pompy obiegowej ze sterowaniem PWM, lub
gdy trzeba podłączyć źródło biwalentne (bojler gazowy) bezpośrednio do zestyku termostatu w przypadku
wyłączenia pompy ciepła.
Opis elementów konfiguracji i statusów:





“Conditional status” [warunek] – cyfrowe wejście lub wyjście, którego stan jest warunkiem włączenia
jakiegoś wyjścia.
“Output – conditioned” [wyjście uwarunkowane] – wyjście włączające się po spełnieniu warunku jego
włączenia.
“Always full scale” [zawsze w pełnej skali] – gdy warunkiem jest stan wyjścia włączonego w trybie
PWM (szybki lub wolny), to wyjście uwarunkowane będzie zawsze włączane na stałe.
“Condition met” [warunek spełniony] – sygnalizuje spełnienie warunku włączenia wyjścia
uwarunkowanego.

BLOK STEROWANIA RÓŻNICOWEGO
Ten blok jest także prosty. Pozwala on na sterowanie, np., obwodem solarnym, obwodem destratyfikacji
zasobnika ciepła lub innymi obiektami regulacji na podstawie różnicy pomiędzy dwoma temperaturami.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko po uruchomieniu rozszerzenia SW Differential Controllers [sterowniki
różnicowe].
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Opis elementów konfiguracji i statusów:


“Input – input temperature” [wejście – temperatura wejściowa] – czujnik temperatury w miejscu
o niższej temperaturze. Ostatnia pozycja to opcja stałej temperatury. W tym wypadku zamiast sygnału
z czujnika temperatury będzie użyta wartość podana w polu Constant temperature [stała
temperatura].



“Input – output temperature” [wejście – temperatura wyjściowa] – czujnik temperatury w miejscu
o wyższej temperaturze. Ostatnia pozycja to opcja stałej temperatury. W tym wypadku zamiast
sygnału z czujnika temperatury będzie użyta wartość podana w polu Constant temperature [stała
temperatura].



“Output – circulation pump” [wyjście pompa obiegowa] – załącza pompę obiegową obwodu regulacji.



“Circulation pump request” [żądanie pracy pompy obiegowej] – sterownik różnicowy jest aktywny
i żąda, aby działała pompa obiegowa.



“Input temperature” [temperatura wejściowa] – temperatura wody/czynnika roboczego w miejscu
o niższej temperaturze.



“Output temperature” [temperatura wyjściowa] – temperatura wody/czynnika roboczego w miejscu
o wyższej temperaturze.



“Circulation pump power” [moc pompy obiegowej] – gdy stosowana jest pompa obiegowa z regulacją
PWM, pokazuje aktualną moc w %.



“PWM-controlled circulation pump” [pompa obiegowa z regulacją PWM] – zaznaczyć, gdy stosowana
jest pompa obiegowa z ciągłą proporcjonalną (zazwyczaj) regulacją mocy, przy wykorzystaniu sygnału
z modulacją PWM. W tym przypadku należy użyć wyjść Ext1 i Ext2. Ponieważ obwód zasilania takiej
pompy jest zwykle separowany od przewodu sygnałowego, to do włączenia zasilania można
wykorzystać blok Status duplicate [powielanie stanu] pod zakładką Others [pozostałe], bazując na
włączeniu wyjścia Ext1 lub Ext2.



“Constant temperature” [stała temperatura] – ta wielkość jest wykorzystywana do ustawienia
wartości temperatury wejściowej lub temperatury wyjściowej, jeżeli któraś z tych wartości ma być
stała, a nie odczytana z czujnika (opcja stałej temperatury na odnośnym wejściu). Nie należy stosować
opcji stałej wartości równocześnie dla obu temperatur – wejściowej i wyjściowej, ponieważ nie ma to
żadnego sensu i sterownik różnicowy w ogóle nie będzie działać.



“Max. input temperature” [maks. temperatura wejściowa] – regulacja aktywuje się tylko wtedy, kiedy
temperatura wejściowa jest niższa od tej granicy. Gdy stosowana jest wartość stała jako temperatura
wejściowa, to zawsze należy ustawić tę granicę powyżej parametru “Constant temperature” [stała
temperatura], gdyż inaczej sterowanie nigdy nie zadziała.



“Min. output temperature” [minim. temperatura wyjściowa] – regulacja aktywuje się tylko wtedy,
kiedy temperatura wyjściowa jest wyższa od tej granicy. Gdy stosowana jest wartość stała jako
temperatura wyjściowa, to zawsze należy ustawić tę granicę poniżej parametru “Constant
temperature” [stała temperatura], gdyż inaczej sterowanie nigdy nie zadziała.



“Thermal diff. to switch on” [różnica temperatur do włączenia] – regulacja aktywuje się tylko wtedy,
kiedy różnica pomiędzy temperaturami wejściową i wyjściową przekroczy tę granicę.



“Thermal diff. to switch off” [różnica temperatur do wyłączenia] – regulacja dezaktywuje się tylko
wtedy, kiedy różnica pomiędzy temperaturami wejściową i wyjściową spadnie poniżej tej granicy.
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“P-component” [składowa P] – w przypadku pompy obiegowej z regulacją PWM ukazuje składową
proporcjonalną sygnału sterującego regulatora mocy pompy obiegowej. Należy zwiększyć tę wartość
tylko wtedy, gdy moc pompy przy danej różnicy temperatur jest niewystarczająca i gdy pojawiają się
wysokie przeregulowania temperatury w procesie regulacji.

ZAKŁADKA “USTAWIENIA”
Zawiera elementy konfiguracji służące do wprowadzenia nastaw sterownika.
USTAWIENIA SIECI
Ustawienia parametrów łącza Ethernet sterownika.


“Controller IP address” [adres IP sterownika] – adres IP zachowany w sterowniku. Sterownik będzie
nasłuchiwał wszystkich poleceń UDP i TCP/IP(HTTP) z tym adresem. Zawsze konieczne jest przypisanie
adresu statycznego. Tryb adresowania dynamicznego (DHCP) nie jest obsługiwany.



“Subnet mask” [maska podsieci] – maska podsieci, do której jest przyłączony sterownik.



“Default gateway” [brama domyślna] – adres IP domyślnej bramy. Zaleca się użycie adresu IP swojego
routera.



“Controller MAC address” [adres MAC sterownika] – adres fizyczny (MAC) sterownika. Zmień ten
adres tylko w przypadku konfliktu adresów fizycznych w sieci lokalnej sterownika.



“UDP port” [port UDP] – port, na którym sterownik będzie nasłuchiwał poleceń UDP (program
HC downloader).



“HTTP port” [port HTTP] – port, na którym sterownik będzie nasłuchiwał poleceń HTTP (interfejs
sieciowy).
UWAGA: ustawienia sieci będą skuteczne po resecie sterownika (opcja “Reset controller on config.
write” [reset sterownika przy zapisie konfiguracji]).

PODŁĄCZENIE STEROWN IKA WATTROUTER
Ustawianie parametrów bezpośredniego łącza sieciowego przez Ethernet ze sterownikiem WATTrouter M.
Można przyłączyć tylko jeden WATTrouter. Wymiana danych odbywa się za pomocą standardowego protokołu
HTTP / XML. Za pomocą tego połączenia sterownik HC pozyskuje z WATTroutera informacje niezbędne do
sterowania pompą ciepła według nadwyżki energii z PVP, a także opcjonalnie uzyskuje sygnał niskiej taryfy.


“WATTrouter IP address” [adres IP Wattroutera] – adres IP, pod którym wybrany Wattrouter
nasłuchuje poleceń przychodzących z sieci.



