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I. INSTRUKCJA U#YTKOWNIKA

1. OPIS ELEMENTÓW STERUJ$CYCH I KONTROLNYCH

1.1. WPROWADZENIE

Przeznaczenie sterownicy:

Zabezpieczanie i sterowanie nawiewnych i nawiewno 
wywiewnych central klimatyzacyjnych, wyposa*onych w 
maksymalnie:

+ dwa zespo'y wentylatorowe (razem do o"miu 
wentylatorów) i dwie przepustnice powietrza
+ ch'odnic!, nagrzewnic!, uk'ad odzysku energii
+ opcjonalni% nagrzewnic! wst!pn% (w okre"lonych 
centralach) 
+ trzy sekcje Þltracji

Zakres wspó&pracy:
VS 10-75 CG UPC
VS 40-150 CG UPC SUP
VS 40-150 CG UPC SUP-EXH
VS 180-300 CG UPC
VS 400-650 CG UPC

Uk'ady wyposa*one w przemienniki cz!stotliwo"ci i 
silniki do mocy 11kW

1.2. ROZ%$CZNIK G%ÓWNY ZASILANIA

Funkcja:
Za'%czanie zasilania sterownicy.

1.3. GNIAZDO KOMUNIKACYJNE

Gniazdo typu RJ45, znajduje si! na na elewacji 
sterownicy
Funkcja:
Pod'%czenie panelu steruj%cego VS 00 HMI 
Advanced do sterownika
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1.4. SYGNALIZACJA STANU PRACY STEROWNIKA

W prawym dolnym rogu sterownika znajduje si! dioda oznaczona 
"BSP" pokazuj%ca stan sterownika
Pomaranczowa dioda LED wskazuje stan zasilania. Dioda LED nie 
"wieci oznacza, *e   brak zasilania na zaciskach lub wadliwe dzia'anie 
wewn!trznych obwodów zasilania. (wiecenie diody oznacza 
prawid'owe parametry zasilania.
Zielona dioda LED wskazuje stan BIOS-a. Dioda LED nie "wieci - 
oznacza, *e   oprogramowanie nie dzia'a poprawnie. Dioda "wiec%ca 
oznacza, *e   BIOS dzia'a poprawnie i regulator jest gotowy do pracy.

 
!

1. Wszystkie sterownice z typoszeregu VS...CG ACX36 EVO... wymagaj% zasilania z 
rozdzielnicy g'ównej wyposa*onej w odpowiednie zabezpieczenie przewodów zasilaj%cych 
sterownic! 

2. Monta* okablowania, pod'%czenia sterownicy oraz uruchomienia centrali mo*e dokona, 
jedynie wykwaliÞkowana obs'uga 

3. Dla aplikacji nara*onych na silne wibracje (1.5 mm pk-pk 10/55 Hz), przewody pod'%czone 
do sterownika powinny by, umocowane albo spi!te w wi%zki 3 cm od zacisków. 

4. Ca'kowita d'ugo", przewodu dla jednego wejcia/wyj"cia nie mo*e przekracza, 30m, 
zgodnie z z norm% EN 61000-6-2. 

5. Instalacja musi by, wykonana zgodnie z normami i przepisami obowi%zuj%cymi w kraju, w 
którym urz%dzenie jest u*ywane. 

6. W przypadku awarii nie próbowa, naprawia, sterownika, a skontaktowa, si! z 
serwisem. 

Bez elementów dodatkowych sterownice mog% pracowa, wewn%trz budynku. Dopuszcza si! 
monta* na zewn%trz w klimacie umiarkowanym przy zastosowaniu dodatkowego elementu 
grzejnego, dla którego przeznaczone s% zaciski X0:3,N. (230V, 6A) 

1.5. Panel steruj"cy zaawansowany VS 00 HMI Advanced EVO

Wy(wietlacz LCD 
Wy"wietla dost!pne parametry i aktualne warto"ci

!"Przycisk DZWONEK

Przej"cie do strony obs'ugi alarmów

Przycisk PRG
1. Szybkie przej"cie do strony g'ównej Kalendarza
2. Na stronach kalendarza - szybkie ununi!cie nastaw

Przycisk ESC
Przej(cie do poprzedniej strony lub pozostawienie zmiany 
parametru

Strza&ka w gór!
1. Przchodzenie w gór! przez ekrany menu (gdy kursor pozostaje w 
górnym lewym rogu)
2. Podnoszenie warto"ci parametru
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Przycisk ENTER
1. Przesuni!cie kursora na ekranie - skoki kursora do 
nast!pnego parametru dost!pnego do zmiany. Parametry tylko 
do odczytu nie s% zaznaczone kursorem.
2. Potwierdzenie wprowadzonych warto"ci
3. Wej"cie do pod-menu, z poziomu menu g'ównego:
Parametry
Kalendarz
Alarmy
Ustawienia
Serwis

Strza&ka w dó&

1. Przchodzenie w dó' przez ekrany menu (gdy kursor pozostaje 
w górnym lewym rogu)
2. Obnizanie warto"ci parametru

Przyk&ad nawigacji:

1. Na poziomie g'ównego menu u*y, strza'ki góra / dó', aby znale-, *%dany podmenu

2. Nacisn%, ENTER, aby przej", do poziomu podmenu

3. U*yj strza'ek góra / dó', aby porusza, si! po ekranach podmenu

4. Na wybranym ekranie, u*yj przycisku ENTER, aby prze'%cza, mi!dzy parametrami - kursor startuje 
od lewego górnego rogu (co jest pozycj% postawow%) i przeskakuje przez kolejne linie, a* wraca do 
lewego górnego rogu - wtedy p!tla mo*e si! zacz%, ponownie

5. Aby zmieni, parametr zaznaczony kursorem, nale*y u*y, strza'ek góra / dó'

6. Nacisn%, ENTER, aby potwierdzi, zmian! i aby przej", dalej

Funkcje:

. Obs'uga i parametryzacja centrali klimatyzacyjnej

. Wybór aplikacji sterowania

. Nastawa stref czasowych

. Wy"wietlanie i kasowanie stanów alarmowych, podgl%danie historii alarmów

 
!

Parametry dost!pne w oknie wy"wietlacza s# uzale$nione od rodzaju centrali i aplikacji 

automatyki. Przyk%adowo w centralach bez nagrzewnicy opcje zwi#zane z sekcj# grzania 

nie b!d# widoczne.

HMI Advanced nie mo$e s%u$y& jako czujnik temperatury.

# Element opcjonalny
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1.6. Panel steruj"cy uproszczony VS 00 HMI Basic

1. Wy(wietlacz LCD 
Wskazuje rzeczywist% temperatur! w pomieszczeniu lub na 
g'ównym czujniku regulacji oraz wybran% nastw!, tryb pracy, 
pr!dko", wentylatora, czas i dzie/ tygodnia.

2. Przysick W&./Wy&.
Prze'%czanie pomi!dzy stanem W'./Wy'. (wymusza 
zatrzymanie centrali lub umo*liwia wybór trybu pracy)

3. Przycisk wentylatora  
Przycisk do ustawiania pr!dko"ci wentylatora

4. Przycisk zegara  
Wprowadzanie trybu Auto. Sterownik b!dzie pracowa' 
zgodnie z harmonogramem z ustawie/ Kalendarza.

Uwaga! Istniej# dwie opcje pracy programu kalendarza. 

Szczegó%y w rozdzia%ach dotycz#cych Kalendarza i Menu 

Serwisowego.

Uwaga! Je$eli Kalendarz jest równie$ w trybie Auto, praca 

centrali b!dzie polega& tylko na funkcjach zabezpiecze' i 

oszcz!dno"ci enrgii takich jak Standby i Nocne Ch%odzenie. 

To jest mo$liwe tylko w przypadku kalendarza sterownika. 

Kalendarz wbudowany HMI Basic nie obs%uguje tej 

funkcjonalno"ci. 

5. Przycisk obrotowy (ga&ka)  
Szybki, intuicyjny i 'atwy do wprowadzania warto"ci, zmiany 
nastaw, akceptowania nowych warto"ci.

Uwaga! Aby zmieni& warto"ci zadanej temperatury, 

wystarczy obróci& pokr!t%o.

Wy"wietla temperatur! czujnika pomieszczeniowego

lub warto", korekty nastawy temperatury

Uwaga: Nastawa jest ograniczona do ±6°

Ikony do aktywacji recyrkulacji, ch'odzenia lub grzania

Wska-nik czasu

Wy"wietla ustawienia pr!dko"ci wentylatora lub wskazuje 
autoamtyczny tryb wentylatora

Wskazania dni tygodnia

Ikona aktywacji odzysku

Ikona zdarzenia alarmowego

Ikona dla trybu Stop
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Funkcje:

. Pomiar i wy"wietlanie temperatury w pomieszczeniu

. Zmiana i wy"wietlanie korekty nastawy temperatury

. Zmiana i wy"wietlanie nastawy wentylatora

. Wy"wietlanie temperatury na g'ównym czujniku regulacji

. Zmiana trybów pracy centrali klimatyzacyjnej

. Informacja o wyst%pieniu stanu alarmowego

#
Element opcjonalny

Pod%#czenie do sterownika przez gniazdo PB (Process Bus)

WEB-SERVER OPTION – AVAILABLE AS EXPANSION CARD

MODBUS TCP/IP – DOST)PNE W ROZDZIELNICACH EVO-WEB

Daje rozszerzony dost!p odczytu / zapisu parametrów jak 
odczyty pomiarów, nastaw, ustawie/, warto"ci wy"ciowych, 
wybranych ustawie/ kalendarza, alarmów. Ca'kowita liczba 
dost!pnych parametrów przekracza 200.

SZCZEGÓ#Y DZIA#ANIA KARTY ROZSZERZENIA  W 
DODATKOWEJ INSTRUKCJI

2. URUCHOMIENIE UK%ADU

 
!

Uruchomienie centrali jest bezwzgl!dnie blokowane przez alarm ppo$., zadzia%anie 

termicznego zabezpieczenia silników wentylatorów, trzykrotne zadzia%anie zabezpieczenia 

nagrzewnicy elektrycznej oraz trzykrotne zadzia%anie termostatu przeciwzamro$eniowego. 

Ka$de z tych zdarze' wymaga usuni!cia przyczyny alarmu, a nast!pnie jego skasowania 

(szczegó%y w cz!"ci „Instrukcja Zaawansowana”).

2.1. Za&"czenie zasilania

Za'%czenie zasilania sterownicy w'%cznikiem g'ównym (Q1M). Poprawna praca sterownika 
sygnalizowana jest "wieceniem zielonej diody "BSP" w prawym dolnym rogu obudowy sterownika. 
Je"li dioda jest czerwona lub nie "wieci si! w ogóle nale*y skontaktowa, si! z serwisem.

Uk'ad jest gotowy do pracy po oko'o 30 sekundach od momentu za'%czenia zasilania

#

Je"li uk%ad nie uruchomi% si! sprawd( stan zabezpieczenia F1

Poprawna praca urz#dzenia zale$na jest od ustawionej aplikacji. Wybór aplikacji i 

ustawienia parametrów pracy urz#dzenia powinien dokona& wykwaliÞkowany serwis, 

zgodnie z zaleceniami z cz!"ci II „Instrukacja zaawansowana”
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2.2. HMI ADVANCED UPC

Struktura g&ównego menu
1. Ekran g&ówny z najwa'niejszymi statusami i nastawami.
Tryb pracy HMI - wykorzystywany do ustawiania g'ównego trybu 
pracy z HMI

Tryb pracy - wskazuje aktualny status centrali klimatyzacyjnej 
wynikaj%cy z ustawie/ HMI, alarmów, zewn!trznych sygna'ów 
kontrolnych, itp.

Nastawa temp HMI – u*ywana do wprowadzenia nastawy 
temperatury g'ównejz HMI.

Temp. zewn!trzna /Temp. nawiewu - tu pokazywana jest g'ówna 
temperatura mierzona. Te linie mog% by, ukryte /rozwini!te zale*nie 
od liczby czujników temperatury faktycznie aktywowanych w centrali

2. Drugi ekran statusu g&ównego
Wentylatory – wskazuje aktualny stan i pr!dko", wentylatorów

Przepustnice – wskazuje aktualny stan i otwarcie przepustnic

Regulator – wskazuje stan i wyj"cie g'ównego regulatora dla funkcji 
grzania/ ch'odzenia

Odzysk – wskazuje aktualny stan odzysku ciep'a
PL/EN/RU – wybór j!zka

Wprowadzanie has&a - u*ywane do wej"cia do ustawie/ 
specjalnych i parametrów ukrytych

3. Link do ekranu podmenu

PARAMETRY ! link do statusów g'ównych i odczytów systemu 
sterowania

4. Link do ekranu podmenu

KALENDARZ ! link to ustawie/ kalendarza i programów 
czasowych

5. Link do ekranu podmenu

ALARMY ! link do strony alarmów

6. Link do ekranu podmenu

NASTAWY ! link do nastawy i  regulacji systemu sterowania, 
regulatory, zegary

7. Link do ekranu podmenu

MENU SERWISOWE ! link do g'ównej konÞguracji parametrów, 
kodów aplikacji, nastaw rozruchowych centrali

# Wszystkie menu s# zmieniane dynamicznie i zale$# od ustawie' aplikacji i poziomu dost!pu

2.3. WYBÓR J)ZYKA

W VS 00 HMI Advanced dost!pne s% j!zyki:
EN Angielski
PL Polski
RU Rosyjski

Fabrycznie ustawiony jest j!zyk angielski.
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2.4. WPROWADZANIE HAS%A

Wiele parametrów jest chronionych has'em aby unikn%, przypadkowych zmian, które mog'y by 
by, niebezpieczne dla urz%dzenia lub u*ytkownika. Aby uzyska, dost!p do tej cz!"ci menu nale*y 
wpisa, has'o. 

(cie*ka: Main menu ! Wprowad- has'o ! wprowad-: 1357 

2.5. BEZPO*REDNI WYBÓR TRYBU PRACY

Centrala klimatyzacyjna mo*e pracowa, wg nast!puj%cych 
trybów pracy:

Auto - praca centrali zale*na od:

programu kalendarza

HMI Basic EVO

zewn!trznych sygna'ów kontrolnych (wej"cia binarne)

temperatur krytycznych, np.: za niska temperatura powoduje 
uruchomienie centrali i natychmiastowe ogrzanie pomieszczenia

Wy& - Centrala wy'%czona

wentylatory zatrzymane,

przepustnie powietrza i zawory zamkni!te

wszystkie czujniki i urz%dzenia pomiarowe s% aktywne - po to 
aby zabezpieczy, central! przed uszkodzeniem, np.: alarm 
po*arowy, zabezpieczenie przeciwzamro*eniowe

Niski - ni*szy tryb ekonomiczny

Pr!dko", wentylatora i strefa nieczu'o"ci w regulacji 
temperatury s% nastawialne

Algorytm kontroli temperatury korzysta z szerokiej strefy 
nieczu'o"ci i wentylatory mog% by, ustawione na niskie obroty w 
celu zmniejszenia zu*ycia energii

Ekono – wy*szy tryb ekonomiczny

Pr!dko", wentylatora i strefa nieczu'o"ci w regulacji 
temperatury s% nastawialne

Algorytm sterowania temperatur% korzysta z zaw!*onej srefy 
nieczu'o"ci i wentylatory mog% by, ustawione na wy*sze obroty 
dla optymalizacji zu*ycia energii.

