Vartotojo vadovas

CB ir PT-B serija
Vėdinimo įrenginių valdiklis

Spalvotas liečiamas 3,5” ekranas
Intuityvi vartotojo sąsaja
BMS Modbus protokolas

Turinys
1.

Montavimo reikalavimai .........................................................................................................................3

2.

Pultelio išardymas ...................................................................................................................................4

3.

Pultelio montavimas ................................................................................................................................5

4.

Valdymo funkcijos ...................................................................................................................................6

4.1.

Įrenginio valdymas...............................................................................................................................6

4.2.

Valdymo pultelio indikacija .................................................................................................................6

4.3.

Veikimo režimų parinkimas .................................................................................................................7

4.4.

Meniu ...................................................................................................................................................7

4.4.1.

Apžvalga ...........................................................................................................................................7

4.4.1.1.

Pranešimai....................................................................................................................................8

4.4.1.2.

Išsami informacija ........................................................................................................................8

4.4.2.

Planavimas .......................................................................................................................................8

4.4.3.

Funkcijos ..........................................................................................................................................9

4.4.3.1.

Temperatūros korekcija...............................................................................................................9

4.4.3.2.

„Override“ funkcija ......................................................................................................................9

4.4.4.

Nustatymai .....................................................................................................................................10

4.4.5.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas...................................................................................................10

5.

Gedimų šalinimas ..................................................................................................................................11

6.

Techninė informacija .............................................................................................................................12

2

UAB SIMNA
www.simna.lt

Galimi pakeitimai be perspėjimo
CB_User_19125_LT

1. Montavimo reikalavimai
Valdymo pultas turi būti montuojamas patalpose, kuriose būtų užtikrinamos nurodytos sąlygos:
•
•
•
•

aplinkos temperatūra: 0 °C ... 40 °C;
santykinė drėgmė: 20 % ... 80 %, be kondensacijos;
apsauga nuo atsitiktinių vertikaliai krintančių vandens lašų;
apsauga nuo vibracijos.

Pultelis gali būti tvirtinamas ant potinkinio montavimo dėžutės arba bet kokioje kitoje vietoje,
tiesiog pragręžus dvi skyles ant tvirtinamo paviršiaus. Alternatyvi montavimo opcija yra
tvirtinimas prie magnetinio paviršiaus (pvz. vėdinimo įrenginio metalinis paviršius) be prisukimo,
naudojant integruotus į pultelio korpusą magnetus.
Valdymo pulto pajungimo kabelis pravedamas per kiaurymę esantį pultelio korpuso nugarinėje
dalyje arba apačioje, priklausomai nuo pasirinkto tvirtinimo būdo. Pultelio jungimo su valdikliu
kabelio ilgis negali viršyti 150 m.
Žemiau yra pateiktas tvirtinimo taškų brėžinys. Kabelio kiauryme yra potinkinės dėžutės
prisukimo perimetre.

Varžtai, naudojami valdymo pulto prisukimui ant potinkinės dėžutės ar
paviršiaus, turi būti 2,0..3,0mm diametro ir turėti paslėptą galvutę. Nevykdant
šio reikalavimo, pultelis gali būti sugadintas prarandant gamintojo garantinius
įsipareigojimus jo remontui.

Rekomenduojama valdymo grandinės kabelius kloti atskirai nuo galios kabelių
minimaliu atstumu 20 cm.
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2. Pultelio išardymas
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3. Pultelio montavimas
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4. Valdymo funkcijos
4.1.

Įrenginio valdymas

Vėdinimo įrenginio automatika užtikrina vėdinimo įrenginyje vykstančių
fizikinių procesų valdymą.
Valdymo sistema susideda iš:
• valdiklio modulis;
• temperatūros jutiklių ir valdymo pultelio, kuris gali būti įrengtas
vartotojui patogioje vietoje.

4.2.

Valdymo pultelio indikacija

Pultelyje atvaizduojamų simbolių reikšmės:
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4.3.

Veikimo režimų parinkimas

Numatyti trys įrenginio veikimo režimai, vieną iš kurių vartotojas gali pasirinkti tiesiai iš
pagrindinio pultelio lango:
•
•
•

Minimalus (Away);
Normalus (Home);
Maksimalus (Boost).

Režimas parenkamas nuspaudžiant vieną iš pagrindiniame lange esančių režimo mygtukų.
Parinktą režimą indikuoja juodos spalvos (nuspaustas) mygtukas. Kiekvienam režimui vartotojas
gali nustatyti vėdinimo intensyvumą tiekiamam ir šalinamam oro srautui atskirai. Intensyvumo
nustatymo langas iššaukiamas nuspaudus ir palaikius vieną iš režimų mygtukų. Apvaliu mygtuku

4.4.

