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1. Opis pracy układu 

 

Tab. 1. Funkcje układów central klimatyzacyjnych. 

Funkcja Warunek zadziałania Opis działania 

Start wentylatorów 
- ustaw tryb pracy                                                
Ciągły, Free energy,  
Temperaturowy, KALENDARZ 

- otwarcie przepustnic zewnętrznych 
- załączenie silnika wentylatora nawiewu ( centrale 
nawiewne) lub silników wentylatorów nawiewu i 
wywiewu (centrale nawiewno wywiewne) 

R
e
g
u
la

c
ja

 t
e
m

p
e
ra

tu
ry

 

Opis 
- ustaw tryb pracy                                                
Ciągły, Free energy,  
Temperaturowy,  KALENDARZ 

- porównanie aktualnej temperatury zmierzonej za 
pośrednictwem czujnika wiodącego z wartością zadaną 
ustawioną na sterowniku lub zadajniku oraz 
wysterowanie wymienników ciepła/chłodu 
- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury 
powietrza nawiewanego 

G
rz

a
n
ie

 

Nagrzewnica 
wodna 

- temperatura z głównego 
czujnika regulacji znajduje się 
poniżej temperatury zadanej 

- zwiększenie przepływu czynnika (woda lub roztwór 
glikolu) przez nagrzewnicę wodną 
- uaktywnienie funkcji przeciwzamrożeniowej układu 
przy zbyt niskiej temperaturze za nagrzewnicą 
(termostat) 

Komora recyrkulacyjna 

- ustaw tryb pracy                                                
Ciągły, Free energy,  
Temperaturowy,  KALENDARZ                      
- praca w sekwencji grzania 

- płynna regulacja otwarcia przepustnic powietrza za 
pomocą siłowników 
- stopień zmieszania powietrza wywiewanego z 
pomieszczenia z nawiewanym powietrzem zewnętrznym 
zależy od różnicy temperatury zmierzonej przez czujnik 
temperatury wiodącej i temperatury zadanej 
- regulacja stopnia zmieszania powietrza występuje 
przed lub po regulacji urządzeń chłodniczych i 
grzewczych w zależności od ustawienia priorytetu dla 
komory mieszania lub nagrzewnicy/chłodnicy 
- możliwość aktywacji funkcji dogrzewania: w przypadku 
gdy temperatura wiodąca znajdzie się poniżej 
temperatury zadanej układ przechodzi w sekwencję 
grzania, centrale z recyrkulacją pracować będą z 
minimalną ilością powietrza świeżego (ust. Fabryczne 
min 30% otwarcia przepustnicy powietrza zew.) a 
następnie regulator zacznie regulować temperaturę za 
pomocą nagrzewnicy 
- blokowanie komory mieszania w sekwencji chłodzenia 

 
Funkcja szybkiego grzania komorą mieszania, ma na celu szybkie dogrzanie temperatury widzącej do zadanej dla 

szybkiego grzania. Jeżeli temperatura wiodąca spadnie poniżej zadanej dla szybkiego grzania o histerezę następuje 

otwarcie komory mieszania na maksymalną wartość aby wykorzystać powietrze recyrkulacyjne do ogrzania powietrza 

jak najszybciej. po osiągnieciu temperatury powrót do pracy normalnej. 

 

Układ współpracuje ze stykiem detektora. W przypadku otrzymania sygnału z detektora układ przechodzi na 3 bieg , 

pracuje na 100% świeżego powietrza oraz na 100% nagrzewnicy. 

 

Układ w trybie Temperaturowy załączenie układu zmienia wydajność wentylatora w zależności od odchyłki 

temperatury wiodącej od zadanej. 

W celu oszczędności energii układ Automatyki pozwala na pracę w trybie Temperaturowy, tryb ten wybierany jest za 

pomocą nastawy „Tryb pracy” w menu głównym sterownika lub w kalendarzu. W zależności od zapotrzebowania 

możliwe jest nastawienie trybu Temperaturowy tylko dla grzania, chłodzenia lub dla grzania i chłodzenia.  

 

Poniżej opisano rekcję systemu podczas przełączenia z trybu pracy w tryb Temperaturowy (grzanie). 

 

System I – układ zatrzymany, 
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System II – układ załączony do pracy, następuje uruchomienie wentylatorów oraz wymienników ciepła/chłodu, 

dokonuje się regulacja temperatury wiodącej centrali (w tym przypadku Tsup – nawiew) do zadanej temperatury 

22°C, 

 

System III – układ zatrzymany, temperatura powietrza nawiewanego oraz pomieszczenia zmniejsza się, 

 

System IV – układ załączony do pracy z powodu  osiągnięcia warunków załączenia, czyli spadek temperatury 

wiodącej trybu Temperaturowy (w tym przypadku Troom – pomieszczenie) o wartość histerezy załączenia 4°C, od 

wartości zadanej Tset, regulacja temperatury centrali wentylacyjnej następuje względem czujnika wiodącego (w tym 

przypadku Tsup – nawiew),  

Wydajność wentylatora zależna od odchyłki temperatury wiodącej trybu Temperaturowy od Tset, 

 

System V – układ zatrzymany z powodu osiągnięcia zadanej temperatury trybu Temperaturowy (Troom = Tset). 
 
UWAGA: 
Dla prawidłowej pracy układu w trybie Temperaturowy, zaleca się zastosowanie dodatkowego, pomieszczeniowego 
czujnika temperatury (podłączonego do wejścia PT4) umieszczonego w pomieszczeniu reprezentatywnym. Do tego celu 
można również wykorzystać panel HMI.   
 
 

 

 

2. Okablowanie 

 

Elementy Automatyki należy podłączyć zgodnie ze schematem aplikacji oraz poniższymi wytycznymi: 

 

• przewody sterownicze typu LIYY, LIYCY (nie stosować przewodów typu skrętka jako 

sterownicze) i zasilające typu YLY oraz komunikacyjne typu PROFIBUS DP typ BUS O2YS(St)CY 

1×2×0,64/2,6 mm powinny być podłączone zgodnie ze schematem elektrycznym stosownie do 

wybranej aplikacji, 

• przekroje przewodów zostały dobrane dla ułożenia w korytku kablowym metalowym na 

odległość do 100m, 

• do komunikacji zadajnika, falownika, BMS należy stosować przewody typu skrętka podwójnie 

ekranowana (tzn. każda para skręcona ekranowana i całość ekranowana) typu PROFIBUS DP 

typ BUS O2YS(St)CY 1×2×0,64/2,6 mm, 

• nie dopuszcza się położenia kabli komunikacji razem z kablami sterowniczymi i zasilającymi, dla 

kabli komunikacji należy budować osobne trasy kablowe, 

• falowniki montować nie dalej niż 100 metrów od sterownicy, 
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• zadajnik HMI montować nie dalej niż 100m od sterownicy, 

• nie dopuszcza się stosowania 1 kabla do kilku urządzeń lub funkcji, należy stosować zasadę 1 

kabla do jednego urządzenia lub funkcji, 

• nie dopuszcza się stosowania kabli typu skrętka jako sterownicze do sygnałów on/off 24V, 

230V, 0-10VDC. 

 

 

 

Tab. 2 Dane techniczne przewodów. 

Nr. 

przewodu 
Rysunek Opis Parametry 

(1) 
 

Przewody o żyle miedzianej 

wielodrutowej giętkiej w 

izolacji PCV 

Napięcie znamionowe: 

450/750V Temperatura 

pracy: 

 -40 do 70°C 

(2)  
Przewód wielożyłowy, o żyłach 

miedzianych w  izolacji z PCV  

Napięcie znamionowe: 

450/750V Temperatura 

pracy: 

 -40 do 70°C  

(3) 
 

Przewód komunikacyjny 

(PROFIBUS DP typ BUS 

O2YS(St)CY 1×2×0,64/2,6 

mm) z żyłami miedzianymi, 

ekranowany drutami 

miedzianymi w izolacji z PCV 

Napięcie znamionowe: 

100V 

 Temperatura pracy:  

- 30 do 70°C  

(4) 
 

Przewód wielożyłowy, o żyłach 

miedzianych, ekranowany 

drutami miedzianymi w  

izolacji z PCV  

Napięcie znamionowe: 

450/750V Temperatura 

pracy: 

 -40 do 70°C  

(5) 
 

Przewód zasilający z żyłami 

miedzianymi, ekranowany 

drutami miedzianymi w izolacji 

z PCV  

Napięcie znamionowe: 

450/750V Temperatura 

pracy: 

 -40 do 70°C  

 

Przewody zasilające sterownicę, pompy i silniki wentylatorów należy podłączyć zgodnie ze schematem 

oraz listą kablową. Przekroje przewodów dobrano na obciążalność prądową długotrwałą zgodnie z 

normą EN/PN-IEC 60364-5-523. 