Komfort – tryb komfortu

Pr!dko", wentylatora i strefa nieczu'o"ci w regulacji 
temperatury s% nastawialne

Algorytm sterowania temperatur% korzysta z najdok'adniejszej 
srefy nieczu'o"ci i wentylatory mog% by, ustawione na wysokie 
obroty dla uzyskania maksimum komfortu.

Uwaga! Nastawa temperatury jest wspólna dla wszystkich 

trybów pracy, nastawy strefy nieczu%o"ci s# indywiduale dla 

ka$dego trybu.

HMI ADVANCED

(cie*ka wyboru: Menu g'ówne / 
Tryb HMI  / Auto .. Wy' .. Niski .. 
Ekono .. Comfort

Tryb HMI Komfort

Tryb aktualny GrzWstp

Nastawa HMI 21,0°C

Temp aktualna 19,4°C

Pon 28.02.2011 10:09

HMI BASIC

1. Przycisk W'/Wy' - naci"nij aby 
prze'%czy, tryb pomi!dzy Wy' i 
Niski.
2. Przycisk Wentylator - naci"nij 
aby prze'%czy, tryb operacyjny 
pomi!dzy Niski - Ekono - Komfort
3. Przycisk Zegar - krótkie 
naci"ni!cie prze'%cza tryb na 
Auto. W trybie Auto Kalendarz 
sterownika b!dzie w stanie przej%, 
kontrol!.
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2.6. WY*WIETLANIE TRYBU PRACY

Nast!puj%ce tryby PRACY mog% by, wy"wietlane w polu aktualnego trybu w menu g'ównym: 
Auto..Wy'..Niski..Ekono..Comfort jak w opisie wy*ej.
Po'ar – Tryb pracy uaktywniany przez wej"cie po*arowe. Wszystkie urz%dzenia wy'%czone, 
wentylatory zatrzymane lub pracuj%ce wg zadanych ustawie/ (patrz rozdzia' Menu 
centrali ! Wentylatory)
Podbicie – Centrala wy'%czona, ale wentylatory utrzymuj% pr!dko", na biegu 1st do czasu a* 
nagrzewnica nie zostanie sch'odzona (patrz rozdzia' Menu centrali ! Wentylatory)
NocneCh& – Nocne ch'odzenie – tryb oszcz!dno"ci energii przez sch'adzanie pomieszczenia 
ch'odnym powietrzem zewn!trznym. Dost!pne tylko dla central z czujnikiem temperatury 
zewn!trznej.
Czuwanie – tryb zabezpieczaj%cy min/max temperatury – je*eli temperatura przekracza nastaw!. 
Centrala jest w'%czana dla podgrzania lub sch'odzenia do *%danego zakresu. Po czym nast!puje 
wy'%czenie.
Test temp. czuwania – tryb testowania, wymusza w'%czenie wentylatorów w celu wymiany 
powietrza w systemie wentylacji.
Uwaga! Funkcje Nocnego ch%odzenia i Czuwania bazuj# na temperaturze w pomieszczeniu. Je$eli 
nie ma pomiaru w pomieszczeniu, pod uwag! brany jest oczyt z czujnika kana%owego w kanale 
wywiewnym. Wymaga to uruchomienia wentylatorów dla uzyskania przybli$onej warto"& temperatury 
w pomieszczeniu na tym czujniku.

GrzWstp - Wygrzewanie wst!pne - tryb dla uruchomienia nagrzewnicy wodnej w zimowych 
warunkach, podgrzewa wymiennik przed uruchomieniem wentylatorów aby unikn%, zadza'ania 
termostatu przeciwzamro*eniowego.
Rozruch - tryb tymczasowy kiedy przepustnice s% otwierane, wzrasta pr%dko", wentylatorów i 
urz%dzenia grzewcze / ch'odz%ce sa gotowe do pracy.
SzybkGr / SzybkCh - Szybkie grzanie lub ch'odzenie - specjalny tryb dla central z wymiennikiem 
krzy*owym lub obrotowym, który pozwala na prac! przy zamkni!tych przepusnicach wlotu i wylotu 
oraz z pe'n% recyrkulacj%. Poprawia ogrzewanie budynku
Grzanie - tryb kiedy nagrzewnice mog% by, w'%czone
Ch&odzenie - tryb kiedy ch'odnice mog% by, w'%czone
Went - Wentylacja - tryb oszcz!dzania energii, kiedy ani nagrzewnice ani ch'odnice nie s% w'%czone 
i centrala pracuje tylko jako wentylacja i opcjonalne odzysk.
StopBzp - Awaryjne zatrzymanie - wymuszenie natychmiastowego zatrzymania centrali, wed'ug 
sygna'u z opcjonalnego wej"cia cyfrowego.
AlrStop - Alarmowe zatrzymanie - wymuszenie zatrzyamnia centrali spowodowane alarmem
KrtStop - Krytyczne zatrzymanie - wymuszenie centrali do zatrzymania spowodowane alarmem 
krytycznym
KonÞg - wymuszenie zatrzymania centrali przez zmian! trybu sterownika na KonÞg. Strownik musi 
by, najpierw skonÞgurowany i prze'%czony w tryb Praca.
Centrala mo*e by, kontrolowana z kilku -róde'.
1. HMI Advanced (najwy*szy priorytet)
2. BMS poprzez po'%czenie Modbus TCP/IP
3. Wej"cia kontroli zewn!trznej
4. HMI Basic 
5. Tryb kalendarza
Uwaga! Aby umo$liwi& dzia%anie innym (ród%om poza HMI Advanced, tryb pracy HMI musi by& 
ustawiony na Auto.
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3. OBS%UGA SYSTEMU 

3.1. MENU CENTRALI " TRYB PRACY

Aktualnie – wskazuje aktualny tryb pracy centrali wynikaj%cy z 
ustawie/ HMI, alarmów, zewn!trzynych sygna'ów kontrolnych, 
itd.
Tryb pracy HMI - u*ywany do ustawiania g'ównego trybu pracy 
z HMI - kopia z Menu g'ównego
Kalendarz – zezwolenie na automatyczn% prac! centrali wg 
ustawie/ kalendarza. Dla zapewnienia tej funkcjonalno"ci 
regulator jest wyposa*ony w zegar.
Od BMS-u - wskazuje tryb pracy *%dany przez BMS poprzez 
po'%czenie Modbus TCP/IP
Uwaga! Sterowanie przez Modbus TCP/IP jest dost!pny tylko 
przez sterowniki wyposa$one w kart! rozszerze'. 

HMI Basic - wskazuje tryb pracy z HMI Bacic UPC
Zewn. sterowanie – wskazuje tryb pracy wynikaj%cy z 
wej", cyfrowych, podaje link do konÞguracji zewn!trznych 
funkcjonalno"ci kontrolnych (patrz Instrukcja zaawansowana)

HMI ADVANCED

TRYB PRACY

Tryb HMI Komfort

BMS Auto

We. cyfrowe Auto

HMI Basic Auto

Kalendarz Auto

DI Lato HMI Zima

Sezon rzeczywisty – wybór aktualnego trybu pracy dla 
uniwersalnej nagrzewnicy/ch'odnicy. Je*eli wybrana jest "Zima" 
- wymiennik pracuje jako nagrzenica wodna, je*eli "Lato" - 
wymiennik pracuje jako ch'odnica.
Wybór HMI – Zima/Lato
Wej(cie binarne – Zima/Lato – uniwersalne wej"cie mo*e by, 
skonÞgurowane jako wybieracz sezonu
Kalendarz – zezwolenie na automatyczn% prac! centrali wg 
ustawie/ kalendarza. Dla zapewnienia tej funkcjonalno"ci 
regulator jest wyposa*ony w zegar.
Lato/Zima – prze'%cznik wyboru sezonu – u*ywany w 
aplikacjach z rewersyjnym wymiennikiem, gdzie jeden wymiennik 
mo*e by, prze'%czony do grzania w zimie (zasilany z kot'a) lub 
ch'odzenia latem (zasilany z chillera). Wybrany sezonie musi 
odpowiada, faktycznej konÞguracji z zaworów hydraulicznych.
Uwaga! Instalacja musi by& r!cznie prze%#czona pomi!dzy 
kot%em a chilerem. Wybór sezonu musi by& zgodny z aktualnem 
stanem instalacji (Lato - chiler, Zima - kocio%).

Uwaga! Tryb Latno ma wy$szy priorytet nad Zimowym 
niezale$nie od (ród%a regulacji, HMI, wej"cie binarne czy te$ z 
BMS poprzez Modbus TC/IP.

HMI ADVANCED

TRYB PRACY

Aktualny sezon Zima

Wybór HMI Zima

We. cyfrowe Lato

BMS Zima

3.2. MENU CENTRALI " TRYB PRACY " KALENDARZ

SPRAWD+ B%)DY! - wskazuje b'!dne nastawy. Ten tekst jest 
wy"wietlany w górnej linii tylko je*eli zosta'y znalezione b'!dy w 
ustawieniach kalendarza.
Tryb kalendarza – wskazuje aktualny tryb z kalendarza: Auto..
Wy'..Niski..Ekono..Komfort
Nastawa temp  – wskazuje aktualn% nastaw! temperatury z 
kalendarza
Wyj"tki – wskazuje czy specjalne stefy czasowe zosta'y 
aktywowane czy nie: Nieaktywny..Aktywny
Data – wskazuje aktualn% dat!  i dzie/ tygodnia, pozwala na 
zmian!
Czas – wskazuje aktualny czas, pozwala na zmian! 

HMI ADVANCED

KALENDARZ

SPRAWD0 B#&DY!

Tryb kalend. Standby

Temp. zadana 21,0°C

Wyj%tki Niedost.

Data Pon 28.02.2011

Czas 10:09
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3.2.1. KALENDARZ " PONIEDZIA%EK

Czy(, – szybkie usuni!cie wszystkich nastaw dziennych 
– aby aktywowa, nacisn%, przycisk PRG, ESC -aby 
zako/czy, lub  ENTER aby przej"c do dalszych nastaw

! / OK – wskazuje w'a"ciw% kolejno", stref czasowych, 
strefa 1 jest pierwsz%, strefa 6 - ostatni%, wszystkie strefy 
powinny by, w kolejno"ci rosn%cej.

Linie 1..6 – sze", stref czasowych do dziennych nastaw

Czas – punkt pocz%tkowy dla strefy, zakres 00:00..23:59, 
pocz%tek pierwszej strefy zawsze ustawiamy na 00:00, a 
koniec ostatniej na 23:59

Tryb pracy – Auto..Wy'..Niski..Ekono..Komfort

Nastawa temp. – indywidualna nastawa temperatury dla 
ka*dej strefy czasowej

Ten sam zakres ustawie/ dotyczy wszystkich dni 
tygodnia. Ka*dy dzie/ ma w'asn% stron! w Kalendarzu.

HMI ADVANCED

KALENDARZ PON.

Czy", OK

1  00:00 Wy' 21,0°C

2 05:20 Niski 21,0°C

3 06:00 Ekono 22,5°C

4 12:30 Komfort 22,5°C

5 14:00 Stby 22,5°C

6 19:00 Stby 19,0°C

3.2.2. KALENDARZ " SPECIAL

Kopiuj Pn – Pt – kopiuje nastawy z Poniedzia'ku do 
wszystkich dni roboczych

Kopiuj Pn – Nd – kopiuje nastawy z Poniedzia'ku do 
wszystkich dni tygodnia

Wybierz odpowiedni% opcj! przez naci"ni!cie przycisku 
WEJD0 ia nast!pnie PRG aby aktywowa,.

HMI ADVANCED

KALENDARZ KOPIUJ

Kopia Pon-Pt Kopiuj

Kopia Pon-Nie Kopiuj

3.2.3. KALENDARZ " WYJ$TKI

Istnieje sze", nastaw wyj%tków dla specjalnych okresów 
jak "wi!ta.

Aktywuj – Nie..Tak – aktywuje nastawy wyj%tków

Od – pocz%tkowy punkt dla okresu (miesi%c, dzie/, 
godzina)

Do – ko/cowy punkt dla okresu (miesi%c, dzie/, godzina)

Tryb / Nastawa – ustawienie *%danego trybu pracy i 
temperatury

HMI ADVANCED

WYJ$TKI

Aktywuj Tak

Od 01.03 00:00

Do 06:03 12:00

Tryb Wy'.

Temp. zadana 21,0°C
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3.3. TRYB KALENDARZA W HMI BASIC EVO 

HMI Basic umo*liwia edycj! bazowej cz!"ci programu 
czasowego, PROGRAM. Poprzez HMI Basic, u*ytkownik 
mo*e deÞniowa, maksymalnie 6 stref czasowych, odzielnie 
dla 7 dni tygodnia. Mo*na równie* programowa, ustawienia 
dla grup wybranych dni.
1. Poprzez HMI Basic jest mo*liwa tylko aktywacja 
kalendarza sterownika (zmiana trybu pracy) - wszystkie 
nastawy odbywaj% si! poprzez HMI Advanced lub 
po'%czenie BMS.
Uwaga! Poprzez HMI Basic nie mo$na zmieni& $adnej 
nastawy w kalendarzu sterownika.

2. HMI Basic mo*e u*ywa, w'asnego kalendarza – 
wszystkie nastawy odbywaj% si! i s% zapisywane w HMI 
Basic.
Uwaga! Regulacja z kalendarza z HMI Basic jest 
ograniczona tylko on W%/Wy% i nastaw temperatury . Wybór 
trybu pracy Niski/ Ekono / Komfort musi by& dokonany 
przed uruchomieniem pracy wg Kalendarza HMI Basic.

Ustawienia programu dla wybranych dni:
1. Przycisk Zegar - d'ugie przyci"ni!cie aby wprowadzi, 
tryb ustawie/
2. Przekr!ci, pokr!t'o aby wybra, "Time band" i nacisn%, 
aby wej",
3. W "Wyb dni" przekr!ci, pokr!t'o aby wybra, dzie/ - ca'y 
tydzie/, dni pracuj%ce, weekend lub ka*dy dzie/ osobno. 
Nast!pnie naci"nij aby wej",.
4. Zwró, uwag! na ikon! domku - wskazuje, które strefa 
czasowa jest edytowany w danej chwili. Obróci, pokr!t'o, 
aby wybra, konkretne strefy czasowej od 1 do 6. Naci"nij, 
aby wej",.
5. Obró, pokr!t'o, aby ustawi, godzin! i naci"nij, aby 
potwierdzi,.
Uwaga! Pomi!dzy 23 i 00 jest puste ustawienie --:-- co 
oznacza, *e aktualna   strefa czasowa jest pomijana.
6. Obró, pokr!t'o, aby ustawi, minuty i naci"nij, aby 
potwierdzi,.
7. Obró, pokr!t'o, aby ustawi, temperatur! i naci"nij, aby 
potwierdzi,.
Uwaga! Poni$ej nastawy min. Jest ustawienie Wy%. U$y& 
tego do wy%#czenia centrali w wybranej streÞe czasowej.

