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I.

Obecná část

1. Základní informace
Uvedení řídícího automatu RAK 09 do provozu musí provést organizace pověřená výrobcem,
jinak nebude uznána záruka.Seznam organizací pověřených výrobcem je uveden v příl
oze.

2. Technické údaje a parametry automatů RAK A09
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba automatu
Jištění přívodunapájení
Krytí
Odolnost vůčirušení
Jmenovitéizolační napětí
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Nadmořská výška
Prostor
M echanickérozměry-v.
š.h (mm)
Hmotnost

230V ± 20% 45 ÷ 55 Hz
25VA
Max. 10A
IP 40/20
stupeň č.3dle IEC 801.
1-5
2 kV
10 ÷ 40°C
Max. 90%
1500m
Normální
275x370x140
cca 5 kg
tab. 1 základní technické údaje

Vlastníj
ištěníspotřebičů j
e provedeno tavnýmitrubičkovýmipoj
istkamiumístěnýmina deskách plošných spoj
ů
automatu.Rozvedenínapáj
eníaj
ištěníj
e zaj
ištěnovnitřním propoj
ením automatu.
Poznámka:Přívodnapáj
eníproautomatyRAK bymělsplňovat požadavkynorem ČSN 341390,ČSN 332000-5-54,
ČSN 332000-4-41,ČSN 334000,
ČSN 33200-4-473,ČSN 33200-6-61aj
.Tytonormyse týkaj
ířešení ochran před bleskem,
řešení uzemnění a ochranypřed přepětím.

2.1. Rozmístění pojistek

Připoj
enéakčníorgány(servopohony,čerpadla,
.
.)j
sou napáj
enypřes automat,kde j
e provedenoj
ištěnítrubičkovými
tavnýmipoj
istkami.Poj
istkyj
sou přístupnéproobsluhu posej
mutíkrytu.Umístěnípoj
istekj
e nadesce spoj
ů vpojistkových
pouzdrech. Při výměně pojistek je nutno dodržet předepsanou hodnotu a typ!!

 Pozor před sejmutím krytu je nutno vypnout napájeníautomatu.Pokud automat ovládáprvky,kterédo automatu
přivádějínapětízjiného (cizího)zdroje,je nutno vypnout i tato napětí!
V následující tabulce jsou uvedeny pojistky automatu RAK 09.
Označení
FU 1
FU 2
FU 3
FU 4
FU 5
FU 6
FU 7
FU 8
FU 9

pojistka jistí
Obvod Bo 1
Obvod Bo 2
Obvod Bo 3
Obvod Bo 4
Obvod Bo 5
Obvod Bo 6
Obvod Bo 7
Obvod Bo 8
Napájení

hodnota
F 2.5A/3.15A/250V
F 2.5A/3.15A/250V
F 2.5A/3.15A/250V
F 2.5A/3.15A/250V
F 2.5A/3.15A/250V
F 2.5A/3.15A/250V
F 2.5A/3.15A/250V
F 2.5A/3.15A/250V
F 0,25A/250V

tab. 2 jištění
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2.2. Rozmístění svorkovnic

3.

obr. 1 Rozmístění svorkovnic a pojistek na desce plošných spojů
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Základní obsluha a provozní indikace automatu.

signálka SERVIS
signálka PORUCHA
signálka LINKA
alfanumerický displej
klávesy ovládání

klávesa potvrzení
poruchy
obr. 2 pohled na zobrazovací a ovládací panel zařízení
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3.1. Klávesnice automatu

Tlačítko

Funkce klávesy v ‘MENU’

Funkceklávesypřizadávání
parametrů

‘VLEVO’

o položku v menu níže

posun na zadávací pole vlevo



‘VPRAVO’

o položku v menu výše

posun na zadávací pole vpravo



‘NAHORU’

o položku výše
nebo zobrazení dalšího parametru

Symbol
v textu

Název klávesy
v dalším textu







o položku níže
nebo zobrazení dalšího parametru

číselnézvýšeníprávězadávaného
parametru

číselnésníženíprávězadávaného
parametru
zpětzezadáváníparametrů
‘ESC’
o úroveňmenu zpět-návratzmenu
s navrácením původníhodnoty
parametru -bezuloženído paměti
nebo přerušeníkoncovéfunkce
zpětzezadáváníparametrů
‘ENTER’
o úroveňmenu níže-hlouběj
ido
se změnou původníhodnoty
menu
parametru - s uložením do paměti
nebo spuštěníkoncovéfunkce
uplatníse přivzniku havarijního stavu, kdy je sepnut výstup interního
‘POTVRZENÍ’ akustického hlásičearozsvícena signálka PORUCHA.
‘DOLU’

