R315.05
wersje u10 do u19

Instrukcja obs³ugi
REGULATOR PI* ZAWORU
TRÓJSTAWNEGO
* algorytm krokowy PI

Typ czujnika:
1 x Pt1000
Wyjœcia:
3 x przekaŸnik
Zakres pomiarowy: 0..+120°C
Rozdzielczoœæ:
do 100°C:0,1°,
powy¿ej 100°C:1°
Interfejs:
RS 485

Pb
COMPIT, ul.Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa,tel./fax (34) 362 88 95

www.compit.pl
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ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA!
-

-

-

-

Przed zainstalowaniem regulatora nale¿y starannie
przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, oraz zapoznaæ siê z
warunkami gwarancji. Nieprawid³owe zamontowanie,
u¿ywanie i obs³uga regulatora powoduje utratê gwarancji.
Wszelkie prace przy³¹czeniowe mog¹ siê odbywaæ tylko przy
od³¹czonym napiêciu zasilania:
- w regulatorach RAPID przy wyjêtej wtyczce kabla zasilania
z gniazdka
- w pozosta³ych przy odciêtym napiêciu zasilania i
upewnieniu siê, ¿e na zaciskach regulatora nie wystêpuje
napiêcie niebezpieczne.
Prace przy³¹czeniowe i monta¿ powinny byæ wykonane
wy³¹cznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i
normami.
Nie wolno instalowaæ i u¿ytkowaæ regulatora z uszkodzon¹
mechanicznie obudow¹. Wystêpuje ryzyko pora¿enia pr¹dem.
Instalacja, w której pracuje regulator COMPIT powinna byæ
zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi do
stosowanych
obci¹¿eñ
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziæ czy pod³¹czenia
s¹ zgodne z instrukcj¹ obs³ugi, oraz czy napiêcie zasilaj¹ce
regulator spe³nia wszelkie wymogi.
Wszelkich napraw regulatorów mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie
serwis producenta. Dokonywanie naprawy regulatora przez
osobê nieupowa¿nion¹ przez firmê COMPIT powoduje utratê
gwarancji.

-

Regulator nie jest elementem bezpieczeñstwa!
W uk³adach, w których zachodzi ryzyko wyst¹pienia szkód
w wyniku awarii automatyki, trzeba stosowaæ dodatkowe
zabezpieczenia posiadaj¹ce odpowiednie atesty. W
uk³adach, które nie mog¹ byæ wy³¹czone, uk³ad
sterowania musi byæ skonstruowany w sposób
umo¿liwiaj¹cy jego pracê bez regulatora.

Wszystkie deklaracje

dostêpne s¹ na stronie www.compit.pl

Pozbywanie siê urz¹dzeñ elektrycznych i
elektronicznych (dotyczy tylko gospodarstw
domowych)

Symbol kosza, który jest umieszczany na wyrobach firmy
COMPIT lub do³¹czanych instrukcjach obs³ugi, informuje, ¿e nie
wolno wyrzucaæ wraz z innymi odpadami zu¿ytych lub
niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.
Urz¹dzenie tak oznaczone a przeznaczone do utylizacji,
powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów, nale¿y przekazaæ
do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie bezp³atnie
przyjête. Produkt mo¿na przekazaæ lokalnemu dystrybutorowi przy
zakupie nowego urz¹dzenia.
Prawid³owo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala
unikn¹æ negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne lub zdrowie
cz³owieka. Nieprawid³owe sk³adowanie lub utylizacja zagro¿ona
jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami.
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ZASTOSOWANIE
Regulacja temperatury uk³adów technologicznych, sterowanie
podgrzewaniem zasobnika CWU z uk³adu wymiennika,
nagrzewnic¹ powietrza w uk³adach wentylacji, ogrzewaniem
szklarni (regulacja iloœciowa - sta³a temperatura czynnika, zmienia
siê przep³yw), sterowanie otwieraniem okien w szklarniach itp.