 

 

Tab. 3 Standardowa lista kablowa oraz symbole ze schematów 

Symbol ze 

schematu 

aplikacji 

Opis 
Typ 

przewodu 

Liczba żył x 

przekrój w 

mm2 

S1F Współpraca z centralą p. poż. Wg. projektu PPOŻ 

S1 Zezwolenie na start (stop serwisowy) (2) 2x1 

Y1 

Siłownik zaworu nagrzewnicy wodnej 3pkt. (1) 3x1,5 

Siłownik zaworu nagrzewnicy wodnej  ON-

OFF 
(1) 2x1,5 

M1 
Podłączenie pompy obiegowej nagrzewnicy 

wodnej 
(1) 3x1,5 

FM1 
Zabezpieczenie pompy obiegowej 

nagrzewnicy wodnej 
- - 

EM1 
Sygnał załączenia pompy obiegowej 

nagrzewnicy wodnej 
(2) 2x1 
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KM1 
Przekaźnik/stycznik pompy obiegowej 

nagrzewnicy wodnej 
- - 

S2F 
Termostat przeciw - zamrożeniowy 

nagrzewnicy wodnej po stronie powietrza 
(2) 2x1 

Y2 Siłownik zaworu chłodnicy wodnej (4) 3x1 

Y3 Siłownik przepustnicy recyrkulacji (4) 3x1 

Y4 Siłownik wymiennika krzyżowego (4) 3x1 

Y7 
Siłownik zaworu glikolu w glikolowych 

układach odzysku 
(4) 3x1 

M7 
Podłączenie pompy układu odzysku 

glikolowego 
(1) 3x1,5 

FM7 
Zabezpieczenie układu odzysku 

glikolowego/obrotowego 
- - 

EM7 
Sygnał załączenia pompy odzysku 

glikolowego 
(2) 2x1 

KM7 
Przekaźnik/stycznik pompy odzysku 

glikolowego 
- - 

S5F 
Sygnał alarmowy układ chłodniczy/agregat 

chłodniczy 
(2) 2x1 

Y9 Sygnał 0-10V dla chłodnicy freonowej (4) 3x1 

E1 Sygnał załączenia układu chłodniczego (2) 2x1 

CX1 
Sygnał sterowania I stopnia układu 

chłodniczego styk beznapięciowy NO 
(2) 2x1 

CX2 
Sygnał sterowania II stopnia układu 

chłodniczego styk beznapięciowy NO 
(2) 2x1 

S4F.NE 9,10 Sygnał alarmowy nagrzewnicy elektrycznej (2) 2x1 

Y.NE 3,4 Sygnał 0-10 VDC nagrzewnicy elektrycznej (4) 2x1 

F1M1,2 Zabezpieczenie silnika nawiewu - - 

1U1,2 
Podłączenie zasilania dla przemiennika 

częstotliwości  nawiewu 
(5) Załącznik B 

1M1,2 
Podłączenie zasilania silnika zespołu 

wentylatorowego nawiewu 
(1) Załącznik B 

RS1U1,2 
Sygnał sterujący po łączu RS485 dla 

przemiennika częstotliwości nawiewu 

BUS 

O2YS(St)CY 
1×2×0,64/2,6 

E1U1,2 

Sygnał START/STOP oraz przełączanie 

biegów dla przemiennika częstotliwości  

nawiewu (w przypadku nie używania 

sterowania RS485) 

(2) 4x1 

1UA1,2 
Sygnał potwierdzenia pracy przemiennika 

częstotliwości nawiewu 
(2) 2x1 

F2M1,2 Zabezpieczenie silnika wywiewu - - 

2U1,2 
Podłączenie zasilania dla przemiennika 

częstotliwości  wywiewu 
(5) Załącznik B 

2M1,2 
Podłączenie zasilania silnika zespołu 

wentylatorowego wywiewu 
(1) Załącznik B 

RS2U1,2 
Sygnał sterujący po łączu RS485 dla 

przemiennika częstotliwości wywiewu 

BUS 

O2YS(St)CY 
1×2×0,64/2,6 

E2U1,2 

Sygnał START/STOP oraz przełączanie 

biegów dla przemiennika częstotliwości  

wywiewu (w przypadku nie używania 

sterowania RS485) 

(2) 2x1 

2UA1,2 Sygnał potwierdzenia pracy przemiennika (2) 2x1 
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częstotliwości wywiewu 

9U1 
Zasilanie regulatora obrotów wymiennika 

obrotowego  9U 
(1) Załącznik B 

9UV1 
Sygnał 0-10V dla regulatora obrotów 

wymiennika obrotowego 9U 
(4) 3x1 

9UA1 
Sygnał braku alarmu od regulatora obrotów 

wymiennika obrotowego 9U 
(2) 2x1 

1Y1 
Siłownik przepustnicy powietrza 

nawiewanego 

(2) lub (4) 

gdy 0-10V 
3x1 

2Y1 
Siłownik przepustnicy powietrza 

wywiewanego 

(2) lub (4) 

gdy 0-10V 
3x1 

B1 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego (4) 2x1 

B2 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego (4) 2x1 

B3 Czujnik temperatury zewnętrznej (4) 2x1 

B4 

Czujnik temperatury powietrza wywiewanego 

za układem odzysku (w układach z 

odzyskiem glikolowym jest to czujnik 

przylgowy) 

(4) 2x1 

B5 Opcjonalny czujnik temperatury wiodącej (4) 2x1 

B8 
Czujnik temperatury wody powrotnej 

nagrzewnicy (opcja) 
(4) 2x1 

B13 Czujnik CO2 wywiewu (opcja) (4) 3x1 

1S1F 
Presostat różnicowy wentylatora nawiewu 

(opcja) 
(2) 2x1 

2S1F 
Presostat różnicowy wentylatora wywiewu 

(opcja) 
(2) 2x1 

1S1H 
Presostat różnicowy filtra wstępnego 

nawiewu 
(2) 2x1 

1S2H Presostat różnicowy filtra wtórnego nawiewu (2) 2x1 

2S1H 
Presostat różnicowy filtra wstępnego 

wywiewu 
(2) 2x1 

E5 
Potwierdzenie pracy – styk beznapięciowy 

NO 
(2) 2x1 

E4 
Zbiorczy sygnał alarmowy – styk 

beznapięciowy NO 
(2) 2x1 

N1  Sterownik - - 

N2 Zadajnik HMI Tiny (4) 7x1 

N3 

Zadajnik HMI Advance - komunikacja 

(maksymalnie 100m) 

BUS 

O2YS(St)CY 
1×2×0,64/2,6 

Zadajnik HMI Advance - 

zasilanie(maksymalnie 100m) 
(2) 2x1 

LNG Sygnał z detektora (2) 2x1 

E2M1 Start wentylatora wyciągowego (2) 2x1 

AOU3 Wysterowanie wentylatora wyciągowego EC (4) 2x1 

1UV1 
Sygnał sterujący 0-10 V wentylatora 

nawiewnego EC 
(3) 2x1 
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3. Opis elementów zadajnika HMI oraz sterownika 
 

HMI Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikony menu głównego: 

 

 

 
Nastawa trybu pracy: „Czuwanie”, „Ciągły”, 

„Temperatura”, „Free energy”. „Kalendarz” 

 Nastawa temperatury zadanej 

 Odczyt temperatury z czujnika wiodącego 

 

Główny regulator temperatury – grzanie 

(położenie zaworu 3pkt. w jakim powinien się 

znajdować) 

 Alarm zbiorczy aktywny 

 Wysterowanie wentylatora 1,2,  

 Praca wentylatora wyciągowego 

 Detektor aktywny 

 

Po naciśnięciu klawisza „OK” (około 1 sekundy) wyświetlacz przechodzi do menu tekstowego obsługi 

układu Automatyki. 

 

 

Pojedyncze przyciśnięcie klawisza „OK” powoduje możliwość edycji parametrów „Tryb pracy”, „Nastawa 

temperatury” oraz zatwierdzanie nowej nastawy 

 

 

Po dłuższym jednoczesnym przytrzymaniu klawiszów „ ” oraz „ ” (około 3 sekundy) wyświetlacz 

przechodzi do menu ustawień wyświetlania. 

 

 

 

 

 

 

Opis parametrów – menu ustawień wyświetlacza: 

Pierwsze dwa przyciski od lewej = Poruszanie się po 

menu, zmiana parametrów 

 
Przytrzymanie przez 3 sekundy 
powoduje wejście do menu 

tekstowego 
 

Pojedyncze przyciśnięcie powoduje 
możliwość edycji parametrów „Tryb 

pracy”, „Nastawa temperatury” oraz 
zatwierdzanie nowej nastawy 

Przytrzymanie przez 3 
sekundy powoduje wejście 

do menu alarmów 
 

Pojedyncze przyciśnięcie 
powoduje cofnięcie w 

zagłębieniu w menu 
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Minimal brightness – minimalna jasność podświetlenia 

Maximal brightness – maksymalna jasność podświetlenia 

Activity time – czas aktywności, po którym wyświetlacz przygasa 

After activity time – co ma się dziać po czasie aktywności (nic; jeżeli alarm to przechodzi do menu 

alarmów; jeżeli alarm to przechodzi do menu alarmów, a w przeciwnym wypadku przechodzi do 

pierwszej karty menu głównego) 

T sensor offset – możliwość dokonania korekty pomiaru czujnika temperatury w zadajniku HMI 

Menu skin – możliwość dokonania wyboru „skórki” zadajnika HMI 

Communication settings – menu ustawień komunikacji zadajnika HMI oraz ustawień złącza RS485 

Master sterownika ELP 

 

Wyjście z menu następuje po naciśnięciu klawisza C. 

 

 

 

Zadajnik HMI Advance można podłączyć do wejścia HMI CON (znajdującego się w 

ściance górnej sterownika w okolicy złącza USB) lub do złącza RS485 Master (jeśli nie jest 
wykorzystywane do przesyłania informacji z systemem zarządzania BMS). Istnieje możliwość 
jednoczesnego podłączenia dwóch zadajników do złącza HMI CON oraz RS485 Master – w 

tym przypadku nie możemy połączyć sterownika z BMS obiektu. 
 

