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POLSKI

WIADOMOŚCI OGÓLNE
Sterownik IB – Tron 3100GHE jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym
wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny
wyświetlacz LCD. Sterownik został zaprojektowany do sterowania |Gruntowymi Wymiennikami Ciepła (GWC) przez sterowanie
przepustnicami i zaworami z siłownikami
lub wentylatorami.

ø

Model z serii IB – Tron 3100GHE umożliwia
sterowanie procesami ogrzewania i chłodzenia pasywnego. W inteligentny sposób
wybiera źródło ciepła/chłodu z uwzględnieniem trzech różnych temperatur.

ø
ø

Profesjonalny i inteligentny sterownik do
kontroli systemów gdzie należy wybrać źródło ciepła lub chłodu z dwóch różnych źródeł równocześnie zabezpieczając budynek
przed nadmiernym wychłodzeniem.

WŁAŚCIWOŚCI
ø
ø

ø
ø
ø
ø
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WŁAŚCIWOŚCI

ø
ø
ø

ø
ø

ZAKRES DOSTAWY
ø
ø
ø
ø

Duży, podświetlany na niebiesko
(opcjonalnie), ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD wyświetlający aktualną
temperaturę i inne informacje
Niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku
i dezaktywuje się po pewnym czasie
bezczynności).
Estetyczny i nowoczesny wygląd
Łatwa,
intuicyjna
obsługa
i programowanie.
Praca na podstawie jednej, dwóch lub
trzech temperatur.
Realizacja ogrzewania i chłodzenia
pasywnego.

Zabezpieczenie przed nadmiernym
wychłodzeniem.
Zasilanie z sieci – nie wymaga baterii –
z podtrzymywaniem pamięci i zegara.
Temperatura wyświetlana z dokładnością 0,1 ºC.
Możliwość skalibrowania urządzenia
(czujniki zewnętrzne na długich przewodach, niezależna kalibracja T1 i T2).
Nastawialna histereza.
Testowy rozruch urządzeń w celu dokonania pomiaru.
Funkcja TEST.
Blokada klawiatury.

ø

1x Termostat (panel główny)
1x Moduł zasilający
1x czujnik temperatury standardowy
(TSC-8200)
1x czujnik temperatury na przewodzie
silikonowym (TSC-8201)
1x Niniejsza instrukcja

DANE TECHNICZNE
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

Zużycie energii:
Temp. składowania:
Temp. wyświetlana:

<2W
-5 ÷ 50 ºC
-20 ÷ 100 ºC
co 0,1 ºC
Zakres nastawy:
5 ÷ 90 ºC
co 0,5 ºC
Dokładność pomiaru: 1 ºC
Histereza:
1 ÷ 10 ºC
co 1 ºC
Przerwy testowe:
1 ÷ 5999 minut
Okres testowy:
0 ÷ 5999 sek.
Maks. obciążenie:
2kW na kanał
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ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

Zasilanie:
230V AC
Obudowa:
ABS
Wyświetlacz:
LCD (3,2``)
Rozmiary [mm]:
120x120x23
Sterowanie:
Elektroniczne
Stopień ochrony:
IP30
Podtrzymywanie zegara: 36 miesięcy

CZUJNIKI TEMPERATURY
Czujniki można przedłużać do dowolnej długości, jednak należy pamiętać, że przedłużenie powyżej 10m może powodować odchyłkę pomiarową i dlatego należy kalibrować
urządzenie. Czujniki należy przedłużać przewodami:
ø do 50m
2x 0,75 mm2
ø powyżej 50m
2x 1,50 mm2
W komplecie dostarczono dwa czujniki
temperatury:

CZUJNIKI TEMPERATURY
Jeżeli zostanie zastosowany czujnik temperatury zewnętrznej T2, to aby wskazywał
prawidłową temperaturę niezbędną do prawidłowego działania sterownika – powinien
być zamontowany na stronie północnej,
osłoniętej od wiatru i przed bezpośrednim
działaniem deszczu, na wysokości powyżej
1,5m od gruntu. Zalecany montaż w puszcze
instalacyjnej.

POLSKI

DANE TECHNICZNE

Regulator jest kompatybilny z czujnikami
NTC 10kΏ. o następującej charakterystyce:
Temperatura
[ºC]
-40
-30
-20
-10
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100

ø

Standardowy:
» Zakres wytrzymałości przewodu przy
pracy ciągłej: -50 ÷ 100 ºC

ø

Na przewodzie silikonowym:
» Czujnik na przewodzie silikonowym
odpornym na wysokie temperatury.
Przewód czujnika jest odporny na
wilgoć. Stosowany jako czujnik tem- Urządzenie
peratury zewnętrznej.
-25..100*C
» Zakres wytrzymałości przewodu:
praca ciągła: -50 ÷ 125 ºC
odporność chwilowa: do 140 ºC
» Zalecany jako czujnik temperatury
zewnętrznej

mierzy
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Oporność
[Ώ]
346 405
181 628
99 084
56 140
32 960
20 000
12 510
10 000
8 047
5 310
3 588
2 476
1 743
1 249
911
647
zakres

temperatur
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MONTAŻ STEROWNIKA

BUDOWA MODUŁ ZASILAJĄCY

Sterownik IB-Tron 3100GHE składa się z
dwóch modułów: panelu głównego z wyświetlaczem LCD i klawiaturą oraz modułu
zasilającego z wyprowadzonymi wyjściami
i wejściami regulatora.Oba moduły łączone
są za pomocą przewodu 5-żyłowego, o długości kilku centymetrów.
instalowania regulatora doH Wpływtrakcie
energii elektrycznej powinien być
wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji regulatora wyspecjalizowanemu zakładowi.
na wyjścia podaje od razu na
H Sterownik
pięcie 230V (obsługa pompy, zaworu,
przepustnicy, maty grzewczej itp). Jeżeli sterownik ma obsługiwać urządzenie zwierno/rozwierne tzw. stykowe,
wymagany jest dodatkowy przekaźnik Podłączenie:
zwierno/ rozwierny, posiadamy takie w ø 1, 2 - Pomiędzy te zaciski należy włąnaszej ofercie.
czyć czujnik temperatury T1 – temperatura w kanale nawiewnym;
Sterownik posiada zabezpieczenie pro- ø 1, 3 - Pomiędzy te zaciski należy włączyć czujnik temperatury T2 – czujnik
gramowe przed jednoczesnym wyborem
temperatury zewnętrznej;
dwóch źródeł (pomiędzy przełączeniami
również wystąpi przynajmniej 1s przerwa) ø 4 - Na tym wyjściu pojawia się faza, gdy
wybierane jest źródło P1 (czerpnia);
ze względu na możliwe zależności elektryczø 5 - Na tym wyjściu pojawia się faza, gdy
ne w zastosowanej automatyce.
wybierane jest źródło P2 (GWC);
ø 6 - Przewód neutralny sieci zasilającej
230V;
ø 7 - Przewód fazowy sieci zasilającej
230V;
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BUDOWA PANEL KONTROLNY

WYŚWIETLACZ
LCD

PRZYCISK „DÓŁ”

PRZYCISK „M”
PRZYCISK „P”

PRZYCISK „OK”

PRZYCISK „GÓRA”

WYŚWIETLACZ LCD
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WYMIARY
PANEL GŁÓWNY

MODUŁ ZASILAJĄCY
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ZASADA DZIAŁANIA