“WATTrouter HTTP port” [port HTTP Wattroutera] – port na którym sterownik będzie nasłuchiwał
poleceń HTTP (interfejs sieciowy).



“Output controlling heat pump” [wyjście sterujące pompą ciepła] – wybrane wyjście WATTroutera,
które steruje pompą ciepła według nadwyżki energii z PVP. Musi to być wyjście zewnętrzne SSR1 lub
SSR2 WATTroutera i musi być ono ustawione na tryb PWM. Jeśli pompa ciepła jest włączana przez
sterowanie wewnętrzne a nie przez WATTrouter, wtedy na danym wyjściu WATTroutera pokazuje się
moc przyjęta na podstawie żądania mocy przez sterownik HC.
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NISKA TARYFA
Ustawianie źródła sygnału niskiej taryfy. Sygnał niskiej taryfy może być albo podłączony do wejścia cyfrowego
(przez pomocniczy przekaźnik przełączający) albo może być odbierany z WATTroutera przez Ethernet.




“Low tariff signal” [sygnał niskiej taryfy] – określa źródło sygnału:
1.

“Digital input” [wejście cyfrowe] – niska taryfa będzie sygnalizowana przez aktywność wejścia
cyfrowego.

2.

“WATTrouter” – niska taryfa będzie sygnalizowana na podstawie informacji z WATTroutera.

“Input – low tariff” [wejście – niska taryfa] – wskazuje wejście cyfrowe, które będzie wykorzystane do
wykrywania sygnału niskiej taryfy.

TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
Przydzielanie konkretnego czujnika temperatury do ogólnej funkcji “Outside temperature” [temperatura
zewnętrzna], używanej przez niektóre bloki sterujące do wyznaczania temperatury zewnętrznej.


“Input – outside temperature” [wejście – temperatura zewnętrzna] – wskazuje wejście
temperaturowe nadzorujące temperaturę zewnętrzną.



“Outside temperature” [temperatura zewnętrzna] – wyświetlanie temperatury zewnętrznej.

TEST WYJŚCIA
Umożliwia testowanie lub wymuszenie włączenia wybranego wyjścia niezależnie od jego przyporządkowania do
bloków sterujących. Jest to przydatne do weryfikacji poprawności połączeń i przyporządkowania opisów do
wyjść, a w razie konieczności – do włączenia wyjścia w sposób niestandardowy. Funkcja ta jest chroniona przez
autoryzację przed nieupoważnionym dostępem.


“TEST OFF/ON” [test wył/zał] – przycisk do włączania lub wyłączania określonego wyjścia. Barwa
przycisku i napis na nim zmieniają się zależnie od stanu testu.

POZOSTAŁE USTAWIENI A
Ustawienia pozostałych opcji.


“Synchronize date and time with the client” [synchronizuj datę i czas z klientem] – należy zaznaczyć to
pole, jeżeli data i czas sterownika mają być synchronizowane z czasem rzeczywistym klienta
(komputera PC).



“Use summer time” [stosuj czas letni] – zaznaczenie tego pola powoduje automatyczną zmianę czasu
zimowego i letniego. Dopuszczalny jest tylko czas letni zgodny z dyrektywą UE, tj. czas letni trwa od
02:00 CEST (czasu letniego środkowoeuropejskiego) w ostatnią niedzielę marca do 03:00 CEST w
ostatnią niedzielę października. Informacja o czasie letnim jest stosowana do automatycznej zmiany
czasu bieżącego.



“Erase configuration” [usuń konfigurację] – zaznaczenie tego pola powoduje usunięcie konfiguracji
z pamięci EEPROM sterownika i przywrócenie ustawień fabrycznych w sterowniku. Ta opcja zawsze
resetuje sterownik.



“Erase statistics” [usuń statystyki] – zaznaczenie tego pola powoduje usunięcie wszystkich statystyk
zapisanych w pamięci EEPROM sterownika.
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“Reset controller on config. write” [reset sterownika przy zapisie konfiguracji] – zaznaczenie tego pola
powoduje restart sterownika po każdym zapisaniu konfiguracji. Ponowny rozruch jest sterownikowi
niezbędny do zmiany ustawień sieciowych.



“Max. controller temperature” [maks. temperatura sterownika] – po przekroczeniu tej temperatury
jest zgłaszany błąd “Maximum internal temperature exceeded” [przekroczenie maksymalnej
temperatury wewnętrznej].



“Default tab” [zakładka domyślna] – wybór domyślnej zakładki, która wyświetli się po załadowaniu
interfejsu sieciowego.



“Search for digital temperature sensors” [szukaj sensorów temperatury] – uruchamia funkcję
wyszukiwania cyfrowych czujników (sensorów) temperatury podłączonych do magistrali. Jeśli po
uruchomieniu tej funkcji nie są wykazane wszystkie podłączone sensory, to należy upewnić się, czy
magistrala danych jest połączona prawidłowo i sprawdzić ekranowanie. Częste błędy komunikacji
z sensorami pojawiają się szczególnie w przypadku dużych odległości i wadliwego ekranowania.
Funkcja ta jest chroniona przez autoryzację przed nieupoważnionym dostępem



“Change username and password” [zmień nazwę użytkownika i hasło] – należy zaznaczyć to pole
w razie zamiaru zmiany nazwy użytkownika i hasła. Nową nazwę użytkownika i hasło należy
wprowadzić do pól, które ukażą się po zaznaczeniu tej opcji. Ponieważ ta zmiana podlega także
zapisowi konfiguracji, konieczna jest znajomość starych parametrów logowania (nazwy użytkownika
i hasła). W razie ich nieznajomości, a więc i niemożności zapisania konfiguracji, należy użyć programu
HC downloader i odzyskać dostęp do sterownika przez interfejs USB.

ZAKŁADKA STATYSTYK
Pod tą zakładką są pokazane:
a)

W pełni konfigurowalny wykres on-line, który umożliwia śledzenie krzywych temperatury w czasie
rzeczywistym itd.
b) Dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne statystyki wybranych parametrów bloków sterujących.
Daily, weekly, monthly and yearly statistics of selected parameters of the control blocks.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko po aktywacji rozszerzenia SW Statistics [statystyki].
WYKRES ON -LINE
Na tym wykresie liniowym możliwe jest wybranie do pięciu wierszy, które mogą pokazać przebiegi temperatury
lub stany cyfrowych wejść i wyjść. Można wybrać okres ładowania wartości do wykresu w zakresie od 1 s do
10 min. Maksymalna liczba punktów na osi czasu wykresu wynosi 144 (gdy wybrany jest okres 10-minutowy,
odpowiada to jednemu dniowi). Ten wykres nie jest przechowywany w nieulotnej pamięci EEPROM, a więc po
resecie lub po zaniku zasilania sterownika dane zostaną usunięte. Dane zostaną również usunięte po każdej
zmianie konfiguracji tego wykresu.
Opis elementów konfiguracji i statusów:



Period [okres] – ustala okres (częstość) ładowania wartości do wykresu.
Row 1-5 [wiersz 1-5] – rozwijane menu do konfigurowania wejścia lub wyjścia, które ma być
wczytywane do odnośnego wiersza wykresu.