Aby wyj", z dowolnego poziomu programowania 
kalendarza, wybierz ESC i naci"nij, aby potwierdzi,.
Aby ustawi, zegar, d'ugo naci"nij przycisk Zegara aby 
przej", do trybu ustawie/, przekr!ci, pokr!t'o aby wybra, 
Zegar, nacisn%, aby wej", i ustawi, w'a"ciw% godzin!, 
minuty i dzie/ tygodnia.
Uwaga! W%a"ciwie ustawianie dnia tygodnia jest niezb!dne 
do prawid%owego dzia%ania w trybie kalendarza.

HMI BASIC
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3.4. PARAMETRY " TEMPERATURY POWIETRZA

Odczyt rzeczywistych wej", temperaturowych. Je*eli czujnik 
nie jest aktywowany w aplikacji, wskazuje "-".

HMI ADVANCED

TEMPERATURY

Nawiew 21,0°C

Pomieszczenie 21,0°C

Wyci%g 21,0°C

Zewn!trzna 21,0°C

Za odzyskiem 21,0°C

Wst.nagrzewnica 21,0°C

3.4.1. MENU CENTRALI " WENTYLATORY

3.4.2. PARAMETRY " WENTYLATOR WYW & PRZEPUSTNICA

Nastawy/ustawienia – szczegó'owa konÞguracja 
wentylatorów i przemienników cz!stotliwo"ci (patrz Instrukcja 
zaawansowana)
Wentylator nawiewu / Wentylator wywiewu – wskazuje 
stan wentylatorów: Wy' / Bieg1 / Bieg2; podaje link do ekranu 
szczegó'owego
Stan nap!du
OK - bez awarii
Kom - komunikacja przemiennika nie stabilna lub utracona
Alarm - komunikacja OK, ale przemiennik cz!stotliwo"ci 
zg'osi' b'%d, np. przeci%*enie
Otwieranie przepustnic - wskazuje aktualn% pozycj! 
przepustnicy nawiewu i wywiewu: 0% = pe'ne zamkni!cie, 
100% = pe'ne otwarcie
Uwaga! Nastawa wentylatora nie mo$e przekroczy& Min/
max nastawy cz!stotliwo"ci. Je$eli tak, to jest to korygowane 
automatycznie.

HMI ADVANCED

SEKCJA NAWIEWU

Nastawa went. 
nawiewu

Niski
Ekono: 

60%
Komf: 

90%

Wysterow.went. 60%

Stan alarmu OK

Otwarcie przep. 100%

3.4.3. MENU CENTRALI " REGULACJA TEMPERATURY " NAGRZEWNICA

Temp. wiod"ca – aktualny odczyt z g'ównego czujnika 
temperatury
Nastawa – aktualna nastawa dla regulatora, tylko do odczytu
Stopie- grzania – wskazuje aktualny stopie/ wysterowania 
nagrzewnicy, podaje link do ekranu szczegó'owego wyj"cia 
(link chroniony has'em - patrz Instrukcja zaawansowana)
0% – brak grzania, 100% – pe'ne grzanie
Pompa obiegowa – wskasuje aktualny stan pompy, podaje 
link do ekranu szczegó'owego pompy (patrz Instrukcja 
zaawansowana)
On - w'%czony
Off - wy'%czony
Zab. p.zamro'eniowe – wskazuje stan wej", zabezpiecze/ 
przeciwzamro*eniowych, podje link do ekranu szczegó'owego 
(patrz Instrukcja zaawansowana)
Woda powrotna – aktualny odczyt temperatury wody 
powrotnej mierzonej na kolektorze wylotowym nagrzewnicy

HMI ADVANCED

GRZANIE

Temp.wiod%ca 18,0°C

Nastawa 21,0°C

Stopie/ grzania 40%

Stan pompy On

Stan alarmu OK

Woda powrotna 50,0°C
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3.4.4. MENU CENTRALI " REGULACJA TEMPERATURY " RECYRKULACJA

Tryb recyrkulacji – wybór sposobu dzia'ania komory recyrkulacji

• MECH – Maximum Energy Changeover – sterowanie od 
regulatora PID ; recyrkulacja spe'nia funkcj! pierwszej sekcji 
grzania / ch'odzenia w celu maksymalnego wykorzystania odzysku 
energii; zakres mo*liwych zmian recyrkulacji okre"la sta'a nastawa 
minimalnego "wie*ego powietrza.

• R!ka – sta'a r!czna nastawa recyrkulacji

• Uniw.AI – sterowanie od uniwersalnego wej"cia analogowego; 
zakres zmian jest ograniczony przez sta'% nastaw! minimalnego 
"wie*ego powietrza

Stopie- odzysku - wskazuje aktualn% warto", odzysku, podaje link 
do ekranu szczegó'owego wyj"cia (link chroniony has'em - patrz 
Instrukjca zaawansowana)

0% –brak odzysku, 100% – pe'ny odzysk 

Uwaga! Sygna% regulatora mo$e si! ró$ni& od rzeczywistego stopnia 
odzysku z powodu funkcji ochronnych mog#cych mie& na to wp%yw.

Zab. p.zamro'eniowe – wskazuje stopie/ ochrony 
przeciwzamro*eniowej, jest to wyci%gni!te z sygna'u regulatora 
po to aby chroni, wymiennik odzysku przed zamro*eniem, 
podaje link do ekranu z nastaw% i szczgó'ami regulatora 
przeciwzamro*eniowego

Uwaga! Zabezpieczenie przeciwzamro$eniowe mo$e by& 
realizowane w dwóch krokach - pierwszym krokiem mo$e by& 
redukcja pr!dko"ci wentylatora, drugim krokiem jest redukcja 
stopnia odzysku

Pompa glikolu – wskazuje aktualny stan pompy, podaje link do 
ekranu szczegó'owego pompy (patrz Instrukcja zaawansowana)

Stan nap!du
OK - bez awarii

Kom - komunikacja przemiennika nie stabilna lub utracona

Alarm - komunikacja OK, ale przemiennik cz!stotliwo"ci zg'osi' 
b'%d, np. przeci%*enie

HMI ADVANCED

ODZYSK CIEP#A

Tryb odzysku MECH

Stopie/ odzysku 50%

Stopie/ ochrony 0%

Pompa glikolu Za'

Stan alarmu OK

3.4.5. MENU CENTRALI " REGULACJA TEMPERATURY " CH%ODNICA

Temp. wiod"ca – aktualny odczyt z g'ównego czujnika temperatury

Nastawa – aktualna nastawa dla regulatora, tylko do odczytu

Stopie- ch&odzenia – wskazuje aktualny stopie/ wysterowania 
ch'odnicy, podaje link do ekranu szczegó'owego wyj"cia (link 
chroniony has'em - patrz Instrukcja zaawansowana)

0% – brak ch'odzenia, 100% – pODZYSK CIEP#A

HMI ADVANCED

CH#ODZENIE

Temp.wiod%ca 27,0°C

Nastawa 21,0°C

Stopie/ ch'odz. 65%

Stan pompy Za'

Stan alarmu OK
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3.4.6. MENU CENTRALI " REGULACJA TEMPERATURY " NAGRZEWNICA WST)PNA

Temperatura – aktualny odczyt z czujnika dedykowanego do 
wymiennika grzania wst!pnego
Nastawa – aktualna nastawa dla regulatora, tylko do odczytu
Stopie- grzania – wskazuje aktualny stopie/ wysterowania 
nagrzewnicy, podaje link do ekranu szczegó'owego wyj"cia (link 
chroniony has'em - patrz Instrukcja zaawansowana)
0% – brak grzania, 100% – pe'ne grzanie
Pompa obiegowa – wskazuje aktualny stan pompy, podaje 
link do ekranu szczegó'owego pompy (patrz Instrukcja 
zawansowana)
Zab. p.zamro'eniowe – wskazuje stan wej"cia zabezpieczenia 
przeciwzamro*eniowego, podaje link do ekranu szczegó'owego 
(patrz Instrukcja zaawansowana)
Uwaga! Nagrzewnica wst!pna pracuje ponad standardow# 
sekwencj# ch%odzenia/grzania. Jest przeznaczona do utrzymania 
sta%ej temperatury w wyznaczonym miejscu, np: do podgrzenia 
powietrza zewn!trznego przed podaniem na wymiennik 
obrotowy.

HMI ADVANCED

NAGRZEW. WST&PNA

Temperatura -10,0°C

Nastawa -11,0°C

Stopien grzania 40%

Stan pompy Za'

Stan alarmu OK

Woda powrotna 20,0°C

3.4.7. PARAMETRY " SILNIKI NAW

3.4.8. PARAMETRY " SILNIKI WYW

Cz!st. wyj(ciowa
Pr"d
Stan nap!du
OK - bez awarii
Kom - komunikacja przemiennika nie stabilna lub utracona
Alarm - komunikacja OK, ale przemiennik cz!stotliwo"ci zg'osi' 
b'%d, np. przeci%*enie
Uwaga! Centrale Ventus mog# by& wyposa$one w maksymalnie 
4 przemienniki cz!stotliwo"ci na jedn# sekcj! wentylatorow# 
(KonÞguracja MultiFan). Wszystkie przemienniki w sekcji 
wentylatorowej maj# wspólne ustawienia cz!stotliwo"ci, 
rozp!dzania, zatrzymania i g%ównych ogranicze' - poniewa$ 
musz# pracowa& synchronicznie.

Uwaga! Szczegó%y przemienników s# widoczne tylko wtedy gdy 
zosta%y wybrane podczas konÞguracji

HMI ADVANCED

SILNIKI NAWIEWU

Cz!st. Pr%d Stan

1:  40,0Hz 4,1A OK

2:  40,0Hz 4,3A OK

3:  40,0Hz 4,2A OK

4:  40,0Hz 4,2A OK

3.5. USTAWIENIA " ZEGARY

W&-opó.nienie - ustawienie opó-nienie uruchomienia, od 
polecenia startu do rzeczywistego uruchomienia centrali

Idle - ustawienie dla procedury uruchomienia, w stanie idle 
wentylatory pracuj% z najni*sz% pr!dko"ci%, otwieraj% si! 
przepustnice i wszystkie regulatory grzania/ch'odzenia/odzysku i 
zabezpieczenia wchodz% w normaly tryb pracy

Wy&-opó.nienie - ustawienie dla opó-ninia zatrzymania 
wentylatorów, mo*e by, u*yte dla wych'odzenia nagrzewnicy 
elektrycznej.

HMI ADVANCED

CZASY

Sup Exh

Opó-n.
startu

20s 10s

Wolny start 20s 30s

Opó-n.
stopu

10s 10s
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3.5.1. MENU CENTRALI " TRYB PRACY " USTAWIENIA CZUWANIA

Aktywny – aktywuje funkcj! standby

Niektyw. - funkcja niaktywna

Aktywny - funkcja aktywna

Start grzania – temperatura przy której grzanie jest 
aktywowane

Nastawa grzania  –  temperatura przy której grzanie jest 
wy'%czane

Start ch&odzenia – temperatura przy której ch'odzenie jest 
aktywowane

Nastawa ch&odzenia –  temperatura przy której ch'odzenie 
jest wy'%czane

Min. czas pracy – min. czas pracy w trybie Czuwania

Min. czas przerwy – min. czas przerwy po pracy w trybie 
czuwania

HMI ADVANCED

STANDBY

Aktywuj Tak

Start grzania 16,0°C

Nastawa grzania 22,0°C

Start ch'odznia 27,0°C

Nastawa ch'odz. 18,0°C

Min czas pracy 60s

Min przerwa 600s

3.5.2. MENU CENTRALI " TRYB PRACY " NOCNE CH%ODZENIE

Aktywny – aktywuje funkcj! ch'odzenia nocnego

Niektyw. - funkcja niaktywna

Aktywny - funkcja aktywna

Min. temp. zewn!trzna – funkcja ch'odzenia noc% jest 
niemo*liwa poni*ej tej temperatury

Min. czas pracy – min. czas pracy dla ch'odzenia nocnego

Min przerwa - min. czas kiedy funkcja nie mo*e by, 
aktywowana powtórnie

HMI ADVANCED

NOCNE CH#ODZENIE

Aktywuj Tak

Min temp zewn. 18,0°C

Min czas pracy 60s

Min przerwa 60s

3.5.3. AHU MENU " TRYB PRACY " TEST TEMP.CZUWANIA

Nocne ch'odzenie i funkcja Czuwania polega na 
temperaturze pomieszczeniowej. Je*eli nie ma pomiaru 
temperatury w pomieszczeniu, pod uwag! brany jest odczyt 
z kana'owego czujnika wyci%gowego.

Test temp. - wybór trybu

Niektyw. - funkcja niaktywna

Aktywny - funkcja aktywna

Sta&y czas – praca w czasie rzeczywistym, generuje test 
temperatury czuwania ka*dego dnia o za'o*onej godzinie.

Czas pracy – okres czasu pracy centrali podczas testu 
temperatury czuwania.

Uwaga! Je$eli podczas Testu temp.czuwania zostan# 

wykryte warunki odpowiednie dla Ch%odzenia Nocnego lub 

Czuwania, centrala zostanie prze%#czona na odpowieni tryb 

pracy.

Uwaga! Funkcjonalno"& nocnego testu nie b!dzie 

uruchomiona je$eli temperatura zewn!trzna jest ni$sza ni$ 

Min Temp. Zew dla Nocnego Ch%odzenia.

HMI ADVANCED

NOCNY TEST

Aktywuj Tak

Godzina testu 05:15

Czas testu 60s
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3.5.4. USTAWIENIA " SZYBKIE GRZANIE

Aktywny – aktywuje funkcj! szybkiego grzania

Niektyw. - funkcja niaktywna

Aktywny - funkcja aktywna

Odchylenie temp – algorytm szybkiego grzania b!dzie 
wykonywany dopuki temperatura wiod%ca b!dzie ni*sza ni* 
zadana o warto", temp. odchylenia.