ZASADA DZIA£ANIA
Podstawowym zadaniem regulatora jest sterowanie
po³o¿eniem si³ownika zaworu tak, aby uzyskaæ zadan¹ temperaturê
w punkcie pomiaru temperatury. Dodatkowo mo¿e on sterowaæ
pomp¹ obiegow¹ czynnika za pomoc¹ przekaŸnika P1. PrzekaŸnik
ten pracuje w funkcji temperatury mierzonej i zmienia swój stan
po przekroczeniu temperatury zadanej w parametrze F4.
U¿ytkownik okreœla tak¿e kierunek zadzia³ania przekaŸnika za
pomoc¹ parametru F5 kierunek dzia³ania przekaŸnika P1:
- “0”: przekaŸnik jest za³¹czony, je¿eli T zmierzona jest
mniejsza od T max (F4) z uwzglêdnieniem wartoœci amplitudy
(praca na ogrzewanie).
- “1”: przkaŸnik jest za³¹czony, je¿eli T zmierzona jest wiêksza
od T max (F4) z uwzglêdnieniem wartoœci amplitudy (praca
na ch³odzenie).
Amplituda prze³¹czania przekaŸnika P1 jest na sta³e
ustawiona na 1°C. Je¿eli temperatura mierzona jest mniejsza od
temperatury Tmax, to zmiana stanu przekaŸnika nast¹pi w
momencie, kiedy wartoœæ mierzona bêdzie wiêksza od zadanej +
1°C. Analogicznie, je¿eli temperatura mierzona jest wiêksza od
Tmax, to zmiana stanu przekaŸnika nast¹pi w momencie, gdy T
mierzona bêdzie mniejsza od Tmax - 1°C.
¯¹dan¹ temperaturê, jak¹ sterownik ma utrzymywaæ
deklarujemy w parametrach F2 (temperatura zadana przy zwartym
wejœciu W) i F3 (temperatura zadana przy rozwartym wejœciu W).
Regulator dokonuje tego za pomoc¹ stopniowego zamykania lub
otwierania zaworu. Im ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ zmierzon¹ a
zadan¹ jest wiêksza, tym regulator czêœciej i d³u¿szymi krokami

otwiera lub zamyka zawór. Je¿eli temperatura mierzona jest równa
zadanej, to regulator nie porusza si³ownikiem. Szyboœæ reakcji
sterownika na zmiany temperatury mierzonej zale¿¹ tak¿e od
wartoœci prametru F6 (dynamika mieszacza) i nale¿y go dobraæ
do regulowanego obiektu. Zwiêkszanie jego wartoœci powoduje
przyœpieszenie regulacji, mo¿e jednak doprowadziæ do oscylacji.
Nale¿y zaobserwowaæ pracê regulatora i jeœli uk³ad bêdzie
reagowaæ zbyt wolno, to wartoœæ nale¿y zwiêkszyæ, jeœli zbyt szybko
to zmniejszyæ. W przypadku gdy regulator ma sterowaæ uk³adami
szybkimi (bezpoœrednia realizacja CW z wymiennika, sterowanie
kurtynami w szklarni, itp.), nale¿y przyspieszyæ reakcjê zaworu.
Do tego s³u¿y parametr F7 (wzmocnienie czêœci proporcjonalnej
Kp) i im jego wartoœæ jest wiêksza, tym regulator szybciej reaguje
na odchy³kê temperatury zmierzonej od temperatury zadanej.
PRZEKAŹNIK
Kierunek 1

Tzad-ampl

Tzad+ampl

Tzad

Temp.

Kierunek 0

Tzad-ampl

A055

Tzad+ampl

Tzad

Temp.