W rożnych okresach temperatura zewnętrzna jest bardziej korzystna niż po przejściu
przez GWC. Np. podczas ciepłego i słonecznego dnia zimowego temperatura zewnętrzna jest wyższa niż po przejściu przez
GWC lub podczas letniej nocy temperatura
zewnętrzna jest niższa niż po przejściu przez
GWC. Wówczas należy powietrze zewnętrzGruntowy Wymiennik Ciepła jest to urząne przesłać bezpośrednio do centrali wentydzenie, przeznaczone do wentylacji budynlacyjnej z pominięciem GWC.
ku, za pomocą którego z niewielkiej głębokości gruntu można pozyskać naturalną Opisane GWC jest typu rurowego, żwiroweodnawialną energię. Idea działania urządze- go lub przeponowego. Powietrze zewnętrznia oparta jest na fakcie istnienia na głębo- ne jest kierowane na centrale wentylacyjną
kości od 1 do 4 metrów prawie stałej tempe- przez GWC lub bezpośrednio przy pomocy
ratury gruntu w ciągu całego roku. W naszej przepustnic powietrznych z siłownikiem np.
strefie klimatycznej na tej głębokości tempe- typu IB-F.
ratura gruntu wynosi ok. +10 st. C (+/- 1,5 st.
C). W rzeczywistości GWC jest posadowiony
bardzo płytko, czasami nawet ponad teren, Ponieważ w większości przypadków opór dla
w przypadku wysokich wód gruntowych. powietrza przechodzącego przez GWC jest
Jednak dzięki specjalnej konstrukcji symu- znacznie większy niż opór dla powietrza zeluje się posadowienie GWC na głębokości wnętrznego czerpanego bezpośrednio, wystarczy zastosować tylko jedną przepustnicę
5-6m pod powierzchnią ziemi.
na przewodzie doprowadzającym bezpośrednio powietrze zewnętrzne. Otworzenie
Chłodzenie pasywne: Gorące powietrze tej przepustnicy spowoduje pobór powiezewnętrzne jest pobierane przez czerpnię. trza bezpośrednio z zewnątrz. Zamknięcie
Następnie przepływając przez GWC odda- pobór powietrza przez GWC.
je nadmiar energii cieplnej do chłodnego
W sytuacjach kiedy opór dla powietrza dogruntu - tym samym się ochładzając. Wstępprowadzanego bezpośrednio jest równie
nie schłodzone powietrze zostaje skierowawysoki jak powietrza kierowanego przez
ne do centrali wentylacyjnej, która może
GWC lub przewidywane opory nie są jedje poddać kolejnej obróbce termicznej lub
noznaczne - należy zastosować dwie przeskierować je do pomieszczeń.
pustnice działające naprzemiennie (jedna
Ogrzewanie pasywne: Zasada działania zamknięta, druga otwarta).
jest dokładnie odwrotna do jego działaW przypadku kiedy opór GWC jest znaczny,
nia przy chłodzeniu pasywnym. Wpadające
może okazać się niezbędne zastosowanie
zimne powietrze przepływając przez GWC
dodatkowego wentylatora wspomagająceogrzewa się od cieplejszego gruntu.
go GWC.
Sterownik jest przeznaczony do sterowania
procesem grzania i chłodzenia pasywnego
instalacji wyposażonych w dwa różne źródła ciepła/chłodu. Praktycznym przykładem
takiego układu jest instalacja wentylacji wyposażona w Gruntowy Wymiennik Ciepła
(GWC).
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ZASADA DZIAŁANIA
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA GWC RUROWEGO LUB ŻWIROWEGO
Przykład podłączenia z jedną przepustnicą powietrza:
Przepustnica zamknięta - pobiera powietrze z GWC.

Czerpnia zewnĊtrzna
GWC

P1
Czujnik
T2

'RFHQWUDOLZHQW\ODF\MQHM
Czujnik
T1

Przepustnica otwarta - pobiera powietrze przez czerpnię.

Czerpnia zewnĊtrzna

GWC

P1
Czujnik
T2

'RFHQWUDOLZHQW\ODF\MQHM
Czujnik
T1

1
2
3
4
5
6
7

T1
T2

%Uą]RZ\ RWZLHUD
=LHORQ\ ]DP\ND
&]DUQ\
ĩyáW\

Pe

L

N

Zasilanie 230V AC
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Przepustnica P1
np. IB-Fxxx

Przykład podłączenia z jedna przepustnica powietrza i dodatkowym wentylatorem
wspomagającym:

POLSKI

PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA GWC RUROWEGO LUB ŻWIROWEGO

Przepustnica zamknięta - pobiera powietrze przez GWC ze wspomaganiem wentylatora.

Czerpnia zewnĊtrzna
GWC
P1
Czujnik
T2

P2

Do centrali wentylacyjnej
Czujnik
T1

Przepustnica otwarta - pobiera powietrze przez czerpnię.

Czerpnia zewnĊtrzna
GWC
P1
Czujnik
T2

P2

Do centrali wentylacyjnej
Czujnik
T1

1
2
3
4
5
6
7

T1
T2

%Uą]RZ\ RWZLHUD
=LHORQ\ ]DP\ND
Czarny
ĩyáW\

Przepustnica P1
np. IB-Fxxx

Pe

L

N

Wentylator
NDQDáRZ\3

Zasilanie 230V AC
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA GWC RUROWEGO LUB ŻWIROWEGO
Przykład podłączenia z dwoma przepustnicami działającymi naprzemiennie:
3U]HSXVWQLFD3]DPNQLĊWD SU]HSXVWQLFD3RWZDUWD SRELHUDSRZLHWU]HSU]H]*:&

Czerpnia zewnĊtrzna

GWC

P1
Czujnik
T2

Do centrali wentylacyjnej
P2

Czujnik
T1

3U]HSXVWQLFD3RWZDUWD SU]HSXVWQLFD3]DPNQLHWD SRELHUDSRZLHWU]HSU]H]F]HUSQLĊ

Czerpnia zewnĊtrzna

GWC

P1
Czujnik
T2

Do centrali wentylacyjnej
P2

Czujnik
T1

VFKHPDWZ\SURZDG]HĔ
SRGVWDZNLSU]HNDĨQLND
11

12

21

14

22

Przepustnica P1
QS,%)[[[

24

A1

A2
21

=LHORQ\ ]DP\ND
Czarny
%Uą]RZ\ RWZLHUDD

14

1
2
3
4
5
6
7

24
21

22
A2

12



ĩyáW\

SU]HNDĨQLN

14
11

12
A1

T1

Pe

24
21

22
A2

T2

14
11

12
A1

SU]HNDĨQLN

%Uą]RZ\ RWZLHUD
=LHORQ\ ]DP\ND
Czarny

L

N

ĩyáW\

Zasilanie 230V AC

Pe

Przepustnica P2
QS,%)[[[

zastosowano przekaźniki ze względu na specyfikę niektórych siłowniI Wkówprzykładzie
przepustnic, w których podczas pozycji pośrednich może pojawić się faza na sygnale odwrotnie logicznym (dotyczy to siłowników tzw. nawrotnych).
Zastosowanie przekaźników separuje sygnały zwrotne.
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Przykład podłączenia z dwoma przepustnicami działającymi naprzemiennie oraz wentylatorem wspomagającym:
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA GWC RUROWEGO LUB ŻWIROWEGO

3U]HSXVWQLFD3]DPNQLĊWDSRELHUDSRZLHWU]HSU]H]*:&]HZVSRPDJDQLHPZHQW\ODWRUD
Czerpnia zewnĊtrzna
GWC
P1
Czujnik
T2

Do centrali wentylacyjnej
P2

Czujnik
T1

3U]HSXVWQLFD3]DPNQLĊWDSRELHUDSRZLHWU]HSU]H]F]HUSQLĊ
Czerpnia zewnĊtrzna

GWC

P1
Czujnik
T2

Do centrali wentylacyjnej
P2

.

Czujnik
T1

VFKHPDWZ\SURZDG]HĔ
SRGVWDZNLSU]HNDĨQLND
11

12

Przepustnica P1
np. IB-Fxxx

21

14

22

24

A1

A2

=LHORQ\ ]DP\ND
Czarny
%Uą]RZ\ RWZLHUDD

21

14

1
2
3
4
5
6
7

24
21

22
A2

12

.

ĩyáW\

SU]HNDĨQLN

14
11

12
A1

T1

Pe

24
21

22
A2

T2

14
11

12
A1

SU]HNDĨQLN

%Uą]RZ\ RWZLHUD
=LHORQ\ ]DP\ND
Czarny

L

N

Zasilanie 230V AC

ĩyáW\
Pe

Przepustnica P2
np. IB-Fxxx
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA GWC RUROWEGO LUB ŻWIROWEGO
Innym typem GWC jest GWC glikolowe. Jego działanie polega na tym, że powietrze nie
jest kierowane pod ziemie i nie jest ogrzewane/chłodzone bezpośrednio a dokonuje się
to pośrednio przez wymiennik wmontowany na przewodzie dostarczającym powietrze
do centrali wentylacyjnej. Chłód/ciepło jest odbierane z dolnego źródła którym może być
grunt przez zakopany w nim układ rur pionowych lub poziomych. Po załączeniu pompy
obiegowej następuje odebranie energii z gruntu i oddanie do powietrza przez odpowiedni
wymiennik.
Dolnym źródłem może być również wydajna studnia głębinowa, która sprawdzi się jako
źródło chłodu, jednak nie będzie efektywnym źródłem ogrzewania pasywnego.