•
•

po stisku dojde k odstaveníinterního akustického hlásiče a rozepnutí
relé havarijního výstupu.
po odstraněnípříčinyhavarij
ního stavu a stisku klávesy,j
sou indikace
na displeji i svit signálky zrušeny a odstavená technologie je znovu
uvedena do provozu.

tab. 3 popis kláves pro pohyb v menu a pro zadávání parametrů
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3.2. Zobrazovací jednotka automatu
3.2.1. Alfanumerický displej
V základní úrovni zobrazení je zobrazena havárie, porucha nebo speciální hláška s jejím číslem (jen pokud k ní
došlo).V pravé částidispleje je pak zobrazen čas a den vtýdnu.Pokud nedošlo k indikacinestandardního stavu (např.
havárie, porucha speciální hláška) je na displejizobrazen nápis aktuálníhodatumu,časuadne vtýdnu.
V základní úrovni lze pomocí stisku ‘VPRAVO’ resp. ‘VLEVO’ zobrazit následující stavy, je-li jejich zobrazení v
servisním menu povoleno.
Přistiskušipky‘VPRAVO’vnásledujícím pořadí:
• Ai1 - stav analogového vstupu - zobrazen je údaj a jeho technologický význam
• Ai2 - stav analogového vstupu - zobrazen je údaj a jeho technologický význam
• Ai3 - stav analogového vstupu - zobrazen je údaj a jeho technologický význam
• Ai4 - stav analogového vstupu - zobrazen je údaj a jeho technologický význam
• Bi(1.
.
4)–stavybinárníchvstupů
• Bo(1.
.
8)–stavybinárníchvýstupů
• CHYBY
• Hláška"Bezchyb"nebozobrazí případnýnestandardní stavtechnologie
Přidalším stisku dojde k návratu zpětdo základní úrovně zobrazení.Návratje umožněn po odrolování všech těchto
zobrazení nebo kdykoliv po stisku ‘ESC’.

3.2.2. Indikační signálky

jsouumístěnyvedle alfanumerického displeje a mají tento význam:
• Žlutá signálka SERVIS signalizuje přechodzoblastiuživatelského menu do oblasti servisního menu
• Červená signálka PORUCHA indikuje havarijní stavy řízené technologie,nebo svítí přistisku speciální kombinace
kláves nazvanéSHIFT (využíváservis)
• Zelená signálka LINKA - svítí, probíhá-li komunikace na sériové lince

4. Základní bloky automatu
Regulátor obsahuje z hlediskařízení následující charakteristickébloky:

Obvod reálného času viz kap. 6

Pro potřebu časových závislostířízenítechnologie na denním resp.týdenním cyklu je součástí regulátoru obvod
reálnéhočasusloužící kuchování aktuálníhočasuivpřípaděvýpadku napájení.

Blok zpracováníchybových st
avůviz kap. 7

Bloksloužící kzobrazení různýchchybových a poruchových hlášení technologie i vlastního systému.

Blokysouvisej
í
cís konkrét
níaplikacíviz II. Aplikačníčást
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5. Popis ovládání automatu

Automat se v úvodní sekvenci představí uživateli názvem firmyAUTRON anáslednětypovým označením konkrétního
programu - jeho verzí. Po této úvodní sekvenci vstoupí program do tzv.základní úrovně.Úrovněovládání j
sou celkem tři a
jejich význam je:

5.1. Základní úroveň

Na displeji je zobrazena havárie, porucha s j
ej
ichčíslem (j
en pokud k ní došlo),ačas aden v týdnu, nebo pokud nedošlo
k poruše ani havarij
nímustavu,j
e nadisplej
i zobrazen nápis aktuálního datumu,časuadne v týdnu.
20.01.00 Ct12:05
Základní úroveň
zobrazování
datumua času




Ai(1)
12
Hodnota
analog.
vstupu
Ai(1)




Ai(2)
-5
Hodnota
analog.
vstupu
Ai(2)




Ai(3)
55
Hodnota
analog.
vstupu
Ai(3)




Ai(4)
62
Hodnota
analog.
vstupu
Ai(4)




obr. 3 základní úroveň

Bi(1-4)
0 1 1 0
Hodnoty
binárních
vstupů
Bi(1)…Bi(4)




Bo 0 1 1 0 1 0 0 0
Hodnoty
bi
nárníchvýstupů
v pořadí
Bo(1)…….Bo(8)




bez chyb
Zobrazení
aktuální
chybové
hlášky

5.2. Uživatelská úroveň (uživatelské m enu)

Tato úroveň slouží pro zadávání a korekci parametrů uživatelem.Obsluha sem vstoupí ze základní úrovně stiskem
klávesy ‘ENTER’. Pro lepší orientaci v této úrovni jsou skupiny parametrůrozčleněnydo menšíchcelkůkteréj
soupřístupny
z jednotlivých položek menu.Popis funkcí kláves pro pohyb v menu je uveden v kapitole 3.1.Zpět do základní úrovněse
obsluha vrátí stiskem ‘ESC’.
Nastav čas
Nastavení parametrů
reálného času
viz kap. 6.1