DZIEŃ
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Ukazane są dzienne statystyki z bieżącego dnia lub, opcjonalnie, wstecz do siedmiu ostatnich dni. Szczegóły
opcji ukazują się w odpowiednim rozwijanym menu. Pokazane są wybrane dane z głównych bloków
sterujących.
Opis typów pokazywanych wartości:





Pozycja typu temperatury – pokazuje temperaturę minimalną i maksymalną danego dnia oraz średnią
arytmetyczną z odnośnego dnia. Dane są odczytywane tylko wtedy, gdy temperatura jest ważna.
Pozycja typu mocy – pokazuje moc (pompy itd.) minimalną i maksymalną danego dnia oraz średnią
arytmetyczną z odnośnego dnia. W celu dostarczenia bardziej obiektywnej informacji dane są
odczytywane tylko wtedy, gdy moc urządzenia jest niezerowa.
Pozycja typu licznika – pokazuje licznik czasu włączenia lub aktywności danego urządzenia w danym
dniu.
Uwaga: statystyki dzienne są zawsze zerowane natychmiast po północy, tj. o godz. 0:00. W tej samej
chwili wartości z właśnie minionego dnia są przenoszone do historii. Jeśli zmienisz datę w sterowniku,
to zapisana historia może zostać bezpowrotnie utracona!

TYDZIEŃ
Pokazany jest podzbiór wybranych danych (temperatur) z ostatniego tygodnia w postaci graficznej.
MIESIĄC
Pokazane są miesięczne statystyki z bieżącego miesiąca lub, do wyboru, do 12 miesięcy wstecz. Wybór jest
dokonywany z odnośnej listy rozwijanej. Ukazuje ona wybrane dane z głównych bloków sterujących.
Opis typów pokazywanych wartości:






Pozycja typu temperatury – pokazuje temperaturę minimalną i maksymalną danego miesiąca oraz
średnią arytmetyczną z odnośnego miesiąca. Dane są odczytywane tylko wtedy, gdy temperatura jest
ważna.
Pozycja typu mocy – pokazuje moc (pompy itd.) minimalną i maksymalną danego miesiąca oraz
średnią arytmetyczną z miesiąca. W celu dostarczenia bardziej obiektywnej informacji dane są
odczytywane tylko wtedy, gdy moc urządzenia jest niezerowa.
Pozycja typu licznika – pokazuje licznik czasu włączenia lub aktywności danego urządzenia w danym
miesiącu.

Uwaga: bieżący dzień będzie ujęty w historii rocznej (w bieżącym miesiącu) dopiero po zapisaniu go w historii
(po północy).
ROK
Pokazany jest podzbiór wybranych danych (temperatur) z ostatnich12 miesięcy w postaci graficznej.

OPCJE I PRZYCISKI
Poniżej występuje opis przycisków w dolnej części interfejsu sieciowego oraz innych elementów konfiguracji:


“Open” [otwórz] – otwiera konfigurację z dysku.



“Save” [zachowaj] – zachowuje konfigurację na dysku. Ze względu na ograniczenia ochronne
przeglądarek zachowanie jest zwykle dozwolone tylko w folderze przeznaczonym do ładowania
(“Downloaded Items”, „Downloads”, „Pobrane” itd.).



“Read” [odczyt] – odczytuje konfigurację ze sterownika.
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“Write” [zapis] – zapisuje konfigurację do sterownika i opcjonalnie resetuje sterownik. Zapis jest
chroniony przed nieuprawnionym dostępem przez autoryzację.



“Reload” [odświerz] – w razie utraty komunikacji może to w niektórych przypadkach pomóc
w szybszym przywróceniu połączenia ze sterownikiem.



“Configuration/object name” [nazwa konfiguracji/obiektu] – jest stosowany do przypisania nazwy do
budynku z instalacją, ewentualnie również do konfiguracji. Tekst może mieć maksymalnie 16 znaków
ASCII.

OKNO DIALOGOWE “HARMONOGRAMY”
Ten dialog jest dostępny w różnych blokach sterujących. Umożliwia on optymalizację zarządzania danym
blokiem odpowiednio do czasu, dnia tygodnia itd.
Każdy harmonogram jest umieszczony w jednym wierszu dialogu.
Opis elementów konfiguracji i statusów:


“Mode” [tryb] – pozwala na wybranie trybu harmonogramu. Dostępne są 4 tryby:
1)

“Not used” [nieużywany] – harmonogram jest nieużywany.

2) “Temperature” [temperatura] – harmonogram ustawi właściwą (patrz: odnośny blok
sterowniczy) temperaturę wymaganą w nastawionym czasie.








3)

“Restricted” [ograniczone] – harmonogram ograniczy załączenie określonych wyjść bloków
sterujących do nastawionej granicy w określonym czasie. Stosując taki harmonogram można,
na przykład, ograniczyć moc pompy ciepła lub obiegowej do pewnej wartości granicznej.
Ograniczenie ma najwyższy priorytet i jest ważne w ustawionym czasie bez względu na inne
równocześnie czynne harmonogramy z ustawieniem trybu “Enforced” [wymuszone] oraz na
żądania wewnętrzne bloku sterującego.

4)

“Enforced” [wymuszone] – harmonogram wymusi załączenie określonych wyjść bloków
sterujących na nastawioną wartość w określonym czasie. Taki harmonogram może, na
przykład, wymusić pewną moc pompy ciepła lub obiegowej albo pełne wysterowanie wyjścia.
Wymuszenie ma drugi po najwyższym priorytet, lecz tylko jeśli blok sterujący nie żąda wyższej
mocy danych wyjść (lub pełnego wysterowania).

“From” [od] – czas początku harmonogramu. Gdy czas “From” [od] jest późniejszy niż czas “To” [do],
wtedy harmonogram jest aktywny od czasu “From” [od] do północy i w następnym dniu od północy
do czasu “To” [do].
“To” [do] – czas końca harmonogramu. Gdy czas “From” [od] jest późniejszy niż czas “To” [do], wtedy
harmonogram jest aktywny od czasu “From” [od] do północy i w następnym dniu od północy do czasu
“To” [do].
“M, T, W, T, F, S, S” [pn, wt, śr, cz, pt, sb, nd] – te pola mogą służyć do ustalenia, w które dni tygodnia
harmonogram będzie aktywny.
Pole wartości (bez opisu) – pokazuje wartość zależnie od ustawienia trybu harmonogramu:
1) “Not used” [nieużywany] – pole pozostaje ukryte.
2) “Temperature” [temperatura] – pole pozwala na wprowadzenie temperatury wymaganej
w danym przedziale czasu.
3) “Restricted” [ograniczone] – pole pozwala na wprowadzenie maksymalnej dopuszczalnej
mocy określonego wyjścia (wyjść). Jeśli wprowadzono wartość 0%, to wyjście jest całkowicie
ograniczone (zablokowane). Gdy wprowadzono wartość 100%, to wyjście nie jest wcale
ograniczone i harmonogram jest nieskuteczny.
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“Enforced” [wymuszone] – pole pozwala na wprowadzenie minimalnej wymaganej mocy
określonego wyjścia (wyjść). Gdy wprowadzono wartość 100%, to wyjście jest włączone
całkowicie/stale. Jeśli wprowadzono wartość 0%, to wyjście nie jest wcale wymuszone
i harmonogram jest nieskuteczny.

OKNO DIALOGOWE KRZYWEJ EKWITERMALNEJ
Ten dialog jest dostępny w pewnych blokach sterujących. Umożliwia on optymalizację sterowania temperaturą
wody grzewczej na podstawie krzywej ekwitermalnej.
Opis elementów konfiguracji i statusów:


“Outside temperature” [temperatura zewnętrzna] – wiersz odnoszący się do ustalonych wartości,
odpowiadających współrzędnym poziomej osi (odciętym) wykresu krzywej ekwitermalnej.



“Heating water temperature” [temperatura wody grzewczej] – wiersz odnoszący się do opcjonalnych
wartości, odpowiadających współrzędnym pionowej osi (rzędnym) wykresu krzywej ekwitermalnej.