ĝZLHĪH]LPQH
SRZLHWU]H

&]XMQLN
T1

'RFHQWUDOLZHQW\ODF\MQHM
&]XMQLN
T2
P2

1
2
3
4
5
6
7

T1
T2

P2
ZasLOaQLH230VAC

L

ħUyGáRGROQH

Sterownik IB-Tron 3100GHE dokonuje wyboru optymalnego źródła ciepła w procesie chłodzenia i ogrzewania pasywnego
– wybiera czy powietrze ma przechodzić
przez GWC czy ma być wprowadzane bezpośrednio z zewnątrz.przez odpowiedni
wymiennik.

Logika działania uzależniona jest od aktualnego sezonu. Sezon letni i zimowy może być
ustawiony na stałe lub zmieniać się automatycznie na podstawie średniej temperatury zewnętrznej T2 (jeżeli czujnik ten został
podłączony). Szerszy opis dotyczący sezonu
w dalszej części instrukcji.

Dolnym źródłem może być również wydajna
studnia głębinowa, która sprawdzi się jako
źródło chłodu, jednak nie będzie efektywnym źródłem ogrzewania pasywnego.

14
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W sezonie zimowym jest realizowane ogrze- trza wejściowego na centralę wentylacyjną
wanie pasywne – następuje wybór cieplej- po przejściu przez GWC bez jego wcześniejszego źródła.
szego uruchomienia. Dlatego jeżeli aktualnie wybranym źródłem jest czerpnia (powieW sezonie letnim jest realizowane chłodzetrze zewnętrzne bezpośrednio - P1) to należy
nie pasywne – następuje wybór chłodniejco jakiś czas wybrać źródło P2 (uruchomić
szego źródła.
GWC) do celów testowych, aby określić jakie
O ile w przypadku sezonu zimowego i reali- parametry będzie miało powietrze po przejzacji ogrzewania pasywnego nie istnieje ry- ściu przez GWC (w przypadku GWC glikolozyko przegrzania pomieszczenia to w przy- wego po załączeniu pompy obiegowej). Dopadku sezonu letniego podczas realizacji piero po zakończeniu testowej pracy GWC
chłodzenia pasywnego istnieje realne ryzy- następuje właściwy pomiar temperatury T1,
ko zbytniego wychłodzenia pomieszczenia. która jest brana pod uwagę podczas wyboru
Dlatego sterownik umożliwia włączenie od- źródła.
powiedniego zabezpieczenia.
Odcinek czasu, co ile należy przeprowadzić
Jeżeli w/w opcja zabezpieczająca jest ak- test GWC w celu ustalenia właściwej tempetywna i temperatura wewnętrzna (mierzo- ratury porównawczej definiowany jest jako
na wbudowanym czujnikiem temperatury), przerwa testowa P2. Przerwę testową GWC
w sezonie letnim jest poniżej temperatury wyrażona jest w minutach. Jej wartość zaleminimalnej to następuje wybór cieplejsze- ży głównie od rodzaju i wielkości GWC a dogo źródła w celu zabezpieczenia przed nad- kładniej od tego jak często warunki termiczne w GWC mogą ulec zmianie. W typowym
miernym wychłodzeniem pomieszczenia.
dla domów jednorodzinnych GWC wartość
Jeżeli funkcja zabezpieczająca przed
ta wynosi 90 minut.
nadmiernym wychłodzeniem jest aktywna to sterownik powinien być za- Czas który określa jak długo ma odbywać
montowany w pomieszczeniu referen- się test GWC po którym nastąpi właściwy
cyjnym gdzie temperatura panująca pomiar temperatury T2 definiowany jest
jest reprezentacyjna dla całego budyn- jako okres testowy P2. Jest on wyrażony w
ku. Alternatywnie sterownik powinien sekundach.
być umieszczony w pomieszczeniu
Jego wartość zależy od rodzaju i wielkości
gdzie zbytnie wychłodzenie jest uciążGWC, odległości i dokładności izolacji kanaliwe dla użytkowników budynku (np.
łów wentylacyjnych pomiędzy GWC a czujsypialnia).
nikiem T2. Okres testowy P2 należy ustawiać
empirycznie lub wywołać odpowiednią
Czujnik temperatury T1 jest umieszczony w funkcję kalibrującą. Szerszy opis dotycząkanale i wskazuje temperaturę powietrza cy doboru wartości okresu testowego P2 w
dalszej części instrukcji. W typowym dla dowejściowego na centralę wentylacyjną.
mów jednorodzinnych GWC wartość ta wyZe względu na specyfikę budowy GWC nie
nosi 120 sekund.
można wprost określić temperatury powie-

POLSKI

PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA GWC RUROWEGO LUB ŻWIROWEGO
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA GWC RUROWEGO LUB ŻWIROWEGO
Typowo drugim źródłem jest czerpnia (bezpośredni dopływ powietrza z zewnątrz). Jeżeli
jest podłączony czujnik T2, który wskazuje temperaturę zewnętrzną to właśnie ona jest brana pod uwagę jako porównawcza do wyboru najlepszego źródła.
Do optymalnego działaniu instalacji w układzie czerpnia/GWC zalecamy podpięcie czujnika zewnętrznego T2. Jednak istnieją przypadki kiedy podpięcie czujnika T2 jest utrudnione
lub zbędne. Wybór źródła odbywa się jedynie na podstawie czujnika T1 oraz parametrów:

ø
ø
ø
ø

przerwa testowa P1
okres testowy P1
przerwa testowa P2
okres testowy P2

Parametry przerwa testowa P1 i okres testowy P1 są analogiczne do wyżej opisanych związanych z wyjściem P2 (GWC) przy czym dotyczących wyjścia P1.
Jeżeli okres testowy P1 wynosi 0 (wartość domyślna) oznacza to, że temperatura do porównania jest pobierana wprost z czujnika T2. W innym wypadku temperatura do porównania
jest pobierana tylko z czujnika T1 po pracy testowej urządzenia P1 i P2.
zapewnienia poprawnej pracy sterownika, przerwa testowa powinna być zaH Wwszeceluwiększa
od okresu testowego dla danego źródła.
testowy P1 i okres testowy P2 jest równocześnie minimalnym czasem przez jaki
H Okres
dane źródło musi pracować. Oznacza to, że po przełączeniu źródła na P2 musi upłynąć
czas równy okresowi testowemu P2 aby była możliwa zmiana źródła na P1.

PRZYKŁAD DZIAŁANIA: CZUJNIK T1 I T2
Typowa instalacja GWC i czerpnia zewnętrz- okresu testowego P1.
na - bezpośrednie czerpanie powietrza z zeOkres testowy P2 (dla GWC) ustawiono na
wnątrz z pominięciem GWC. Układ z jedną
120 sekund (tyle trwa przepływ powietrza
przepustnicą.
przez GWC do czujnika T1). Przerwę testową
ø przepustnica otwarta – powietrze pły- P2 (dla GWC) ustawiono na 90 min.
nie z czerpni (P1)
ø przepustnica zamknięta - powietrze Aktualny sezon to lato.
płynie przez GWC (P2)
Czujniki T1 i T2 podłączone wg wcześniejszego opisu.
Okres testowy P1 (dla czerpni) ustawiono na
0. Wartość przerwy testowej P1 (dla czerpni)
jest nieistotna z uwagi na zerową wartość
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Przykładowa logika działania sterownika:

ø
ø

ø

ø

powietrze czerpane jest z zewnątrz.
Temperaturą porównawczą P1 (dla
czerpni) jest zawsze bieżący odczyt T2.
po 90 min następuje przełączenie na
GWC i pracuje przez 120 sekund. Po
tym okresie następuje zapamiętanie
temperatury z czujnika T1 jako temperaturę porównawczą P2 (dla GWC)
jeżeli temperatura porównawcza P2
jest niższa niż temperatura porównawcza P1 to źródłem pozostaje cały czas
P2. Jeżeli nie to następuje ponownie
przełączenie na P1 (czerpnia)
jeżeli powietrze jest czerpane przez
GWC to temperaturą porównawczą P2
(dla GWC) jest bieżący odczyt temperatury T1 o ile czas pracy na GWC przekroczył wartość przynajmniej jego okresu testowego – w przeciwnym razie
wartość ta jest przyjęta od ostatniego
ważnego odczytu. Jeżeli temperatura

ø

porównawcza P1 (dla czerpni, bieżący odczyt T2) spadnie poniżej temperatury porównawczej P2 (dla GWC) to
następuje przełączenie na źródło P1
(czerpnia).
5. Następuje powrót do pkt. 1

POLSKI

PRZYKŁAD DZIAŁANIA: CZUJNIK T1 I T2

w trakcie działania sterownika
H Jeżeli
okaże się, że temperatura wewnętrzna
spadła poniżej minimalnej temperatury
co oznacza nadmierne wychłodzenie to
następuje wybór cieplejszego źródła.
możliwe wcześniejsze przełączeH Jest
nie źródła z P1 (czerpni) na P2 (GWC)
przed upłynięciem przerwy testowej
P2 (punkt 2 z w/w algorytmu). Może
to nastąpić na podstawie wcześniej
zapamiętanej temperatury porównawczej P1 (z poprzednich cykli) ponieważ
może to świadczyć o lepszych parametrach źródła P2 (GWC).

PRZYKŁAD DZIAŁANIA: TYLKO CZUJNIK T1
Instalacja GWC i czerpnia zewnętrzna - Alternatywnie: Układ z dwoma bliźniaczymi
bezpośrednie czerpanie powietrza z ze- GWC pracującymi naprzemiennie.
wnątrz z pominięciem GWC. Układ z jedną
Okres testowy P1 (dla czerpni) ustawiono na
przepustnicą.
30 sekund (tyle trwa przepływ powietrza z
ø przepustnica otwarta – powietrze pły- czerpni do czujnika T1). Przerwę testową P1
nie z czerpni (P1)
(dla czerpni) ze względu na możliwość częø przepustnica zamknięta - powietrze stego zmieniania warunków zewnętrznych
płynie przez GWC (P2)
ustawiono na 45 min.
Podłączony jedynie czujnik T1. Czujnik T2 nie
Okres testowy P2 (dla GWC) ustawiono na
jest podłączony ze względu na niemożliwość
120 sekund (tyle trwa przepływ powietrza
prowadzenie przewodu lub ze względu na
przez GWC do czujnika T1). Przerwę testową
znaczną odległość od czerpni do wlotu do
P2 (dla GWC) ustawiono na 90 min.
centrali wentylacyjnej (do miejsca pomiaru
T1).
Aktualny sezon to lato.
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PRZYKŁAD DZIAŁANIA: TYLKO CZUJNIK T2
spadła poniżej minimalnej temperatury
co oznacza nadmierne wychłodzenie to
następuje wybór cieplejszego źródła.

Przykładowa logika działania sterownika:

ø

ø

ø

ø

ø

powietrze czerpane jest z zewnątrz.
Temperaturą porównawczą P1 (dla
czerpni) jest bieżący odczyt T1 o ile
czas pracy na czerpni przekroczył wartość przynajmniej jego okresu testowego – w przeciwnym razie wartość ta
jest przyjęta od ostatniego ważnego
odczytu.
po 90 min następuje zapamiętanie
temperatury T1 jako temperaturę porównawczą P1 (dla czerpni) a następnie przełączenie na GWC, które pracuje
przez 120 sekund. Po tym okresie następuje zapamiętanie temperatury z czujnika T1 jako temperaturę porównawczą
P2 (dla GWC)
jeżeli temperatura porównawcza P2
jest niższa niż temperatura porównawcza P1 to źródłem pozostaje cały czas
P2. Jeżeli nie to następuje ponownie
przełączenie na P1 (czerpnia)
jeżeli powietrze jest czerpane przez
GWC to temperaturą porównawczą
P2 (dla GWC) jest bieżący odczyt temperatury T1 o ile czas pracy na GWC
przekroczył wartość przynajmniej jego
okresu testowego – w przeciwnym razie wartość ta jest przyjęta od ostatniego ważnego odczytu. Jeżeli temperatura porównawcza P1 (dla czerpni,
wcześniej zapamiętana w poprzednim
cyklu) spadnie poniżej temperatury porównawczej P2 (dla GWC) to następuje
przełączenie na źródło P1 (czerpnia).
następuje powrót do pkt. 1

Jeżeli w stanie pracy AUTO, zostanie stwierdzone uszkodzenie bądź przekroczenie zakresu działania czujnika temperatury T2 a
ponadto jest on użyty do pomiaru temperatury zewnętrznej, wówczas zostaje wybrane źródło P2 (GWC) i procedury testowe są
wyłączone.

WSTĘPNA PROCEDURA TESTOWA
Jeżeli sterownik stwierdzi nieustalone warunki temperaturowe, które uniemożliwiają
prawidłową obsługę źródeł w trybie automatycznym, nastąpi załączenie wstępnej
procedury testowej.
Może to nastąpić w przypadku:

ø
ø

podłączenia sterownika do zasilania,
pod warunkiem że przed zanikiem zasilania Sterownik znajdował się w trybie
AUTO
przejście z trybu ręcznego do automatycznego w warunkach kiedy temperatury porównawcze nie zostały określone prawidłowo (nie są aktualne)

sterownik został włączony do
I Jeżeli
zasilania a przed zanikiem zasilania
był w trybie automatycznym i równocześnie w trybie wyłączony (OFF) to
wstępna procedura testowa zostanie
uruchomiona.

w trakcie działania sterownika
I Jeżeli
okaże się, że temperatura wewnętrzna
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Wstępna procedura testowa polega na:

ø
ø

załączeniu przez czas będący okresem
testowym P2 wyjścia P2 (GWC), odczytaniu z czujnika T1 tej temperatury jako
temperaturę porównawczą P2
o ile nie jest podłączony czujnik T2, załączeniu wyjścia P1 przez okres testowy
P1 (czerpni), odczytaniu z czujnika T1
temperatury jako temperaturę porównawczą P1

WŁĄCZANIE STEROWNIKA
Aby włączyć lub wyłączyć sterownik, należy
nacisnąć przycisk „P”.

POLSKI

WSTĘPNA PROCEDURA TESTOWA

Gdy sterownik jest wyłączony, na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna temperatura
wewnętrzna a faza na P1 i P2 jest wyłączona.
W polu informacyjnym widoczny jest napis
oFF.
Gdy sterownik jest włączony na wyświetlaczu w polu informacyjnym widoczny jest napis RUN oraz inne wskazania stanu pracy.

Wstępną procedurę testową można prze- Jeżeli sterownik jest włączony na ekranie
rwać przez przejście sterownika w tryb przedstawiony jest aktualny stan pracy.
ręczny.
Jeżeli źródłem jest GWC (P2) na ekranie wiPodczas wstępnej procedury testowej nie- doczny jest symbol strzałek. Jeżeli strzałki
możliwe jest uruchomienie menu konfigu- nie są widoczne źródłem jest czerpnia (P1).
Informacje o wybranym źródle obrazują
racyjnego jak.
faktyczny stan przekaźników, z uwzględnieGdy przeprowadzana jest wstępna proceduniem zabezpieczenia przeciw równoczesnera testowa, zarówno w stanie pracy OFF jak i
mu załączeniu dwóch przepustnic.
ON, na wyświetlaczu widoczne jest:
na ekranie widoczny jest symbol A,
ø czas jaki pozostał do zakończenia okre- Jeżeli
oznacza to, że temperatura T1 lub T2 jest
su testowego dla danego wyjścia.
wprost jako temperatura porówø informacja o aktualnie testowanym pobierana
nawcza P1 (dla czerpni). Przy czym jest to
wyjściu - strzałki są widoczne w przytemperatura:
padku testowania wyjścia P2 (GWC) a
ukryte w przypadku testowania wyjścia ø T2 - jeżeli okres testowy P1 wynosi 0
- temperatura zewnętrzna T2 wprost
P1 (czerpni)
jako temperatura porównawcza dla P1
ø napis TEST w polu informacyjnym
(dla czerpni).
ø T1 – jeżeli okres testowy P1 jest różny
od 0
Jeżeli symbol A jest niewidoczny oznacza to,
że temperaturą porównawczą jest temperatura zapamiętana z poprzedniego okresu
testowego.
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STANY PRACY

STANY PRACY

Jeżeli na ekranie widoczny jest symbol F,
oznacza to, że temperatura T1 jest pobierana wprost jako temperatura porównawcza
P2 (dla GWC) czyli źródło P2 (GWC) jest wybrane dłużej niż okres testowy P2.

bol „Err” a pole informacyjne zawiera symbol
błędu.