 




Nastav datum
Nastavení parametrů
reálného datumu
viz kap. 6.2

 




Chyby
Zobrazení vnějších
chybových hlášení
viz kap. 0

 

12 – 35 – Po

31.10.03

bez chyb

Zobrazení aktuálního
nastavení reálného
času

Zobrazení aktuálního
nastavení reálného
datumu

Zobrazení aktuální
chybové hlášky

13 - 35 – Po
Změna v aktuálním
nastavení reálného
času

30. 10.03
Změna v aktuálním
nastavení reálného
datumu

 




Aplikace
Položka menusloužící
pro nastavení
parametrůapli
kace

 

viz
II.apli
kační část

 

obr. 4 uživatelskémenu

5.3. Servisní úroveň (servisní m enu)

Slouží pro zadávání akorekci parametrůservisním technikem.Vstup do této úrovněj
e chráněn servisním heslem.
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6. Nastavení datumu a času
6.1. Položka menu [Nastav čas]

Po stisku ‘ENTER’ na položce menu pro nastavení času se na displeji zobrazí běžící čas ve tvaru:

12-21-Po
den
minuty
hodiny
POPIS NASTAVENÍ
Stisknete-li ‘ENTER’ začne blikat číslo označující hodiny.Stiskem ‘VPRAVO’ se přesuneme na minuty a den v
týdnu. Stiskem ‘VLEVO’ se přesouváme zpět.Vybraný parametr (pozice bliká) nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo
‘DOLU’.
Po nastavení stiskem ‘ENTER’ uložíme parametrydo paměti automatu (hodnota přestane blikat).Pokud provedeme změny
ale stiskneme ‘ESC’ parametryse neuloží a na displeji se objeví původní hodnoty.

6.2. Položka menu [Nastav datum]

Po stisku ‘ENTER’ se na položce menu pro nastavení datumu na displeji zobrazí datum ve tvaru :

31-10-03
rok
měsíc
den
POPIS NASTAVENÍ
Do režimu nastavení přejdeme stiskem ‘ENTER’ začne blikat pozice den.Stiskem ‘VPRAVO’ se přesuneme na
měsíc a rok.Stiskem ‘VLEVO’ se přesouváme zpět.Vybraný parametr (pozice bliká) nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo
‘DOLU’.Po nastavení stiskem ‘ENTER’ uložíme parametrydo paměti automatu (hodnota přestane blikat).Pokud provedeme
změnyale stiskneme ‘ESC’ parametryse neuloží a na displeji se objeví původní hodnoty.

Poznámka k nastavení datumu a času

Automat řídí technologii v reálném čase.Z tohoto důvodu je tedy nutnéprovést výchozí nastavení parametrů
datumu a času.Tyto parametryjsou zálohovány v paměti a i při dlouhodobém vypnutí automatu zůstávají zachovány
(datum i časstále běží).První nastavení provádí servisní technik při uvedení do provozu,obsluha provádí jen příslušné
korekce při přechodu na letní časa naopak,jinak datum respektuje délkyměsícůi přestupnýrok.
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7. Nestandardní stavy technologie
(poruchy, havárie a jejich odstranění)

Soubory veličin, které automat sleduje z hlediska poruchovýcha havarijníchstavůjsou pro automaty A09uvedeny a
popsány v aplikačníčásti dokumentace.

7.1. Havarijní stavy technologie

Na displeji je havarijnístav zobrazen hláškou s kódovým označením, (je-li v dané aplikaci použit kontakt pro
dálkové havarijníhlášení, pak je sepnut), rozsvítíse červená signálka na panelu automatu a automat provádípotřebné
havarijní zásahy.
Po prvním stisknutítlačítka ‘POTVRZENÍ’dojde k rozepnutíkontaktu havarijníhlášky.Havarijnízásahy trvajípo
celou dobu trvánípříčin havárie.Po zániku příčin havárie a opětovném stisknutítlačítka ‘POTVRZENÍ’dojde k přechodu
automatu do normálního režimu řízeni.

7.2. Poruchové stavy technologie

Na displeji je zobrazena výstraha pro obsluhu, (je-li v dané aplikaci použit kontakt pro poruchovou hlášku, pak je
tento kontakt sepnut), automat neprovádížádnýdalšíspeciálnízásah.Informace o poruchovém stavu automaticky vymizípři
zániku příčiny poruchy.