“Chart” [wykres] – ukazuje aktualną krzywą ekwitermalną. Oś pozioma przedstawia temperaturę
zewnętrzną, a oś pionowa – żądaną temperaturę wody grzewczej.



“Radiators” [grzejniki radiacyjne] – przy pomocy tego przycisku można w wierszu “Heating water
temperature” [temperatura wody grzewczej] wstępnie ustawić domyślną krzywą dla grzejników
radiacyjnych. Ten przycisk nie zapisuje żadnych wartości bezpośrednio w sterowniku, jest on używany
tylko do wstępnego ustawienia wartości początkowych!



“Floor heating” [ogrzewanie podłogowe] – przy pomocy tego przycisku można w wierszu “Heating
water temperature” [temperatura wody grzewczej] wstępnie ustawić domyślną krzywą dla ogrzewania
podłogowego. Ten przycisk nie zapisuje żadnych wartości bezpośrednio w sterowniku, jest on używany
tylko do wstępnego ustawienia wartości początkowych!
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STANY WSKAŹNIKÓW LED
Poniższa tabela zawiera wykaz możliwych stanów wskaźników LED sterownika.
LED
LED PWR (zielony)

Stan
Świeci

Migota

Migota szybko
Wyłączony
LED COM (żółty)

Wyłączony
Świeci lub migota szybko

LED ERR (czerwony)

Wyłączony
Migota kdk (krótki-długi-krótki)

Migota kkk (krótki - krótki - krótki)

Migota kkd (krótki - krótki - długi)

LED Tr1-2, Re1-2, Ext1-2
LED na złączu LAN - prawy

Wyłączony
Świeci (lub migota)
Wyłączony
Świeci

LED na złączu LAN - lewy

Migota
Wyłączony
Świeci
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Uwagi
Sterownik jest pod napięciem,
żadne wejście nie jest aktywne
(włączone).
Sterownik jest pod napięciem,
niektóre wejścia są aktywne
(włączone).
Sterownik jest pod napięciem,
w trybie startu systemu.
Sterownik nie ma zasilania
lub wystąpił błąd.
Komunikacja z komputerem
via USB nie została nawiązana.
Komunikacja z komputerem
via USB została nawiązana.
Nie jest wykrywany żaden
stan błędu.
Jedno z użytych wejść temperatury
nie działa. Sprawdź połączenie i
działanie czujnika. Stan błędu
blokuje tylko działanie odnośnych
bloków sterujących, nie blokuje
działania pozostałych bloków.
Działanie awaryjne jest
konfigurowane na poziomie
bloków gdzie to ma sens.
Błąd wewnętrznego czujnika
temperatury, konieczna jest jego
wymiana. Ten stan błędu nie
blokuje działania sterownika.
Przekroczenie maksymalnej
temperatury; to ostrzeżenie może
być spowodowane przegrzaniem
tablicy rozdzielczej lub przez zbyt
wysoką moc przyłączoną do
bezstykowych wyjść triakowych.
Sprawdź chłodzenie sterownika.
Ten stan błędu nie blokuje
działania sterownika.
Odnośne wyjście jest nieaktywne.
Wyjście jest aktywne (włączone).
Sygnał nośny Ethernetu nie jest
wykrywany.
Sygnał nośny Ethernetu jest
wykrywany.
Aktywny transfer danych.
Prędkość 10 Mbit/s.
Prędkość 100 Mbit/s.
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PRZYKŁADY KONFIGURACJI
Ze względu na wielką liczbę różnych możliwych konfiguracji, przykłady ustawień są dostępne tylko on-line na
stronie sieciowej producenta.

OPIS KOMUNIKACJI XML
Monitorowanie i konfigurowanie sterownika można zaimplementować do każdej grupy nadrzędnej, która
wspiera odczyt danych XML. Implementacja wymaga pewnej znajomości protokołu HTTP i formatu plików XML.
Dostępne są wymagania HTTP/XML do monitorowania i konfigurowania sterownika, których opis jest
dostępny u producenta na żądanie, a ewentualnie będzie także dodany do niektórych przyszłych wersji
niniejszego podręcznika.

PROGRAM HC DOWNLOADER
Program HC downloader może być stosowany do (pierwszej) konfiguracji połączenia sieciowego i danych
dostępowych oraz do ładowania aktualizacji FW do sterownika. Wszystkie te czynności mogą być wykonane
przy pomocy interfejsu Ethernet lub stosując interfejs USB. W przypadku połączenia przez złącze USB program
nie żąda danych dostępowych podczas zapisywania konfiguracji, dlatego więc można użyć tego programu do
odnowienia danych dostępowych do sterownika w razie utraty hasła i nazwy użytkownika.
Wskazówka: po ustanowieniu połączenia przez Ethernet można wykonać wszystkie konfiguracje, włącznie
z aktualizacją FW, przy pomocy interfejsu Ethernet. Interfejs USB wcale nie musi być stosowany, jeżeli
parametry przyłączonej sieci LAN są takie same jak domyślne parametry sterownika i jeżeli równocześnie nie
ma konfliktu adresów IP ani ewentualnego konfliktu adresów MAC.
Przed użyciem programu HC downloader w trybie połączenia przez USB, konieczne jest zainstalowanie
sterownika łącza USB.
W celu połączenia z interfejsem USB przez górne złącze należy wyłączyć sterownik wyłącznikiem
i zdjąć półprzezroczystą pokrywę. W celu połączenia z interfejsem USB przez boczne złącze jest
konieczne wyłączenie całej tablicy rozdzielczej na czas pracy przy niej.

INSTALOWANIE STEROWNIKA USB
Opis ustawień komputera, wygląd okien dialogowych itd. jest przedstawiony dla systemu operacyjnego
Windows XP w lokalizacji angielskiej. W późniejszych systemach ustawienia są bardzo podobne ewentualnie
uproszczone. Często żadna interwencja nie jest potrzebna a sterownik USB instaluje się automatycznie
z Internetu lub może być już zainstalowany.
1.

Załaduj aktualny sterownik USB ze strony sieciowej producenta, ewentualnie ze strony sieciowej
producenta chipów komunikacyjnych FTDI (www.ftdichip.com).

2.

Wetknij załączony kabel USB do złącza USB sterownika i komputera.

3.

Włącz wyłącznik sterownika. Zielony wskaźnik LED zasilania (podpisany PWR) musi zaświecić. Żółty
wskaźnik LED komunikacji przez USB będzie migotać, urządzenie USB będzie rejestrowane
w komputerze.

4.

Po pewnym czasie musi ukazać się na ekranie okno ogłaszające o znalezieniu nowego urządzenia:
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5.

Kliknij pozycję “No, not now” [nie, nie teraz]. W kolejnym oknie kliknij pozycję “Install from a list or
specific location (Advanced)” [instaluj z listy lub danej lokalizacji (Zaawansowani)].

6.

Wybierz ścieżkę do sterownika USB:
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7.

Sterownik USB został zainstalowany, jeśli ukazuje się następujące okno:

8.

Jeśli podczas instalowania ukaże się ostrzeżenie o nieważnym podpisie cyfrowym sterownika, to
zignoruj to ostrzeżenie. Urządzenie będzie się identyfikować w Menedżerze Urządzeń komputera jako
konwerter szeregowy USB (USB serial converter) (w menu Kontrolery uniwersalnej magistrali
szeregowej).

Instrukcja instalowania i strojenia urządzenia
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Zainstaluj drugie urządzenie USB Serial Port w ten sam sposób (jednakże nie jest to konieczne, gdyż
program HC downloader nie używa tego interfejsu.