Meniu

Pultelio meniu sudarytas iš 5 punktų:
•
•
•
•
•

Apžvalga (Overview);
Planavimas (Scheduling);
Funkcijos (Functions);
Nustatymai (Settings);
Įjungti/Išjungti (On/Off).

4.4.1. Apžvalga
Visa informacija susijusi su įrenginio veikimu ir gedimais išsamiai pateikta
apžvalgos meniu punkte.
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4.4.1.1. Pranešimai
Šiame meniu rodomi pranešimai apie esamus gedimus. Pašalinus gedimą,
pranešimai ištrinami nuspaudus mygtuką „Ištrinti“. Paspaudus mygtuką
„Istorija“, galima peržiūrėti iki 50 registruojamų gedimų istorijų. Detalesnė
informacija apie gedimus ir jų šalinimą pateikta 5. skyriuje.

4.4.1.2. Išsami informacija
Visų temperatūros jutiklių parodymai, atskirų vėdinimo įrenginio mazgų
funkcionavimas ir kita detalesnė informacija pateikiama šiame meniu
punkte.

4.4.2. Planavimas
Meniu punktas skirtas įrenginio veikimo planavimui
pagal savaitinę programą.
Vartotojas kiekvienai savaitės dienai gali nustatyti po
tris įvykius. Kiekvienam įvykiui vartotojas gali
pasirinkti vieną iš režimų: Minimalus (Away),
Normalus (Home), Maksimalus (Boost) arba
Budėjimas (Standby). Kiekvienas įvykis turi laiko
intervalą, kuriame aktyvuojamas pasirinktas režimas.
Šiam intervalui įvesti spaudžiami mygtukai „Pradžia“ ir „Pabaiga“. Pasirinkus režimą Budėjimas
(Standby), išjungiami ventiliatoriai ir įrenginys laukia kito įvykio laiko intervalo.
Pavyzdys:
Pirmadienis:
07:30 – 11:00 veiks Minimalus (Away) režimu
11:30 – 16:00 veiks Normalus (Home) režimu
16:00 – 17:00 veiks Maksimalus (Boost) režimu
Visą likusį pirmadienio laiką įrenginys veiks Budėjimo (Standby) režimu.
Kiekvieno įvykio pradžios ir pabaigos laikas pasirenkamas intervale nuo 00:00 iki 24:00 val. Įvykių
parametrai turi būti įvedami nuosekliai, nuo lango viršaus į apačią.

8

UAB SIMNA
www.simna.lt

Galimi pakeitimai be perspėjimo
CB_User_19125_LT

4.4.3. Funkcijos
Šiame meniu punkte vartotojas gali aktyvuoti bei nustatyti papildomas
įrenginio funkcijas:
•
•

Temperatūros korekcija;
„Override“ funkcija.
tuščias langelis: funkcija nėra aktyvuota
pilkas langelis: funkcija aktyvuota

4.4.3.1. Temperatūros korekcija
Nustatyta temperatūra gali būti koreguojama nuo -9 °C iki +9 °C nuo
nustatytos reikšmės tam tikram laiko periodui. Laiko periodas pasirenkamas
intervale nuo 00:00 iki 24:00 val.
Tuo momentu, kuomet pagal nustatytą laiko periodą vykdoma korekcija,
pagrindiniame lange bus indikuojamas temperatūros korekcijos simbolis (žr.
4.2. skyrių).

4.4.3.2. „Override“ funkcija
„Override“ (angl. „Override“ – nepaisyti) funkcija skirta nuotoliniam
vėdinimo įrenginio valdymui papildomu išoriniu įtaisu. Po šios funkcijos
aktyvavimo bus nepaisomas dabartinis įrenginio veikimo režimas ir
įrenginys pradės veikti nustatytu intensyvumu. Vėdinimo lygiai gali būti
nustatyti 20..100 % ribose.
Aktyvuoti „Override“ funkciją galima dviems būdais:
•

•

Išoriniu valdymo įtaisu – sujungus (užtrumpinus) valdiklio
„Override“ funkcijos kontaktus. Įrenginys veiks pasirinktu „Override“
režimu, o atjungus – grįš į ankstesnį veikimo režimą. Valdymas išoriniu valdymo įtaisu turi
aukščiausią prioritetą ir paleis įrenginį net būnant sustabdytame režime.
Valdymo pulteliu ar Modbus protokolu – šiuo atveju nereikalingi papildomi sujungimai
prie išorinių valdymo įtaisų, funkcijos aktyvavimas vykdomas pulteliu arba Modbus
protokolu, o įrenginys veiks pasirinktu „Override“ režimu tol, kol bus
aktyvus vidinis įrenginio laikmatis (nuo 1 iki 90 min.). „Override“
režime bet kuriuo laiku per pultelį ar Modbus protokolą galima
pakeisti tiekiamo oro ir šalinamo oro ventiliatorių intensyvumus.
Kai „Override“ funkcija yra aktyvi, pultelio pagrindiniame lange
režimų keitimo mygtukai tampa neaktyvūs ir viršutinėje pultelio
dalyje atsiranda „Override“ režimo informacinis simbolis (žr.
4.2. skyrių).
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„Override“ funkcijos pritaikymai:
•