HMI ADVANCED

SZYBKIE GRZANIE

Aktywuj Tak

Odchy'ka temp. 5,0°C

3.5.5. MENU CENTRALI " REGULACJA TEMPERATURY " USTAWIENIA TEMPERATURY

Nastawa Hi – ustawienie górnej granicy warto"ci zadanej 
temperatury
Zakres: 20..40
Domy"lnie: 26

Nastawa Lo – ustawienie dolnej granicy warto"ci zadanej 
temperatury
Zakres: 0..20
Domy"lnie: 16

Nieczu&o(, Niski – ustawienia dopuszczalnego zakresu 
nieczu'o"ci w trybie Niski
Zakres: 0..10
Domy"lnie: 4.0

Nieczu&o(, Eko – ustawienia dopuszczalnego zakresu 
nieczu'o"ci w trybie Ekono
Zakres: 0..10
Domy"lnie: 2.0

Nieczu&o(, Komfort – ustawienia dopuszczalnego 
zakresu nieczu'o"ci w trybie Komford
Zakres: 0..20
Domy"lnie: 2

Min. temp. zewn!trzna – ustawienie granicy temperatury 
zewn!trznej. Je*eli temperatura zewn!trzna spadnie 
poni*ej tej warto"ci, funkcja ch'odzenia nie dzia'a
Zakres: 0..20
Domy"lnie: 16

HMI ADVANCED

TEMPERATURY

Zadana Max 26,0°C

Zadana Min 16,0°C

Nieczu'", NISKI 4,0°C

Nieczu'", EKONO 2,0°C

Nieczu'o", KOMF 1,0°C

Min dla ch'odnic 16,0°C

3.5.6. USTAWIENIA " WENTYLATORY

Min / Max ograniczenie cz!stotliwo"ci nawiewu

Min / Max ograniczenie cz!stotliwo"ci wywiewu

Ograniczenia w Hz dla dozwolonego zakresu pracy

Czas przyspieszania / Czas hamowania – ustawienie 
czasu przyspieszania i zwalniania
Zakres: 30..120s
Domy"lnie: 45s

Uwaga! Nastawa wentylatora nie mo$e przekroczy& 

Min/max nastawy cz!stotliwo"ci. Je$eli tak, to jest to 

korygowane automatycznie.

HMI ADVANCED

WENTYLATORY

Limit nastaw nawiewu

Min: 20Hz Max: 80Hz

Limit nastaw wywiewu

Min: 20Hz Max: 80Hz

Przyspieszanie 45s

Zwalnianie 45s
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3.5.7. USTAWIENIA " NAGRZEWNICA WODNA

Temp start pompy – ustawienie limitu temperatury, 
która wymusza ci%g'% prac! pompy dla wst!pnego 
zabezpieczenia przeciwzamro*eniowego

Zakres: -10..20

Domy"lnie: 5

Pump kick – zegar który wymusza pomp! obiegow% 
do pracy w krótkim okresie czasu (30s) w okre"lonych 
odst!pach czasu. To zapobiega przywieraniu uszczelnie/ i 
uszkodzeniu.

Zakres:
Nie - funkcja niedost!pna

Dzie- - funkcja aktywna codziennie

Tydzie- - tygodniowo

Miesi"c - miesi!cznie

Nastawa wody powrotnej – nastawa dla regulatora 
temperatury wody powrotnej. Specjalny regulator PI dzia'a 
w dwóch trybach pracy. Pierwszy jest normalnym trybem 
grzania, w trakcie pracy centrali. Regulator zapobiega 
spadkowi temperatury wody powrotnej poni*ej podanego 
limitu.

Uwaga! Temperatura wiod#ca otrzyma%a ni$szy priorytet 
ni$ kontrola wody powrotnej!

Drugim trybem jest zabezpieczenie przeciwzamro*eniowe, 
kiedy centrala jest zatrzymana w trybie Wy'.. Regulator 
utrzymuje temperatur! wody powrotnej równ% warto"ci 
nastawionej w celu unikni!cia powrotu zbyt ciep'ej wody do 
systemu grzewczego.

Uwaga! Funkcja kontroli wody powrotnej jest opcjonalna i 
musi by& aktywowana w trybie KonÞguracyjnym sterownika.

HMI ADVANCED

WATER HEATER

Tmp.start pompy 5,0°C

Wymuszenie pompy Dzie/

Nast.wody powrt 40,0°C

3.5.8. MENU CENTRALI " REGULACJA TEMPERATURY "…" GRZANIE WST)PNE

X
1
 – skalowanie dolne temperatury zewn!trznej

X
2
 – skalowanie górne temperatury zewn!trznej

Y
1
 – stopie/ grzania przy temperaturze X1

Y
2
 – stopie/ grzania przy temperaturze X12

Czas forsuj 100% - czas do wymuszenia 100% otwarcia 
zaworu, niezale*nie od temperatury zewn!trznej, po to by 
wype'ni, wymiennik gor%c% wod%

Czas grzania wst. – czas w którym centrala pozostaje w 
przeliczonym stopniu grzania

Uwaga! Ca%kowity czas to jest Czas forsuj 100% + Czas 

gNAGRZEW. WODNA

HMI ADVANCED

WST&PNE GRZANIE

Y2  75%

Y1  25% T1 -25°C T2  5°C

t_a  30s t_b  60s
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3.5.9. USTAWIENIA " URZ$DZENIE ODZYSKU

Zab. p.zamro'eniowe / Nastawa
Zakres: -64..64
Domy"lnie: 3.0
Min. (wie'e pow. – ustawienie minimalnego otwarcia 
przepustnicy wlotu / wylotu dla dostarczenia "wie*ego 
powietrza do wentylowanego pomieszczenia.
Zakres: 0..100%
Domy"lnie: 30%
Tryb r!czny – nastawy sta'ych warto"ci recyrkulacji 
dla trybów R!ka i R!ka.Multi
Zakres: 0..100%
Domy"lnie: 30%

HMI ADVANCED

ODZYSK CIEP#A

Nastawa za odz.

Min "wie*e powie-
trze

Niski: 30% Eco: 30% Comf: 30%

Ustawienia r!czne

Niski: 30% Eco: 30% Comf: 30%

3.5.10. USTAWIENIA " CH%ODNICA DX

Start / Stop dla I i II stopnia – ustawienia relacji 
pomi!dzy regulatorem ch'odzenia a stanem DX
Min. czas pracy – ustawienie minimalnego czasu 
pracy dla ka*dego biegu
Zakres: 10..600s
Domy"lnie: 30s
Min. czas przerwy – ustawienie minimalnego czasu 
przerwy w pracy dla ka*dego biegu
Zakres: 10..600s
Domy"lnie: 30s

HMI ADVANCED

CH#ODNICA DX

st.I st.II

Za'. 30% 60%

Wy'. 10% 40%

Min praca 25s 25s

Min postój 60s 60s

3.5.11. USTAWIENIA " WODNA NAGRZEWNICA WST)PNA

Temp start pompy – ustawienie limitu temperatury, 
która wymusza ci%g'% prac! pompy dla wst!pnego 
zabezpieczenia przeciwzamro*eniowego
Zakres: -10..20
Domy"lnie: 5
Pump kick – zegar który wymusza pomp! obiegow% 
do pracy w krótkim okresie czasu (30s) w okre"lonych 
odst!pach czasu. To zapobiega przywieraniu 
uszczelnie/ i uszkodzeniu.
Zakres:
Nie - funkcja niedost!pna
Dzie- - funkcja aktywna codziennie
Tydzie- - tygodniowo
Miesi"c - miesi!cznie
Nastawa wody powrotnej – nastawa dla regulatora 
temperatury wody powrotnej. Specjalny regulator 
PI dzia'a w dwóch trybach pracy. Pierwszy jest 
normalnym trybem grzania, w trakcie pracy centrali. 
Regulator zapobiega spadkowi temperatury wody 
powrotnej poni*ej podanego limitu.
Uwaga! Temperatura wiod#ca otrzyma%a ni$szy 
priorytet ni$ kontrola wody powrotnej!

HMI ADVANCED

NAGRZEW. WST&PNA

Tmp.start pompy 5,0°C

Wymuszenie pompy Dzie/

Nast.wody powrt 40,0°C
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Drugim trybem jest zabezpieczenie przeciwzamro*eniowe, 
kiedy centrala jest zatrzymana w trybie Wy'.. Regulator 
utrzymuje temperatur! wody powrotnej równ% warto"ci 
nastawionej w celu unikni!cia powrotu zbyt ciep'ej wody do 
systemu grzewczego.
Uwaga! Funkcja kontroli wody powrotnej jest opcjonalna i 
musi by& aktywowana w trybie KonÞguracyjnym sterownika.

Uwaga! Nagrzewnica wst!pna pracuje ponad standardow# 
sekwencj# ch%odzenia/grzania. Jest przeznaczona do 
utrzymania sta%ej temperatury w wyznaczonym miejscu, np: 
do podgrzenia powietrza zewn!trznego przed podaniem na 
wymiennik obrotowy.

3.5.12. MENU CENTRALI " REGULACJA TEMPERATURY "…" GRZANIE WST)PNE

X
1
 – skalowanie dolne temperatury zewn!trznej

X
2
 – skalowanie górne temperatury zewn!trznej

Y
1
 – stopie/ grzania przy temperaturze X1

Y
2
 – stopie/ grzania przy temperaturze X2

Czas forsuj 100% - czas do wymuszenia 100% otwarcia 
zaworu, niezale*nie od temperatury zewn!trznej, po to by 
wype'ni, wymiennik gor%c% wod%
Czas grzania wst. – czas w którym centrala pozostaje w 
przeliczonym stopniu grzania
Uwaga! Ca%kowity czas to jest Czas forsuj 100% + Czas 
grzania wst.

HMI ADVANCED

WST&PNE GRZANIE

Y2  50%

Y1  20% T1 -40°C T2  -10°C

t_a  30s t_b  60s

3.5.13. USTAWIENIA " REGULATOR PI WENTYLATORA

Zabezpieczenie przeciwzamro'eniowe odzysku - 
specjalny regulator PI do sterowania redukcj% pr!dko"ci 
wentylatora w przypadku zamra*ania. Je*eli limit tmperatury 
zostanie osi%gni!ty regulator redukuje warto", maksymaln% 
cz!stotliwo"ci w Hz na wyj"ciu falownika
K

p
 - wzmocnienie proporcjonalne

T
i 
- czas ca'kowania

Ymin - min. warto", odejmowanej cz!stotliwo"ci (nie ma akcji 
przeciwzamro*eniowej) - ustalona na 0Hz
Ymax - max. warto", odejmowanej cz!stotliwo"ci (max. 
ochrona)
Zakres: 0..50Hz
Domy"lnie: 5Hz

HMI ADVANCED

PI WENTYLATORÓW

Ochrona odzysku

K
p T

i

Y
min Y

max

Parametryczne sterowanie wydajno"ci% - specjalny regulator 
do automatycznej regulacji pr!dko"ci obrotowej wentylatora 
w zale*no"ci od zewn!trznego pomiaru przep'ywu lub 
ci"nienia. Wej"cie
K

p
 - wzmocnienie proporcjonalne

T
i
 - czas ca'kowania

Y
min

 - min. warto", - ustalona na min nastaw! wysterowania 
wentylatora
Y

max
 - max. warto", – ograniczona przez nastaw! 

wysterowania wentylatora dla aktualnego trybu Niski/ Ekono / 
Komfort
Nastawy Niski / Ekono / Komfort – nastawy dla 
poszczególnych trybów

HMI ADVANCED

PI WENTYLATORÓW

Regulator wydajno"ci

K
p

T
i

Y
min

Y
max

Warto", zadana

Niski Eko Komf
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3.5.14. USTAWIENIA " REGULATORY PI TEMPERATURY

#%cznie jest 9 regulatorów do kontroli temperatury. Wi!kszo", 
z nich pozwala na takie same regulacje:

K
p
 - wzmocnienie proporcjonalne

T
i
 - czas ca'kowania

Y
min

 - min. warto", wyj"cia

Y
max

 - max. warto", wyj"cia

Regulatory s%:

Min temp naw – regulator min. limitu temperatury nawiewu

Max temp naw – regulator max. limitu temperatury nawiewu

HMI ADVANCED

PI TEMPERATURY

Regulator min nawiewu

Kp T
i

Ymin Y
max

Regulator max nawiewu

K
p

T
i

Y
min

Y
max

Grzanie – regulator nagrzewnicy g'ównej

Woda powrót – regulator ogranicze/ temperatury wody 
powrotnej w trybie zabezpieczenia nagrzewnicy przy 
zatrzymanej centrali

HMI ADVANCED

PI TEMPERATURY

Regulator nagrzewnicy

K
p

T
i

Y
min

Y
max

Regul. wody powrotnej

K
p

T
i

Y
min

Y
max

Grzanie wst!pne + Woda powrót – regulatory dla grzania 
wst!pnego, identyczne jak dla grzania standarowego

HMI ADVANCED

PI TEMPERATURY

Regulator nag.wst!pnej

K
p

T
i

Y
min

Y
max

Regul. wody powrotnej

K
p

T
i

Y
min

Y
max

Odzysk – regulator dla urz%dzenia odzysku

Zabezpiezenie przeciwzamro'eniowe – regulator dla 
zabezpieczenia wymiennika odzysu w warunkach zimowych

HMI ADVANCED

PI TEMPERATURY

Regulator odzysku

K
p

T
i

Y
min

Y
max

Regul. p.szronieniowy

K
p

T
i

Y
min

Y
max

Ch&odzenie – regulator dla ch'odnicy

HMI ADVANCED

PI TEMPERATURY

Regulator ch'odnicy

K
p

T
i

Y
min

Y
max
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3.5.15. USTAWIENIA " TRYB R)CZNY

Tryb r!czny - nadpisuje wyj"cia

NULL - kasuje nadpisanie

inne stany - wybierz aby wymusi, wej"cie lub wyj"cie, 
warto"ci zale*ne od typu wyj"cia

DI1..DI7 - wej"cia cyfrowe - wybór Auto / W' / Wy'

Uwaga! Dla stanów inne ni$ NULL generowany jest alarm, 

wymuszany jest tryb pracy Wy% i centrala nie mo$e by& 

uruchomiona. Tryb r!czny jest przeznaczony tylko do testu 

odbiorników.

Uwaga! Dla wszystkich nadpisanych stanów generowany jest 

alarm, wymuszany jest tryb pracy Wy% i centrala nie mo$e by& 

uruchomiona. Tryb r!czny jest przeznaczony tylko do testu 

odbiorników.

U*ywaj%c trybu r!cznego zawsze obserwuj central! dla 
unikni!cia niebezpiecznych operacji.

HMI ADVANCED

TRYB R&CZNY

DI1 DI2 DI3

Auto Za' Wy'

DI4 DI5 DI6

Auto Auto Auto

DI7

Auto

B1..B7 - wej"cia czujników temperatury - wybór Auto / -20 / 
-10 / 0 / 10 / 20 / 30

HMI ADVANCED

TRYB R&CZNY

B1 B2 B3

Auto -20 -10

B4 B5 B6

Auto Auto Auto

B7

Auto

NO1..NO7 - wyj"cia cyfrowe - wybór Auto / W' / Wy'

HMI ADVANCED

TRYB R&CZNY

NO1 NO2 NO3

Auto Za' Wy'

NO4 NO5 NO6

Auto Auto Auto

NO7/NC7

Auto

Y1..Y3 - wyj"cia analogowe - wybór Auto / 0 / 20 / 40 / 60 / 80 
/ 100

HMI ADVANCED

TRYB R&CZNY

Y1 Y2 Y3

Auto 0% 20%
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3.5.16. USTAWIENIA " OFFSET WEJ*CIOWY

Korekcja czujnika – warto", koryguj%ca sta'ych b'!dów 
dodatkowych, np.: z d'ugiego przewodu czujnika

HMI ADVANCED

KOREKTA WEJ(1

B1 B2 B3

B4 B5 B6

B7

3.5.17. USTAWIENIA " PRZEMIENNIK RRG

Cz!st. wyj(ciowa

Pr"d

Stan nap!du

OK - bez awarii

Kom - komunikacja przemiennika nie stabilna lub utracona

Alarm - komunikacja OK, ale przemiennik cz!stotliwo"ci 
zg'osi' b'%d, np. przeci%*enie

Min. cz!stotliwo(, - dolna granica cz!stotliwo"ci
Zakres: 10..25Hz
Domy"lnie: 15Hz

Max. cz!stotliwo(, - górna granica cz!stotliwo"ci
Zakres: 35..65Hz
Domy"lnie: 55Hz

HMI ADVANCED

NAP&D WYM.OBROT.