INSTALOWANIE PROGRAMU HC DOWNLOADER
1.

Załaduj program ze strony sieciowej producenta.

2.

Uruchom program HC_downloader_Setup.exe.

3.

Postępuj według instrukcji na ekranie.

URUCHOMIENIE PROGRAMU HC DOWNLOADER
1.

Uruchom program HC downloader z menu Start. Ukaże się główne okno programu.

2.

Upewnij się, że sterownik HC jest włączony i połączony z komputerem. Sprawdź, czy sterownik
interfejsu USB jest poprawnie zainstalowany.

3.

Wybierz tryb połączenia przez interfejs USB (okienko obok przycisku “Connect” [połącz].

4.

Kliknij przycisk “Connect” [połącz]. Sterownik powinien teraz być połączony a wskaźnik połączenia
(pasek) powinien być zielony. Jeśli tak nie jest i ukazuje się komunikat błędu, to poczekaj na gotowość
do pracy sterownika USB w komputerze, ewentualnie sprawdź ustawienia w oknie “USB device driver
configuration” [konfiguracja sterownika urządzenia USB]. Okno to można otworzyć naciśnięciem
przycisku “Connection configuration” [konfiguracja połączenia].

OPIS FUNKCJI PROGRAMU HC DOWNLOADER
Kolejne rozdziały zawierają opis wszstkich okien tej aplikacji.
GŁÓWNE OKNO APLIKACJI
Opis elementów konfiguracji i statusów:


“Connect through” [połącz przez] – opcja wyboru połączenia przez USB lub LAN.



“Connect” [połacz] – łączy komputer ze sterownikiem.



“Disconnect” [rozłącz] – rozłącza komputer od sterownika.



“Configure connection” [konfiguruj połączenie] – wyświetla okno z aktywną konfiguracją połączenia.



“Firmware version” [wersja FW] – pokazuje aktualną wersję firmowego oprogramowania w
sterowniku. Wersja musi zawsze zaczynać się od litery H.



“Network configuration” [konfiguracja sieci] – pozwala na skonfigurowanie Ethernetu w taki sam
sposób, jak przez interfejs sieciowy – opis w rozdziale N.



“Change login data” [zmień dane logowania] – pozwala zmienić dane logowania w taki sam sposób,
jak przez interfejs sieciowy – opis w rozdziale O.



“Language” [język] – zmienia język aplikacji HC downloader.



“Log” [dziennik] – okno, w którym są pokazywane raporty o błędach i przekazywaniu informacji.



“Write” [zapis] – zapis konfiguracji (konfiguracji sieci lub danych dostępowych) do sterownika.



“Read” [odczyt] – odczyt konfiguracji ze sterownika.



“Update firmware” [aktualizuj FW] – pozwala na aktualizację oprogramowania firmowego tego
wyrobu. Jeśli jesteś zarejestrowanym klientem, który kupił ten produkt, to automatycznie masz dostęp
do sekcji Downloads [do ściągnięcia] na naszej stronie sieciowej. Gdy jest tam aktualizacja, to możesz
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ją załadować i zainstalować. Postęp aktualizacji jest pokazywany a jej czas zależy od typu i szybkości
połączenia i wynosi od 20s do 60s. Połączenie przez interfejs LAN jest chronione autoryzacją przed
nieupoważnionym dostępem.
Aktualizacja oryginalnego FW jest całkowicie bezpieczna. System w pełni sprawdza integralność
pliku aktualizacji i integralność danych po załadowaniu ich do jednostki. Jeśli podczas aktualizacji
wystąpi zanik zasilania, to można ponownie załadować FW w dowolnym czasie po przywróceniu
zasilania. Jeżeli to możliwe, należy ładować FW przez USB lub TYLKO z sieci lokalnej (gdy pojawi się
błąd podczas ładowania aktualizacji, to sterownik pamięta konfigurację sieci tylko przez około 2
minuty). Zabrania się zmiany załadowanego pliku aktualizacji w jakikolwiek sposób. W przeciwnym
razie, pomimo sprawdzenia integralności, produkt może zostać uszkodzony a gwarancja zostanie
unieważniona!


“Buy optional functions” [zakup funkcji opcjonalnych] – wyświetla dialog o tej samej nazwie, w którym
można zakupić opcjonalne rozszerzenia SW i aktywować je w sterowniku. Więcej szczegółów jest
w rozdziale Zakup Funkcji Opcjonalnych.



“Finish” [koniec] – zamyka program.

OKNO ZAKUPU FUNKCJI OPCJONALNYCH
W tym oknie można kupić i aktywować rozszerzenia SW.


“Optional functions” [funkcje opcjonalne] – pokazuje dostępne rozszerzenia SW łącznie z cenami. Jeśli
ceny nie są pokazane, to sterownik nie ma dostępu do Internetu lub niedostępna jest strona sieciowa
producenta. W takim wypadku nie można kontynuować zakupu ani aktywacji funkcji opcjonalnych.



“Log in to your user account” [zaloguj się na swoje konto użytkownika] – stosowane do logowania
w profilu użytkownika utworzonym przez klienta na stronie sieciowej producenta.



“Order” [zamów] – wciśnięcie tego przycisku powoduje utworzenie zamówienia rozszerzeń SW
wybranych na stronie sieciowej producenta.



“Activate” [aktywuj] – po opłaceniu zamówienia można zakupione rozszerzenia SW aktywować
w sterowniku.

Pełna procedura zamawiania i aktywacji:
Uwaga: konieczne jest przeprowadzenie tej procedury na jednym PC (laptopie) i w tym samym programie
HC downloader. Ograniczenia komunikacji protokółu HTTP lub inne ograniczenia użytkownika zapobiegające
połączeniu programu z Internetem lub przechowaniu wartości tymczasowych na twardym dysku nie mogą być
aktywne w komputerze. Jeżeli masz jakieś problemy, skontaktuj się z ekspertem IT. Wszelkie zakupione funkcje
opcjonalne są zależne od numeru seryjnego sterownika HC i są aktywowane w bezpośrednio w sterowniku po
zakupie.
1.
2.
3.

4.

5.

Podłącz na chwilę PC do sterownika HC, aby mógł zostać ustalony numer seryjny tego sterownika.
Następnie połącz komputer z Internetem.
Wprowadź dane dostępowe do swojego profilu użytkownika na stronie sieciowej producenta (jeżeli
nie masz profilu użytkownika, to utwórz go na stronie sieciowej producenta), zaznacz żądane funkcje
opcjonalne i wciśnij przycisk “Order” [zamów].
Jeżeli wszystko wykonano poprawnie, to na stronie sieciowej producenta utworzone zostanie
zamówienie; potwierdź je na stronie sieciowej producenta i opłać fakturę zaliczkową po jej
otrzymaniu.
Czekaj, aż otrzymasz wyciąg bankowy (fakturę, dokument podatkowy). W zależności od wybranej
metody płatności może to potrwać nawet parę dni.
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Następnie połącz się ponownie z Internetem, wprowadź dane dostępowe do swojego profilu
użytkownika na stronie sieciowej producenta i wciśnij przycisk “Activate” [aktywuj]. Do aktywacji musi
być zastosowany ten sam profil, który był użyty do zakupu opcjonalnych funkcji.
Gdy wszystko się zgadza, podłącz sterownik HC. Aktualizacja funkcji opcjonalnych odbędzie się
automatycznie. Jeżeli z aktywacją jest jakiś problem i opcjonalne funkcje nie są dostępne, można
powtórzyć aktywację (punkty 6 i 7) w dowolnym czasie albo można się skontaktować z serwisem
wsparcia technicznego u producenta.