7.3. Speciální hlášení
Mají pro obsluhu informativní charakter. Jejich vznik nevede k vyhlášení havarijního ani poruchového stavu.

7.4. Postup při odstraňování nestandardních stavů (poruch a havárií)

Při vzniku jakékoli nefunkčnosti řídícího systému nebo řízeného systému je zapotřebístanovit příčiny jejichvzniku, které
mohou být :
a)

Závady způsobené vadami řízené technologie (zaseknuté servo, čerpadlo,… ).Odstraněnízajišťuje dodavatel dané
technologie nebo jejíčásti, případněorganizace, kterou dodavatel určil.Tyto závady představujípodle praktických
zkušenostípřevážnou část závad.

b) Závady způsobené neoptimalizovaným nastavením řídícího automatu (nevhodné nastaveníkonstant řízenívzhledem
k podmínkám, které se v řízené soustavě vyskytují).Odstraněnízávad zajišťuje organizace, která uvedla řídící
automat do provozu.
c)

Závady způsobené špatnou funkcířídícího automatu.Odstraněnízávad zajišťuje organizace, která uvedla řídící
automat do provozu.Pokud by nemohla servis ze závažných důvodů poskytnout, pak servis zajišťuje výrobce fy.
Autron s.r.o. Jindřichovská3, 46604Jablonecnad Nisou.

Pokud se podaříz projevu závady stanovit jakou částítechnologického celku byla závada, chyba, havárie či jiná
nefunkčnost systému způsobena a není-li ve vašíkompetenci chybu odstranit, obraťte se na příslušnou organizaci.Ušetříte
tak své peníze za servisní výjezd organizace, která za danou závadu nenese zodpovědnost.
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II.

Aplikační část - kanálový regulátor s
kotelnou

8. Obecně

Konstrukce regulátoru umožňuje jeho široké použití v mnoha oblastech řízení. Nejčastější použití regulátoru je v oblasti
regulace tepla,pro jejíž potřebu je regulátor doplněn podpůrnými funkcemi,jako jsou týdenní časovýprogram,regulace podle
ekvitermní křivkya další.
Kaskádní řadič reguluje pomocí zapínání a vypínání (případně snižování výkonu)kotlů výstupní teplotu kaskády v
nastaveném pásmu. Zajišťuje řízení čerpadla a kontroluje havarijní stavyřízené technologie.
Primárním okruhem se rozumí okruh zdroje tepla,jehož nastavení z větší části zabezpečuje servisní technik při
uvádění automatu do provozu. Parametryprimárního okruhu může zaškolená obsluha měnit jen v omezeném rozsahu. Může
určit pořadí spínání kotlů,počet provozovaných (pracovních)kotlůa nastavení týdenního režimu provozu kotelny.
Ostatní parametry, které nejsou uvedeny v této uživatelské části příručky, nastaví servisní technik v servisním
menu.Parametry regulace určují rozhodujícím způsobem kvalitu regulace a tudíž spokojenost zákazníka s výrobky
řady RAK®.

9. Nastaveníregulačního okruhu (kanálu)

Parametry okruhů a časové údaje provozu smí nastavovat zaškolená obsluha.Ostatní parametry regulace,
které nejsou uvedeny v této uživatelské části příručky, nastaví servisní technik v servisním menu. Parametry regulace
určují rozhodujícím způsobem kvalitu regulace a tudíž spokojenost zákazníka s výrobky řady RAK®.
Zaškolená obsluha může nastavit tyto typy regulace:
• regulace teploty topné vody s ekvitermní vazbou (kap .10)
• regulace určené veličiny(většinou teploty)na konstantní hodnotu (kap. 11)-regulovanou veličinou může být teplota
v místnosti, teplota v zásobníku TUV, hladina v nádrži,tlak v soustavě a pod.

Na obr. 5 je přehledově zobrazena aplikační část uživatelského menu přístupná obsluze.

Aplikace
Nastavení aplikačních
parametrůprogramu

 
Okruh A
Nastavení parametrů
okruhu A
(viz. obr. 6)




Okruh B
Nastavení parametrů
okruhu B




Primární okruh
Nastavení parametrů
primárního okruhu
(viz obr. 8)

obr. 5 aplikační menu

11

Okruh A
Výběr jednoho
z regul
ační
ch okruhů

 
A Fce 2222222
Prohl
í
ženínastavené
funkce pro dny
v týdnu Po - Pá
(kap. 10.1)

 

A Fce

3

222222

Změnyvnastavení
funkce pro dny
v týdnu Po - Ne




A Hod E5 -12
Prohl
í
ženínastavené
žádanéhodnoty
(kap. 10.2 a 11.1)

 

A Hod E5

-10

Změnyvnastavení
regulované hodnoty




A Utlum -20
Prohl
í
ženínastavené
hodnoty útlumu
(kap. 10.3)