Zadajnik HMI Advance posiada zworkę „simple/ext” której rozwarcie powoduje pracę 
zadajnika z częściowo ukrytym menu, funkcja ta nie pozwoli obsłudze obiektu na wejście w 
„menu serwisowe” w którym dokonujemy konfiguracji układu wentylacyjnego.  

 
Menu sterownika jest zawsze widoczne w całości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Złącze USB służy do wgrania aplikacji sterowania, w przypadku gdy aplikacja 

sterownika nie spełnia wymagań klienta skontaktuj się z producentem lub 
dostawcą, istnieje możliwość dostosowania aplikacji do wymagań oraz wgranie jej 

za pomocą dowolnego komputera klasy PC. 
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W sterownik 4-FUN wbudowano transformator o mocy 20VA. 

 

Sterownik 4-FUN wraz z zadajnikiem pobiera 10VA. 

 

W przypadku użycia siłowników do zaworów zasilanych 24VAC pobierających więcej niż 10VA należy 

zastosować osobne źródło zasilania zaworów i połączyć GND osobnego zasilania razem z GND sterownika. 
 

 

 

Transformator 20VA, 

24VAC 

Wyjścia cyfrowe  

PWM1,PWM2 

24VDC, 100mA 

Złącze HMI 

CON: zasilanie i 

komunikacja 

zadajnika 

Bezpiecznik 

transformatora 0,125A 

Bezpieczniki F2…F4 

wyjść 230VAC L1…L4 

3,15A 

Zasilanie 

230VAC 

Wyjścia 

230VAC 

zabezpieczone 

bezpiecznikami 

F2…F4 

Wyjścia 

PK1…PK5 bez 

potencjałowe 

przekaźnikowe 

Maks. 5 (2) A 

Wejścia cyfrowe 

DI1…5, wejścia 

reagują na sygnał 

24V AC/DC 

Wyjścia 

analogowe     

0-10VDC 

Aout1…Aout4 

Wejścia 

czujników 

temperatury 

PT1000 

Złącze RS485-2 

dla urządzeń 

podrzędnych 

(Modbus) 

Złącze RS485-1 

dla urządzeń 

podrzędnych 

(Modbus lub 

BacNet) 

E

T

H 

Karta Ethernet 

(opcja) 
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3.1. Konfiguracja układu – menu serwisowe 

 

Zadajnik HMI Advance posiada zworkę „simple/ext” której rozwarcie powoduje pracę zadajnika 

z częściowo ukrytym menu, funkcja ta nie pozwoli obsłudze obiektu na wejście w „menu serwisowe” w 

którym dokonujemy konfiguracji układu wentylacyjnego.  

 

Dostęp do menu serwisowego chroniony jest hasłem (domyślnie: 1111). 

  

Konfiguracja układu za pomocą menu serwisowego polega na: 

 

1) wejście w menu konfiguracja i ustalenie: 

Alarm A_StopS1 – gdy alarm aktywny wejście cyfrowe DIN12 spełnia funkcję wyłącznika 

serwisowego, gdy alarm A_StopS1 nieaktywny wejście cyfrowe DIN 12 spełnia funkcję zdalnego 

sygnału załączenia układu. 

Czas zmiany Tset – czas zmiany temp. zadanej o 1°C. 

Regulator – możliwość aktywacji jednego z dwóch typów regulacji „1” suma regulatorów 

temperatury: główny, ogr.min., ogr.max, „2” nowy regulator kaskadowy w którym rozruch 

układu następuje wyłącznie z regulatorem temperatury nawiewu przez czas określony w menu 

„Ustawienia/Temperatury/Rampa temperatury zadanej” a po tym czasie (w przypadku gdy 

czujnik wiodący jest inny niż czujnik nawiewu) dołączany jest dodatkowy regulator temperatury 

wiodącej wypracowujący nastawę temperatury zadanej regulatora nawiewu. 

Wyjścia analogowe – możliwość przeskalowania sygnału wyjściowego 0-10VDC na sygnał 2-

10VDC (należy sprawdzić zgodność sygnałów z DTR siłownika przepustnicy, zaworu) 

 

Po konfiguracji układu należy przeprowadzić procedurę uruchomieniową układu. 

 

1) Sprawdzić poprawność podłączeń i reakcję wejść/wyjść na stan czujników, detektorów, 

elementów przełączanych wejściowych i elementów wykonawczych wyjściowych. 

2) Sprawdzić wybór czujnika wiodącego. 

3) Uruchomić układ i sprawdzić proces regulacji temperatury. 

4) Sprawdzić i dobrać odpowiednie nastawy regulatorów temperatury (aby zwolnić reakcję układu 

należy zmniejszyć parametr Kp lub/i zwiększyć parametr Ti) 

5) Wypełnić kartę uruchomieniową układu i kopię karty trwale zamocować przy sterownicy 

(załącznik D) 

 

Menu serwisowe posiada opcje emulacji wejść i forsowanie wyjść. Dla prawidłowej pracy układu 

funkcje emulacji i forsowania muszą być nieaktywne. 
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3.2. Dobór nastaw regulatorów PI 

 

Odpowiednio wykonany dobór nastaw regulatorów PI, praca centrali na wydajności określonej w 

karcie technicznej centrali, odpowiedni dobór elementów centrali (zalecane sterowanie analogowe 

każdego z wymienników ciepła / chłodu), praca układu na obiekcie gdzie nie występują nagłe zmiany 

temperatury z tytułu innych urządzeń generujących dużą ilość ciepła / chłodu pozwalają na uzyskanie 

stabilnej regulacji temperatury wiodącej z dokładnością do ±0,1°C. 

 

W celu sprawdzenia aktualnej dokładności regulacji temperatury można wejść do menu „Menu 

serwisowe/Historia temperatury wiodącej” w którym zapisane jest ostatnie 15 pomiarów z czujnika 

temperatury wiodącej z wybranym okresem zapisu) oraz podana jest „Odchyłka” która stanowi 

maksymalną różnicę aktualnej temperatury zadanej i ostatnich 15 pomiarów z czujnika temperatury 

wiodącej. 

 

W przypadku nie uzyskania zadowalającego efektu procesu regulacji temperatury należy: 

 

- sprawdzić czy układ pracuje na pełnej wydajności (porównać częstotliwość falowników wentylatorów 

z częstotliwością pracy podanej w karcie technicznej centrali lub z danymi otrzymanymi z wyników 

pomiarów wydajności), 

- sprawdzić poprawność działania siłowników i układów sterowania nagrzewnic, chłodnic, układów 

odzysku, 

- sprawdzić poprawność działania przepustnic, 

- sprawdzić poprawność montażu czujników temperatur, 

- sprawdzić dobór nastaw regulatorów PI. 

 

Korzystając z menu „Menu serwisowe/konfiguracja/regulator” sprawdzić aktualnie wybrany typ 

regulatora temperatury (zalecany typ „2”). 

 

 

Regulator typ „1” - suma regulatorów temperatury: główny, ogr.min., ogr.max, 

 

Nazwa w menu: Nastawy fabryczne Nastawy zalecane 

PI grzania 
Kp = 1 Kp = 1 

Ti = 60s Ti = 60s 

PI chłodzenia 
Kp = 1 Kp = 1 

Ti = 60s Ti = 60s 

PI nawiewu (limit Tmin 

naw, Tmax naw) 

Kp = 1 Kp = 1 

Ti = 90s Ti = 45s 

PI zabezpieczenie powrotu 

wody 

Kp = 1 Kp = 1 

Ti = 30s Ti = 30s 

 

PI nawiewu regulatora typ „1” zawsze musi być szybsze od PI grzania i chłodzenia. 

 

Parametry ograniczenia temperatury „Tmin nawiewu”, Tmax nawiewu” muszą być różne o co najmniej 

5°C od temperatury zadanej. 

 

W przypadku braku stabilizacji przy nastawach zalecanych można Ti każdego z regulatora zwiększyć o 

10s (maksymalnie do 120s). 

 

Brak stabilizacji układu przy tak dobranych nastawach może wskazywać na błąd w doborze 

wymienników ciepła/chłodu, ich niewłaściwą pracę, brak wymaganych zgodnie z kartą 

doboru centrali parametrów cieplnych węzła ciepła / chłodu. 

 



 Instrukcja sterownika komory mieszania MC 

 

                                                  14/42                                
                                                                                                                                                   

 

Regulator typ „2” - nowy regulator kaskadowy w którym rozruch układu następuje wyłącznie z 

regulatorem temperatury nawiewu przez czas określony w menu „Ustawienia/Temperatury/Rampa 

temperatury zadanej” a po tym czasie (w przypadku gdy czujnik wiodący jest inny niż czujnik 

nawiewu) dołączany jest dodatkowy regulator temperatury wiodącej wypracowujący nastawę 

temperatury zadanej regulatora nawiewu. 

 

 

Nazwa w menu: 
Nastawy fabryczne 

(zalecane) 

PI grzania 
Kp = 1 

Ti = 60s 

PI chłodzenia 
Kp = 1 

Ti = 60s 

PI nawiewu (limit Tmin 

naw, Tmax naw) 

Kp = 1 

Ti = 90s 

PI zabezpieczenie powrotu 

wody 

Kp = 1 

Ti = 30s 

 

 

PI nawiewu regulatora typ „2” może być szybsze lub wolniejsze od PI grzania i chłodzenia, im 

wolniejsze tym mniejsze oscylacje przy minimalnej i maksymalnej temperaturze nawiewu ale 

wolniejsza reakcja na ograniczenie. 