•

•

•

•

CO2 kiekio ar VOC oro kokybės patalpoje palaikymas – prijungus papildomą CO2 ar VOC
jutiklį (su rele), pagrindinis vartotojo nustatytas vėdinimo lygis esant labiau užterštam orui
bus perjungiamas į maksimalų arba kitokį nustatytą intensyvumą tol, kol bus išvėdintos
patalpos, o vėliau vėl grįš į ankstesnį režimą.
Patalpos drėgmės palaikymas – prijungus išorinį drėgmės jutiklį (su rele), automatiškai
perjungiant į maksimalų arba kitokį nustatytą vėdinimo intensyvumą, bus palaikomas
vartotojo pageidaujamas patalpos drėgmės lygis.
Vėdinimas pagal poreikį – prijungus prie valdymo kontaktų judesio jutiklį, vėdinimas bus
reguliuojamas pagal poreikį, t. y. jei patalpoje bus žmonės, vėdinimas vyks nustatytu
„Override“ intensyvumu, jei patalpoje nieko nebus – įrenginys veiks pagrindiniu vartotojo
intensyvumu, pavyzdžiui minimaliu.
Vėdinimas su papildomu oro ištraukimu – numatytas papildomo ištraukimo įtaiso
prijungimas, pvz., tai gali būti virtuvinis gaubtas arba kitoks ištraukimas, neturintis atskiro
ventiliatoriaus, tokiu būdu oro šalinimas bus vykdomas pačiu vėdinimo įrenginiu. Po
funkcijos aktyvavimo, tiekiamo ir šalinamo oro ventiliatoriai pradeda veikti maksimaliu
intensyvumu.
Neigiamo slėgio kompensavimas – numatytas sistemoms, kur gali būti vykdomas oro
ištraukimas atskiru ventiliatoriumi. Tiekiamo oro intensyvumas „Override“ funkcijai turi
būti nustatytas mažesnis nei šalinamo, kas leis pasiekti neigiamo slėgio patalpose
kompensavimą.

4.4.4. Nustatymai
Šis meniu punktas skirtas vėdinimo įrenginio bei vartotojo parametrų
nustatymui. Vartotojas gali keisti meniu kalbas, ekrano užsklandą, pulto
užraktą, lietimo garsą, sezoną, laiką ir datą.
Tam, kad vėdinimo įrenginys veiktų ekonomiškiausiu režimu, numatyti
vasaros ir žiemos sezono nustatymai:
•
•

Vasara - blokuojamas šildytuvo veikimas, tačiau leidžiamas
aušintuvo veikimas;
Žiema - blokuojamas aušintuvo veikimas, tačiau leidžiamas šildytuvo
veikimas.

Laiko ir datos nustatymas reikalingas vėdinimo įrenginio veikimo planavimui.

4.4.5. Įrenginio įjungimas ir išjungimas
Šis meniu punktas skirtas įjungti arba išjungti vėdinimo įrenginį.

Išjungus įrenginį, jis jau nebeįsijungs pagal savaitinę programą.
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5. Gedimų šalinimas
Pranešimas
3A
Rotorius
nesisuka
4A
Elektrinis
šildytuvas
perkaito
9A
B1 jutiklio
gedimas
15A
Gaisro pavojus
19A
Per šaltas
tiekiamas oras