OKNO KONFIGURACJI STEROWNIKA INTERFEJSU USB
W tym oknie można skonfigurować opcje dotyczące połączenia ze sterownikiem HC przez interfejs USB.
Konfiguracja portu:


“Choose a device” [wybierz urządzenie] – jeśli sterownik USB jest prawidłowo zainstalowany, to
pokazywane jest aktywne urządzenia, np. FTDI USB1 (FT232R USB UART, SN:…). Jeśli do tego
komputera podłączone są liczne urządzenia korzystające z interfejsu FTDI USB, to wybierz właściwe
urządzenie.



Pozostałe pozycje są wykorzystane do ustawienia parametrów komunikacji. Obowiązują wartości: Data
bits=8, Stop bits=1, Speed=38400 Bd, Parity: none [bity danych=8, bity stop=1, prędkość= 38400 Bd,
parzystość: brak].

Limity czasu:


“Default read timeout” [domyślny limit czasu odczytu] – całkowity limit czasu na odebranie
odpowiedzi ze sterownika. Zmień (zwiększ) tę wartość tylko wtedy, gdy doświadczasz problemów
komunikacyjnych.



“Default inter-byte timeout” [domyślny limit czasu międzybajtowego] – limit czasu na odebranie
pojedynczych bajtów ze sterownika. Zmień tę wartość tylko wtedy, gdy doświadczasz problemów
komunikacyjnych.

Przyciski:


“Default” [domyślne] – ustawia domyślne parametry komunikacji.



“OK”, “Cancel” [anuluj] – standardowe potwierdzenie lub anulowanie dialogu.

OKNO KONFIGURACJI STEROWNIKA INTERFEJSU LAN/UDP
W tym oknie można skonfigurować opcje dotyczące połączenia ze sterownikiem HC za pomocą protokółu UDP
przez Ethernet.
Ustawienia protokółu UDP:


“IP address (IPv4)” [adres IP (IPv4)] – adres IP używany przez program w celu dostępu do sterownika
HC; można wprowadzić adres sterownika HC w lokalnej sieci NAT, gdy jest on odpowiednio ustawiony
w routerze, a można wprowadzić adres internetowy sterownika. Jeśli chcesz zmienić ten adres IP,
musisz najpierw zmienić ustawienie adresu IP bezpośrednio w sterowniku – patrz zakładka “Settings”
[ustawienia].



“UDP port” [port UDP] – port UDP używany przez program w celu dostępu do sterownika HC.

Uwaga: gdy masz problemy z ustanowieniem komunikacji LAN/UDP, połącz przez USB i znajdź aktualne
ustawienia LAN. Jeżeli aplikacja nie jest załadowana do sterownika i aktywny jest tylko tryb startu systemu,
to domyślny adres jest inny, równy 192.168.2.200.
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Limity czasu:


“Default read timeout” [domyślny limit czasu odczytu] – całkowity limit czasu na odebranie
odpowiedzi ze sterownika. Zmień (zwiększ) tę wartość tylko wtedy, gdy doświadczasz problemów
komunikacyjnych.



“Timeout after reset” [limit czasu po resecie] – w przypadku połączenia przez LAN „ponowne
ustanowienie” komunikacji po resecie sterownika HC zajmuje więcej czasu, niż przy połączeniu przez
USB. Zmień (zwiększ) tę wartość tylko wtedy, gdy doświadczasz problemów komunikacyjnych po
resecie sterownika (typowo po załadowaniu nowego FW do sterownika).
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Poniższa tabela wskazuje najczęstsze przyczyny problemów i ich rozwiązania:
Opis problemu

Możliwe przyczyny

Rozwiązanie

Sterownik został zainstalowany
zgodnie z instrukcją, lecz po
załączeniu wyłącznika żaden
LED nie świeci ani nie migota.

Wyłącznik jest załączony,
lecz brak napięcia
zasilającego.

Sprawdź lub zmierz, czy napięcie zasilania
jest rzeczywiście podłączone do zacisków L
oraz N.

Awaria sterownika.

Wymienić sterownik.

Sterownik został zainstalowany
zgodnie z instrukcją, lecz po
załączeniu wyłącznika zielony
LED szybko migota, sterownik
nie działa a interfejsu
sieciowego nie można
załadować.

Sterownik jest włączony
w trybie startu systemu
bez żadnej aplikacji FW.

Użyj programu HC downloader do
zainstalowania ostatniej wersji aplikacji FW
lub wersji preferowanej. W tym wypadku
musisz aplikację zainstalować przez
interfejs USB, który nie jest zablokowany
przez autoryzację dostępu do sterownika.

Sterownik nie komunikuje się
z komputerem.

Sterownik nie jest zasilany.

Sprawdź, czy zielony LED PWR świeci i czy
sterownik jest zasilany.

Komputer nie jest
prawidłowo połączony
ze sterownikiem.

Sprawdź połączenie kablem USB/sieciowym,
spróbuj użyć innego kabla sieciowego lub
wypróbuj istniejący kabel na innym
urządzeniu (np. na drukarce).
W przypadku połączenia z siecią może to
być problem z routerem lub innym
komponentem sieci. Spróbuj zrestartować
urządzenie lub podłączyć kabel sieciowy do
innego portu. Urządzenie może być także
źle skonfigurowane, to samo dotyczy
konfiguracji sieci lokalnej. W razie jakiegoś
problemu, skontaktuj się z ekspertem
komputerowym lub sieciowym.

Komputer nie wykrywa
podłączonego sterownika.

Sprawdź połączenie kablem USB/sieciowym.
Gdy urządzenie USB jest zarejestrowane,
żółty LED COM musi szybko migotać. Jeśli
kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony,
co najmniej 1 LED na złączu sieciowym
sterownika musi świecić.

Sterownik interfejsu USB
nie został poprawnie
zainstalowany
w komputerze.

Sprawdź, czy sterownik interfejsu USB jest
poprawnie zainstalowany i czy menedżer
urządzeń PC wykrywa go jako konwerter
szeregowy USB.

Sterownik interfejsu USB
nie został poprawnie
skonfigurowany.

Użyj okna konfiguracji sterownika interfejsu
USB w programie HC downloader do
ustawienia wszystkich parametrów na
wartości domyślne.

Sterownik interfejsu
LAN/UDP nie jest ustawiony
poprawnie.

Użyj okna konfiguracji sterownika interfejsu
LAN/UDP w programie HC downloader do
sprawdzenia poprawności adresu IP i portu
UDP. Połącz PC ze sterownikiem przez
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program HC downloader za pomocą USB
w celu określenia aktualnej konfiguracji sieci
w sterowniku HC. Adresy IP i porty UDP
muszą mieć tę samą konfigurację.

Brak sygnału niskiej taryfy

Cyfrowe wejście sygnału
temperatury nie działa

Analogowy czujnik temperatury
nie działa

Przeciążony Ethernet

Sieć lokalna lub łącze internetowe są
czasowo nieczynne lub niedostępne
(przeciążone innymi transferami itd.).
Spróbuj ponownie później lub zapytaj
eksperta komputerowego lub sieciowego
o optymalizację połączenia i poradę
techniczną.

Awaria sterownika.

Wymienić sterownik.

Sygnał niskiej taryfy nie jest
podłączony.

Podłącz sygnał niskiej taryfy do wejścia
cyfrowego i skonfiguruj funkcję niskiej
taryfy według instrukcji rozdziału Niska
Taryfa. Sygnał musi być podłączony
do wejścia cyfrowego przez przekaźnik
pomocniczy zgodnie z tymi instrukcjami.

Sygnał niskiej taryfy jest
nieaktywny.