Cz!st. Pr%d Stan

45Hz 0,6A OK

Min cz!stot. 15Hz

Max cz!stot. 55Hz

3.5.18. USTAWIENIA " TRYB PO#AROWY WENTYLATORÓW

Tryb po'arowy – ustawienia zachowania wentylatora 
podczas sygna'u alarmu po*arowego

Nastawa nawiewu - 0..100% - nastawa wysterowania 
wentylatora w warunkach po*aru, 0% = wentylator 
zatrzymany

Nastawa wywiewu - 0..100% - nastawa wysterowania 
wentylatora w warunkach po*aru, 0% = wentylator 
zatrzymany

Temp. alarmu p.po'. - nastawa temperatury w kanale 
nawiewnym lub wywiewnym przekroczenie której generuje 
sygna' alarmowy
Zakres: 60..99
Domy"lnie: 99

HMI ADVANCED

TRYB PO)AROWY

Nastawa nawiewu

Nastawa wywiewu

Temp alarmu ppo*

3.5.19. USTAWIENIA " REGULATOR UNIWERSALNY

Uniwersalny regulator pozwala na wykorzystanie pewnych 
specyÞcznych funkcjonalno"ci, które nie s% obs'ugiwane 
przez oryginalne aplikacje Ventus.

Struktura regulatora uniwersalnego zawiera dwa g'ówne 
bloki:

komparator – do sprawdzenia relacji pomi!dzy dwoma 
sygna'ami (mo*e by, wybrany ze zmiennych programu albo 
z uniwersalnego wej"cia analogowego)

HMI ADVANCED
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blok logiczny – wyj"cie z komparatora mo*e by, 
sprocesowane prze funkcj! logiczn% z inn% warto"ci% 
binarn% (z programu lub z wej"cia cyfrowego).
wyj"cie cyfrowe – mo*e wykonywa, proste regulacje w'/
wy' do zewn!trznych si'owników przez przeka-niki 1 lub 2
44  <  50  AND  Off  =  Off – linia aktualnego statusu, 
pokazuje wszystkie warto"ci wej"ciowe, wszystkie funkcje 
i rezulaty wyj"cia
Sygna& mierzony – wybór -ród'a sygna'u który b!dzie 
porównany z sygna'em odniesienia w bloku komparatora
MFAI – wielofunkcyjne wej"cie analogowe
Temp. nawiewu – temperatura nawiewu [°C]
Temp. pomieszczenia – temperatura pomieszczenia [°C]
TempWyw – temperatura wywiewu [°C]
TempZaOdz – temperatura za odzyskiem [°C]
TempZewn – temperatura zewn!trzna [°C]
StpGrznia – stopie/ grzania [%]
StpCh&odz – stopie/ ch'odzenia [%]
StOdzysku – stopie/ odzysku [%]
WydajnNaw – stopie/ wysterowania wentylatora 
nawiewnego [%]
WydajnWyw – stopien wysterowania wentylatora 
wywiewu [%]
Funkcja komparatora – typ czynno"ci porównawczej
Mniejszy – sprawdza czy sygna' -ród'a jest mniejszy ni* 
sygna' odniesienia
Wi!kszy
Równy
Prawda – wymusza sta'% warto", logiczn% PRAWDA na 
wyj"ciu komparatora
Fa&sz – wymusza sta'% warto", logiczn% FA#SZ na 
wyj"ciu komparatora
Sygna& odniesienia – wybór sygnalu odniesienia dla 
komparatora
MFAI – wielofunkcyjne wej"cie analogowe
Sta&a – warto", sta'a ustawiana w nast!pnej linii
Warto(, sta&ej
Zakres: -100..100 
Domy"lnie: 20
Histereza – ustawia histerez! dla komparatora
Zakres:0..100
Domy"lnie: 1.0
Blok logiczny – wybór typu operacji logicznej
AND
NAND
OR
NOR
XOR

REG. UNIWERSALNY

44 < 50 AND Wy' = Wy'

0ród'o sygn. AI7

Porównanie Mniejszy

0ród'o refer AI7

Sta'a: Hyst:

Blok logiczny AND

0ród'o sygn. DI6



PL

VTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

INSTRUKCJA U#YTKOWNIKA26

Sygna& logiczny – wybór -ród'a sygna'u logicznego

MFDI 1 – wielofunkcyjne wej"cie cyfrowe 1

MFDI 2 – wielofunkcyjne wej"cie cyfrowe 2

PtwStartu – potwierdzenie startu

PtwGrznia – potwierdzenia grzania

PtwCh&odz – potwierdzenie ch'odzenia

PtwOdzysk. – potwierdzenie odzysku

Alarm – centrala w stanie alarmu

Prawda – sta'a PRAWDA

Fa&sz – sta'a FA#SZ

PRZYK%AD 1 – Dodatkowy dachowy wentylator wyci"gowy

)%dana funkcjonalno",: uruchomi, dodatkowy 
wentylator je*eli wentylatory nawiewne osi%gn% 
wi!cej ni* 70% warto"ci zadanej

Dodatkowe warunki: zabezpieczenie termiczne 
dodatkowego wentylatora jest OK. - wielofunkcyjne 
wej"cie cyfrowe 1 jest WYSOKI

Ustawienia dla regulatora uniwersalnego: 

Sygna' mierzony 

. WydajnNaw 
Funkcja komparatora 

. Wi!kszy
Sygna' odniesienia 

. Sta&a 
Warto", sta'ej

. 70% 
Histereza 

. 1
Blok logiczny 

. AND
Sygna' logiczny 

. MFDI 1 
Uwaga! Uniwersalny przeka(nik 1 lub 2 musi by& 

ustawiony na RegUniwer - aby pozwoli& na wyj"cie 

wyniku sygna%u ze sterownika

HMI ADVANCED

REG. UNIWERSALNY

59 < 70 AND W' = Wy'

0ród'o sygn. StWentNaw

Porównanie Wi!kszy

0ród'o refer Sta'a

Sta'a: Hyst: 1

Blok logiczny AND

0ród'o sygn. DI7

3.6. MENU ALARMÓW 

MENU ALARMÓW !

Dost!p do menu Alarmów mo*e by, poprzez 
dedykowany przycisk na HMI Advanced

NAZWA – opis w'a"ciwo"ci lub funkcji, która by'a w 
stanie alarmowym, np. Modbus komm

STATUS – aktualny stan alarmu, OK - nieaktywny,  

ALARM - aktywny

HMI ADVANCED
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TYP – określa grupę zdarzeń alarmowych - Normalny 

- są to w większości alarmy bez podtrzymania o 

niższym priorytecie, Krytyczny - są to głównie alarmy z 

podtrzymaniem o wyższym priorytecie, które mogą nawet 

zatrzymać centralę i zablokować dalszą pracę.

DATA / CZAS – czas powstania alarmu

Uwaga! Aby potwierdzić alarm aktualnie wyświetlany na 

HMI, naciśnij przycisk PRG.

Innym sposobem skasowania alarmu jest wyłączenie i 

włączenie zasilania. Przy starcie wszystkie alarmy są 

czyszczone z wyjątkiem tych które są nadal aktywowane 

przez sygnały wejściowe.

Uwaga! Alarmy mogą być z podtrzymaniem – są 

zablokowane do czasu usunięcia przyczyny i zatwierdzenia, 

np: alarm pożarowy lub mogą być bez podtrzymania –  są 

odblokowane - kiedy przyczna alarmu zostaje usunięta nie 

wymagają zatwierdzenia w celu przeniesienia do historii 

alarmów, np: alarm �ltra/

ALARMY

NAZWA
Alarm 

pożarowy

MRALANATS

ynzcytyrKPYT

11.70.50ATAD

11:01SAZC

ALARMY W HMI BASIC

Alarmy w HMI Basic są wyświetlane zamiast czasu w 

formie litery i numeru. Litera zależy od priorytetu sygnału, 

gdzie A ma najwyższy priorytet. Numer jest podawany w 

celu identy�kacji źródła alrmu.

Uwaga! Nie można zatwierdzać alarmów przez HMI 

Basic. Wszystkie alarmy bez podtrzymania będą znikać 

automatycznie. Wszystkie zdarzenia z podtrzymaniem 

wymagają zresetowania przez HMI Advanced lub 

wyłączenie/ włączenie zasilania.

Lista kodów alarmów:

AL01. Alarm pożarowy

AL02. Tetmostat HW

AL03. Termostat wody powrotnej HW

AL04. Termostat Pre-HW

AL05. Termostat wody powrotnej Pre-HW

AL06. Przegrzanie HE

AL07. Czujnik nawiewu

AL08. Czujnik wywiewu

AL09. Czujnik pomieszczeniowy

AL10. Czujnik za odzyskiem

AL11. Czujnik zewnętrzny

AL12. Czujnik wody powrotnej HW

AL13. Czujnik Pre-HW

AL14. Czujnik wody powrotnej Pre-HW

AL15. Komunikacja wentylator naw.1

HMI BASIC
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AL16. Komunikacja wentylator naw.2

AL17. Komunikacja wentylator naw.3

AL18. Komunikacja wentylator naw.4

AL19. Przeci!"enie wentylator naw.1

AL20. Przeci!"enie wentylator naw.2

AL21. Przeci!"enie wentylator naw.3

AL22. Przeci!"enie wentylator naw.4

AL23. Komunikacja wentylator wyw.1

AL24. Komunikacja wentylator wyw.2

AL25. Komunikacja wentylator wyw.3

AL26. Komunikacja wentylator wyw.4

AL27. Przeci!"enie wentylator wyw.1

AL28. Przeci!"enie wentylator wyw.2

AL29. Przeci!"enie wentylator wyw.3

AL30. Przeci!"enie wentylator wyw.4

AL31. Tryb manualny

AL32. HMI Basic init

AL33. Komunikacja HMI Basic

AL34. HMI Adv.init

AL35. Komunikacja HMI Adv.

AL36. Modbus init

AL37. Komunikacja Modbus

AL38. BMS init

AL39. Komunikacja BMS

AL40. Chiller

AL41. Filtry nawiewne

AL42. Filtry wywiewne
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II. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA

4. MENU SERISOWE

!

Menu serwisowe przeznaczone jest do prac serwisowych, g!ównie do rozruchu centrali.

Ca!e menu jest chronione has!em i nie jest widoczne nawet do odczytu bez zalogowania.

KonÞguracja sterownika jest najwa"niejsz# czynno$ci# rozruchu centrali. Wszystkie 

funkcjonalno$ci jak specyÞkacja nagrzewnic czy te" typów przemienników cz%stotliwo$ci 

s# tu wybierane. Nieprawid!owo wykonana konÞguracja spowoduje, "e sterownik b%dzie 

stosowa! nieskuteczne algorytmy regulacji a w najgorszym przypadku uszkodzenie 

wyposa"enia.

4.1. MENU SEWRISOWE ! KONFIGURACJA CENTRALI

B"#D KODU APLIKACJI – jest to ostrze"enie wy#wietlane w 
górnej linii je"eli dany kod aplikacji jest z$y. Je"eli kod aplikacji 
jest ok., nic si% nie wy#wietla.

Stan sterownika – ustawienie, czy sterowniik znajduje si% w 
trybie konÞguracji czy w normalnym trybie pracy

& KonÞg (domy#lny stan fabryczny)

& Praca

Uwaga! Tryb sterownika musi by& prze!#czony z KonÞg na 
Praca po zako'czeniu wszystkich ustawie' konÞguracyjnych 
w KonÞguracji centrali i Przemienników. Je"eli centrala jest 
wyposa"ona w falowniki konÞguruj je w pierwszej kolejno$ci.

Typ sterownicy – ustawienia dla zasilania bezpo#redniego 
wentylatorów lub poprzez przemiennik cz%stotliwo#ci.

& 10-15.FC – dla central VS10-15, gdzie zespo$y 
wentylatorowe s! wyposa"one w przemienniki 
cz%stotliwo#ci

& 21-650.FC – dla central ' VS21, gdzie zespo$y 
wentylatorowe s! wyposa"one w przemienniki 
cz%stotliwo#ci

Kod Apl. literowy – pierwsza cz%#( g$ównego kodu aplikacji

& AD – dla central nawiewno-wywiewnych (domy#lnie)

& AG – dla central N-W z glikolowym odzyskiem ciep$a

& AP – dla central N-W z wymiennikiem krzy"owym

& AR – dla central N-W z obrotowym regeneratorem 

& Zakres: 0..394

& Domy#lnie: 0

Kod Apl. liczbowy – druga cz%#( g$ównego kodu aplikacji

Czujnik wiod$cy – ustawienia dla regulatorów temperatury. 
Sygna$ z wybranego czujnika jest porównywany z warto#ciami 
referencyjnymi dla czynno#ci grzania / ch$odzenia /odzysku.

& Nawiew (domy%lnie)

& Pomieszczenie

& Wywiew

HMI ADVANCED

KONFIGURACJA

B)*DNY KOD APLIKACJI

Tryb sterownika KonÞg

Wielko#( VS10-15

Aplikacja AD 0000

Tmp.wiod!ca Naw

HMI Basic Nie
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HMI Basic – ustawienia umożliwiające komunikację z HMI 
Basic

• Nie – układ sterowania bez HMI Basic

• ITS  – układ sterowania z HMI Basic, ekran interfejsu 
wskazuje temperaturę pomieszczenia zmierzoną 
własnym czujnikiem

• MTS – układ sterowania z HMI Basic, ekran interfejsu 
wyświetla wartość zmierzoną przez czujnik wiodący 

• ITS+Kal - Tryb wewnętrzngo czujnika temperatury + 
sterowanie z kalendarza HMI Basic

• MTS+Kal – Tryb Głównego czujnika temperatury + 
sterowanie z kalendarza HMI Basic

Typ przem. nawiewu – wybór typu przemiennika 
częstotliwości po stronie nawiewnej

Typ przem. wywiewu – wybór typu przemiennika 
częstotliwości po stronie wywiewnej

• Brak – brak przemiennika częstotliwości, komunikacja 
Modbus jest nieaktywna i nie wywołuje komunikatu 
alarmu "communication lost"

• LS iC5 – mniejsze przemienniki LG / LS Industrial 
Systems

• LS iG5A – większe przemienniki LG / LS Industrial 
Systems

Nawiew multi-fan – wybór ilości przemienników po stronie 
nawiewnej

Exhaust multi-fan – wybór ilości przemienników po stronie 
wywiewnej

• Brak – tylko jeden przemiennik na stronę

• Twin – dwa przemienniki na stronę

• Triple – trzy przemienniki na stronę

• Multi – cztery przemienniki na stronę

HMI ADVANCED

KONFIGURACJA

FC nawiewu LSiC5

FC wywiewu LSiC5

Nawiew Multi Nie

Wywiew Multi Nie

Uniw. we. cyfrowe 1 – uniwersalne wejście cyfrowe 1

Możliwe funkcje:

Nieaktyw. – żadnych funkcji, wejście nieaktywne

Blokada – wejście blokujące start centrali, musi być 
zamknięte aby umożliwić pracę centrali

SterZew.2 – zewnętrzne sterowanie wejście 2 - oba są 
wykorzystane do zdalnego sterowania trybem pracy 
centrali. Ta funkcjonalność zależy od kombinacji wejść i typu 
rozdzielnicy. Szczegóły w rozdziale "Kontrola zewnętrzna"

Przeł. lato-zima – przełącznik wyboru sezonu – używany 
dla aplikacji combi-coil, gdzie jeden wymiennik może być 
przełączony do grzania zimą lub chłodzenia latem. Wybrany 
sezon musi odpowiadać rzeczywistym ustawieniom zaworów 
hydraulicznych.