20A
Per karštas
tiekiamas oras

27A
Per šaltas
grįžtamas
vanduo
28A
Apledėjimo
grėsmė

11B
Rotorius
nesisuka

13B
Šildytuvas
atjungtas

14B
Aptarnavimo
laikas

Apsaugos suveikimo
aprašymas
Neatėjus signalui iš rotoriaus
sukimosi jutiklio, jei nustatytas
sezonas „Žiema“, po 2 min.
įrenginys yra stabdomas.
Įrenginyje su elektriniu šildytuvu
numatyta avarinė apsauga nuo
perkaitimo, kuri gali suveikti
šildytuvo
gedimo
atveju.
Įrenginio veikimas stabdomas.
Temperatūrai
viršijus
maksimaliai leistinas ribas: -30
°C ... +75 °C, įrenginys
stabdomas iš karto.
Iš
pastato
priešgaisrinės
apsaugos sistemos gautas
gaisro signalas.
Tiekiamo
oro
temperatūrai
nukritus
žemiau
leistinos
reikšmės: +5 °C, įrenginio
veikimas stabdomas su 10 min.
uždelsimu.
Tiekiamo
oro
temperatūrai
pakilus
aukščiau
leistinos
reikšmės: +45 °C, įrenginio
veikimas stabdomas su 10 min.
uždelsimu.
Įrenginyje
su
vandeniniu
šildytuvu, vandens temperatūrai
nukritus
žemiau
leistinos
reikšmės +10 °C, įrenginys yra
stabdomas.
Įrenginiuose su plokšteliniu
šilumokaičiu
suveikus
šilumokaičio užšalimo apsaugai
ir jai neatsistačius, įrenginys yra
stabdomas.
Neatėjus signalui iš rotoriaus
sukimosi jutiklio, jei nustatytas
sezonas „Vasara“, po 2 min.
pultelyje
atsiranda
gedimo
pranešimas,
įrenginys
nestabdomas.
Įrenginyje su elektriniu šildytuvu
numatyta
apsauga
nuo
perkaitimo, kuri gali suveikti, jei
bus nepakankamas šildytuvo
apipūtimas. Įrenginio veikimas
nestabdomas.
Priklausomai nuo to, kokiu
intensyvumu veikia vėdinimo
įrenginys, atėjus tam tikram
laikui,
pultelyje
atsiranda
periodinės
apžiūros
pranešimas.
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Galima gedimo
priežastis
Nutrūkęs
dirželis,
sugedo
rotorių
sukantis variklis ar
rotoriaus jutiklis.
Suveikė
elektrinio
šildytuvo
avarinė
perkaitimo apsauga.

Gedimo šalinimas
Patikrinti rotoriaus pavaros ir
sukimosi jutiklio būklę bei jų
pajungimus.
Atstatyti apsaugą galima tik
prieš
tai
išsiaiškinus
perkaitimo priežastį.

Neprijungtas
arba
sugedo tiekiamo oro
temperatūros jutiklis.

Būtina patikrinti tiekiamo oro
jutiklio
sujungimus
arba
pakeisti jutiklį.

Gaisras pastate.

Gaisro
signalui
dingus,
įrenginį reikia iš naujo
įjungti pulteliu.
Patikrinkite
pultelio
temperatūros bei sezono
nustatymus.
Patikrinkite
šilumokaičio
būklę
bei
šildytuvo funkcionavimą.
Patikrinkite
pultelio
temperatūros bei sezono
nustatymus.
Patikrinkite
šilumokaičio
būklę
bei
šildytuvo funkcionavimą.
Patikrinkite
cirkuliacijos
siurblio šildymo sistemos
būklę, šildymo sklendės
pavaros veikimą.

Sutriko šilumokaičio
arba / ir šildytuvo
funkcionavimas.

Sutriko šilumokaičio
arba / ir šildytuvo
funkcionavimas.

Šildymo
sistemoje
sutriko
karšto
vandens ruošimo ir
padavimo
funkcionalumas.
Oro, einančio per
plokštelinį šilumokaitį,
temperatūra nukrito
žemiau leistinos ribos.

Patikrinkite oro apylankos
sklendės būklę bei pavaros
veikimą. Rekomenduojama
sumažinti vėdinimo lygį.

Nutrūkęs
dirželis,
sugedo
rotorių
sukantis variklis ar
rotoriaus jutiklis.

Patikrinti rotoriaus pavaros ir
sukimosi jutiklio būklę bei jų
pajungimus.

Šildytuvas atjungtas
dėl per mažo oro
srauto.

Šildytuvui atvėsus apsauga
atsistato
automatiškai.
Rekomenduojama padidinti
vėdinimo intensyvumo lygį.

–

Išjungus vėdinimo įrenginį
būtina
atlikti
periodinę
įrenginio apžiūrą, t. y.
patikrinti oro filtrų užterštumo
būklę, šilumokaičio, šildytuvo
bei ventiliatorių būklę.
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6. Techninė informacija
Valdymo pultelio duomenys
Medžiaga
Apsaugos klasė
Išmatavimai
Ekranas
Aplinkos veikimo
temperatūra
Saugojimo temperatūra
Aplinkos drėgmė

ABS plastikas
IP30
113x90x13 mm
Spalvotas 3,5” talpinis liečiamas
0..+40°C
-30..+70°C
0..90%RH, be kondensacijos

Valdymo pultelio elektriniai duomenys
Maitinimo įtampa
Naudojama galia
Jungtys
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24Vdc
<1W
0,2..0,75 mm2 laidai
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