Poczekaj aż sygnał stanie się aktywny
ręcznie włączając przekaźnik pomocniczy
(niektóre typy przekaźników mają taką
opcję).

Awaria sterownika

Wymienić sterownik.

Sensor nie jest prawidłowo
podłączony.

Sprawdź połączenia sensora (zasilanie
i połączenie z magistralą danych, popraw
podłączenie ekranu).

Ten sensor nie jest
obsługiwany.

Ten sensor stosuje inny protokół
komunikacji lub nie jest to czujnik cyfrowy.

Temperatura nie jest
poprawnie mierzona.

Sprawdź, czy zasilanie sensora mieści się
w granicach tolerancji.

Awaria sensora lub
sterownika

Wymienić sensor lub sterownik.

Czujnik nie jest prawidłowo
podłączony.

Sprawdź połączenia czujnika (zasilanie
i połączenie z magistralą danych, popraw
podłączenie ekranu).

Ten czujnik nie jest
obsługiwany.

Ten czujnik nie jest obsługiwanym
analogowym czujnikiem temperatury.

Temperatura nie jest
poprawnie mierzona.

Ten czujnik nie jest obsługiwanym
analogowym czujnikiem temperatury lub
połączenie jest nieprawidłowe.
Sprawdź połączenia czujnika. Przyczyną
może być przebicie wysokiego napięcia do
kabla łączącego. Dokładność analogowych
czujników temperatury zależy od
impedancji zasilania.

Awaria czujnika lub
sterownika

Wymienić czujnik lub sterownik.
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Wejście cyfrowe nie działa

Przycisk TEST nie może załączyć
jakiegoś przyłączonego
urządzenia

Wyjścia nie załączają tak,
jak powinny

Zewnętrzne wyjścia
nie załączają podłączonych
przekaźników statycznych (SSR)

Nie można załadować aplikacji
FW pomimo wielokrotnego
powtarzania prób

www.solarcontrols.cz

Sygnał z wyjścia nie jest
obsługiwanym sygnałem
impulsowym.

Używaj tylko wyjściowych zestyków
bezpotencjałowych (wyjść przekaźników lub
transoptorów z otwartym kolektorem).

Wyjście z otwartym
kolektorem jest podłączone
odwrotnie.

Zamień zaciski na wyjściu urządzenia.

Awaria sterownika

Wymienić sterownik.

Urządzenie nie jest
przyłączone albo jest
przyłączone niepoprawnie.

Sprawdź połączenie danego urządzenia
i włącz odnośny wyłącznik lub rozłącznik
bezpiecznikowy.

Urządzenie jest przyłączone
poprawnie lecz nie może
być załączone.

Sprawdź, czy urządzenie nie posiada , na
przykład, wbudowanego zabezpieczenia
termicznego.

LED na wyjściu nie świeci lub
inna wad sterownika.

Wymienić sterownik.

Wyjście nie jest
aktywowane

Aktywuj wyjście w odnośnym bloku
sterującym.

Blok sterujący nie jest
aktywowany

Aktywuj blok sterujący i poczekaj na
spełnienie warunków do aktywacji wyjścia.

Niepoprawnie
skonfigurowany blok
sterujący

Sprawdź konfigurację bloku sterującego.

Niepoprawne podłączenie
przekaźnika

Sprawdź, czy połączenie jest poprawne
i sprawdź biegunowość zacisków, która
zawsze musi być przestrzegana.

Niekompatybilny przekaźnik

Zawsze stosuj przekaźnik z załączaniem
w zerze i który jest sterowany niskim
napięciem prądu stałego >4VDC.

Awaria sterownika

Wymienić sterownik.

Niepoprawny bądź
uszkodzony plik *.scf

Ładuj tylko oryginalny FW do sterownika
Heating Control.

Błędy komunikacji

Upewnij się, że nie ma problemów
w połączeniu PC ze sterownikiem lub
w samym komputerze (wirusy itd.)

Awaria sterownika

Wymienić sterownik.

Migota czerwony LED

Wykryty został stan błędu

Postępuj wg instrukcji w rozdziale Stany
Wskaźników LED.

Statystyki nie odpowiadają
rzeczywistości

To nie jest błąd

Dane służą tylko jako wartości
porównawcze i bazują na wartościach
mierzonych.

Statystyki zostały nagle
wyczyszczone

To nie jest błąd

Zmianie uległa data w sterowniku albo miał
miejsce zanik zasilania podczas zapisywania
historii do pamięci EEPROM.

Ogrzewanie domu jest
niewystarczające

Pompa ciepła nie ma
potrzebnej mocy

Zleć serwisowi chłodniczemu sprawdzenie
działania pompy ciepła i ilości chłodziwa
w obwodzie. Ewentualnie ustaw inne
warunki dla biwalentnego źródła ciepła,
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zmień parametry „maks. temperatura
zewnętrzna do działania biwalentów” oraz
„opóźnienie załączenia biwalentu 1-go
stopnia”.
Biwalentne źródło ciepła nie
ma potrzebnej mocy

W przypadku biwalentu elektrycznego
przełącz go na 2-gi stopień albo wymień
wsad grzejny na inny, o większej mocy
znamionowej.

Niska moc pompy
obiegowej w obwodzie
ogrzewania

Zwiększ moc pompy obiegowej ustawiając
większe ciśnienie różnicowe. Pompa musi
zdolna do transportu wymaganej ilości
ciepła do wszystkich pomieszczeń. Jednakże
nie ustaw ciśnienia różnicowego zbyt
wysokiego. To mogłoby niepotrzebnie
zwiększyć pobór mocy elektrycznej przez
pompę, a zbyt duży przepływ mógłby także
spowodować niepożądaną destratyfikację
wody grzewczej w zasobniku ciepła.

Zbyt niska wartość zadana
temperatury regulowanej

Jeśli do ogrzewania stosujesz pompę ciepła,
uruchom funkcję „zezwolenie na czasowy
wzrost temperatury regulowanej”.

Nieodpowiednie ustawienie
krzywej ekwitermalnej lub
wartości zadanej stałej
temperatury wody
grzewczej

Jeśli do ogrzewania stosujesz pompę ciepła,
zwiększ zadaną temperaturę wody
grzewczej w ustawieniu krzywej
ekwitermalnej dla danej temperatury
zewnętrznej lub ustawienie temperatury
stałej.

Moc pompy ciepła
ciągle się zmienia

To nie jest błąd

Fluktuacje żądanej mocy są normalne przy
regulacji ciągłej, a mogą one być związane,
na przykład, z cyklicznym odmrażaniem
temperatury zewnętrznej lub z innymi
źródłami wahań temperatury regulowanej
w zasobniku ciepła. Zmiany żądanej mocy są
konieczne w trakcie regulacji i nie wpływają
na żywotność pompy ciepła.

Bojler na paliwo stałe
przegrzewa się

Niewłaściwe umiejscowienie
czujnika temperatury
wyjściowej

Umieść czujnik temperatury wyjściowej jak
najbliżej bojlera, aby mógł on na czas
reagować na grzanie bojlera.

Niedostateczna moc pompy
obiegowej

Wymień pompę obiegową na inną, o
dostatecznej mocy.

Niewłaściwa wartość
składowej P

Jeśli pompa obiegowa bojlera ma regulację
ciągłą (sygnałem PWM), to zwiększ
składową stałą, co spowoduje wzrost mocy
pompy.