Rys. Ilustracja znaczenia parametru “Kierunek dzia³ania
przekaŸnika”
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OBS£UGA REGULATORA

PRACA RÊCZNA

Regulator posiada cztery przyciski oznaczone jako F, PLUS,
MINUS oraz START/STOP. Przycisk “F” s³u¿y do prze³¹czania
regulatora pomiêdzy odczytem numeru parametru a odczytem
wartoœci zaprogramowanej. Podczas odczytu numeru parametru
na pierwszej pozycji wyœwietlana jest litera “F”, za ni¹ - numer
aktualnie ustawianego parametru (np. F2 - Temperatura zadana
prze³¹cznia). Pomiêdzy parametrami poruszamy siê za pomoc¹
klawiszy PLUS oraz MINUS, zwiêkszaj¹c lub zmniejszaj¹c wartoœæ
przy literze “F” tak, aby wskazywa³a ona na ¿¹dany parametr.
Ponowne naciœniêcie klawisza “F” powoduje przejœcie do odczytu
wartoœci tego parametru. Wartoœæ mo¿na zmieniaæ przyciskami
PLUS i MINUS, je¿eli wczeœniej ustawiono prawid³owy kod (99) w
parametrze “F1”. Przycisk START/STOP s³u¿y do szybkiego
przejœcia do odczytu parametru “F0” czyli temperatury mierzonej.
Zmiany wartoœci parametrów s¹ automatycznie zapisywane do
pamiêci i nie wymagaj¹ zatwierdzania. Trwa³oœæ nastaw w pamiêci
wynosi co najmniej 10 lat (w wy³¹czonym regulatorze).

Aby wejœæ w pracê rêczn¹, nale¿y ustawiæ kod dostêpu na 99.
Nastêpnie przycisn¹æ przycisk PLUS jednoczeœnie z klawiszem
START/STOP. Po wejœciu w tryb pracy rêcznej przytrzymanie
odpowiedniego klawisza powoduje za³¹czenie nastêpuj¹cej funkcji:
- START/STOP - za³¹cz/wy³¹cz pompê
- PLUS
- otwieranie zaworu
- MINUS
- zamykanie zaworu
-F
- koniec pracy rêcznej

P1 - praca pompy
P2 - otwieranie zaworu
P3 - zamykanie zaworu

LISTA PARAMETRÓW REGULATORA:
F0 Temperatura mierzona.
F1 Kod dostêpu do nastêpnych parametrów. Aby edytowaæ
nastêpne parametry nale¿y ustawiæ wartoœæ 99.
F2 Temperatura zadana przy wejœciu W zwartym (Zakres nastaw
0..120OC, krok 1°C).
F3 Temperatura zadana przy wejœciu W rozwartym (Zakres
nastaw 0..120OC, krok 1°C).
F4 Tmax, temperatura wy³¹czenia przekaŸnika P1 (Zakres
nastaw 0..120OC, krok 0,1°C).
F5 Kierunek zadzia³ania przekaŸnika P1 (0 lub 1).
- “0”: przekaŸnik jest za³¹czony, je¿eli T zmierzona jest
mniejsza od T zadanej z uwzglêdnieniem wartoœci amplitudy
1°C.
- “1”: przekaŸnik jest za³¹czony, je¿eli T zmierzona jest wiêksza
od T zadanej z uwzglêdnieniem wartoœci amplitudy 1°C.
F6 Dynamika mieszacza. Parametr decyduj¹cy o szybkoœci
reakcji zaworu. Wartoœæ nale¿y dobraæ do warunków regulacji
(Zakres nastaw 1..30, krok 1).
F7 Kp - wzmocnienie czêœci proporcjonalnej. Przyspiesza reakcjê
na odchy³kê temperatury zmierzonej w stosunku do zadanej
(Zakres nastaw 0..20, krok 1).
F8 Czas impulsowania. Minimalny czas wykonywania ruchu
przez si³ownik. Si³ownik wykona ruch dopiero wtedy, gdy jego
zmiana po³o¿enia bêdzie wymaga³a podania impulsu do
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F9