 

Parametry ograniczenia temperatury „Tmin nawiewu”, Tmax nawiewu” mogą być zbliżone do nastawy 

temperatury zadanej. 

 

W przypadku braku stabilizacji przy nastawach zalecanych można Ti każdego z regulatora zwiększyć o 

10s (maksymalnie do 120s). 

 

Brak stabilizacji układu przy tak dobranych nastawach może wskazywać na błąd w doborze 

wymienników ciepła/chłodu, ich niewłaściwą pracę, brak wymaganych zgodnie z kartą 

doboru centrali parametrów cieplnych węzła ciepła / chłodu. 
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4. Obsługa sterowania 

 

Przed uruchomieniem układu przez użytkownika, sterownica powinna być podłączona i 
sprawdzona przez uprawniony do tego personel. 
 

Uruchomienie układu 

 

Wyłącznik Q1M ustawić w położenie załączony:  

 

„1-ON” ( rozdzielnica tworzywowa )                                   „1” (rozdzielnica metalowa) 

 
 

Uruchomienie pracy układu następuje gdy: 

- jest zwarty sygnał S1 na wejściu DIN12 sterownika 

- jest zwarty sygnał S1F na wejściu DIN1 sterownika 

oraz 

- parametr „Ustaw tryb pracy”  na sterowniku lub zadajniku jest ustawiony na opcję inną niż Stop. 

 

UWAGA: Po zaniku napięcia układ Automatycznie wraca do pracy z ustawieniami z przed 

zaniku napięcia 

 

Zmiana temperatury zadanej jeśli jako zadajnik wybrano „menu” 

 

Na sterowniku w głównym menu parametr „Nastawa temperatury”. 

 

 
 

Obsługę zadajnika HMI Advanced opisano w pkt.5 niniejszej instrukcji. 
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4.1 Alarmy 

Alarmy sygnalizowane są poprzez miganie wyświetlacza i świeceniem czerwonej diody na 

sterowniku lub zadajniku. 

 

Informację o alarmie można odczytać z „Menu Alarmów”. Wejście do menu alarmów odbywa 

się poprzez przytrzymanie klawisza „C” przez około 3 sekundy.  

 

W przypadku wystąpienia alarmu blokującego, do wznowienia pracy układu Automatyki, 

konieczne jest skasowanie alarmu. Aby skasować alarm należy przejść do „Menu Alarmów” i na 

wybranym alarmie przytrzymać dłużej klawisz „OK”. Jeżeli źródło alarmu nadal występuje to alarm się 

utrzyma a przy jego opisie pojawi się symbol „*” co oznacza że alarm został potwierdzony. Jeżeli 

źródło alarmu ustąpiło bądź ustąpi po potwierdzeniu, alarm zostanie skasowany. 

 

Lista alarmów 

ALARMY Typ alarmu Reakcja układu, postępowanie 

Wejścia cyfrowe 

A_AF Zanikający 

Współpraca z centralą PPOŻ 

 

Stan normalny – brak pożaru, na wejściu cyfrowym jest sygnał 

24VAC 

Stan alarmowy – pożar występuje, na wejściu cyfrowym nie ma 

sygnału 24VAC 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ STOP aż do ustąpienia pożaru, 

po ustąpieniu pożaru następuje samoczynny powrót układu do 

stanu pracy z przed alarmu 

Wejście cyfrowe Din1 

A_ThHWair 

A_3xThHWair 

Zanikający 

Blokujący 

Ochrona nagrzewnicy przed zamrożeniem za pomocą 

termostatu przeciwzamrożeniowego 

 

Stan normalny – temperatura za nagrzewnicą jest wyższa niż 

nastawiona na termostacie, na wejściu cyfrowym jest sygnał 

24VAC 

Stan alarmowy – temperatura za nagrzewnicą jest niższa niż 

nastawiona na termostacie, na wejściu cyfrowym nie ma 

sygnału 24VAC  

 

Reakcja na stan alarmowy: układ STOP, nagrzewnica 100% aż 

do wygrzania termostatu, po wygrzaniu termostatu alarm 

należy potwierdzić w menu alarmów, po potwierdzeniu i braku 

niskiej temperatury termostatu układ wraca do pracy, po 3 

krotnym wystąpieniu w ciągu godziny alarmu A_ThHWair 

następuje zatrzymanie pracy układu i wyświetlenie alarmu 

A_3xThHWair wymagającego potwierdzenia. 

Wejście cyfrowe Din2 

A_SupFilter Zanikający 

Badanie stopnia zabrudzenia filtra wstępnego części nawiewnej 

za pomocą presostatu: 

 

Stan normalny – zabrudzenie dopuszczalne, różnica ciśnień 

przed i za filtrem jest poniżej nastawionej na presostacie, na 

wejściu cyfrowym nie ma sygnału 24VAC 

Stan alarmowy – zabrudzenie niedopuszczalne, różnica ciśnień 

przed i za filtrem jest powyżej nastawionej na presostacie, na 
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wejściu cyfrowym jest sygnał 24VAC 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ pracuje, zostaje wyświetlony 

alarm brudnego filtra, w przypadku takiego alarmu należy 

bezzwłocznie wymienić filtr na nowy, praca z brudnym filtrem 

obniża wydatek centrali i może spowodować jego rozerwanie co 

z kolei może spowodować zabrudzenie i uszkodzenie 

wymienników ciepła/chłodu z winy klienta 

Wejście cyfrowe Din3 

A_LNG Zanikający 

Badanie stanu detektora LNG: 

 

Stan normalny – nie występuje zgłoszenie detektora, styk 

wyłącznika jest zwarty, na wejściu cyfrowym jest sygnał 24VAC 

Stan alarmowy – występuje zgłoszenie detektora, styk 

wyłącznika jest rozwarty, na wejściu cyfrowym nie ma sygnału 

24VAC  

 

Reakcja na stan alarmowy: układ przechodzi na 3 bieg, pracuje 

na 100% świeżego powietrza oraz na 100% nagrzewnicy. 
po usunięciu przyczyny alarm zanika samoczynnie i układ wraca 

do pracy 

Wejście cyfrowe Din4 

A_StopS1 Zanikający 

Badanie stanu wyłącznika serwisowego: 

 

Stan normalny – nie występuje zgłoszenie wyłącznika 

serwisowego, styk wyłącznika jest zwarty, na wejściu cyfrowym 

jest sygnał 24VAC 

Stan alarmowy – występuje zgłoszenie wyłącznika serwisowego, 

styk wyłącznika jest rozwarty, na wejściu cyfrowym nie ma 

sygnału 24VAC  

 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ zatrzymany z zachowanie 

funkcji alarmowych (wygrzewanie nagrzewnicy zimą), po 

usunięciu przyczyny alarm zanika samoczynnie i układ wraca do 

pracy 

 

(istnieje możliwość wyłączenia tego alarmu i wykorzystania 

wejścia Din5 jako zdalny sygnał zatrzymania / załączenia) 

Wejście cyfrowe Din5 

A_VentExh Blokujący 

Badanie prawidłowej pracy wentylatora wywiewu: 

 

Stan normalny – po 15 sekundach od uruchomienia układu na 

wejściu czujnikowym jest sygnał 0VAC 

Stan alarmowy – po 15 sekundach od uruchomienia układu na 

wejściu czujnikowym nie ma sygnału 0VAC 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ zatrzymany, należy sprawdzić 

wentylator i określić przyczynę braku sprężu, po usunięciu 

przyczyny należy potwierdzić alarm i uruchomić układ 

Wejście czujnikowe PT2 

Wejścia czujnikowe PT1000 

A_Tsup Zanikający 

Badanie prawidłowej pracy czujnika temperatury nawiewu: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, czujnik podłączony 
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Stan alarmowy – występuje alarm, czujnik odłączony lub 

uszkodzony 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ zatrzymany, należy sprawdzić 

czujnik i sposób jego podłączenia ze sterownikiem, określić 

przyczynę błędu, po usunięciu przyczyny należy potwierdzić 

alarm i uruchomić układ 

Wejście czujnikowe PT1 

A_Tout Zanikający 

Badanie prawidłowej pracy czujnika temperatury zewnętrznej: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, czujnik podłączony 

Stan alarmowy – występuje alarm, czujnik odłączony lub 

uszkodzony 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ zatrzymany, należy sprawdzić 

czujnik i sposób jego podłączenia ze sterownikiem, określić 

przyczynę błędu, po usunięciu przyczyny należy potwierdzić 

alarm i uruchomić układ 

Wejście czujnikowe PT3 

A_Troom Zanikający 

Badanie prawidłowej pracy czujnika temperatury 

pomieszczenia: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, czujnik podłączony 

Stan alarmowy – występuje alarm, czujnik odłączony lub 

uszkodzony 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ zatrzymany, należy sprawdzić 

czujnik i sposób jego podłączenia ze sterownikiem, określić 

przyczynę błędu, po usunięciu przyczyny należy potwierdzić 

alarm i uruchomić układ 

Wejście czujnikowe PT4 

A_TbackWater Zanikający 

Badanie prawidłowej pracy czujnika temperatury wody 

powrotnej z nagrzewnicy: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, czujnik podłączony 

Stan alarmowy – występuje alarm, czujnik odłączony lub 

uszkodzony 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ zatrzymany, należy sprawdzić 

czujnik i sposób jego podłączenia ze sterownikiem, określić 

przyczynę błędu, po usunięciu przyczyny należy potwierdzić 

alarm i uruchomić układ 

Wejście czujnikowe PT5 

 