Jeżeli aktualnym sezonem jest lato na ekranie widoczny jest symbol słońca. Jeżeli aktualnym sezonem jest zima to na ekranie widoczny jest symbol śnieżki.
Jeżeli została załączona funkcja zabezpieczająca przed wychłodzeniem pomieszczenia
na ekranie pulsuje symbol płomienia (wybór
cieplejszego źródła w sezonie letnim).
W głównej części ekranu widoczne jest wartość aktualnej temperatury lub temperatury
porównawczej.
Do identyfikacji, która aktualna temperatura
jest wskazywana służą pola z oznaczeniem
1, 2, 3, 4. Zmiana wyświetlanej temperatury odbywa się przez przyciśniecie przycisku
M. Zmiana odbywa się cyklicznie w pętli i
oznacza:

ø
ø
ø
ø
ø
ø

widoczne 1 – temperatura T1 (w kanale)
widoczne 2 – temperatura T2
(zewnętrzna)
widoczne 3 – temperatura T3
(wewnętrzna)
widoczne 4 – aktualna temperatura
sezonu
migające 1 – temperatura porównawcza P2 (dla GWC)
migająca 2 – temperatura porównawcza P1 (dla czerpni)

Widoczny czas pokazuje pozostały czas do
zakończenia przerwy testowej na danym
źródle, pozostały czas do zakończenia okresu testowego lub pozostały czas blokady
źródła. Czas też może być niewidoczny, jeżeli okres testowy P1 wynosi 0 (temperatura
pomiarowa P1 jest wprost temperatura zewnętrzna T2) i aktualnym źródłem jest P2
(GWC).

dokonywany jest test na ekranie
I Jeżeli
widoczny jest napis TEST.
nastąpiło przełączenie źródła to
I Jeżeli
następuje blokada możliwości jego
przełączenia na okres testowy danego źródła, pomimo że warunki temperaturowe mogą wskazywać na jego
przełączenie. W takiej sytuacji w polu
testowym widoczny jest napis „BLOCK”
oraz licznik wskazujący pozostały czas
blokady.

TRYB RĘCZNY I AUTOMATYCZNY
W trybie automatyczny sterownik dokonuje wybór źródła wg wyżej opisanego
algorytmu.
Istnieje możliwość ręcznego wybrania źródła i pracy w trybie ręcznym. W trybie ręcznym źródło nie jest nigdy zmieniane.

Jeżeli sterownik pracuje w trybie ręcznym
Jeżeli sterownik stwierdzi, że przekroczony
na ekranie widoczny jest symbol ręki. Jeżeli
został dopuszczalny zakres pomiaru tempesterownik pracuje w trybie automatycznym
ratury lub wejście gdzie jest on podłączony
widoczny jest symbol AUTO.
zostało zwarte/rozwarte, wówczas w głównej części wyświetlacza widoczny jest sym-
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Zmiana trybu odbywa przez przyciśniecie i
przytrzymanie przez około 3 sekundy przycisku M. Zmiana odbywa się cyklicznie:

ø
ø
ø

tryb AUTO
tryb ręczny źródło P1 (strzałki nie
widoczne)
tryb ręczny źródło P2 (strzałki widoczne)

Mechanizm automatycznej zmiany sezonu
oraz funkcja zabezpieczenia przed wychładzaniem są brane pod uwagę jedynie gdy
sterownik jest w trybie AUTO.

OBSŁUGA BŁĘDÓW
Sterownik posiada mechanizm wykrywania
i informowania o sytuacjach alarmowych.
Realizowane to jest poprzez wyświetlanie
w polu tekstowym napisu ErrXX gdzie XX to
kod błędu. Jeżeli Aktywnych jest więcej niż
jedna sytuacja alarmowa wówczas co dwie
sekundy następuje zmiana aktualnie wyświetlanego kodu błędu. Poniżej wyszczególniono obsługiwane kody błędów.

ø

ø
ø
ø
ø
ø

1 – przerwano proces kalibracji lub
niemożliwe jest jego ukończenie ze
względu na długi czas stabilizacji temperatury bądź też zbyt niskiej różnicy
pomiędzy temperaturą zewnętrzną a
temperaturą GWC. Ten błąd można skasować przez przyciśnięcie przycisku P.
2 – wejście czujnika temperatury pokojowej jest rozwarte.
3 – wejście czujnika temperatury pokojowej jest zwarte.
4 – przekroczono górny zakres czujnika
temperatury pokojowej.
5 – przekroczono dolny zakres czujnika
temperatury pokojowej.
6 – wejście czujnika temperatury T1

OBSŁUGA BŁĘDÓW
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

(kanału) jest rozwarte.
7 – wejście czujnika temperatury T1
(kanału) jest zwarte.
8 – przekroczono górny zakres czujnika
temperatury T1 (kanału).
9 – przekroczono dolny zakres czujnika
temperatury T1 (kanału).
10 – wejście czujnika temperatury T2
(zewnętrznej) jest rozwarte.
11 – wejście czujnika temperatury T2
(zewnętrznej) jest zwarte.
12 – przekroczono górny zakres czujnika temperatury T2 (zewnętrznej).
13 – przekroczono dolny zakres czujnika temperatury T2 (zewnętrznej).

POLSKI

TRYB RĘCZNY I AUTOMATYCZNY

jakiegokolwiek błędu, przyI Detekcja
słania informację tekstową i wyświetlany jest symbol błędu. Jeżeli błędów
jest kilka, to przełączane są co dwie
sekundy.

BLOKADA KLAWIATURY
Aby zabezpieczyć termostat przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę termostatu.
Kiedy blokada klawiatury jest aktywna na
wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki, a klawiatura nie reaguje na przyciskane
klawisze.
Aby włączyć/wyłączyć blokadę klawiatury
należy:
Nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy oba przyciski: „DÓŁ”
i „GÓRA” jednocześnie.
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USTAWIENIA FABRYCZNE

KALIBRACJA OKRESÓW TESTOWYCH

Aby zresetować termostat i powrócić Aby uruchomić funkcję kalibracji okresów
do ustawień fabrycznych należy:
testowych należy.
Jeżeli sterownik jest włączony, naleWyłączyć sterownik.
ży go wyłączyć naciskając przycisk
P.
Nacisnąć i przytrzymać przez około
3 sekundy oba przyciski: „M” i „OK”
Przy wyłączonym sterowniku, najednocześnie. Na wyświetlaczu pocisnąć i przytrzymać przez około 3
jawi się na około 5 sekund napis
sekundy równocześnie przycisk P i
„RESET”.
GÓRA.