 

A Utlum

-15

Změnyvnastavení
hodnoty útlumu




A Casy
Prohl
í
ženínastavených
i
nterval
ůprovozu
regul
ační
ho okruhu
(kap. 12)

 

A
Po
Výběr dne vtýdnu pro
nastavování interval
ů
provozu regulačního
okruhu

 

A

1

Po

Výběr časového
intervalu provozu pro
daný den




 

A kopie
Kopie nastavených
interval
ůprovozu
z jednoho dne do všech
dal
ší
ch dnů

 

A 1 Po 8.3 – 12.4

A ano/ne
Potvrzenípřepi
su
intervalu provozu
regul
ační
ho okruhudo
dal
ší
ch dnů

Prohl
í
ženíčasového
intervalu

 
A 1 Po 9.3 -12.4
Změnyvnastavení
časového intervalu
provozuregul
ační
ho
okruhu

obr. 6 popis menu okruhu

10. Regulace s ekvitermní vazbou

10.1.

Funkce

Po výběru okruhu,který bude nastavován a stisku
‘ENTER’se na displej
i obj
eví první položka pronastavení
‘FUNKCE’ okruhu. Na celkem sedmi pozicích jsou
funkce pro jednotlivé dny v týdnu. Na první pozici
displej
ej
e označen právěnastavovanýokruh.

Význam použitých pojmů:
TOPENÍ - teplota topné vody je automaticky regulována
na hodnotu, která je odvozena od teploty venkovního
vzduchu podle nastavené ekvitermní křivky. Křivka se
nastavuj
e číslem podle tabulky -vizKŘIVKA.
ÚTLUM -teplota topné vody j
e snížena o nastavenou
hodnotu viz 10.3. Je tovlastněteplota,kterouse temperuj
í
místnosti podle požadavků provozovatele. Volí se
časovým nastavením (viz dále).
KŘIVKA - naprogramovaná vazba určená grafem
popisuj
ícím závislost žádanéteploty na venkovní teplotě.
Typy křivek (čísla křivek)se liší svým sklonem. Křivky
j
sou označeny E0 až E9 - j
e tedy možno volit j
ednu
z deseti křivek vizobr. 7.
FUNKCE -nastavením čísla 1až6(viz. kap. 10.1)může
obsluha volit jeden z režimů provozu regulačního okruhu
popsaných tab. 4.
POSUN KŘIVKY - zde se číselně ve °C nastavuje
hodnota (viz 10.2), která koriguje teplotechnické
parametry budovy. Ekvitermní křivku E0 až E9 lze
posunout o ± 20°C s tím,že maximální teplota v topné
soustavěj
e limitována hodnotou 90°C.

P Ú SČ PS N

A Fce 2222211
FUNKCE pro neděli
FUNKCE pro úterý
FUNKCE pro pondělí

V následující
parametru FUNKCE.
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tabulce

je

uveden

význam

Funkce

1
2
3
4
5
6

Číselná hodnota na pravéstranědisplej
epředstavuj
e pro
ekvitermníkřivkyposunvintervalu ±20°C.

Popis
v intervalu TOPENÍ provoz podle nastavení
KŘIVKY a POSUNU
V intervaluÚTLUM j
etrvaleuzavíránregulační
ventila čerpadloodstaveno
v intervalu TOPENÍ provoz podle nastavení
KŘIVKY a POSUNU
V intervalu ÚTLUM je regulační hodnota
snížena o nastavení parametru ÚTLUM
bez ohledu na nastavení časových intervalů
regulačního okruhu j
e trvale provoz podle
nastavení KŘIVKY a POSUNU (ignoruj
e se
ÚTLUM)
např.prourychlenévyhřátíobj
ektu
bez ohledu na nastavení časových intervalů
regulačního okruhu j
e trvale provoz podle
nastavení KŘIVKY a POSUNU snížené o
ÚTLUM
např.protemperováníobj
ektumimoprovoz
regulačníarmatura trvaleotevírá
regulačníarmatura trvalezavírá
tab. 4 význam parametru funkce

V případě nastavování určité křivky mohou nastat tři
případy.
• V době,kdyj
evenkuchladnoiteplo,j
eteplota vmístnostech přibližně neměnná - sklon křivky j
e v
pořádku.(Teplota v místnostech však může mítod
požadované trvalou stej
nou kladnou nebo zápornou
odchylku.)
• V době,kdyj
evenkuchladnoj
evmístnostech teploa
naopak,v době kdy j
e venku teplo,j
e v místnostech
chladno.Pak j
e nutno volitkřivku snižšístrmostínižším číslem E.

