R315.07
wersje u10 do u19

Instrukcja obs³ugi
REGULATOR PI* ZAWORU
TRÓJSTAWNEGO Z POMIAREM
TEMPERATURY POMIESZCZENIA
* algorytm krokowy PI

Typ czujnika:
2 x Pt1000
Wyjœcia:
3 x przekaŸnik
Zakres pomiarowy: 0..+100°C
Rozdzielczoœæ:
0,1°
Interfejs:
RS 485
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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 w pomieszczeniach, temperatury
powietrza nawiewanego w uk³adach wentylacji, sterowanie
ogrzewaniem szklarni, basenów, itp.

ZASADA DZIA£ANIA
Regulator jest podzielony na dwie logiczne czêœci:
I. Pierwszy cz³on jest typowym regulatorem PI. Mierzy on
temperaturê w regulowanym obiekcie za pomoc¹ czujnika T1 i na
podstawie wielkoœci odchy³ki temperatury mierzonej od wartoœci
zadanej, parametrów kp (wzmocnienie czêœci proporcjonalnej),
ki (wzmocnienie czêœci ca³kuj¹cej) oraz ti (czas ca³kowania)
okreœla temperaturê zadan¹ dla cz³onu II. Temperaturê zadan¹ w
pomieszczeniu definiuje siê w parametrach F4 i F5. O tym która z
nich ma byæ utrzymywana decuduje stan wejœcia W. Zasady doboru
nastaw regulatora PI s¹ mo¿na znaleŸæ w odpowiedniej literaturze,
w praktyce nale¿y jednak dobraæ je eksperymentalnie. Parametry
kp, ki oraz ti s¹ œciœle ze sob¹ powi¹zane i jakoœæ regulacji zale¿y
od dobrego doboru wartoœci ka¿dego z nich.
kp - wzmocnienie czêœci proporcjonalnej - odpowiada za
szybkoœæ reakcji regulatora na pojawienie siê odchy³ki od
wartoœci zadanej. Zwiêkszanie tej wartoœci pozwala na
przyspieszenie reakcji regulatora, ale zbyt du¿a wartoœæ mo¿e
spowodowaæ przeregulowania lub oscylacje.
ki - wzmocnienie czêœci ca³uj¹cej - odpowiada za szybkoœæ
regulacji i likwidacjê uchybu w stanie ustalonym. Zwiêkszaj¹c
t¹ wartoœæ uzyskamy szybsz¹ regulacjê, jednak zbyt du¿a
wartoœæ mo¿e spowodowaæ oscylacje. Czêœæ ca³kuj¹c¹
mo¿na wy³¹czyæ ustawiaj¹c parametr ki = 0.
ti - czas ca³kowania - okreœla interwa³y czasowe naliczania
ca³ki b³êdu.
II. Zadaniem drugiego cz³onu jest utrzymanie za pomoc¹ zaworu
zadanej temperatury, któr¹ wyliczy³ dla niego cz³on I. Mierzy
temperatur¹ na wyjœciu zaworu za pomoc¹ czujnika T2. Si³ownik
zaworu jest sterowany krokowym algorytmem I (ca³kuj¹cym).
Szybkoœæ regulacji jest zale¿na od parametru Dynamika.
Dynamika zbyt du¿a mo¿e spowodowaæ przeregulaowania, a zbyt