F10

F11

F12
F13
F14

silnika o d³ugoœci co najmniej równej wartoœci tego parametru.
Ustawienie odpowiedniej wartoœci powoduje zmniejszenie
czêstotliwoœci ruchów si³ownika. Jest to przydatne np. w
uk³adach sterowania oknami w szklarniach, gdzie drobne
ruchy okna nie wp³ywaj¹ istotnie na temperaturê w obiekcie,
a jedynie skracaj¹ ¿ywotnoœæ ementów takich jak przek³adnie
i silniki. (Zakres nastaw 1..30s, krok 1).
Strefa nieczu³oœci. Regulator bêdzie reagowa³ na odchy³kê
temperatury zmierzonej dopiero gdy bêdzie siê ona ró¿niæ od
zadanej wiêcej ni¿ wartoœæ tego parametru. Np. ustawiaj¹c
strefê nieczu³oœci na 2°C a Tzadan¹ na 50°C, to regulator
zareaguje dopiero w momencie gdy Tmierzona wyniesie 48°C
lub 52°C: Tzadana +/- Strefa nieczu³oœci (Zakres nastaw
0..10°C, krok 0,1°C).
Zakres proporcjonalnoœci od góry. Odchy³ka od Tzadanej, po
przekroczeniu której zawór bêdzie bezwzglêdnie zamykany.
Je¿eli wymagane jest, aby regulator nie ogranicza³ zakresu
regulacji nale¿y ustawiæ wartoœæ maksymaln¹ (Zakres nastaw
0..25°C, krok 0,1°C).
Zakres proporcjonalnoœci od do³u. Odchy³ka od Tzadanej, po
przekroczeniu której zawór bêdzie bezwzglêdnie otwierany.
Je¿eli wymagane jest, aby regulator nie ogranicza³ zakresu
regulacji nale¿y ustawiæ wartoœæ maksymaln¹ (Zakres nastaw
0..25°C, krok 0,1°C).
Adres w sieci RS-485 (Zakres nastaw 1..99).
Szybkoœæ transmisji w sieci RS-485. Mo¿na j¹ ustawiæ na
jedn¹ z czterech wartoœci - 0: 1200 bodów; 1: 2400 bodów; 2:
4800 bodów; 3: 9600 bodów
Kompensacja b³êdu czujnika (Zakres nastaw -10..+10°C, krok
0,1°C). Wielkoœæ tego parametru wp³ywa na temperaturê
mierzon¹. Mo¿na w ten sposób skorygowaæ b³êdy wynikaj¹ce
z rezystancji kabla czujnika.

W
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Czujnik A
Pt1000
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Pompa

1 2 3 4 5 6 7

Rys. Schemat wyprowadzeñ regulatora R315.05.
1, 2 zasilanie 230 V~.
3, 4 wyjœcie styków przekaŸnika pompy.
5, 6 wyjœcie styków przekaŸnika zamykania zaworu.
6, 7 wyjœcie styków przekaŸnika otwieranie zaworu.
Uwaga: zacisk nr 6 jest wspólny dla przekaŸników zamykania
i otwierania zaworu
8, 9 wyjœcie interfejsu RS 485.
10 masa czujnika.
11 czujnik temperatury.
12, 13 wejœcie prze³¹czania Tzadanej.
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Rys.Przyk³ad pod³¹czenia elementów wykonawczych do
regulatora.

CIEPŁO
TECHNOLOGICZNE

Rys.Przyk³adowe schematy pracy regulatora.
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MONTA¯ REGULATORA:

POD£ACZENIE CZUJNIKA I WEJŒCIA OBNI¯ENIA:

Obudowa regulatora jest przystosowana do monta¿u na
szynie w standardzie 35mm, w odpowiedniej szafie
elektroinstalacyjnej. Obrys boczny regulatora jest identyczny z
obrysem bezpieczników typu S191. Wymiary boczne obudowy
znajduj¹ siê na poni¿szym rysunku:

Regulator R315.05 wspó³pracuje z czujnikami opartymi o
rezystory platynowe typu Pt1000. Do regulatora mo¿na je
pod³¹czaæ za pomoc¹ przewodu o maksymalnej d³ugoœci 30
metrów i przekrojach od 0,5 mm2 do 1,5 mm2. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e rezystancja pod³¹czenia wynosz¹ca 3,9 ohma powoduje b³¹d
w odczycie o 1oC.
Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami czujników a
równolegle biegn¹cymi przewodami pod napiêciem sieci wynosi
30 cm. Mniejsza odleg³oœæ mo¿e powodowaæ brak stabilnoœci
odczytów temperatur.

59 mm

45 mm

Przyk³adowe wartoœci rezystancji czujnika Pt1000 dla ró¿nych
temperatur:

90 mm

Regulator przyjmuje klasê ochronnoœci (IP) szafy, do której
jest zabudowany. Przyk³adowy spsób monta¿u regulatora R315.05
jest pokazany na zdjêciu:

Temp. Rezystancja Temp. Rezystancja
[°C]
[Ω]
[°C]
[Ω]
-20
921,3
50
1194,0
-10
960,7
60
1232,4
0
1000,0
70
1270,7
10
1039,0
80
1308,9
20
1077,9
90
1347,0
30
1116,7
100
1385,0
40
1155,4
110
1422,9
Wejœcie dwustanowe mo¿e byæ pod³¹czone jedynie do
styków wolnych od jakiegokolwiek napiêcia. Mog¹ to byæ styki
przekaŸnika, termostatu bimetalicznego lub elektronicznego
termostatu pokojowego. Regulator nie wspó³pracuje z jakimikolwiek
uk³adami podaj¹cymi na swoje wyjœcia sygna³ napiêciowy, pr¹dowy
lub w postaci cyfrowej.
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DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
Zakres pomarowy:
Rozdzielczoœæ:
Dok³adnoœæ:
Wyswietlacz:
Obudowa:
Wymiary:
Waga:
Przy³¹cza:
Temperatura pracy:
Temp. sk³adowania:

230V~(+5, -10%) 50 Hz
wg/PN-IEC60038:1999; 2VA
0.. 100°C
0,1°C
0,5°C
3 cyfry LED
na szynê DIN35mm
4 x wy³¹cznik typu S
0,28 kg
z³¹cza œrubowe, maks. przekrój
przewodu 1 x 1,5 mm2 lub 2 x 0,75 mm2
od 0°C do 55°C
od 0°C do 60°C

INTERFEJS komunikacyjny typu RS 485, protokó³ COMPIT C2.
Za jego pomoc¹ mo¿na zdalnie odczytywaæ temperaturê mierzon¹,
stan wejœcia obni¿enia oraz dokonywaæ zapisu i odczytu
parametrów pracy. Dziêki temu regulator mo¿e pracowaæ w
systemach monitoringu.

WEJŒCIA:
- 1 wejœcie czujnika typu Pt1000 w/g PN-EN60751,
maksymalna d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o¿enia badañ na
kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹: 30m. Z regulatorem mog¹
wspó³pracowaæ czujniki COMPIT T1001, T1002, T1005, T1006,
T1007 i T1301. Termostat nie jest dostarczany w komplecie z
czujnikiem temperatury. Czujnik trzeba oddzielnie wyspecyfikowaæ
w zamówieniu. Np. czujnik T1001
- 1 wejœcie dwustanowe beznapiêciowe, zwarcie powoduje
prze³¹czenie temperatury zadanej.
WYJŒCIA:
- 3 wyjœcia przekaŸnikowe, beznapiêciowe, styk zwierny,
obci¹¿alnoœæ rezystancyjnie 2A/230V; obci¹¿alnoœæ indukcyjnie
(cos=0,8) 0,6A/230V.
REGULACJA:
- za³¹cz/wy³¹cz dla przekaŸnika P1, sterowanie zaworem za
pomoc algorytmu krokowego PI.
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