• V době,kdyj
evenkuchladnoj
evmístnostechchladno
a naopak,vdobě,kdyj
evenkuteplo,j
evmístnostech
teplo.Pak j
e nutno volit křivku s vyšší strmostí vyšším číslem E.

• Pokud j
enastaven správnýsklon křivky,aleteplota j
e
trvale nízká, musíme využít možnost posunu této
křivky o určitý početstupňů.Maximálníposun j
e±
20°C.

POPIS NASTAVENÍ
Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování
(editace). Na displeji bliká FUNKCE okruhu pro první
den v týdnu - pondělí. Stiskem ‘VPRAVO’ se
přesunuj
emena dalšídny vtýdnu. Stiskem ‘VLEVO’ se
přesunuj
emezpět.Provybranýden (pozicebliká)pomocí
‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’ nastavíme požadovanou
FUNKCI podle tab. 4. Po nastavení FUNKCE pro
všechny dny uložíme stiskem ‘ENTER’ parametry do
paměti automatu (hodnota přestane blikat). Pokud
provedeme změny ale stiskneme ‘ESC’ parametry se
neuložía na displej
iseobj
evípůvodníhodnoty.

POPIS NASTAVENÍ
Tlačítkem ‘ENTER’zvolíme režim nastavování
(editace).Na pozici displej
e bliká KŘIVKA.Stiskem
‘VPRAVO’sepřesunemena POSUN.Stiskem ‘VLEVO’
se přesuneme zpět. Vybraný parametr (pozice bliká)
nastavímepomocí‘NAHORU’nebo‘DOLŮ’.
Na pozicinastaveníKŘIVKY j
emožnonastavitE0, E1, ...
E9 - t
oj
soukřivkypodleobr. 7.
Dalšísymbolkterý j
e možno nastavitj
e K.Jedná se o
regulaci na konstantní hodnotu viz kap. 11. Hodnotu
POSUNU lze nastavit v rozsahu ± 20°C.

Po nastavení KŘIVKY a POSUNU stiskem
‘ENTER’ uložíme parametry do paměti automatu
(hodnota přestane blikat).Pokud provedeme změny ale
stiskneme ‘ESC’ parametry se neuložía na displej
ise
obj
evípůvodníhodnoty.

10.2. Křivka a posun

Po stisku ‘VPRAVO’se na displej
iobj
evípoložka
menu pro nastaveníKŘIVKY a POSUNU tedynastavení
parametrů regulační hodnoty. Na dvou editačních
pozicích jsou zobrazeny nastavené parametry.

A Hod E6 -12
hodnota posunu [°C]
vybranákřivka
označenínastavovaného
okruhu
Nastavovánísklonu křivky se provádívýběrem j
edné z
deseti ekvitermníchkřivekE0 až E9 viz. obr. 7
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100

E9

Teplota topné vody /°C/

90

E8

E7

E6

E5

E4

80

E3

70

E2
60
E1

50

E0

40

30

20
19 17 15 13 11

9

7

5

3

1

-1

-3

-5

-7

-9 -11 -13 -15

Venkovní teplota /°C /

obr. 7 grafické zobrazení ekvitermních křivek E0-E9

10.3.

Útlum

11.
Regulace na konstantní
hodnotu

Po stisku ‘VPRAVO’ se na displeji se objeví
položka menu pro nastavení ÚTLUMU tedy nastavení
parametru o kterýbude regulační hodnota snížena mimo
časový interval.Hodnota j
e zobrazena číselně na j
edné
editační pozici.

Typ regulačního okruhu nastavuj
e servisní technik při
uvádění automatu do provozu. Obsluha může měnit
žádanou hodnotu regulačního okruhu.
Typickým příkladem regulace na konstantní hodnotu
j
e udržování teploty TUV v zásobnících, nebo regulace
hladiny v pomocných nádržích,regulace tlaku v soustavě
a pod.
Je nutné zdůraznit,že tento typ regulačního okruhu
pracuj
e vždy s určitou hysterezí,to znamená,že vypínací
a zapínací hodnota se liší o j
istý rozdíl,který může být
fixní nebo nastavitelný. Nastavení hystereze je provedeno
servisním technikem.

A Utlum -20
hodnota útlumu [°C]
označení nastavovaného
okruhu

Tlačítkem ‘ENTER’zvolíme režim nastavování
(editace). Na displeji bliká hodnota ÚTLUM. Hodnotu
nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’.Hodnotu
ÚTLUMU lze nastavit v rozsahu 0 - 40°C.
Stiskem ‘ENTER’uložíme parametr do paměti
automatu (hodnota přestane blikat).

11.1.