A_Tmain Zanikający 

Badanie prawidłowej pracy czujnika temperatury wiodącej: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, czujnik podłączony 

Stan alarmowy – występuje alarm, czujnik odłączony lub 

uszkodzony 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ zatrzymany, należy sprawdzić 

czujnik wiodący i sposób jego podłączenia ze sterownikiem, 

określić przyczynę błędu, po usunięciu przyczyny należy 

potwierdzić alarm i uruchomić układ 

Wejście zależne od wyboru czujnika wiodącego 
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Alarmy różne 

A_ThHWwater 

A_3xThHWwater 

Zanikający 

Blokujący 

Ochrona nagrzewnicy przed zamrożeniem za pomocą czujnika 

przylgowego B8 na powrocie nagrzewnicy wodnej 

 

Stan normalny – temperatura z czujnika przylgowego jest 

wyższa niż nastawiona na sterowniku lub zadajniku, 

Stan alarmowy – temperatura z czujnika przylgowego jest 

niższa niż nastawiona na sterowniku lub zadajniku, 

 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ STOP, nagrzewnica 100% aż 

do wzrostu temperatury na powrocie nagrzewnicy powyżej 

zadanej, po przekroczeniu temperatury mierzonej przez czujnik 

przylgowy układ wraca do pracy, po 3 krotnym wystąpieniu w 

ciągu godziny alarmu A_ThHWwater następuje zatrzymanie 

pracy układu i wyświetlenie alarmu A_3xThHWwater 

wymagającego potwierdzenia. 

 

A_In_Emul Zanikający 

Emulacja wejść: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, żadne z wejść nie jest w 

trybie emulacji 

Stan alarmowy – co najmniej jedno z wejść cyfrowych, 

analogowych, PT1000 jest w trybie emulacji 

 

Reakcja na stan alarmowy: sterownik nie reaguje na fizyczne 

zmiany wejścia emulowanego, układ pracuje z wartością z 

emulatora w menu serwisowym 

A_OutForce Zanikający 

Forsowanie wyjść: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, żadne z wyjść nie jest w 

trybie forsowania 

Stan alarmowy – co najmniej jedno z wyjść cyfrowych, 

analogowych jest w trybie forsowania 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ pracuje jednak wyjście 

forsowane nie reaguje na algorytm sterowania, zostaje 

ustawione za pomocą menu „forsowanie wyjść” w menu 

serwisowym 

ServiceMode 

Active 
Zanikający 

Aktywny tryb serwisowy- w tym trybie urządzenie jest bezwzględnie 

nieaktywne 

 

Uwaga: Praca w trybie forsowania lub emulacji może doprowadzić do uszkodzenia układu 

wentylacyjnego z winy użytkownika. Zmiany wejść/wyjść w trybie forsowania lub emulacji 

może dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel. 

 

Kasowanie Alarmu 

W przypadku wystąpienia alarmu blokującego, do wznowienia pracy układu Automatyki, konieczne jest 

skasowanie alarmu. Aby skasować alarm należy przejść do „Menu Alarmów” i na wybranym alarmie 

przytrzymać dłużej klawisz „OK”. Jeżeli źródło alarmu nadal występuje to alarm się utrzyma a przy 

jego opisie pojawi się symbol „*” co oznacza że alarm został potwierdzony. Jeżeli źródło alarmu 

ustąpiło bądź ustąpi po potwierdzeniu, alarm zostanie skasowany. 
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5. Obsługa układu 

5.1 Główne menu 

Tab. 4 Menu główne. 

Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

   

Stan układu - 

Tryb serwisowy - układ jest w trakcie konfiguracji, brak 

możliwości startu układu, nieaktywne funkcje ochronne 

wybranych wymienników ciepła/chłodu 

Czuwanie – układ jest zatrzymany, przepustnice zamknię-

te, wentylatory nie pracują, funkcje ochronne są aktywne 

Stop-awaria – układ jest zatrzymany, występuje co 

najmniej jeden alarm blokujący, sprawdź listę alarmów, 

określ przyczynę awarii, po usunięciu awarii skasuj alarm 

blokujący 

Wygrzewanie wstępne – w przypadku niskiej temperatury 

zewnętrznej następuje wygrzewanie wstępne w układach z 

nagrzewnicą wodną. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest 

powyżej MAKS T.ZEW to nie odbywa się wygrzewanie. Jeżeli 

poniżej wówczas przy starcie układu następuje 

wygrzewanie. Przebieg opisany poniżej 

1. Zawór 3pkt. Otwarcie zaworu na 100% przez CZAS 

WYGRZ.100%, następnie wysterowanie zaworu 

wedle skali od temperatury zewnętrznej (dla MAKS 

T.ZEWE = ZAWÓR MAKS T.ZEWN; dla MIN T.ZEWN i 

niżej = ZAWÓR MIN T.ZEWN.; jeżeli w przedziale to 

liniowa zależność) przez CZAS WYGRZ.SKALA. NA 

koniec jeżeli rampa jest aktywna to zejście po rampie 

prze CZAS OPADANIA do aktualnej wartości 

wysterowania. 

2. Zawór ON/OFF Zawór otwarty przez CZAS WYGRZ. 

100% + CZAS WYGRZ.SKALA + CZAS OPADANIA 

Wygrzewanie – w układach z nagrzewnicą wodną przy 

zgłoszeniu alarmu z termostatu przeciwzamrożeniowego 

następuje wygrzewanie nagrzewnicy wodnej 

Praca 1,2,3 bieg  – prawidłowa praca na 1,2 lub 3 biegu 

wentylatorów 



 Instrukcja sterownika komory mieszania MC 

 

                                                  21/42                                
                                                                                                                                                   

Menu główne - 

Wybór trybu pracy centrali, zadana temperatura czujnika 

wiodącego, odczyt temperatur i stanów pracy wentylatorów i 

wymienników ciepła/chłodu 

Kalendarz - 
Umożliwia programowanie kalendarza. Dokładny opis w 

podrozdziale 7.2 Kalendarz. 

Ustawienia  - 
Parametry układu sterowania. Dokładny opis w podrozdziale 

7.3 Ustawienia. 

Menu serwisowe - Umożliwia konfigurację układu wentylacyjnego. 

PL/EN - Wybór języka menu (polski/angielski). 

 

5.2 Kalendarz 

W opcjach kalendarza można ustawić datę oraz godzinę zegara czasu rzeczywistego. Gdy tryb 

pracy zostanie ustawiony na „Kalendarz” sterowanie będzie realizowane według zapisanych 

programów. Kalendarz zawiera programy dzienne oraz wyjątki. 

Program zawiera parametry: 

Tryb pracy – możliwy wybór to Stop, Ciągły, Temperaturyowy, Free energy 

Nastawa temperatury – zadana temperatura 

Szybkie grzanie – możliwość aktywacji szybkiego grzania za pomocą komory mieszania 
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Menu Kalendarz: 

 

OK 

 

   
C 

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  

 

OK 

  

C 

  

 

 …
…

 

   

 

   
 

   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

OK 

  

C 

  

 

 …
 

   

 

   
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wyjątki -> 

Niedziela -> 

Poniedziałek -> Nastawa temp. -> 

Wyjątki -> 

Niedziela -> 

Poniedziałek -> Tryb pracy -> 

Ustaw czas: 

13:43 

Ustaw datę: 

Cz 06-03-15 

Kalendarz -> 
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OK 

  

C 

    …
…

 

    

 

    
 

    

 
 

 

Tryb pracy: 

 

 

OK 

 

OK 

 

  
C C 

     

    

 
     

  OK – zapisanie programu 

 
 

   

  

 

 

 
     

    

 
     

 

C – powrót do menu wyżej  

bez zapisu programu 

 
 

 

 

 

Zapisz Poniedziałek -> 

Ustaw tryb pracy 

  

Czas od: 

10:00 

Nowy -> 

Zapisz 

Ustaw tryb pracy 

Ciągły 

Czas od: 

8:00 

Nowy -> Poniedziałek -> 

Wyjątki -> 

Niedziela -> 

Poniedziałek -> Szybkie grzanie -> 
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Nastawa temperatury: 

 

 

OK 

 

OK 

 

  
C C 

     

    

 
     

  OK – zapisanie programu 

 
 

   

  

 

 

 
     

    

 
     

 

C – powrót do menu wyżej  

bez zapisu programu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz Poniedziałek -> 

Nastawa temp. 

22oC 

 

Czas od: 

20:00 

Nowy -> 

Zapisz 

Nastawa temp. 

26oC 

 

Czas od: 

6:00 

Nowy -> Wtorek -> 
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5.3 Ustawienia  

  

 Dostęp do tych ustawień chroniony jest hasłem (domyślnie: 1111).  

 

Tab. 5 Menu ustawień. 