P

P

M

P

KALIBRACJA OKRESÓW TESTOWYCH

Na ekranie pojawi się tekst „CALbP1” który
oznacza zapytanie czy okres testowy dla P1
Sterownik został wyposażony w funkcje ma być również kalibrowany. Możliwe do
automatycznej kalibracji okresów testowych. wyboru opcje:
Należy wybrać odpowiednie warunki
atmosferyczne tak aby różnica temperatur
pomiędzy
powietrzem
zewnętrznym
(P1) a przechodzącym przez GWC (P2)
była wyraźna. Właściwym momentem do
przeprowadzenia kalibracji będzie wysoka
lub niska temperatura zewnętrzna. Nie zaleca
się przeprowadzać procesu kalibracji w
okresach przejściowych, kiedy temperatury
z czerpni i GWC są zbliżone.

no – wartość domyślna. Okres testowy P1
ma nie być kalibrowany i ostatecznie ma
przyjąć wartość 0
YES – Okres testowy P1 ma być kalibrowany
analogicznie do okresu testowego P2

Wybór opcji odbywa się przy pomocy
przycisku GÓRA i DÓŁ. Po wybraniu
odpowiedniej opcji należy potwierdzić
rozpoczęcie procedury kalibracji okresów
testowych przyciskiem OK lub ją anulować
Aby kalibracja odbyła się prawidłowo zaleca
przyciskiem P.
się aby przed jej rozpoczęciem proces
wentylacji był całkowicie zatrzymany W trakcie trwania kalibracji na ekranie
przez 24h (ręczne zatrzymanie centrali widoczny jest napis CALIb oraz za nim
wentylacyjnej).
pozostała ilość cyklów testowych do
zakończenia funkcji kalibracji okresów.
Po tym okresie należy włączyć wentylacje
na typowej wydajności (na zewnętrznym Uruchomiony jest również licznik, który
sterowniku wentylacji) i uruchomić funkcje wskazuje aktualny czas testu kalibracji dla
kalibrującą okresy testowe.
danego źródła.
Kalibrację okresów testowych można W głównej części wyświetlacza pokazana jest
przeprowadzić jedynie po zakończeniu aktualna temperatura mierzona przez czujnik
wstępnej procedury testowej.
T1 (oraz widoczna cyfra 1, symbolizująca że
wybrano właśnie tą temperaturę).
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Funkcja kalibrująca składa się z następujących
cykli (w kolejności wyświetlania i działania):

ø
ø

ø

ø
ø
ø
ø

7 – ustawienie źródła na czerpnię (P1)
na 120 sekund, zapamiętanie temperatury T1
6 – przestawienie źródła na GWC (P2)
do czasu aż temperatura T1 będzie różniła się co najmniej ok 2*C od zapamiętanej w cyklu 7 i równocześnie temperatura T1 nie będzie ulegać zmianom
(ustabilizuje się). Następuje zapamiętanie okresu testowego dla P2 oraz mierzonej temperatury T1. Jako stabilizację
rozumiemy, że pomiary z ostatnich 20
sekund posiadają rozrzut co najwyżej 2
stopni Celsiusza (lub analogicznej wartości w stopniach Fahrenheita).
5 – przestawienie źródła na czerpnie
(P1) do czasu aż temperatura T1 będzie
różniła się co najmniej ok 2*C od zapamiętanej w cyklu 6 i równocześnie temperatura T1 nie będzie ulegać zmianom
(ustabilizuje się). Następuje zapamiętanie okresu testowego dla P1 oraz mierzonej temperatury T1. Jako stabilizację
rozumiemy, że pomiary z ostatnich 20
sekund posiadają rozrzut co najwyżej 2
stopni celsiusza (lub analogicznej wartości w stopniach Fahrenheita).
4 – analogicznie do 6
3 – analogicznie do 5
2 – analogicznie do 6
1 – analogicznie do 5

KALIBRACJA OKRESÓW TESTOWYCH
ø

okres testowy P2 na uśrednioną wartość czasową zapamiętaną z okresu 6,
4i2

POLSKI

KALIBRACJA OKRESÓW TESTOWYCH

Po zakończeniu kalibracji, sterownik pozostaje wyłączony.
Jeżeli podczas procesu kalibracji nie uda się
osiągnąć dostatecznej różnicy temperatury
T1 po przełączeniu źródła powyżej maksymalnej dopuszczonej wartości dla okresu
testowego to sterownik wyjdzie z funkcji kalibracji z błędem ERR01. Może to oznaczać:

ø
ø
ø
ø

nieprawidłowe warunki temperaturowe – okres przejściowych
rozładowane GWC, które nie jest w stanie w sensownym czasie zmienić parametrów temperaturowych przechodzącego powietrza
nieprawidłowe podłączenie przepustnic/pompy lub ich uszkodzenie
błędne osadzenie czujnika T1 w kanale

Aby skasować błąd należy nacisnąć przycisk P, jest to równoznaczne z włączeniem
sterownika.
Jako maksymalną dopuszczalna wartość dla
okresu testowego przyjęto wartość 99:59 (99
minut i 59 sekund – co daje 5999 sekund).
Jeżeli procedura kalibracji zostanie przerwana (poprzez wciśnięcie przycisku P), wówczas również zostanie sygnalizowany błąd
ERR01

Po zakończeniu cyklu 1 sterownik przyjmuje:

ø

Niezależnie od przeprowadzonej kalibracji
okres testowy P1 na wartość 0 jeżeli okresów ich wartość można zmienić bezpowybrano opcję no dotyczącą kalibracji średnio w menu konfiguracyjnym.
okresu testowego P1 lub uśrednioną
wartość czasową zapamiętaną z okresu
5, 3 i 1

www.insbud.net
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MENU KONFIGURACYJNE
W menu konfiguracyjnym ustawiane są parametry pracy sterownika. Aby wejść do
menu konfiguracyjnego, należy:

P

Jeżeli sterownik jest włączony, należy go wyłączyć naciskając przycisk
„P”.

MENU KONFIGURACYJNE
czasu bezczynności powoduje zapisanie zmian i wyjście z menu konfiguracyjnego. Naciśnięcie przycisku „P” powoduje anulowanie zmian i wyjście z
menu konfiguracyjnego.

KALIBRACJA
Przy wyłączonym sterowniku, nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sePo prawidłowym podłączeniu sterownik jest
kundy przycisk „M”
gotowy do pracy. Sterownik fabrycznie jest
skalibrowany do pracy z czujnikami standarSterownik znajduje się w trybie konfigura- dowymi. Jednak przy długich przewodach,
cyjnym. Wyświetlany jest napis „Menu” , nu- temperatura wyświetlana przez sterownik
mer nastawy (od 01 do 11), skrót kodowy może być różna od rzeczywistej.
nastawy (np. „CFG”) oraz wartość i jednostka W takim przypadku należy samodzielnie
nastawy.
skalibrować urządzenie.

M

Aby zmienić wartość wskazywanej W celu skalibrowania czujnika T1, należy:
nastawy, nacisnąć przycisk „DÓŁ”
lub „GÓRA”.
Wejść do menu konfiguracyjnego.

M

Aby przejść do kolejnej nastawy, nacisnąć przycisk „M”. Po osiągnięciu
ostatniej (ósmej) nastawy, ponowne
naciśnięcie przycisku „M” powoduje
powrót do pierwszej nastawy.

M

Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 01, oznaczonej jako „CAL_1”.
Ustawić wartość określającą, o ile
stopni należy zmienić aktualne
wskazanie temperatury, aby uzyskać poprawny pomiar. Wartość
może być ustawiona w zakresie -9.9
÷ 9.9ºC (-17.8ºF .. 17.8ºF), z krokiem
0.1ºC. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej nastawy.

Regulator wychodzi z menu konfiguracyjnego po upłynięciu ustawionego czasu
bezczynności lub po naciśnięciu któregoś z
przycisków: „P” lub „OK”. Naciśnięcie przycisku „OK” lub upłynięcie czasu bezczynności
powoduje zapisanie zmian i wyjście z menu
konfiguracyjnego. Naciśnięcie przycisku
W celu skalibrowania czujnika T2, należy:
„P” powoduje anulowanie zmian i wyjście z
menu konfiguracyjnego.
Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawieRegulator wychodzi z menu konfigunia się na wyświetlaczu nastawy nuracyjnego po upłynięciu ustawionego
mer 02, oznaczonej jako „CAL_2”.
czasu bezczynności lub po naciśnięciu
któregoś z przycisków: „P” lub „OK”. Naciśnięcie przycisku „OK” lub upłynięcie

I
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CZAS BEZCZYNNOŚCI

Ustawić wartość określającą, o ile
stopni należy zmienić aktualne
wskazanie temperatury, aby uzyskać poprawny pomiar. Wartość
może być ustawiona w zakresie -9.9
÷ 9.9ºC (-17.8ºF .. 17.8ºF), z krokiem
0.1ºC. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej nastawy.

W celu skalibrowania czujnika T3, należy:

M

Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 03, oznaczonej jako „CAL_3”.
Ustawić wartość określającą, o ile
stopni należy zmienić aktualne
wskazanie temperatury, aby uzyskać poprawny pomiar. Wartość
może być ustawiona w zakresie -9.9
÷ 9.9ºC (-17.8ºF .. 17.8ºF), z krokiem
0.1ºC. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej nastawy.