ma³a spowoduje powolne dochodzenie do wartoœci zadanej.
Temperatura czynnika za mieszaczem nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
wartoœæ parametru F9 (temperatura minimalna za mieszaczem) i
wiêksza ni¿ F10 (temperatura maksymalna za mieszaczem).
Pozwala to na dostosowanie temperatury czynnika do granicznych
wartoœci , wymaganych technologi¹ procesu.
Na skutek zastosowania podwójnego algorytmu regulacji,
regulator cechuje siê du¿¹ dok³adnoœci¹ regulacji, krótkim czasem
regulacji, i niewielkimi przeregulowaniami. Znajduje dziêki temu
zastosowanie w uk³adach ogrzewania pod³ogowego, uk³adach
ciep³owniczych, wentylacji, oraz innych wymagaj¹cych obiektach
(np. szklarnie, baseny).
Regulator mo¿e sterowaæ dodatkowym przekaŸnikiem (Pk1),
do którego mo¿na przyk³adowo pod³¹czyæ pompê obiegow¹
czynnika grzewczego. Okreœla siê jego próg zadzia³ania oraz
amplitudê prze³¹czenia. Warunki za³¹czania i wy³¹czania tego
przekaŸnika okreœla siê, wybieraj¹c jeden z 12 schematów
dzia³ania zdefiniowany w parametrze F14 (dok³adny opis w
rozdziale “Lista parametrów”).
Korygowanie nataw regulatora PI cz³onu I. W przypadku
niedok³adnego ustawienia parametrów kp, ki oraz ti, mog¹
wyst¹piæ oscylacje temperatury, przeregulowanie lub zbyt wolne
dzia³anie. Istnieje w takim wypadku potrzeba skorygowania nastaw.
Przy korygowaniu parametrów nale¿y zmieniaæ tylko jeden
parametr, a nastêpnie odczekaæ, a¿ uk³ad siê ustabilizuje i
zaobserwowaæ efekty wprowadzonych zmian. Dopiero wtedy
mo¿na przyst¹piæ do dalszych korekt. Przy nastêpuj¹cych
objawach proponuje siê:
- oscylacje wokó³ wartoœci temperatury zadanej - zmniejszyæ ki,
zmniejszyæ kp.
- przeregulowanie - zmniejszyæ ki, zmniejszyæ kp.
- wolne dochodzenie do wartoœci zadanej - zwiêkszyæ ki.
- zbyt wolna odpowiedŸ na nag³¹ zmianê temperatury mierzonej
- zwiêkszyæ kp.
- oscylacje w wiêkszych przedzia³ach czasu - zwiêkszyæ ti.
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OBS£UGA REGULATORA
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 “F3”. 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).

- +

........
230V

Tpom.

T

Rys. Podstawowe schematy pracy regulatora R315.07.

P1 - praca pompy
P2 - otwieranie zaworu
P3 - zamykanie zaworu
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PRACA RÊCZNA
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 (Pk1)
- PLUS
- otwieranie zaworu (Pk3)
- MINUS
- zamykanie zaworu (Pk2)
-F
- koniec pracy rêcznej

F12

F13

LISTA PARAMETRÓW REGULATORA:
F0 Temperatura pomieszczenia (T1).
F1 Temperatura mieszacza (T2).
F2 Temperatura zadana, mieszacza wyznaczona przez algorytm
PI cz³onu pierwszego.
F3 Kod dostêpu do nastêpnych parametrów. Aby edytowaæ
funkcje F4 i F5 nale¿y ustawiæ 99. Aby uzyskaæ dostêp do
nastêpnych parametrów nale¿y ustawiæ kod 199.
F4 Temp. zadana pomieszczenia przy zwartym wejœciu korekty
(Zakres nastaw 0..99.9°C, krok 0,1°C).
F5 Temp. zadana pomieszczenia przy rozwartym wejœciu korekty
(Zakres nastaw 0..99.9°C, krok 0,1°C).
F6 kp – wzmocnienie czêœci proporcjonalnej uk³adu (Zakres
nastaw 0,1..10, krok 0,1).
F7 ki – wzmocnienie czêœci ca³kuj¹cej (Zakres nastaw 0..5,
krok 0,1).
F8 ti - czas ca³kowania (Zakres nastaw 2..100s, krok 1s).
F9 Temp. minimalna za mieszaczem. (Zakres nastaw 0..100°C,
krok 1°C).
F10 Temp. maksymalna za mieszaczem (Zakres nastaw 0..100°C,
krok 1°C).
F11 Dynamika mieszacza, parametr decyduj¹cy o szybkoœci
dzia³ania uk³adu PI sterowania mieszaczem. Zwiêkszanie
nastawy powoduje przyspieszenie dzia³ania mieszacza. Je¿eli
parametr jest zbyt wysoki, moga pojawiæ siê oscylacje.