StopBezp – zatrzymanie awaryjne – do wymuszenia 
natychmiastowego zatrzymania centrali

HMI ADVANCED

KONFIGURACJA

Funkcja DI6 System

Funkcja DI7 Brak

Funkcja AI7 System

Sterow. DI6 Wył

Sterow. DI7 Ekono

Sterow.DI6&7 Komfort
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ZatwAlarm – zatwierdzenie alarmu – do kasowania wy!wietlanych alarmów
Uwaga! Nie wymaga wprowadzenia has!a

RegUniwer – wej!cie mo"e wprowadza# blok logiczny Regulatora Uniwersalnego, szczegó$y w 
rozdziale dt. Regulatora Uniwersalnego

Dost%pno!#:
wszystkie aplikacje z wyj&tkiem glikolowej nagrzewnicy wst%pnej
Uniw. we. cyfrowe 2 – uniwersalne wej!cie cyfrowe 2
Mo"liwe funkcje:
Nieaktyw. – "adnych funkcji, wej!cie nieaktywne
System – wej!cie zaj%te przez aplikacj%
Blokada – wej!cie blokuj&ce start centrali, musi by# zamkni%te aby umo"liwi# prac% centrali
Zew.1 – wej!cie sterowania zewn%trznego 2 - do zdalnej kontroli trybupracy centrali. Funkcjonalno!# 
zale"y od kombinacji wej!#. Szczegó$y w rozdziale "Kontrola zewn%trzna"
Lato/Zima – prze$&cznik wyboru sezonu – u"ywany w aplikacjach z rewersyjnym wymiennikiem, 
gdzie jeden wymiennik mo"e by# prze$&czony do grzania w zimie (zasilany z kot$a) lub ch$odzenia 
latem (zasilany z chillera). Wybrany sezonie musi odpowiada# faktycznej konÞguracji z zaworów 
hydraulicznych.

StopBezp – zatrzymanie awaryjne – do wymuszenia natychmiastowego zatrzymania centrali
Ptw.Alarm – potwierdzenie alarmu – do kasowania aktualnie wy!wietlanych alarmów
Uwaga! Nie potrzeba wprowadzania has!a

UniReg – wej!cie mo"e wprowadza# blok logiczny Regulatora Uniwersalnego, szczegó$y w rozdziale 
dt. Regulatora Uniwersalnego

Uwaga! Oba wej"cia nie mog# przenosi$ tej samej funkcji jednocze"nie

Dost%pno!#:
wszystkie aplikacje z wyj&tkiem podwójnego zabezpieczenia przeciwzamro"eniowego nagrzewnicy 
wodnej

Uniw. we. analogowe – uniwersalne wej!cie analogowe
Mo"liwe funkcje:
Nieaktyw. – "adnych funkcji, wej!cie nieaktywne
PrzmNaw.V – skalowanie cz%stotliwo!ci wentylatorów nawiewnych, wej!cie napi%ciowe – 0V = 0%, 
10V = 100%

Przem.Wyw.V – skalowanie cz%stotliwo!ci wentylatorów wywiewnych, wej!cie napi%ciowe
PrzmN-W.V – skalowanie cz%stotliwo!ci wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, wej!cie 
napi%ciowe
Uwaga! Sygna! skalowania cz%stotliwo"ci wp!ywa na aktualne ustawienia programu. 

Przyk!ad: aktualny bieg wentylatora: Bieg 1 ! orginalne ustawienie dla Biegu 1: 55% ! skalowanie 

cz%stotliwo"ci: 80% ! nastawa ko&cowa ze skalowaniem: 55% x 80% = 44%

Ko'cowa nastawa nigdy nie b%dzie ni"sza ni" ustawiona dla przemiennika cz%stotliwo!# minimalna.
TempZad.V - nastawa temperatury, wej!cie napi%ciowe – 0V = -3°C , 10V = +3°C
Uwaga! Warto"$ z wej"cia jest kompensacj# do oryginalnej nastawy z programu. 

Przyk!ad: Nastawa oryginalna: 21°C, kompensacja z wej"cia +2°C, nastawa ko&cowa: 21+2 = 23°C

Zewn%trzna nastawa temperatury jest ignorowana je"eli HMI Basic jest aktywowane w systemie.

• KmMiesz.V – sterowanie komor& mieszania, wej!cie napi%ciowe – 0V = 0%, 10V = 100%

UWAGA! Stopie& recyrkulacji jest ograniczony przez nastaw% minimalnego "wie'ego powietrza
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RegUniw.V – warto!# wej!cia dla regulatora uniwersalnego, wej!cie napi%ciowet – 0V = 0%, 10V = 
100%

Parametric – sygna$ wej!ciowy pomiaru przep$ywu lub ci!nienia dla regulatora PI pr%dko!ci 
wentylatora, wej!cie niskonapi%ciowe 0..1V – 0V = 0%, 1V = 100%

RegWydIn – sygna$ wej!ciowy jak opisany wy"ej, ale z odwróconym dzia$aniem regulatora. W tym 
trybie dla obliczania PI b$&d warto!ci "e" jest brany z odwróconego oznaczenia.

Uwaga! Dostosowywanie ustawie& regulatora w USTAWIENIACH ! REGULATOR PI 
WENTYLATORA dla parametrycznej kontroli wydajno"ci#.

W trybie Parametrycznym, wej!cie AI7 wzrasta ! wyj!cie regulatora maleje

W tyrbie ParamInv, regulator dzia$a w sposób odwrócony: wej!cie AI7 wzrasta ! wyj!cie regulatora 
równie" wzrasta

Dost%pno!#:

wszystkie aplikacje z wyj&tkiem glikolowej nagrzewnicy wst%pnej

Sterowanie Zew DI6/ Sterowanie Zew DI7/ Sterowanie Zew DI6&7 - ustawienia dla wej!# DI6 i DI7 
konÞgurowanych jako sterowanie zewn%trzne centrali. Dost%pne opcje s& takie same jak dla innych 
(róde$ kontroli: Auto / Wy$ / Niski / Ekono / Komfort

Przyk!ad:

Ustawienia:
) Sterowanie Zew DI6 ustawione na Niski
) Sterowanie Zew DI7 ustawione na Ekono
) Sterowanie Zew DI6&7 ustawione na Komfort

Praca:
) DI6=0 DI7=0 ! sterowanie zewn%trzne = Auto
) DI6=1 DI7=0 ! sterowanie zewn%trzne = Niski
) DI6=0 DI7=1 ! sterownie zewn%trzne = Ekono
) DI6=1 DI7=1 ! sterowanie zewn%trzne = Komfort

Uniw. przeka"nik 1 – przeka(nik uniwersalny 1
Mo#liwe funkcje:

) Nieaktyw. – "adnych funkcji, wej!cie nieaktywne
) PtwStartu – potwierdzenie startu – ustawienie centrali dla 
wszelkich trybów pracy w$&cznie z uruchomieniem

) PtwGrznia – stopie' grzania >0
) PtwCh$odz – stopie' ch$odzenia >0
) PtwOdzysk. – stopie' odzysku >0
) FiltAlarm – wyzwolenie alarmów Þltra
) RegUniwer – wyj!cie regulatora uniwersalnego
) RegUniNOT – negacja wej!cia regulatora uniwersalnego

Dost%pno!#:

wszystkie aplikacje z wyj&tkiem glikolowej nagrzewnicy wst%pnej i 
odzysku glikolowego (kod aplikacji AG)

Uniw. przeka"nik 2 – przeka(nik uniwersalny 2
Mo#liwe funkcje:
tak samo jak dla Uniw. przeka(nik 1

Uwaga! Oba przeka(niki mog# przenosi$ t# sam# funkcj%  
jednocze"nie

Dost%pno!#:

wszystkie aplikacje z wyj&tkiem 2-sekcyjnej ch$odnicy DX

HMI ADVANCED

KONFIGURACJA

FunkcjaPrzek3 Start

FunkcjaPrzek6 Grzanie
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4.2. MENU centrali " WEJ%CIA

Rzeczywiste warto!ci wej!ciowe s& tu dost%pne w celu 
umo"liwienia sprawdzenia funkcjonalno!ci urz&dze'.
Temperatury
Odczyt rzeczywistych wej!# temperaturowych. Je"eli czujnik 
nie jest aktywowany w aplikacji, wskazuje -

) Temperatura nawiewu
) Temperatura pokojowa
) Temperatura zewn&trzna
) Temperatura za odzyskiem
) Zacisk B5 - Temperatura powrótu nagrzewncy wodnej
) Temperatura grzania wst&pnego
) Zacisk B7 - Temperatura powrotu nagrzewnicy wodnej 
lub konÞgurowane wej!cie analogowe u"ytkownika

Wej!cia cyfrowe
) Zacisk DI1 - alarm po"arowy
) Zacisk DI2 - alarm nagrzewnicy (przeciwzamro"eniowy 
albo przegrzania)

) Zacisk DI3 - alarm ch$odnicy (chiller lub agregat 
ch$odniczy)

) Zacisk DI4 - Þltr nawiewu
) Zacisk DI4 - Þltr wywiewu
) Zacisk DI6 - alarm przeciwzamro"eniowy nagrzewnicy 
wst%pnej lub konÞgurowalne cyfrowe wej!cie 
u"ytkownika Nr 2

) Zacisk DI7 - konÞgurowalne cyfrowe wej!cie 
u"ytkownika Nr 1

HMI ADVANCED

WEJ*CIA

DI1 DI2 DI3

Wy$ Wy$ Wy$

DI4 DI5 DI6

Za$ Za$ Za$

DI7

Wy$

WEJ*CIA

B1 B2 B3

25,0°C 25,0°C 25,0°C

B4 B5 B6

15,0°C 15,0°C 15,0°C

B7

5,0°C

4.3. MENU CENTRALI " WYJ%CIA

Rzeczywiste warto!ci wyj!ciowe s& tu dost%pne w celu 
umo"liwienia sprawdzenia funkcjonalno!ci urz&dze'.

Wyj!cia cyfrowe
) Zacisk NO1 - start pompy nagrzewnicy wodnej
) Zacisk NO2 - przepustnica otwarta
) Zacisk NO3 - start pompy odzysku glikolowego lub 
konÞgurowalny przeka(nik 1

) Zacisk NO4 - start ch$odzenia (DX stopie' 1 lub chiller)
) Zacisk NO5 - start ch$odzenia (DX stopie' 2)
) Zacisk NO6 - start popmy nagrzewnicy wst%pnej lub 
przeka(nik koÞgurowalny 2 uy"ytkownika

) Zacisk NO7 - sygna$ alarmu

Wyj!cia analogowe
) Zacisk Y1 - stopie' grzania
) Zacisk Y2 - stopie' ch$odzenia lub grzania wst%pnego
) Zacisk Y3 - stopie' odzysku

Uwaga! Procentowa warto"$ jest odniesiona do 0..10V 

warto"ci wyj"ciowej urz#dzenia

HMI ADVANCED

WYJ*CIA

NO1 NO2 NO3

Wy$ Wy$ Wy$

NO4 NO5 NO6

Za$ Za$ Za$

NO7/NC7

Wy$

WYJ*CIA

Y1 Y2 Y3

25% 0% 100%
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KONFIGURACJA PRZEMIENNIKÓW CZ(STOTLIWO%CI

Funkcja przem. – ustawienie miejsca w centrali w którym 
znajduje si% przemiennik cz%stotliwo!ci

) Nawiew 1 – 1-szy wentylator nawiewu (adres Modbus 2)

Nawiew 2 – 2-gi (5)

Nawiew 3 – 3-ci (7)

Nawiew 4 – 4-ty (9)

Wywiew 1 – 1-szy wentylator wywiewu (3)

Wywiew 2 – 2-gi (6)

Wywiew 3 – 3-ci (8)

Wywiew 4 – 4-ty (10)

RRG – wymiennik obrotowy (4)

Uwaga! Z!y wybór b%dzie powodowa! z!e ustawienia 

parametrów i z!e adresowanie w komunikacji Modbus. 

Typ przemiennika – wybór typu przemiennika cz%stotliwo!ci

) LG iC5

) LG iG5A

Moc silnika – wybór typu silnika

) 0.09 kW

) 0.18 kW

) 0.37 kW

) 0.55 kW

) 0.75 kW

) 1.1 kW

) 1.5 kW

) 2.2 kW

) 3.0 kW

) 4.0 kW

) 5.5 kW

) 7.5 kW

) 11.0 kW

Ilo!) biegunów – wybór typu silnika

) 2p – silnik z pr%dko!ci& obrotow& ok. 2900 obr/min

) 4p – silnik z pr%dko!ci& obrotow& ok. 1450 obr/min

Wybór OK – wskazuje "e prawid$owe dopasowanie obu typów 
i konÞguracja jest mo"liwa do zaimplementowania.

Stan FCConÞg – ustawienie i wskazanie aktualnego stanu 
FCConÞg

) Gotowy – funkcja w stanie oczekiwania, "adnych b$%dów

) Wysy$a – wybiera# to do startu wysy$ania parametrów do 
przemiennika cz%stotliwo!ci

HMI ADVANCED

FC CONFIG

Funkcja Nawiew1

Typ FC LSiC5

Moc silnika 0,55kW

Liczba biegunów 2p

KonÞguracja OK Tak

Stan FCConÞg Gotowy
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Uwaga!  “Wysy!a” b%dzie pozostawa$ na wy"wietlaczu do czasu kiedy transmisja zostanie 

zako&czona, po czym nast#pi prze!#czenie do "Gotowy" - je'eli nie to pojawi si% b!#d albo 

prze!#czenie do "B!#d" - w przypadku kiedy wszystko by!o 'le podczas transmisji.

Je'eli "Wysy!a" zosta!o ju' wybrane nie nale'y zmienia$ statusu i poczeka$ a' sterownik zrobi to 

automatycznie.