CZAS BEZCZYNNOŚCI

Ustawić żądaną wartość. Może ona
być wybrana z zakresu 5÷30s, z krokiem 5s. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej nastawy.

POLSKI

KALIBRACJA

CZAS PODŚWIETLANIA
Jest to czas, po jakim następuje wygaszenie
podświetlania wyświetlacza LCD, liczony od
momentu ostatniego naciśnięcia Aby ustawić czas podświetlania, należy:

M

Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 05, oznaczonej jako „LIGHT”.
Ustawić żądaną wartość. Może ona
być wybrana z zakresu 10÷60s, z
krokiem 10s. Może być również wybrana wartość „OFF” - podświetlenie
zawsze wyłączone, lub „On” - podświetlenie zawsze włączone. Wyjść z
menu konfiguracyjnego lub przejść
do innej nastawy.

INTENSYWNOŚĆ PODŚWIETLANIA

Czas bezczynności jest to czas, po jakim sterownik wychodzi z trybu nastaw parametrów do domyślnego trybu pracy, liczony
od ostatniego naciśnięcia któregoś z przycisków. Większa wartość daje użytkownikowi
więcej czasu na wprowadzenie nastaw.

Sterownik jest zaprogramowany, aby automatycznie wyłączyć podświetlanie ekranu
po upłynięciu czasu podświetlania. Domyślnie podświetlanie jest wówczas wyłączone całkowicie. Można jednak tak ustawić
sterownik, aby nie wyłączał podświetlania
Aby ustawić czas bezczynności, należy:
całkowicie, a jedynie zmniejszał jego intenWejść do menu konfiguracyjnego. sywność. Istnieje możliwość ustawienia inNaciskać przycisk „M” aż do pojawie- tensywności podświetlania kiedy sterownik
nia się na wyświetlaczu nastawy nu- jest aktywny.
mer 03, oznaczonej jako „PTD”.

M

www.insbud.net
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INTENSYWNOŚĆ PODŚWIETLANIA
Aby ustawić intensywność podświetlania
kiedy sterownik jest aktywny należy:
Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 06, oznaczonej jako „LT_oN”.

M

JEDNOSTKI TEMPERATURY
Wybrać jednostkę temperatury.
Wyjść z menu konfiguracyjnego lub
przejść do innej nastawy.

SEZON

Ustawić intensywność podświetlania (w procentach), która będzie utrzymywana kiedy sterownik
jest aktywny. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej
nastawy.

Zachowanie sterownika zależy od sezonu
lato/zima. Sterownik obsługuje trzy tryby
wyznaczania sezonu grzewczego, Auto, lato,
zima. Tryby te opisane zostały we wcześniejAby ustawić intensywność podświetlania szym rozdziale.
kiedy sterownik jest nie aktywny należy:
Sezon może być ustawiony jako:
Wejść do menu konfiguracyjnego. ø AUT - tryb automatyczny
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie- ø Su - wymuszony sezon letni
nia się na wyświetlaczu nastawy nu- ø uin - wymuszony sezon zimowy
mer 07, oznaczonej jako „LToFF”.

M

Ustawić intensywność podświetlania (w procentach), która będzie
utrzymywana po upłynięciu czasu
podświetlania (zamiast jego całkowitego wyłączenia). Wyjść z menu
konfiguracyjnego lub przejść do innej nastawy.

W trybie automatycznym, temperatura sezonu wyznaczana jest w oparciu o aktualną
temperaturę zewnętrzną.

Aktualna temperatura sezonu jest temperaturą uśrednianą w okresach godzinnych.
Uśrednianie polega na pomiarze temperatury zewnętrznej (co godzinę), i w zależności
od tego czy jest ona większa czy mniejsza
od aktualnej temperatury sezonu, następuJEDNOSTKI TEMPERATURY
je odpowiednio dodawanie lub odejmowaUżytkownik ma możliwość wyboru, czy tem- nie delty, do/z bieżącej temperatury sezonu.
peratura ma być wskazywana w stopniach Delta wynosi 0.2ºC (lub jeżeli wybrano jednostki ºF, 0.3ºF).
Celsjusza (ºC) czy Fahrenheita (ºF).
Aby zmienić format temperatury, należy:

M
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Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 08, oznaczonej jako „TUNIT”.

temperatura sezonu ta jest kaH Aktualna
sowana każdorazowo po podłączeniu
sterownika do zasilania a jako wartość
startową przyjmuje się jedną z dwóch
źródłowych po zakończeniu wstępnej
procedury testowej (T1 lub T2 w zależności od nastawy „INLPE”).

www.insbud.net

SEZON

pozycja 15 menu („INLPE”) ustaH Jeżeli
wiona jest na 0, wówczas temperaturą

Histereza oznacza różnicę (wyrażoną w ºC
lub ºF) pomiędzy progiem przełączenia sezonu lato/zima. Przykładowo, jeżeli temperatura punktu zmiany sezonu wynosi 16ºC i
bieżąca wartość histerezy ustawiona jest na
1ºC, to tryb zimowy zostanie załączony przy
spadku temperatury poniżej 15,5ºC, a tryb
letni zostanie załączony dopiero po wzroście
temperatury powyżej 16,5ºC. Kolejne przejście do trybu zimowego nastąpi dopiero gdy
temperatura sezonu spadnie poniżej 15.5ºC

zewnętrzną jest wartość z czujnika T2.
W innym wypadku temperatura zewnętrzna jest aktualną temperaturą
porównawczą P1 (dla czerpni).
Wyznaczoną w ten sposób temperaturę sezonu porównuje się z punktem temperatury
sezonu, który zapisany jest w menu konfiguracyjnym, w pozycji 10 („SEA_T”). Gdy temperatura sezonu jest większa od tej wartości,
wówczas obowiązuje sezon letni, gdy mniejsza – to zimowy. Przełączanie następuje z
uwzględnieniem histerezy punktu sezonu –
pozycja 11 menu („SEA_H”).

POLSKI

SEZON

Większa wartość histerezy zmniejsza liczbę
cykli przełączeń sezonu lecz może powodować mniej komfortowe temperatury w
pomieszczeniu.

Aby zmienić wartość histerezy dla punktu
Aby zmienić tryb wyznaczania sezonu sezonu należy:
należy:
Wejść do menu konfiguracyjnego.

M

Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 09, oznaczonej jako „SEASN”.

M

Ustawić zadaną wartość. Histereza może być ustawiona w zakresie
0.2÷10ºC, z krokiem 0.2ºC. Wyjść z
menu konfiguracyjnego lub przejść
do innej nastawy.

Wybrać tryb, przewijając poprzez
wartości „AUT” - auto, „SU” - stale
lato, „UIN” - stale zima. Wyjść z menu
konfiguracyjnego lub przejść do innej nastawy.
Aby zmienić punkt temperatury zmiany sezonu należy:
Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 10, oznaczonej jako „SEA_T”.

M

Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 11, oznaczonej jako „SEA_H”.

PRZERWA I OKRES TESTOWY
Przerwa testowa i okres testowy dla P1
(czerpnia) i P2 (GWC) została opisana we
wcześniejszych rozdziałach.

Aby zmienić wartość przerwy testowej P2
(dla GWC) należy:
Wybrać temperaturę 0ºC .. 20.0ºC
Wejść do menu konfiguracyjnego.
(32.0ºF .. 68.0ºF) z krokiem 0.1ºC lub
Naciskać przycisk „M” aż do pojawie0.1ºF. Wyjść z menu konfiguracyjnenia się na wyświetlaczu nastawy nugo lub przejść do innej nastawy.
mer 12, oznaczonej jako „GHEPA”.

M
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PRZERWA I OKRES TESTOWY
Ustawić zadaną wartość. Przerwa
testowa może być ustawiona w zakresie 00:01÷99:59 (HH:MM), z krokiem 1 minuty. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej
nastawy.
Aby zmienić wartość przerwy testowej P2
(dla GWC) należy:
Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 13, oznaczonej jako „GHEPE”.
Ustawić zadaną wartość. Okres testowy może być ustawiona w zakresie 00:01÷99:59 (MM:SS), z krokiem
1 sekundy. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej
nastawy.