F14
F15
F16
F17

F18

Zmniejszanie powoduje spowolnienie dzia³ania zaworu, praca
jest jednak stabilniejsza. Wielkoœæ prametru nale¿y dobraæ
do regulowanego obiektu (Zakres nastaw 0..30, krok 1).
Temperatura zadzia³ania przekaŸnika Pk1. Temperatura, przy
której nast¹pi zmiana stanu przekaŸnika, z uwzglêdnieniem
amplitudy i konfiguracji w parametrze F14 (Zakres nastaw
0..99.9°C, krok 0,1°C).
Amplituda przekaŸnika Pk1. Je¿eli temperatura mierzona jest
mniejsza od temperatury zadanej, to zmiana stanu
przekaŸnika nast¹pi w momencie, kiedy wartoœæ mierzona
bêdzie wiêksza od zadanej + Amplituda. Analogicznie, je¿eli
temperatura mierzona jest wiêksza od zadanej, to zmiana
stanu przekaŸnika nast¹pi w momencie, gdy T mierzona
bêdzie mniejsza od T zadanej - Amplituda. (Zakres nastaw
0..25°C, krok 0,1°C).
Konfiguracja przekaŸnika Pk1. Dok³adny opis w dalszej czêœci
(Zakres nastaw 0..11).
Adres w sieci RS-485 (Zakres nastaw 0..99).
Prêdkoœæ transmisji. Mo¿na j¹ ustawiæ na jedn¹ z czterech
wartoœci - 0: 1200 bodów; 1: 2400 bodów; 2: 4800 bodów; 3:
9600 bodów
Podkalibrowanie czujnika temperatury pomieszczenia T1.
Wielkoœæ tego parametru wp³ywa na temperaturê mierzon¹.
Mo¿na w ten sposób skorygowaæ b³êdy wynikaj¹ce z
rezystancji kabla czujnika (Zakres nastaw -10..+10°C,
krok 0,1°C).
Podkalibrowanie czujnika temp. mieszacza T2. Wielkoœæ tego
parametru wp³ywa na temperaturê mierzon¹. Mo¿na w ten
sposób skorygowaæ b³êdy wynikaj¹ce z rezystancji kabla
czujnika (Zakres nastaw -10..+10°C, krok 0,1°C).
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KONFIGURACJA PRZEKA•NIKA PK1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

przekaŸnik za³¹czany jeœli Tpom<Tpk1–ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli Tpom>Tpk1+ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli Tpom>Tpk1+ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli Tpom<Tpk1-ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli Tmieszacza<Tpk1-ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli Tmieszacza>Tpk+ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli Tmieszacza>Tpk1+ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli Tmieszacza<Tpk1-ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli (Tmiezad-Tmie)<Tpk1-ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli (Tmiezad-Tmie)>Tpk1+ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli (Tmiezad-Tmie)>Tpk1+ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli (Tmiezad-Tmie)<Tpk1-ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli (Tmie-Tmiezad)<Tpk1-ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli (Tmie-Tmiezad)>Tpk1+ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli (Tmie-Tmiezad)>Tpk1+ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli (Tmie-Tmiezad)<Tpk1-ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli (Tpomzad-Tpom)<Tpk1-ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli (Tpomzad-Tpom)>Tpk1+ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli (Tpomzad-Tpom)>Tpk1+ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli (Tpomzad-Tpom)<Tpk1-ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli (Tpom-Tpomzad)<Tpk1-ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli (Tpom-Tpomzad)>Tpk1+ampl.pk1
przekaŸnik za³¹czany jeœli (Tpom-Tpomzad)>Tpk1+ampl.pk1,
wy³¹czany jeœli (Tpom-Tpomzad)<Tpk1-ampl.pk1

W

T2

T1
C

C

RS 485

19 18 17 16
NC NC

9 8
Czujnik A
Pt1000

B

Pompa

1 2 3 4 5 6 7

Rys. Schemat wyprowadzeñ regulatora R315.07.
1, 2 zasilanie 230 V~.
3, 4 wyjœcie styków przekaŸnika pompy.
5, 6 wyjœcie styków przekaŸnika zamykania zaworu.
6, 7 wyjœcie styków przekaŸnika otwierania 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 pomieszczenia.
12 masa czujnika.
13 czujnik temperatury za mieszaczem.
14, 15 wejœcie prze³¹czania Tzadanej pomieszcznia
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MONTA¯ REGULATORA:

T2
T1
2 x Pt1000

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:

RS 485

A

9 8

45 mm

59 mm

19 18 17 16

B

90 mm

1 2 3 4 5 6 7

Regulator przyjmuje klasê ochronnoœci (IP) szafy, do której
jest zabudowany. Przyk³adowy spsób monta¿u regulatora R315.07
jest pokazany na zdjêciu:

L
230 V ~
N

N

+

Rys.Przyk³ad pod³¹czenia elementów wykonawczych do
regulatora.
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POD£ACZENIE CZUJNIKA I WEJŒCIA OBNI¯ENIA:
Regulator R315.07 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.
Przyk³adowe wartoœci rezystancji czujnika Pt1000 dla ró¿nych
temperatur:

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.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
Zakres pomarowy:
Rozdzielczoœæ:
Dok³adnoœæ:
Wyswietlacz:
Obudowa:
Wymiary:
Waga:
Przy³¹cza:

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

Temperatura pracy:
Temp. sk³adowania:
WEJŒCIA:
- 2 wejœcia czujników 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 pomiszczenia.
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.
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.
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