) B$*d – wskazuje, "e ostatnia transmisja nie powiod$a si%
W przypadku 2-ch i wi%cej falowników nale'y:

) wybra# z listy odpowiedni FC (nawiew 1, nawiew 2 albo wyci&g 1, wyci&g 2, itd), w$&czy# 
zasilanie  tylko tego FC i pod$&czy# przewód komunikacyjny

• wykona# konÞguracje przemiennika wg opisu jak wy"ej
• pod$&czy# zasilanie i przewód komunikacyjny do nast%pnego FC i przeprowadzi# konÞguracje 
• powtórzy# procedur% dla pozosta$ych przemienników

4.4. SYSTEM INFO

Info programu – wskazuje wersj% programu i HMI, okre!la 
najstarszy zgodny system operacyjny

Sterownik – pokazuje wersje systemu operacyjnego oraz inne 
szczegó$y zwi&zane ze sterownikiem i aplikacj& - tylko dla 
specjalnych celów serwisowych.

HMI ADVANCED

SYSTEM INFO

Program

Sterownik

5. ALGORYTMY STERUJ+CE

TRYB PRACY

Centrala mo"e by# sterowana z kilku (róde$ i priorytety pomi%dzy nimi maj& znacz&cy wp$yw na 
zachowanie centrali. 

Uwaga! "Zerowy priorytet" jest zarezerwowany dla wa'nych funkcji ochronnych jak alarm po'arowy. 

Tego rodzaju zdarzenia uniewa'niaj# wszystkie inne (ród!a i sygna!y. 

HMI Advanced –  g$ówny i najbardziej przydatny interfejs ma jawy"szy priorytet. Wybór ka"dego 
trybu innego ni" Auto powoduje zablokowanie wszystkich innych (róde$ kontroli. Centrala b%dzie 
pracowa$a ci&gle w wybranym trybie. 

Uwaga! Wybór Wy! w HMI Advanced blokuje central%. Tylko funkcje ochronne jak zabezpieczenie 

przeciwzamro'eniowe s# aktywne. 

Aby umo"liwi# kontrol% dla któregokolwiek innego (ród$a o ni"szym priorytecie tryb pracy HMI musi 

by# ustawiny na Auto. 

BMS - Drugi najwy"szy interface zdolny zmieni# tryb centrali. Szczegó$y w dokumencie Obs$ugi 
Modu$u Web. 

Wej!cia kontroli zewn&trznej – te konÞgurowalne wej!cia cyfrowe s& dost%pne dla u"ytkownika 
zale"nie od zawi$o!ci aplikacji steruj&cych. Wi%kszo!# aplikacji dopuszcza jedno wej!cie 
binarne. Drugie wej!cie binarne mo"e by# konÞgurowane zamianst drugiego zabezpieczenia 
przeciwzamro"eniowego nagrzewnicy wodnej.

Tryb sterowania wynikaj&cy z zewn%trznych wej!# nadpisuje wszystkie ustawienia z kalendarza i HMI 

Basic. 
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HMI Basic – jest urz&dzeniem o ni"szym priorytecie. HMI Basic mo"e nadpisa# dowolny tryb pracy z 
kalendarza (harmonogramu czasowego) 

Kalendarz – (ród$o kontroli dost%pne dla u"ytkownika o najni"szym priorytecie. Je"eli HMI Advanced 

jest ustawione na Auto i nie ma inny#h aktywowanych (róde$ sterowania, centrala b%dzie pracowa$a 
wed$ug specyÞkowanego harmonogramu czasowego. 

Ekonomiczny i funkcje zabezpiecze' – jest to funkcja autoamtyki o najni"szym priorytecie 
aktywowana kiedy HMI Advanced jest ustawiony w trybie Auto i wszystkie inne (ród$a kontroli s& w 
Auto. S& to funkcje Nocne Ch$odzenia i Standby. 

Ch$odzenie nocne sprawdza odczyt temperatury zawn%trznej i je"eli jest ni"sza ni" nastawa temp. 
pokojowej, wentylatory s& s& w$&czane aby sch$odzi# budynek, !ciany i wyposa"enie wewn%trzne. To 
pozwala na oszcz%dno!# energii przez nie u"ywanie ch$odnicy w godzinach porannych. 

Czuwanie sprawdza odchylenie regulowanej temperatury i je"eli odbiega za bardzo od "&danej 
warto!ci, centrala jest w$&czana aby sch$odzi# lub podgrza# pomieszczenie - aby utrzyma# je w 
okre!lonym zakresie. Ta funkcjonalno!# zabezpiecza budynek i urz&dzenia wewn&trz przed du"ymi 
zmianami temperatury w ci&gu dnia. 

Uwaga! Aby uaktywni$ (ród!o kontroli, wszystkie inne (ród!a o wy'szym priorytecie musz# by$ 

usawione w tryb Auto. 

KOLEJNO%, URUCHAMIANIA

Kolejno!# uruchamiania zapewnia w$a!ciwy porz&dek mo"liwych funkcji. G$ówne operacje rozruchu 
to:

1. Opó"nienie startu – zegar który opó(nia uruchomienie centrali po za$&czeniu zasilania. 
Opó(nienie daje czas dla wszystkich urz&dze' osi&gni%cia stabilnego stanu pocz&tkowego 
(np: przemienniki cz%stotliwo!ci i komunikacja)

2. Grzanie wst&pne – funkcja inicjuj&ca podgrzanie wymiennika wodnego w zimie, zgodnie 
ze specyÞkacj& czasow& i stopnia otwarcia zaworu. Grzanie wst%pne blokuje wentylatory i 
przepustnice do czasu zko'czenia operacji.

3. Otwieranie przepustnicy – ma zaprogramowane 20s opó(nienie pomi%dzy sygna$em 
otwarcia a uruchomieniem wentylatorów oraz umo"liwienie innych w$a!ciwo!ci kontrolnych 
(jak regulacja temperatury, itp.)

4. Czas przyspieszenia wentylatorów – okre!la stopie' przyspieszenia wentylatorów.

5. Wolna stop - zezwala na och$odzenie nagrzewnicy elektrycznej albo na $agodne zatrzymanie 
urz&dze'  ch$odnicy freonowej.

Uwaga! Niektóre zdarzenia alarmowe mog# blokowa$ uruchomienie centrali.  

CH-ODZENIE / ODZYSK / GRZANIE

Zastosowane sygna$y:
1. Pomiar temperatury

2. Sygna$y alarmów

3. Wyj!cia dla si$owników

Przeznaczenie:
Wymienniki ciep$a w centrali wspó$pracuj& aby utrzyma# temperatur% w okre!lonym zakresie. Trzy 
oddzielne zakresy mog& by# zdeÞniowane dla trybu niskiego, ekonomicznego i komfortu - ka"dy z 
w$asn& nastaw& i nieczu$o!ci&. Zakres jest deÞniowany jako nastawa ± ½ nieczu$o!ci.
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Przyk$ad:

) nastawa: 21°C, komfort nieczu$o!#: 2°C ! zakres wynikowy: 20..22°C

) nastawa: 21°C, ekono. nieczu$o!#: 6°C ! zakres wynikowy: 18..24°C

) nastawa: 21°C, niski nieczu$o!#: 8°C ! zakres wynikowy: 17..25°C

Zakresy s& wybierane zale"nie od aktualnego trybu pracy sterownika. Je"eli rzeczywista temperatura 
mie!ci si% w zakresie - centrala pozostanie w aktualnym stanie - wi%c sygna$y ch$odzenia / odzysku 
/ grzania b%d& pozostawa# w równowadze. Je"eli rzeczywista temperatura jest powy"ej zakresu - 
centrala b%dzie zwi%ksza# ch$odzenie. Je"eli jest poni"ej zakresu - b%dzie zwi%ksza# grzanie. Nale"y 
zwróci# uwag%, "e pierwsza sekwencja ch$odzenia / grzania jest wykonywana przez wymiennik 
odzysku aby zmaksymalizowa# wykorzystanie energii generowanej w budynku. Je"eli wydajno!# 
odzysku jest niewystarczaj&ca, wtedy uruchamiana jest ch$odnica lub nagrzewnica.  

Uwaga! Odzysk mo'e by$ aktywowany razem ch!odzeniem i grzaniem. Jednak'e ch!odzenie i 

grzanie nie mog# pracowa$ jednocze"nie w 'adnych okoliczno"ciach.

Odzysk ciep!a jest aktywny domy"lnie. Dla ch!odzenia musi by$ aktywowane przez okre"lony numer 

kodu aplikacji.

Funkcje ochronne:
1. Min/max temperatura powietrza nawiewanego

Je"eli g$ównym czunikiem temeratury jest czyujnik pokojowy lub wywiewu, temperatura nawiewu 
jest kontrolowana dla zabezpieczenia przed nadmiernym nagrzaniem lub sch$odzeniem. To 
mog$oby powa"nie wp$yn&# na komfort ludzi w pomieszczeniu. Regulator min/max ma wy"szy 
priorytet ni" g$ówna p%tla regulacji temperatury.

2. Sekwencja ch$odzenia jest zabezpieczana przez chiller / agregat ch$odniczy - u"ywa binarnego 
wej!cia alarmowego. Je"eli jest aktywowane: centala pracuje dalej a przeka(nik rz&dania 
ch$odzenia zostaje wy$&czony. 
Nie wymaga potwierdzenia, typ alarmu bez podtrzymania.

3. Sekwencja odzysku jest zabezpieczana przeciw zamro"eniu. 
Je"eli temperatura mierzona w kanale wywiewnym za odzykiem ciep$a spadnie poni"ej 
okre!lonej nastawy, stopie' odzysku jest zmniejszany. Zmniejszenie jest kontrolowane przez 
regulator PI, wi%c jest to zawsze najmniejsza konieczna warto!# niezb%dna do zabezpieczenia 
wymiennika, bez nadmiernego zmniejszenia sprawno!ci odzysku.

Pierwszym stopniem zabezpieczenia przeciwzamro"eniowego odzysku jest redukcja pr%dko!ci 
wentylatora nawiewu (lub synchronicznie nawiewu i wywiewu). Po maksxymalnym dozwolonym 

zmniejszeniu pr%dko!ci wentylatora, mo"e zosta# uruchomiona funkcja w$asna zabezpieczenia 
wymiennika odzysku (przymkni%cie przepustnicy na wymienniku krzy"owym, redukcja obrotów 
rotora wymiennika obrotowego, przymkni%cie przepustnicy wlotowej nawiewu - w przypadku 
wymienników krzy"owych central VS 10-15).

Ochrona odzysku nie wp$ywa na prac% centrali. Wszystkie pozosta$e urz&dzenia kontynuj& prac% 
nawet je"eli stopie' odzysku jest zredukowany przez funkcje ochronne do 0%.

4. Sekwencja grzania

a. Grzanie wst%pne – jest elementem rozruchu dost%pnym w zimie, aby unikn&# 
nap$ywu chlodnego powietrza do pomieszczenia oraz aktywacji zabezpieczenia 
przeciwzamro"eniowego nagrzewnicy wodnej podczas rozruchu. Okre!lony czas i 
charakterystyka otwierania zaworu jest stosowana po to by odpowiednio podgrza# sekcj% 
wymiennika i  wymiennik przed uruchomieniem wentylatorów.

Uruchomienie centrali jest blokowane do czasu zko'czenia operacji grzania wst%pnego.
Podczas pocz&tkowego grzania odzysk ciep$a jest automatycznie ustawiany na 100% odzysku.
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b. Zabezpieczenie przeciwzamro"eniowe po stronie powietrza – u"ywa cefrowego wej!cia alarmu 
do pod$&czenia termostatu. Je"eli zostaje aktywowane nast%puje zatrzymanie wentylatorów, 
zamkni%cie przepustnic i wymuszenie otwarcia zaworu na 100% grzania. Po prze$&czeniu 
termostatu do normalnego trybu, uruchomienie centrali jest wykonywane ponownie.

Uwaga! Automatyczne wyzwolenie zabezpieczenia przeciwzamro'eniowego po stronie 
powietrza mo'e zadzia!a$ 3x w ci#gu godziny. Je'eli zdarzy si% to cz%"ciej sterownik zostaje 
zablowkowany w trybie Stop i centrala nie mo'e by$ uruchomiona bez usuni%cia przyczyny i 
zatwierdzenia alarmu.

Uwaga! Licznik jest nieaktywny je'eli centrala jest w trybie Wy!. np.: zatrzymanie w nocy. 
Zabezpiueczenie przeciwzamro'eniowe b%dzie dalej chroni$ i utrzymywa$ odpowiedni# 
temperatur% wymiennika.

c. Zabezpieczenie przeciwzamro"eniowe po stronie wody – u"ywa cefrowego wej!cia alarmu 
do pod$&czenia termostatu. Je"eli zostaje aktywowane nast%puje zatrzymanie wentylatorów, 
zamkni%cie przepustnic i wymuszenie otwarcia zaworu na 100% grzania. Po prze$&czeniu 
termostatu do normalnego trybu, uruchomienie centrali jest wykonywane ponownie.

Uwaga! Ten alarm jest zawsze wyzwalany automatycznie.

d. Pump kick – jest to zegar w$&czaj&cy pomp% na bardzo krótki okres czasu, dla unikni%cia 
sklejania i uszkodzenia uszczelnek.

e. Pump min. temp. zewn. – w$&cza pomp% do sta$ej pracy je"eli temperatura zewn%trzna spadnie 
poni"ej okre!lonej warto!ci - niezale"nie od stopnia grzania.

f. Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu nagrzenicy elektrycznej

Uwaga! Automatyczne wyzwolenie zabezpieczenia przeciw przegrzaniu mo'e zadzia!a$ 3x 
w ci#gu godziny. Je'eli zdarzy si% to cz%"ciej sterownik zostaje zablowkowany w trybie Stop i 
centrala nie mo'e by$ uruchomiona bez usuni%cia przyczyny i zatwierdzenia alarmu.

6. DANE TECHNICZNE

Sterownica
Budowa

) Obudowa z wyprowadzonym g$ównym wy$&cznikiem zasilania i gniazdem 
RJ11 do pod$&czenia panelu steruj&cego VS 00 HMI Advanced.