Symbol ‘K’ a hodnota

Pro nastavení regulační hodnoty j
e použita stej
nápoložka
menu j
ako pro nastavení KŘIVKY a POSUNU.Na dvou
editačníchpozicíchj
sou zobrazeny nastavenéparametry.
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A Hod K 55

• Nej
kratší nastavitelný interval j
e tedy např.8.
0 -8.
1
tedy od 8-00-00 do 8-19-59 -tedy 20 minut.
• Pokud j
e potřeba nastavení intervalu přes přechod ze
dne na den -např.odpátku20-00-00do soboty05-0000.Použij
e se nastavení:
v pátek - interval ‘20.0-23.5‘
(t.j. od 20-00-00 do 23-59-59)
v sobotu - interval ‘0.0-4.5’
(t.j. od 00-00-00 do 04-59-59)

Regulační hodnota
symbol K - konstanta

označení nastavovaného okruhu

• Pro každýden v týdnu jsou k dispozici čtyři intervaly.
Přitom nezáleží na pořadí v intervalů -to znamená že
např.
první interval může být nastaven ‘20.0-21.5’ (t.j.
od 20-00-00 do 21-59-59)a druhý interval může být
nastaven ‘7.0-11.5’ (t.j. od 7-00-00 do 12-59-59).

POPIS NASTAVENÍ
Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování
(editace).Na třetí pozici displej
e bliká symbol K.Stiskem
‘VPRAVO’ se přesuneme na POSUN.Stiskem ‘VLEVO’
se přesuneme zpět. Vybraný parametr (pozice bliká)
nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’.Hodnotu
lze nastavit v rozsahu 0 - 999. Stiskem ‘ENTER’
parametryuložíme.

• Intervaly se mohou překrývat - výsledkem j
e j
eden
interval TOPENÍ.

12.
Nastavení časových
parametrů okruhu

POPIS NASTAVENÍ
Tlačítkem ‘ENTER’ na položce menu
nastavování intervalů provozu regulačního okruhu .na
displeji objeví označení okruhupísmenem A,
B,
.
.
.
.
.a ‘Po’
(zde konkrétněpondělí)označuj
ící den v týdnu.Klávesou
‘DOLŮ’ nebo ‘NAHORU’ pak můžete vybrat den v týdnu
pro nastavování.
Jestliže j
ste si vybrali nastavovanýden v týdnu,stiskněte
‘ENTER’ a dostanete se do zadávání prvního ze čtyř
časových intervalů vybraného dne a vybraného okruhu.
Pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’ lze prohlédnout
všechnyčtyři intervaly.
Jako pátá položka se obj
eví nápis ‘KOPIE’. Tato
položka slouží pro usnadnění zadání intervalů tehdy,kdy
se zkopíruj
e nastavení j
ednoho (právěvybraného dne)do
všech ostatních dní vybraného okruhu.V případě,že u
položky‘KOPIE’ stisknete ‘ENTER’. Objeví se kontrolní
dotaz ‘ANO/NE’.Chcete-li opravdu přepsat všechny dny
v týdnu hodnotami aktuálně vybraného dne, potvrdíte
stiskem klávesy ‘ENTER’. V opačném případě se
navrátíte zpět stiskem klávesy‘ESC’.
Poté j
e možno samozřej
mě korigovat nastavení
pro určitýden (např.sobotua neděli).

Pro každý okruh a pro každý den v týdnu (týdenní
režim) j
e možno navolit během dne až 4 intervaly ve
kterých j
e požadován provoz TOPENÍ.V ostatní době
bude zařazen ÚTLUM a regulační hodnota bude snížena o
nastavenou hodnotu. Toto časové nastavení j
e možno
provést jak pro okruhy s ekvitermní vazbou tak i pro
regulaci na konstantu.Je tedymožnénapř.měnit teplotu
v zásobníku TUV přes noc a pod.Na displej
i j
e každý
interval zobrazen ve tvaru:

A 1 Po 8.3-12.3
konec intervalu TOPENÍ
- zde 12hod 39 min.
začátek intervaluTOPENÍ
zde 8 hod. 30 min.
označení dne pro něj
žj
e
interval nastavován
označení časového intervalu

Tímto způsobem j
e možno nastavit všechny
časovéintervaly pro všechny dny v týdnu.

označení nastavovaného okruhu

UPOZORNĚNÍ !

Na první pozici displej
e alternuj
e písmeno označuj
ící
nastavovaný okruh s číslem 1,
2,
3 nebo 4 které označuj
í
j
eden ze čtyř intervalů. Na dvou editačních polích j
e
začátek a konec časového intervalu. Vlevo j
e začátek
intervalu v hodinách a desítkách minut za desetinnou
tečkou. Vpravo potom konec intervalu TOPENI. Ke
změně režimu TOPENÍ / ÚTLUM dochází vždy při
změně číslanapozici desítky minut.