 

Grupa Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Ustawienia 

użytkownika 

TEMPERATURA 

AKTUALNA 
…°C  

TEMPERATURA 
ZADANA 

20°C  

TRYB PRACY 

CIĄGŁY 
Urządzenie pracuje bez przerwy na zadanym biegu, 
starając się w miarę możliwości osiagnąć i utrzymać 
zadaną temperaturę 

TEMPERATUR
OWY 

Urządzenie stara się w miarę możliwości osiągnąć 
zadaną temperaturę i gdy to się uda to się wyłącza 

FREE ENERGY 
Urządzenie stara się osiągnąć temperaturę za pomocą 
wentylatora nawiewnego i komory mieszania 
(wykorzystując chłód/ciepło z zewnątrz) 

HARMONOGR
AM 

Ustalenie harmonogramu tygodniowego  

NAGRZEWNICA
/CHŁODNICA 

GRZANIE TRYB PRACY: GRZANIE/CHŁODZENIE/NIEAKTYWNA 

ON/OFF 
RODZAJ ZAWORU REGULACYJNEGO: 'ON/OFF'/3 
PKT/BRAK 

KOMORA 
MIESZANIA 

AUTOMATYCZ
NY 

TRYB PRACY: RĘCZNY/AUTOMATYCZNY (Automatyczny 
-udział w regulacji temperatury; ręczny – stała nastawa) 

50% 

OTWARCIE PRZEPUSTNIC POWIETRZA ŚWIEŻEGO (TRYB 
RĘCZNY): 0-100% (co 1%) 
Wyjątki!!! Praca w trybie temperaturowym  i osiągnięta 
wymagana temperatura (lub najbardziej zbliżona do 
wyamganej w danych warunkach). 
Wystąpienie alarmu detektora (A_LNG), alarmu PPOŻ 
(A_AF), alarmu wyłącznika serwisowego (A_S1), alarmu 
któregokolwiek czujnika temperatury, alarmu 
przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy zarówno po 
stronie powierza jak i wody. 

WENTYLATOR 
WYWIEWNY 

SUPPLY 
TRYB PRACY: ON/OFF/SUPPLY (TYLKO JEŻELI JEST 
WENTYLATOR WYWIEWNY) 

1 
PROPORCJONALNOŚĆ WENTYLATORA EC (TYLKO GDY 
WYW EC i TRYB SUPPLY): liczba całkowita co 0,1, maks. 
10? 

50% 
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WENTYLAOTRA EC (TYLKO GDY 
WYW EC i TRYB ON): 1-100% 
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Ustawienia 

instalatora 

TRYB 
SERWISOWY 

Nieaktywny 

Tryb serwisowy - w tym trybie urządzenie jest 
bewzględnie nieaktywne (tzn. na pewno nie włączy się), 
ignorowane sa wszystkie alarmy (w przypadku jego 
włączenia pojawia się ostrzeżenie) 

OGÓLNE 

Nawiew 

Czujnik wiodący: 

HMI (CON) – regulacja temperatury według 

czujnika temperatury w zadajniku HMI 

podłączonym przez złącze HMI CON 

HMI (RS485 Master) – regulacja temperatury 

według czujnika temperatury w zadajniku HMI 

podłączonym przez złącze RS485 Master 

Nawiew – regulacja temperatury według 

czujnika temperatury nawiewu 

Pomieszczenie – regulacja temperatury według 

czujnika temperatury pomieszczenia 

Pomieszczen

ie 

Czujnik wiodący trybu temperaturowego: 

HMI (CON) – regulacja temperatury według 

czujnika temperatury w zadajniku HMI 

podłączonym przez złącze HMI CON 

HMI (RS485 Master) – regulacja temperatury 

według czujnika temperatury w zadajniku HMI 

podłączonym przez złącze RS485 Master 

Pomieszczenie – regulacja temperatury według 

czujnika temperatury pomieszczenia 

- 
Możliwość dokonania korekty pomiarów 

czujników temperatur 

15°C 

Tmin nawiewu – minimalna temperatura 

nawiewu (powiązane z nastawą regulatora PI 

nawiewu) 

40°C 

Tmax nawiewu – maksymalna temperatura 

nawiewu (powiązane z nastawą regulatora PI 

nawiewu) 

4°C 

Histereza Temperaturowy – różnica 

temperatury zadanej i temperatury wiodącej 

powyżej której układ będzie się załączał podczas 

pracy w trybie Temperaturowy 
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1°C 

Histereza grzanie – różnica temperatury 

zewnętrznej i temperatury wiodącej powyżej 

której układ będzie wykorzystywał  świeże 

powietrze do grzania 

1°C 

Histereza chłodzenie – różnica temperatury 

wiodącej i temperatury zewnętrznej powyżej 

której układ będzie wykorzystywał  świeże 

powietrze do chłodzenia 

1°C 
Histereza powyżej której układ startuje w free 

energy (Tmain > Tset + Hist) 

2°C 
Histereza pozwolenia free energy (Tset > Tout + 

Hist) 

Aktywny Możliwość wyboru obecności detektora 

NC Możliwość wyboru styku detektora 

Aktywny 
Możliwość wyboru czy czujnik pomieszczony jest 

aktywny czy nie 

ON/OFF 

Aktywny – wejście cyfrowe DIN5 służy do 

podłączenia wyłącznika serwisowego, rozłączenie 

wyłącznika powoduje zatrzymanie pracy układu i 

zgłoszenie alarmu A_StopS1 

ON/OFF – wejście cyfrowe DIN5 służy do 

podłączenia zdalnego sygnału start/stop, 

rozłączenie wyłącznika powoduje zatrzymanie 

pracy układu 

- 

Odczyt wejść, wyjść sterownika, możliwość 

emulacji wejść i forsowania wyjść sterownika w 

trakcie normalnej pracy układu, podczas 

wykonywania emulacji lub forsowania zgłaszany 

zostaje alarm ale układ pracuje. 

Zmień hasło 

Zmiana hasła dostępu do opcji zaawansowanych. 

Domyślne hasło: 1111 

Uwaga: zagubienie, zapomnienie hasła 

spowoduje utratę możliwości zmiany parametrów 

zaawansowanych. 
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Przywróć 

ustawienia 

domyślne 

Przywraca wartości początkowe wszystkich 

ustawień. 

NAGRZEWNICA
/CHŁODNICA 

Ustawiane 

podczas 

pierwszej 

konfiguracji  

Wybór czy w układzie występuje wentylator 

nawiewny oraz czy jest on AC czy EC 

Ustawiane 

podczas 

pierwszej 

konfiguracji 

Wybór sterowania zaworu nagrzewnicy 3pkt. czy 

on/off 

62s 
Pełny czas otwarcia zaworu (nastawić 

zgodnie z DTR siłownika) 

10°C 

Maks T.zewn – maksymalna temperatura 

zewnętrzna skali wysterowania zaworu podczas 

wygrzewania wstępnego  

15% 

Zawór maks.T.zewn. – wysterowanie zaworu 

podczas wygrzewania wstępnego dla 

temperatury zewnętrznej równej Maks T.zewn 

0°C 

Min T.zewn. – minimalna temperatura 

zewnętrzna skali wysterowania zaworu podczas 

wygrzewania wstępnego 

75% 

Zawór min.T.zewn. – wysterowanie zaworu 

podczas wygrzewania wstępnego dla 

temperatury zewnętrznej równej Min T.zewn 

15s 

Czas wygrz.100% - czas wygrzewania 

wstępnego ze 100% otwarcia zaworu, niezależne 

od min, max T.zewn 

30s 

Czas wygrzewania skala  - czas wygrzewania 

wstępnego z procentowym otwarciem zaworu 

zależnym od temperatury zewnętrznej oraz od 

temperatury powrotu wody (jeśli aktywowany 

jest czujnik B8) 

Aktywna 

Rampa opadania – możliwość aktywacji / 

dezaktywacji funkcji rampy opadania stopnia 

otwarcia zaworu po wygrzewaniu wstępnym 
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30s 

Czas opadania – po uruchomieniu układu i 

wystąpieniu wygrzewania wstępnego następuje 

przymykanie zaworu nagrzewnicy od aktualnego 

otwarcia wynikającego ze skali temperatury 

zewnętrznej do otwarcia wynikającego z sygnału 

procesu regulacji temperatury 

Aktywny 
Czujnik B8 – aktywacja ochrony nagrzewnicy 

poprzez czujnik temperatury wody powrotnej 

10°C 

Temperatura zewnętrzna aktywacji – 

aktywacja funkcji ochrony Frost 

(przeciwzamrożenie) po stronie wody względem 

temperatury zewnętrznej niższej niż ten 

parametr 

15°C 

Frost - Czuwanie – nastawa progu temperatury 

powrotnej poniżej której układ wchodzi w tryb 

wygrzewania (na postoju), powiązane z alarmem 

blokującym A_ThHWwater 

20°C 

Frost - Start – nastawa progu temperatury 

powrotnej poniżej której układ wchodzi w tryb 

wygrzewania (podczas pracy), powiązane z 

alarmem blokującym A_ThHWwater 

25°C 

Regulacja - Czuwanie – nastawa temperatury 

powrotnej wody nagrzewnicy, następuje otwarcie 

zaworu przy niskiej temperaturze, niezależnie od 

głównego sygnału regulacji nagrzewnicy (na postoju) 

30°C 

Regulacja - Start – nastawa temperatury powrotnej 

wody nagrzewnicy, następuje otwarcie zaworu przy 

niskiej temperaturze, niezależnie od głównego sygnału 

regulacji nagrzewnicy (podczas pracy) 

5°C 
Temp.zał.pompy – temperatura zewnętrzna 

poniżej której pompa obiegowa pracuje cały czas 

10% 

Min. otw. zaworu – stopień minimalnego 

otwarcia zaworu nagrzewnicy występujący na 

postoju i podczas pracy centrali wentylacyjnej 

występujący przy spadku temperatury 

zewnętrznej poniżej parametru Temp.zał.pompy 
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Aktywna 

Ustaw ochronę – aktywacja / dezaktywacja 

funkcji ochrony pompy poprzez jej cykliczne 

załączenie (fabryczna nastawa to 30 sekund 

pracy pompy co 7 dni nie pracującej pompy) 

7days 
Okres przestoju – aktywny gdy aktywna jest 

funkcja ochrony pompy 

30s 
Czas uruchomienia – aktywny gdy aktywna 

jest funkcja ochrony pompy 

…% 
Wydajność wentylatora nawiewnego na 

poszczególnych biegach – jeżeli jest silnik EC 

KOMORA 
MIESZANIA 

30% 

Minimalne świeże powietrze – ustalenie 

minimalnego otwarcia przepustnic 

nawiewu/wywiewu w trakcie pracy układu w 

trybie Automatycznym 

Wyjątki!!! Wystąpienie alarmu detektora (A_LNG), 

alarmu PPOŻ (A_AF), alarmu wyłącznika serwisowego 

(A_S1), alarmu któregokolwiek czujnika temperatury, 

alarmy przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy zarówno po 

stronie powierza jak i wody. 