M

Aby zmienić wartość przerwy testowej P1
(dla czerpni) należy:
Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 14, oznaczonej jako „INLPA”.
Ustawić zadaną wartość. Przerwa
testowa może być ustawiona w zakresie 00:01÷99:59 (HH:MM), z krokiem 1 minuty. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej
nastawy.

M

PRZERWA I OKRES TESTOWY
Ustawić zadaną wartość. Okres testowy może być ustawiona w zakresie 00:00÷99:59 (MM:SS), z krokiem
1 sekundy. Wyjść z menu konfiguracyjnego lub przejść do innej nastawy. Ustawienie wartości 0 powoduje wybranie zewnętrznego
czujnika T2 jako źródła temperatury
zewnętrznej.
wartość „INLPE” jest większa niż 0
I Jeżeli
oznacza to, że czujnik T2 nie jest brany
pod uwagę w logice działania sterownika i fizyczny brak podłączenia czujnika
T2 nie będzie zgłaszany na ekranie jako
błąd.

FUNKCJA OCHRONY POMIESZCZENIA
PRZED WYCHŁODZENIEM

Funkcja ochrony pomieszczenia przed wychłodzeniem została opisana we wcześniejszych rozdziałach.
Jeżeli sterownik jest w trybie automatycznym i temperatura pokojowa spadnie poniżej nastawionej wartości minimalnej, wówczas sterownik wybiera cieplejsze źródło.
Przełączenie odbywa się w oparciu o histerezę minimalnej temperatury pokojowej.

Minimalna temperatura pokojowa jest to
temperatura poniżej której (tylko w sezonie
letnim) załączona zostanie funkcja ochrony
pomieszczenia przed wychłodzeniem – czyli
Aby zmienić wartość okresu testowego P1 wybrane zostanie cieplejsze źródło powie(dla czerpni) należy:
trza. Wartość „OFF” oznacza wyłączenie tej
Wejść do menu konfiguracyjnego. funkcji.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 15, oznaczonej jako „INLPE”.

M
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PRZED WYCHŁODZENIEM

Aby sprawdzić identyfikator sprzętowy,
należy:
Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 18, oznaczonej jako „HA_ID”.

Aby zmienić minimalną wartość temperatury pokojowej należy:
Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 16, oznaczonej jako „MIN_T”.
Niniejsza instrukcja obowiązuje dla regulatora z identyfikatorem sprzętowym: 1-1
Wybrać wartość 0.0ºC .. 29.0ºC
(32.0ºF .. 84.2ºF) z krokiem 0.1ºC lub
0.1ºF. Wyjść z menu konfiguracyjneIDENTYFIKATOR FIRMWARE
go lub przejść do innej nastawy.

POLSKI

IDENTYFIKATOR SPRZĘTOWY

FUNKCJA OCHRONY POMIESZCZENIA

M

M

Histereza minimalnej temperatury pokojowej oznacza różnicę (wyrażoną w ºC lub
ºF) pomiędzy progiem załączeniem a wyłączeniem funkcji ochrony pomieszczenia
przed wychłodzeniem. Przykładowo, jeżeli minimalna temperatura pomieszczenia
wynosi 20ºC i wartość histerezy ustawiona
jest na 1ºC, funkcja ochrony pomieszczenia
przed wychłodzeniem załączona zostanie
przy spadku temperatury pokojowej poniżej 19,5ºC, a wyłączona dopiero po wzroście
temperatury powyżej 20,5ºC. Kolejne jej załączenie nastąpi dopiero gdy temperatura
pokojowa spadnie poniżej 19.5ºC.

Aby sprawdzić główny identyfikator oprogramowania (FIRMWARE), należy:
Wejść do menu konfiguracyjnego.
Naciskać przycisk „M” aż do pojawienia się na wyświetlaczu nastawy numer 19, oznaczonej jako „FI_ID”.

M

Niniejsza instrukcja obowiązuje dla regulatora z głównym identyfikatorem oprogramowania (FIRMWARE): 1

WERSJA OPROGRAMOWANIA

Aby sprawdzić zainstalowaną wersję oproAby zmienić wartość histerezy dla gramowania, należy:
funkcji ochrony pomieszczenia przed
Wejść do menu konfiguracyjnego.
wychłodzeniem:
Naciskać przycisk „M” aż do pojawieWejść do menu konfiguracyjnego.
nia się na wyświetlaczu nastawy nuNaciskać przycisk „M” aż do pojawiemer 20, oznaczonej jako „VER”.
nia się na wyświetlaczu nastawy nuNiniejsza instrukcja obowiązuje dla regulamer 17, oznaczonej jako „MIN_H”.
tora z oprogramowaniem w wersji: 2
Ustawić zadaną wartość. Histereza może być ustawiona w zakresie
0.2÷10ºC, z krokiem 0.2ºC. Wyjść z
menu konfiguracyjnego lub przejść
do innej nastawy.

M

M
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POLSKI

POLITYKA ROZWOJU

WARUNKI GWARANCJI

InsBud promuje politykę rozwoju dlatego
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulatorach i instrukcjach bez
wcześniejszego powiadamiania.
Nasza firma otwarta jest na wszelkiego rodzaju sugestie, które usprawnią nasze regulatory. Jeżeli mają Państwo pomysł na
dodanie nowej funkcji lub potrzebują nietypowego rozwiązania, prosimy o kontakt.

ø

WARUNKI GWARANCJI
ø
ø
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Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu towaru.
Ujawnione w okresie gwarancji wady
będą usuwane w terminie nie dłuższym
niż 21 dni roboczych, licząc od daty
przyjęcia sprzętu do serwisu.
W przypadku zaistnienia konieczności
importu towaru lub części z zagranicy,
czas naprawy ulega wydłużeniu o czas
niezbędny do ich sprowadzenia.
Klient dostarcza towar do serwisu na
własny koszt. Towar wysyłany na koszt
serwisu nie będzie odebrany.
Na czas naprawy serwis nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego towaru.
Naprawa w ramach gwarancji będzie
dokonywana po przedstawieniu poprawnie i czytelnie wypełnionej karty
gwarancyjnej reklamowanego sprzętu, podpisanej przez gwaranta i klienta
oraz dokumentu sprzedaży.
Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn
zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania,
zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa

ø

ø
ø
ø

ø

instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem
i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma
też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych
napraw, zmiany oprogramowania (firmwaru) oraz formatowania urządzenia
Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, niektóre
z nich nie są objęte gwarancją (dotyczy
np. kabli, baterii, ładowarki, mikro-styków, przycisków itp).
Serwis ma prawo odmówić wykonania
naprawy gwarancyjnej w przypadku:
stwierdzenia sprzeczności pomiędzy
danymi wynikającymi z dokumentów
a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian
konstrukcyjnych sprzętu.
Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą
gwarancji.
Przedmioty nie odebrane z serwisu w
ciągu 40 dni zostaną przekazane do
utylizacji.
W przypadku braku możliwości testowana towaru przed jego zakupem
(dotyczy sprzedaży na odległość), dopuszcza się możliwość zwrotu towaru
w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania
(decyduje data nadania). Zwracany towar nie może nosić znamion eksploatacji, koniecznie musi zawierać wszystkie
elementy, z którymi był dostarczony.
W przypadku rezygnacji z zakupionego
towaru koszt przesyłki ponosi kupujący.
Do przesyłki należy dołączyć dokument
zakupu oraz podać dokładne dane Nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które zostanie zwrócona
kwota równa wartości zwróconego to-

www.insbud.net

waru, nie później niż 21 dni roboczych
od dnia dostarczenia towaru. Kwota ta
jest pomniejszona o koszty wysyłki do
Klienta, jeżeli koszty te zostały poniesione przez Sprzedawcę. Warunkiem
koniecznym do zwrotu pieniędzy jest
dostarczenie podpisanej kopii korekty
dokumentu zakupu. Korektę dokumentu zakupu Klient otrzymuje po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym.
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WARUNKI GWARANCJI

„INSBUD”
ul. Niepodległości 16a
32-300 Olkusz
Polska
dział sprzedaży: +48 503 166 906
dział techniczny: +48 510 071 213
e-mail: insbud@insbud.net
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