Vždy musí být definovány VŠECHNY časové
intervaly. NELZE tedy pouze zadat první interval
TOPENÍ a ostatní tři intervaly ponechatsnáhodnými
hodnotami. Nepoužité intervaly musí mít nastaveny
‘0.0-0.0’. Toto nastavení je z výroby ve všech
intervalech všech okruhů a překontroluje je servisní
technik.

• Podle uvedeného příkladu intervalu ‘8.3-12.3’ přej
de
okruh do režimuTOPENÍpři přechodučasuz 8-29-59
na 8-30-00. Do režimu útlum přej
de okruh při
přechodučasuz 12-39-59na 12-40-00.
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13. Primární okruh
Primární okruh
Nastavování
parametrů primárního
okruhu

 

Poradi kotlu
Umožni zobrazení
nastavení pořadí
spínaní kotl
ů
viz kap. 13.1




 

Pracovni kotle
Umožňujezobrazit
nastavení pracujících
kotl
ů
viz kap. 13.1

 

Por. sp. 0

Pr. Kot. 1111

Zobrazení
nastaveného pořadí
spínání kotl
ů

Zobrazení nastavení
pracujících kotl
ů

 

Por. sp.

 

1

Pr. Kot 11

Změnyvnastavení
pořadí spínání kotl
ů

0

1

Změnynastavení
pracujících kotl
ů

obr. 8 nastavení primárního okruhu - kotelny
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Casy kotelny
Prohl
ížení nastavených
interval
ů provozu
kotelny

13.1. Nastavení pořadí kotlů

Po stisku ‘ENTER’ na položce menu pro nastavení pořadí spínání kotlů v kaskádě j
e na displej
i zobrazeno
aktuální nastavení.Parametr j
e zobrazen číslem na j
ednéeditační pozici.

Por. sp. 0
nastavenépořadí.
Nastavenýparametr volí pořadí chodu kotlů podle tabulky:
Pořadí spínání
kotlů

parametr
0

1

2

1

2

1

2

2

1

3

2

1

4

1

2

5

2

1

6

2

1

7

1

2

tab. 5

POPIS NASTAVENÍ
Tlačítkem ‘ENTER’ zvolíme režim nastavování (editace).Na displej
e bliká parametr pořadí.Hodnotu parametru
nastavíme pomocí ‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’.Stiskem ‘ENTER’ uložíme parametr do paměti automatu.

13.2. Volba provozovaných kotlů

Pr.kot.11
kotel 2 - je provozován
kotel 1 - je provozován
Jedná se o nastavení počtu kotlů,které bude řídit automat podle řídících algoritmů primárního okruhu kotelny.
Nastavení je na displeji zobrazeno:
Pokud j
e na danépozici 1j
e kotel používán algoritmem. Pokud je na dané pozici 0 je kotel vyjmut z řízení.
POPIS NASTAVENÍ
Po stisku ‘ENTER’ na položce menu -vizobr. 8. je na displeji zobrazeno aktuální nastavení. Dalším stisknutím
‘ENTER’ pak zvolíme režim nastavování (editace).Na displej
i bliká nastavení prvního kotle.Stiskem ‘VPRAVO’
se přesunuj
eme na další kotle.Stiskem ‘VLEVO’ se přesunuj
eme zpět.Pro vybraný kotel (pozice bliká)pomocí
‘NAHORU’ nebo ‘DOLŮ’ nastavíme požadovanýstav. Po nastavení pro všechnykotle stiskem ‘ENTER’ uložíme
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parametry do paměti automatu (hodnota přestane blikat). Pokud provedeme změny ale stiskneme ‘ESC’ parametry
se neuložía na displej
i se obj
evípůvodníhodnoty.

14. Havarijní stavy technologie
V aplikaci se může vyskytnout havarij
nístav technologie,kterýj
e popsán v tab. 6.
Kód na displeji
Běžící nápis
Význam
Hodnota
překročeníhavarij
nímeze teploty primárního okruhu
Max tep. vyst
Hav.10
(platípro kotelnu) po dobu delšínež1minuta
105°C
teplota na výstupu sekundárního okruhu (konkrétní
Prehrati
okr.
X
H okr X
okruh j
e určen písmenem ) j
e trvale po dobu delšínež 1min
1min vyššínežhavarij
nímez
čidlo úniku plynu detekuj
e havarij
nístav - pokud j
e
Vyskyt plynu
Hav.01
propojeno do automatu
čidlo přetlaku detekuj
e havarij
ní stav - pokud j
e
Nizky tlak
Hav.04
propojeno do automatu
čidlo zaplavení detekuj
e havarij
ní stav - pokud j
e
Zaplaveni st.
Hav.02
propojeno do automatu
tab. 6 havarijní stav technologie
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