100% 

Maksymalne świeże powietrze – ustalenie 

maksymalnego otwarcia przepustnic 

nawiewu/wywiewu w trakcie pracy układu w 

trybie Automatycznym 

Wyjątki!!! Wystąpienie alarmu detektora (A_LNG), 

alarmu PPOŻ (A_AF), alarmu wyłącznika serwisowego 

(A_S1), alarmu któregokolwiek czujnika temperatury, 

alarmy przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy zarówno po 

stronie powierza jak i wody. 

30 s 

Opóźnienie presostatu - czas od uruchomienia 

wentylatorów po którym badane jest ciśnienie na 

filtrach. 
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Nieaktywne 

Szybkie grzanie – funkcja umożliwiająca 

szybkie dogrzanie układu do zadanej 

temperatury. Gdy tryb szybkiego grzania jest 

aktywny i wystąpi potrzeba uruchomienia jego 

działania przepustnice całkowicie zamykają 

dopływ świeżego powietrza do momentu 

osiągnięcia żądanej temperatury 

20°C 
Nastawa temp. – żądana temperatura czujnika 

wiodącego dla funkcji szybkiego grzania 

4°C 
Histereza – histereza temperatury żądanej 

funkcji szybkiego grzania 

WENTYLATOR 
WYWIEWNY 

Ustawiane 

podczas I 

konfiguracji 

Wybór czy w układzie występuje wentylator 

wyciągowy oraz czy jest on AC czy EC 

Nieaktywne Badanie wentylatora wyciągowego za pomocą styku 

15s Czas od startu wentylatora po jakim następuje 

jego badanie 

Ustawienia 

Automatyka 

Hasło …. 
Hasło po wprowadzeniu którego dostępne będzie 

menu automatyka 

OGÓLNE 

15°C 

Różnica temperatur Eco – funkcja wykorzystywana 

przy grzaniu jak i chłodzeniu, nie pozwala na 

grzanie/chłodzenie podczas gdy temperatura na 

zewnątrz jest większa/mniejsza o zadaną wartość od 

temperatury czujnika pomieszczenia (funkcja aktywna 

tylko w układach wyposażonych w czujnik tempera-

tury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej) 

300 s 

Rampa temperatury zadanej – czas opadania 

zwiększonej temperatury zadanej (oraz 

opóźnienie załączenia regulatora temperatury 

kaskadowego jeśli jest aktywny) 

5°C 

Korekta temperatury zadanej – nastawa 

zwiększenia wartości zadanej oraz temperatury 

minimalnej nawiewu przy starcie układu 

Regulatory temperatury 

1 Kp – wzmocnienie regulatora grzania 
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60s Ti  – stała całkowania regulatora grzania 

1 Kp – wzmocnienie regulatora chłodzenia 

60s Ti  – stała całkowania regulatora chłodzenia 

1 
Kp – wzmocnienie regulatora minimalnej / 

maksymalnej temperatury nawiewu 

90s 
Ti  – stała całkowania regulatora minimalnej / 

maksymalnej temperatury nawiewu 

1 
Kp – wzmocnienie regulatora zadanej 

temperatury wody powrotnej 

30s 
Ti – stała całkowania regulatora zadanej 

temperatury wody powrotnej 

20s 

Czas zmiany temp. zadanej o 1°C. Zmiana 

temperatury zadanej z 20 na 25 zmienia się 

płynnie z prędkością 1°C na 20s 

15% 
Komora mieszania – udział w regulacji komory 

mieszania (parametr edytowalny) 

…% 
Nagrzewnica / chłodnica – udział w regulacji 

nagrzewnicy/chłodnicy (parametr do odczytu) 

Komora 

mieszania 

Priorytet dla  

Komora mieszania -  w procesie regulacji 

temperatury w trybie pracy Automatycznym 

komory mieszania, udział mają kolejno: 

1..komora mieszania, 2.nagrzewnica/chłodnica 

Nagrzewnica/chłodnica – w procesie regulacji 

temperatury w trybie pracy Automatycznym 

komory mieszania, udział mają kolejno: 

1.nagrzewnica/chłodnica, 2.komora mieszania 

Logowanie 
Logowanie oraz możliwość zmiany hasła 

automatyka 

Zmień hasło 

instalatora 

Zmiana hasła dostępu do opcji zaawansowanych. 

Domyślne hasło: 1111 

Uwaga: zagubienie, zapomnienie hasła 

spowoduje utratę możliwości zmiany parametrów 

zaawansowanych. 
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Przywróć 

ustawienia 

domyślne 

Przywraca wartości początkowe wszystkich 

ustawień. 

NAGRZEWNICA

/CHŁODNICA 

Dif2 = 

1,5°C 

Histereza temperatury wiodącej i zadanej 

powyżej której następuje praca układu na biegu 

2 (dla trybu Temperaturowy) 

Dif3 = 

1,5°C 

Suma Dif2+Dif3 to histereza temperatury 

wiodącej i zadanej powyżej której następuje 

praca układu na  biegu 3 (dla trybu 

Temperaturowy) 

0,5°C Histereza wyłączenia 

Załączenie biegu 2 jeżeli odchyłka większa od Diff2, wyłączenie 

jeżeli odchyłka mniejsza od Diff2 – Hist. 

Załączenie  biegu 3 jeżeli odchyłka większa od Diff2 + Diff3, 

wyłączenie jeżeli odchyłka mniejsza od Diff2 + Diff3 – Hist. 

10 s 
Opóźnienie załączenia - czas od uruchomienia 

przepustnic do uruchomienia wentylatorów. 

0,5 s 

Opóźnienie przełączania biegów - czas 

pomiędzy wyłączeniem jednego biegu a 

załączeniem kolejnego 

15 s 

Opóź.wył.przep. - czas od przełączenia trybu 

pracy w tryb „Stop” i rozpoczęcia zatrzymywania 

wentylatorów do rozpoczęcia zamykania 

siłowników przepustnic centrali 

Wyjścia 

analogowe 

2-10V 

Wybór typu wyjścia AOUT1 (0-10V lub 2-10V) 

Jeżeli wybrane 2-10V to w przypadku wyłączenia 

wentylatora na wyjściu 0V 

2-10V Wybór typu wyjścia AOUT2 (0-10V lub 2-10V) 

2-10V Wybór typu wyjścia AOUT3 (0-10V lub 2-10V).  

2-10V Wybór typu wyjścia AOUT4 (0-10V lub 2-10V) .  
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6. Zmienne Modbus RTU 

 

Sterownik posiada implementacje protokołu Modbus RTU. Aby dokonać sprzęgu sieciowego należy 

podłączyć magistrale RS-485 do portu MASTER na listwie sterownika. Adres Modbus ustawiany jest na 

zworkach pod spodem sterownika. 

 

Domyślne parametry komunikacji: 

● prędkość transmisji 9600 bps (możliwość zmiany z poziomu nabudowanego lub 

zewnętrznego HMI) 

● 8 bitow ramki 

● 2 bity stopu 

● brak parzystości 

 

Wszystkie zmienne są 32-bitowymi wartościami typu Holding Register. Rejestry Modbus są 16-bitowe 

dlatego jedna zmienna 32-bitowa zajmuje dwie zmienne 16-bitowe. Odczyt zmiennych dokonuje się 

komendą Modbus 0x03, natomiast zapis 16 bitow pojedynczej zmiennej komendą 0x06 lub wielu 

zmiennych komendą 0x10. 

 

Reprezentacja zmiennych 

W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie zmienne układu sterowania. Zmienne posiadają kilka 

reprezentacji liczbowych: 

• Multistate – wyszczegolnionym całkowitym wartościom zmiennej odpowiadają 

opisane stany 

• Decimal – 32-bitowa wartość zmiennej jest traktowana jako typ całkowity ze znakiem 

• Fixed – typ stałopozycyjny w ktorym 8 najmniej znaczących bitow przeznaczone jest na część 

ułamkową, natomiast pozostałe 24 bity to część całkowita ze znakiem. 

Wynika z tego że dokładność wartości Fixed to 1/256. Aby przeskalować wartość 

reprezentowaną w postaci Fixed na docelową (właściwą) należy przemnożyć ją przez 

1/256 = 0,00390625. 