Instrukcja instalowania i strojenia urządzenia

Strona 54 z 58

Heating control - uživatelská příručka

www.solarcontrols.cz

KONSERWACJA I NAPRAWY URZĄDZENIA
Sterownik HC został zaprojektowany jako urządzenie bezobsługowe, przy założeniu poprawnej konfiguracji
i instalacji zgodnej z niniejszym podręcznikiem. Zaleca się regularne, okresowe sprawdzanie działania całego
układu (co najmniej raz w miesiącu), a szczególnie sprawdzenie funkcjonalności łączeniowej poszczególnych
urządzeń w całym układzie ogrzewania.
W razie wykrycia usterki, której nie można naprawić postępując zgodnie z rozdziałem Rozwiązywanie
Problemów, proszę kontaktować się z naszym serwisem (dotyczy zarówno napraw gwarancyjnych, jak i
pogwarancyjnych). Adres do wysyłki towarów znajduje się na naszej stronie sieciowej www.solarcontrols.cz ,
lub można skontaktować się emailem na adres servis@solarcontrols.cz .
Naprawimy urządzenie lub wymienimy je na nowe w najkrótszym możliwym czasie (zwykle 10 dni roboczych).
W przypadku naprawy pogwarancyjnej lub usterki nieobjętej gwarancją, oferujemy specjalne warunki cenowe
na naprawy urządzeń.
Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia! Robiąc to, narażasz się na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym, a gwarancję utracisz w całym jej zakresie!
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DANE TECHNICZNE

Parametr

Wartość, uwagi

Parametry podstawowe
Napięcie zasilania

230V, 50Hz

Pobór mocy – tryb czuwania

<3VA

Pobór mocy – 1 wyjście triakowe

około 1W/A

Pobór mocy – 1 wyjście przekaźnikowe

0.4W

Pobór mocy – wszystkie wyjścia włączone i obciążone
maksymalnymi prądami

7W

Parametry wejść i wyjść
Wejście L
Wejścia T1-8:

230V, 50Hz
Magistrala danych sensorów kompatybilnych z serią
DS1820. Sensory przyłącza się do zacisków GND
(masa), +5V (zasilanie) i T1-8 (dane).
Niedokładność pomiaru temperatury jest podana
w dokumentacji sensora, najczęściej ±0.5 °C.

Wejścia T9, T10, T11

0 do 5 V DC, z galwaniczną izolacją od sieci. Wejścia
do przyłączenia czujników analogowych typu NTC
o rezystancji 10 kΩ przy 25°C. Czujniki są zawsze
podłączane względem GND.
Niedokładność pomiaru temperatury ±2 °C, pogarsza
się przy długich przewodach.

Wejścia I1, I2, I3

0 lub 5 V DC, z galwaniczną izolacją od sieci. Mogą być
włączane zwykłymi przekaźnikami lub wyjściami
z otwartym kolektorem, zawsze względem GND.

Wyjścia triakowe Tr1, Tr2

230 V, 50 Hz, max. 1 A, 230 W.
Ochrona: polecany jest bezpiecznik do ochrony
półprzewodników (np. PV510 6A gR z rozłącznikiem
bezpiecznikowym OPV10 firmy OEZ).

Wyjścia przekaźnikowe Re1, Re2

230 V, 50 Hz, maks. 10 A, 2300 W (obciążenia
mające cos (Φ) ≠ 1 zaleca się przyłączać przez
niezależny stycznik).
Ochrona: standardowy wyłącznik typu B.

Wyjścia zewnętrzne Ext1, Ext2

0 lub 5 V DC, z galwaniczną izolacją od sieci.
Parametry szybkiego PWM: częstotliwość nośna
200 Hz. Współczynnik wypełnienia 0-100%, w krokach
co 1%. Ochrona wg instrukcji obsługi przyłączonego
urządzenia.
Wymagane parametry zewnętrznych SSR: załączanie
w zerze i sterowanie napięciem prądu stałego >4VDC.
Ochrona wg instrukcji obsługi przekaźnika SSR.

Złącze USB

USB 1.1/ USB 2.0, izolacja galwaniczna od sieci
i dodatkowa izolacja optyczna.
10/100 Mbit/s, izolacja galwaniczna od sieci
i dodatkowa izolacja optyczna zgodna z IEEE 802.3.

Złącze LAN
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Pozostałe parametry
Maksymalna długość magistrali danych z sensorów
T1-8

50 m

Maks. długość przewodów sterowania urządzeniami
zewnętrznymi lub SSR przez wyjścia Ext1 lub Ext2

10 m

Pozycja robocza

Dowolna

Montaż

Szyna DIN 35mm lub 2 śruby z łbem okrągłym lub
stożkowym płaskim o średnicy do 6 mm.

Kategoria przepięciowa

III

Wytrzymałość elektryczna

Min. 4 kV / 1 (zasilanie (L, N) – wyjście, wyjście –
wyjście, zasilanie – wejście sygnału temperatury,
wejście cyfrowe, wyjście zewn., itd. (GND,T18,T9,T10,T11,I1,I2,I3,+5V,Ext1,Ext2)

Stopień zanieczyszczenia

2

Zakres temperatur pracy

-20°C do +60°C

Temperatura składowania

-40°C do +80°C

Wyłącznik

B6A

Stopień ochrony

IP 20

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

106x110x64mm (6M)

Waga sterownika

350g

Bateria podtrzymania czasu rzeczywistego

CR2032 litowa, przeciętna żywotność > 6 lat

Okres gwarancji

24 miesiące

UTYLIZACJA
Po zakończeniu użytkowania niniejszy wyrób może zostać rozmontowany i zutylizowany lub złożony na
bezpiecznym składowisku odpadów. Należy przy tym przestrzegać przepisów prawnych dotyczących
obchodzenia się z odpadami elektronicznymi obowiązujących w danym kraju.
Nie wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi!

Instrukcja instalowania i strojenia urządzenia

Strona 57 z 58

Heating control - uživatelská příručka

www.solarcontrols.cz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Poniżej przedstawiono kopię deklaracji zgodności niniejszego wyrobu z dyrektywami i normami
obowiązującymi w Unii Europejskiej, które są wymienione w tej deklaracji.

Company:
SOLAR controls s.r.o. (manufacturer name), Company Reg. No.: 29109795
Brojova 25, Plzeň, 32600, Czech Republic (registered office of the manufacturer)
hereby declares at its full responsibility that the product:
Heating Control (product name)
HC 01/06/14 (type/model)
for control of multi-source heating (function)
is safe under the conditions of the standard and intended use as specified in the instructions for use and that
measures have been taken which ensure the conformity of all products launched on the market with technical
documentation, with the basic regulations of the applicable government decrees and with the requirements of
the technical regulations provided in the following paragraph.
The stated product conforms to the production documentation and parameters specified in it, furthermore it
conforms to Czech and European directives and technical standards which were used in assessing the
conformity:
Directives:
 LVD Directive 2006/95 EC
 EMC Directive 2004/108 EC
Standards:
 EN 61010-1:2010
 EN 61000-4-2:2009
 EN 61000-4-4:2012
 EN 61000-4-5:2006
 EN 61000-4-11:2004
 EN 61000-6-3:2007
The assessment of the product conformity was carried out pursuant to Act No.: 22/1997 Sb., on technical
requirements on products, as subsequently amended, and pursuant to Government Decree No.: 17/2003 Coll.,
which stipulates technical requirements on electrical low-voltage equipment and Government Decree No.:
616/2006 Coll., which stipulates technical requirements on products from the point of view of their
electromagnetic compatibility.
Year of affixing the CE marking: 2014
Place and date of issue of the declaration:
Plzeň, 1 November 2014
Ing. Tomáš Krýsl, Executive Director of the Company
------------------------------------------------(name, position and signature of the responsible person of the manufacturer)
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