 
Zmienne do odczytu i edycji  

    

Adres Zmienna Opis Stany 

002 Tset 
Temperatura zadana (nie dostępna w trybie 

pracy kalendarz) 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

004 Mode Tryb pracy 

0 - stop, 1 - I bieg, 2 - II bieg, 4 - III bieg, 8 

- Temperaturowy, 16 - freecooling, 32-  

kalendarz 

006 FHEn Szybkie grzanie komorą mieszania 0 - nieaktywne, 1 - aktywne 

008 ResAl Kasowanie alarmów blokujących 0 - brak kasowania, 1 - kasowanie 
    

Zmienne tylko do 

odczytu 
  

    

Adres Zmienna Opis Stany 

00A B1 Temperatura nawiewu 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

00C B2 Temperatura PT2 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

00E B3 Temperatura zewnętrzna 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

010 B4 Temperatura wywiewu za odzyskiem 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 
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012 B5 
Temperatura wody powrotnej - opcja 

(wejście PT5) 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

014 HMI_RS 

Temperatura czujnika w zadajniku HMI 

Complex podłączonym przez RS485 

Master 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

016 HMI_CON 
Temperatura czujnika w zadajniku HMI 

Complex podłączonym przez HMI CON 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

018 Tmain Temperatura czujnika wiodącego 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

01A MainStdby 
Temperatura czujnika wiodącego trybu 

czuwania 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

01C TsetAct Aktualna temperatura zadana 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

01E Y1 Wysterowanie nagrzewnicy wodnej 
1% = 256 (22% = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

020 Y2 Wysterowanie chłodnicy wodnej 
1% = 256 (22% = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

022 Y1on_off 
Zawór nagrzewnicy/chłodnicy wodnej 

ON/OFF 
0 - stop, 1 - start 

024 M1 Pompa obiegowa nagrzewnicy 0 - stop, 1 - start 

026 E1 Pompa obiegowa chłodnicy 0 - stop, 1 - start 

028 Thr 
Wysterowanie przepustnicy nawiewnej i 

wywiewnej 
0 - stop, 1 - start 

02A _1_2Y1 
Wysterowanie przepustnicy nawiewnej i 

wywiewnej  

1% = 256 (22% = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

02C Y3 Wysterowanie komory mieszania 
1% = 256 (22% = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

02E Vent Sygnał start/stop wentylatorów centrala 0 - stop, 1 - start 

030 VentGear Bieg wentylatora 0 - stop, 1 - Ciągły, 2 - Free energy, 4 -   

032 VentEXH Wentylator wyciągowy  0 - stop, 1 - start 

034 VentExhPow Wentylator wyciągowy  
1% = 256 (22% = 22*256 = 5632 = 

0x1600) 

036 PreHeat Wygrzewanie wstępne 0 - stop, 1 - start 

038 Work Potwierdzenie pracy układu 0 - stop, 1 - praca 

03A A_AF Alarm p.poż. 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

03C A_StopS1 Alarm - wyłączony S1 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

03E A_ThHWair Alarm termostatu przeciwzamrożeniowego 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

040 A_3xThHWair 

Alarm termostatu przeciwzamrożeniowego 

(3 krotne wystąpienie alarmu A_ThHWair 

w ciągu godziny) 

0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

042 A_ThHWwater 
Alarm niskiej temperatury wody powrotnej 

nagrzewnicy wodnej 
0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

044 A_3xThHWwater 

Alarm niskiej temperatury wody powrotnej 

nagrzewnicy wodnej (3 krotne wystąpienie 

alarmu A_ThHWwater w ciągu godziny) 

0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

046 A_SupFilter Alarm brudnego filtra nawiewu 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

048 A_Tsup Alarm czujnika temperatury nawiewu 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

04A A_Tout Alarm czujnika temperatury zewnętrznej 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

04C A_Troom Alarm czujnika temperatury pomieszczenia 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

04E A_TbackWater 
Alarm czujnika temperatury wody 

powrotnej nagrzewnicy wodnej 
0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

050 A_Tmain Alarm czujnika temperatury wiodącej 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

052 A_ExhVent 
Alarm braku pracy wentylatora 

wyciągowego 
0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 
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054 A_InEmul Alarm emulacji wejść sterownika 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

056 A_OutForce Alarm forsowania wyjść sterownika 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

058 Alarm Alarm zbiorczy 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

05A LNG Alarm detektora 0 - brak alarmu, 1 - występuje alarm 

7. Komunikacja Bacnet MS-TP z systemem BMS 

Zmienne BacNet należy wyszukać po podłączeniu zasilonego sterownika oraz wprowadzeniu 

odpowiednich ustawień sieci BacNet (patrz pkt.5) 
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8. Sterowanie przez stronę WWW 

 

Sterownik wyposażony został w możliwość sterowania poprzez stronę www. Wymaganym 
sprzętowo elementem jest opcjonalna karta Ethernet montowana w miejscu zaznaczonym 

poniżej: 
 

 
 

Aby połączyć się z lokalnego komputera podłączonego bezpośrednio kablem z kartą ETH 
sterownika: 
 

Ustawić w ustawieniach karty sieciowej komputera dla protokołu TCP4 poniższe wartości: 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

Karta ETH ze 

złączem RJ45 
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Następnie uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać domyślny adres sterownika: 
192.168.0.8 

Pokaże się okno gdzie należy wpisać domyślny login: admin i hasło: admin 
 

 
 
 

 
Po wpisaniu loginu i hasła oraz zatwierdzeniu „Login” ukaże się ekran HMI sterownika w 
którym możemy dokonywać nastaw i odczytów pełnego menu sterownika. 
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Sterownik posiada interfejs Ethernet, aby więc podłączyć sterownik bezprzewodowo z lokalną 
siecią bezprzewodową (WIFI), należy zastosować dodatkowy router – jako punkt dostępowy 

skonfigurować sieć lokalną sieć WIFI, po czym włączyć sterownik do routera. Ustawienia 
sieciowe routera i sterownika muszą być zgodne. Porty sterownika należy przekierować na 
zewnętrzny adres routera. 
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Poniżej przykład schematyczny na różne sposoby połączenia: 
 

 
1. Włączenie sterownika do lokalnej sieci przez WIFI 

 

 
Router z przekierowaniem portu: 80. Ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na przykładowy 
adres zewnętrzny routera: 10.10.10.31. Dzięki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. 

 
Łącząc się z lokalnej sieci mamy dostęp przez stronę http://10.10.10.31 
 

 
 

2. Bezpośrednia komunikacja ze sterownikiem przez Router WIFI 
 

 
 
Router z przekierowaniem portu: 80. Ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na przykładowy 

adres zewnętrzny routera: 192.168.0.1. Dzięki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. 
 
Łącząc się z dedykowaną siecią mamy dostęp do sterownika przez stronę http://192.168.0.8 

 

http://10.10.10.31/
http://192.168.0.8/
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3. Włączenie sterownika do lokalnej sieci WIFI z udostępnieniem na zewnątrz 

 
Przekierowanie na głównym routerze z routera WIFI sterownika: port:80 z IP:10.10.10.31 na 
zewnętrzny IP port: 80 IP: 83.100.100.1 

 
Router z przekierowaniem portu: 80. Ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na przykładowy 

adres zewnętrzny routera: 10.10.10.31. Dzięki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. 
Łącząc się z dowolnego połączenia internetowego mamy dostęp do sterownika przez stronę 
http://83.100.100.1 
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9. Wskazówki, porady, zalecenia 

 

Elementy Automatyki należy podłączyć zgodnie ze schematem oraz poniższymi wytycznymi: 

 

• przewody zasilające 230VAC typu YLY, 

• przewody sterownicze do 24VAC,DC dla sygnałów cyfrowych on/off typu LIYY, LIYCY minimum. 

0,5 mm2, 

• przewody sterownicze do 24VAC,DC dla sygnałów analogowych 0-10VDC lub czujników 

temperatury LIYCY, 

• do komunikacji zadajnika HMI należy stosować przewód typu skrętka podwójnie ekranowana 

(tzn. każda para skręcona ekranowana i całość ekranowana) typu S-STP lub BUS O2YS(St)CY 

1x2x0,64/2,6 mm. 

• do komunikacji z systemem BMS po Modbus RS485 lub BacNet MS-TP należy stosować 

przewody typu BUS O2YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm, 

• nie dopuszcza się położenia kabli komunikacji razem z kablami sterowniczymi i zasilającymi, dla 

kabli komunikacji należy budować osobne trasy kablowe, 

• zadajnik HMI montować nie dalej niż 100m od sterownicy, 

• nie dopuszcza się stosowania kabli typu skrętka jako sterownicze do sygnałów on/off 24V, 

230V, 0-10VDC. 

 

Urządzenie typu „Slave” należy łączyć w szeregowej topologii sieci Modbus RS485. 

 

Urządzenie typu „Master” i system BMS można łączyć w szeregowej topologii sieci Modbus RS485 lub 

BacNet MS-TP lub można zastosować dodatkowe karty Eth i stworzyć sieć Modbus TCP/IP lub BacNet 

IP. 

 

 

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować nieprawidłowym działaniem, 

zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą gwarancji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! Sterownik zasilany jest z 230VAC, przed włączeniem zasilania należy umieścić 

sterownik w obudowie zabezpieczającej przed dotknięciem sterownika oraz zabezpieczyć 

przewód zasilający wyłącznikiem nadprądowym zgodnie z normami. Powyższej czynności 

może dokonać wyłącznie uprawniona do tego celu osoba. Nie zastosowanie się do 

powyższych zaleceń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym. 

 

 

 

W związku ze stałym rozwojem urządzeń, instrukcja może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, 

dostępnych funkcji a sterownik lub zadajnik może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu. 