G$ówne elementy wewn%trzne:
) zespó$ zabezpiecze' zwarciowych i przeci&"eniowych
) aparaty $&czeniowe
) Sterownik CAREL +PC 

Waga
VS 10-75 CG UPC

VS 40-150 CG UPC SUP
VS 40-150 CG UPC SUP-EXH

VS 180-300 CG UPC
VS 400-650 CG UPC

10kg 10kg 10kg

Wymiary

PARAMETRY PRACY

Parametr VS 10-75 CG UPC
VS 40-150 CG UPC SUP: 

VS 40-150 CG UPC SUP-EXH: 
VS 180-300 CG UPC: 

VS 400-650 CG UPC

System TN

napi%cie znamionowe zasilania U3 ~230V 3N~400V 3N~400V

pr&d znamionowy In sterownicy VS 10-75 CG UPC: 31A

VS 40-150 CG UPC SUP: 28A

VS 40-150 CG UPC SUP-EXH: 49A 

VS 180-300 CG UPC: 91A

VS 400-650 CG UPC: 

175A 

napi%cie znamionowe izolacji Ui 400 V

napi%cie znamionowe udarowe 
wytrzymywane Uimp

2.5 Kv
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pr&d znamionowy krótkotrwa$y Icw dla poszczególnych obwodów - skuteczna 
warto!# sk$adowej okresowej wytrzymywanej przez 1 s tj. pr&d zwarciowy 
spodziewany przy znamionowym napi%ciu $&czeniowym

6 kA

pr&d znamionowy szczytowy wytrzymywany (ipk) przy cos,= 0,5 10.2 kA

pr&d znamionowy zwarciowy 6 kA

wspó$czynnik znamionowy jednoczesno!ci 0.9

cz%stotliwo!# znamionowa 50 Hz ± 1Hz

stopie' ochrony IP54

dopuszczalna temperatura pracy 0 ÷ 40 oC

napi%cie zasilania obwodów sterowniczych 24 V AC

!rodowisko EMC 1

PARAMETRY ZABEZPIECZE.

F1 (B6) Zabezpieczenie obwodu o!wietleniowego

F1M (C16)
Zabezpieczenie obwodu zasilania pompy nagrzewnicy wodnej i wymiennika 

obrotowego (dla VS 10-75 CG UPC, VS 40-150 CG UPC SUP-EXH, VS 180-300 CG 

UPC and VS400-650 CG UPC)

F1M (C10)
Zabezpieczenie obwodu zasilania pompy nagrzewnicy wodnej (dla VS 40-150 CG UPC 

SUP)

F2 Szklana lub ceramiczna wk$adka topikowa rozmiaru 5x20mm T 0,63A

CAREL /PC „SMALL BOARD” CONTROLLER 

ZASOBY

Wyj!cia przeka(nikowe Q1..Q7

Wej!cia analogowe B1 ..B7 Potencja$ odniesienia GND

Wyj!cia DC 0-10V (1mA) Potencja$ odniesienia GND

Wej!cia cyfrowe DI1..DI7
Wolne styki napi%ciowe

Potencja$ odniesienia GND

Wyj!cia analogowe Y1 ..Y3
0...10V, max (5mA)

Potencja$ odniesienia GND

Port komunikacyjny RS 485 (J10) Protokó$ Modbus, 1200m

Opcjonalna karta rozszerze' do 
komunikacji Ethernet

Gniazdo RJ45

10/100 MBit (IEEE 802.3U)

Kabel do:

Przegl&du parametrów poprzez przegl&dark% internetow&

Modbus TCP/IP funkcjonalno!# serwera przez port 502 
(dane okre!lone w osobnej instrukcji)

Port komunikacji HMI Advanced (J7 lub J8)
Po$&czenie szeregowe RS485 

Standardowe po$&czenie – fabrycznie dostarczany jest 3m kabel  p$aski
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7. OKABLOWANIE

 

Przewody zasilaj&ce sterownic% i nap%d wentylatora nale"y pod$&czy# zgodnie 
ze Schematem Elektrycznym.   

Przekroje przewodów dobrano na obci&"alno!# pr&dow& d$ugotrwa$& 
przewodów wielo"y$owych u$o"onych w powietrzu (na wspornikach, drabinkach, 
w korytkach perforowanych), oddalonych od !ciany o min. 0,3 !rednicy 
przewodu, w izolacji z PVC, dla 3 "y$ obci&"onych  

 Ze wzgl%du na selektywno!# zabezpiecze', d$ugo!# i sposób u$o"enia 
przewodu oraz pr&dy zwarciowe nale"y zweryÞkowa# przekroje przewodów 
zasilaj&cych podanych w tabeli.  

Typ 
przewodu

Rysunek Opis Parametry

[1]
 

 Przewody sterownicze 

z "y$ami miedzianymi 
ekranowane drutami 

miedzianymi w izolacji PCV

Napi%cie znamionowe: 300/500 V 
Temperatura otoczenia: -30 do 80°C

[2]  
Przewody wielo"y$owe, o 
"y$ach miedzianych w izolacji 
z PCV

Napi%cie znamionowe: 450/750V
Temperatura otoczenia: -40 do 70°C

[3]
 

Przewody wielo"y$owe 
o "y$ach miedzianych 
ekranowane w izolacji z PCV

Napi%cie znamionowe: 150 V
Temperatura zewn%trzna; -20… 60°C

[4]
Przewody komunikacyjne 

p$askie, nie ekranowane
Napi%cie znamionowe 150V
Temperatura otoczenia: -20… 60°C

Nazwa elementu/punktu pod$*czenia

Sterownica
VS10-75 CG UPC

VS40-150 CG UPC …
VS180-300 CG UPC
VS400-650 CG UPC

Typ 
przewodu

Section
[mm2]

sterownik N1 - -

przeka(nik alarmu po"arowego S1F [2] 2x0,75

prze$&cznik wielofunkcyjny S6 [2] 2x0,75

ocjonalny prze$&cznik wielofunkcyjny S7 [2] 2x0,75

czujnik temperatury powietrza nawiewnego B1 [1] 2x0,75

czujnik temperatury powietrza w pomieszczeni / wywiewnego B2 [1] 2x0,75

czujnik temperatury powietrza zewn%trznego B3 [1] 2x0,75

czujnik temperatury powietrza za uk$adem odzysku B4 [1] 2x0,75

wielofunkcyjny analogowy sygna$ odniesienia B5 [1] 2x0,75

czujnik temperatury powietrza za glikolow& nagrzenic& wst%pn& B6 [1] 2x0,75

HW czujnik temperatury wody powrotnej B7 [1] 2x0,75

glikolowa nagrzewnicva wst%pna - czujnik temperatury wody 
powrotnej

B8 [1] 2x0,75
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Nazwa elementu/punktu pod$*czenia

Sterownica
VS10-75 CG UPC

VS40-150 CG UPC …
VS180-300 CG UPC
VS400-650 CG UPC

Typ 
przewodu

Section
[mm2]

przeka(nik alarmowy nagrzewnicy elektryczne
VTS-E-0005 

ter. 22:23
[2] 2x0,75

termostat przeciwzamro"eniowy nagrzewnicy wodnej - strona 
powietrza

S2F [2] 2x0,75

termostat przeciwzamro"eniowy glikolowej nagrzewnicy 
wst%pnej

S6F [2] 2x0,75

analogowy zawór nagrzewnicy wodnej Y1 [1] 3x0,75

wej!cie sterowania moc& nagrzewnicy elektrycznej
VTS-E-0005

ter. 15:21
[1] 3x0,75

stycznik pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej M1 3x1,5

przeka(nik alarmowy uk$ad ch$odniczy/ agregat ch$odniczy/
pompa ciep$a

S5F [2] 2x0,75

wej!cie za$&czenia uk$adu ch$odniczego E1 [2] 2x0,75

wej!cie za$&czenia agregatu ch$odniczego - stopie' I E2.1 [2] 2x0,75

wej!cie za$&czenia agregatu ch$odniczego - stopie' II E2.2 [2] 2x0,75

Zawór analogowy ch$odnicy wodnej Y2 [1] 3x0,75

przemiennik cz%stotliwo!ci obrotowego wymiennika ciep$a U1 [1] [2] 3x1,5 / 4x1,5

sygna$ alarmowy obrotowego wymiennika ciep$a via Modbus comm. [3] UTP 2x2

wej!cie za$&czenia obrotowego wymiennika ciep$a via Modbus comm.

wej!cie sygna$u odniesienia pr%dko!ci obrotowego 
wymiennika ciep$a

via Modbus comm.

si$ownik przepustnicy recyrkulacji Y3 [1] 3x0,75

si$ownik obej!cia wymiennika krzy"owego Y4 [1] 3x0,75

zawór analogowy nagrzewnicy i ch$odnicy wodnej Y5 [1] 3x0,75

zawór analogowy glikolowej nagrzewnicy wst%pnej Y6 [1] 3x0,75

zawór analogowy glikolowego wymiennika odzysku Y7 [1] 3x0,75

polecenie “ch$odzenie” nagrzewnicy i ch$odnicy wodnej E3.1 [2] 2x0,75

polecenie “grzanie” nagrzewnicy i ch$odnicy wodnej E3.2 [2] 2x0,75

Alarm centrali E4 [2] 2x0,75

Potwierdzenie startu centrali (konÞgurowalne) E5 [2] 2x0,75

sygna$ strtu dla pompy obiegowej glikolowej nagrzewnicy 
wst%pnej

E6 [2] 2x0,75

sygna$ startu dla pompy obiegowej glikolowej nagrzewnicy 
odzysku

E7 [2] 2x0,75

Potwierdzenie startu centrali (konÞgurowalne) E8 [2] 2x0,75
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Nazwa elementu/punktu pod$*czenia

Sterownica
VS10-75 CG UPC

VS40-150 CG UPC …
VS180-300 CG UPC
VS400-650 CG UPC

Typ 
przewodu

Section
[mm2]

HMI Basic UPC – interfejs uproszczony N2 [3] UTP 1x2

HMI Advanced UPC interfejs pe$nej funkcjonalno!ci N3 [4] 8x0,1

elementy nawiewu

Presostat kontroli stanu Þltra wst%pnego, nawiew 1S1H [2] 2x0,75

Presostat kontroli stanu Þltra wst%pnego, nawiew 1S2H [2] 2x0,75

Presostat kontroli spr%"u wentylatora dla modu$u steruj&cego 
nagrzewnicy elektrycznej

1S3H [2] 2x0,75

przemiennik cz%stotliwo!ci wentylatora nawiewu 1U1 [1] [2] [3]

TAB A

UTP 2x2

przemiennik cz%stotliwo!ci drugiego wentylatora nawiewu 1U2 [1] [2] [3]

TAB A

UTP 2x2

przemiennik cz%stotliwo!ci trzeciego wentylatora nawiewu 1U3 [1] [2] [3]

TAB A

UTP 2x2

przemiennik cz%stotliwo!ci czwartego wentylatora nawiewu 1U4 [1] [2] [3]

TAB A

UTP 2x2

si$ownik przepustnicy - nawiew 1Y1 [2] 2x0,75

elementy wywiewu

Presostat kontroli stanu Þltra wst%pnego, wywiew 2S1H [2] 2x0,75

przemiennik cz%stotliwo!ci wentylatora wywiewu 2U1 [1] [2] [3]

TAB A

UTP 2x2

przemiennik cz%stotliwo!ci drugiego wentylatora wywiewu 2U2 [1] [2] [3]

TAB A

UTP 2x2

przemiennik cz%stotliwo!ci trzeciego wentylatora wywiewu 2U3 [1] [2] [3]

TAB A

UTP 2x2

przemiennik cz%stotliwo!ci czwartego wentylatora wywiewu 2U4 [1] [2] [3]

TAB A

UTP 2x2

si$ownik przepustnicy - wywiew 2Y1 [2] 2x0,75
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Tabela A 

Znaminowa
moc silnika

Znamionowy
pr*d silnika

Zabezpieczenie
przemiennika

Przewód 
zasilaj*cy

przemiennik

Przewód 
zasilaj*cy

silnik

Przewód zasilaj*cy 
sterownic&

Control gear rated current

[kW] [A] [mm2] [mm2] [mm2] [A]

3~230V / 50Hz 1~230V / 50Hz

Centrala

nawiewna

1~230V

Centrala

naw-wyw

1~230V

Centrala

nawiewna

L1

Centrala

naw-wyw

L1

0,55 2,5 gG10 3x1,5 4x1 3x1,5

3 x TABELA C

14,5

TABELA B

0,75 3,0 gG10 3x1,5 4x1,5 3x1,5 15,5

1,1 4,5 gG10 3x1,5 4x1,5 3x1,5 17,5

1,5 6,0 gG20 3x2,5 4x1,5 3x2,5 18,5

2,2 8,0 gG20 3x2,5 4x1,5 3x2,5 21,5

3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz

Centrala

nawiewna

3~400V

Centrala

naw-wyw

3~400V

Centrala

nawiewna

L1 / L2 / L3

Centrala

naw-wyw

L1 / L2 / L3

3,0 6,0 gG16 4x2,5 4x2,5 5x1,5

5 x TABELA C

8 / 7,5 / 13

TABELA B

4,0 8,0 gG16 4x2,5 4x2,5 5x1,5 10 / 9,5 / 15

5,5 11,0 gG20 4x2,5 4x2,5 5x2,5 13 / 12,5 / 18

7,5 15,0 gG20 4x2,5 4x2,5 5x2,5 17 / 16,5 / 22

11,0 21,0 gG25 4x4 4x4 5x4 23 / 22,5 / 28

Tabela B
Moc 

silnika
[kW]

0,55kW 0,75kW 1,1kW 1,5kW 2,2kW 3kW 4kW 5,5kW

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Tylko 

nawiew
14,5 15,5 17,5 18,5 21,5 8,0 7,5 13,0 10,0 9,5 15,0 13,0 12,5 18,0

0,55kW 19,0

0,75kW 20,0 21,0

1,1kW 22,0 23,0 25,0

1,5kW 23,0 24,0 26,0 27,0

2,2kW 26,0 27,0 29,0 30,0 33,0

3kW 12,5 10,0 13,0 14,0 10,0 13,0 15,5 10,0 13,0 17,5 10,0 13,0 14,0 13,5 19,0

4kW 14,5 12,0 15,0 16,0 12,0 15,0 18,5 12,0 15,0 19,5 12,0 15,0 16,0 15,5 21,0 18,0 17,5 23,0

5,5kW 17,5 15,0 18,0 18,0 15,0 18,0 20,2 15,0 18,0 22,5 15,0 18,0 19,0 18,5 24,0 21,0 20,5 26,0 24,0 23,5 29,0

7,5kW 21,5 19,0 22,0 23,0 19,0 22,0 24,5 19,0 22,0 26,5 19,0 22,0 23,0 22,5 28,0 25,0 24,5 30,0 28,0 27,5 33,0

11kW 27,5 25,0 28,0 29,0 25,0 28,0 30,5 25,0 28,0 32,5 25,0 28,0 29,0 28,5 34,0 31,0 30,5 36,0 34,0 33,5 39,0

2x4kW 24,0 23,5 29,0 26,0 25,5 31,0 29,0 28,5 34,0

2x5,5kW 30,0 29,5 35,0 32,0 31,5 37,0 35,0 34,5 40,0

2x7,5kW 38,0 37,5 43,0 40,0 39,5 45,0 43,0 42,5 48,0

2x11kW 50,0 49,5 55,0 52,0 51,5 57,0 55,0 54,5 60,0

3x4kW

3x5,5kW

3x7,5kW

3x11kW

4x4kW

4x5,5kW

4x7,5kW

4x11kW
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Tabela B
Moc 

silnika 
[kW]

7,5kW 11kW 2x4kW 2x5,5kW 2x7,5kW 2x11kW 3x4kW 3x5,5kW

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Tylko 

nawiew
17,0 16,5 22,0 23,0 22,5 28,0 18,0 17,5 23,0 24,0 23,5 29,0 32,0 31,5 37,0 44,0 43,5 49,0 26,0 25,5 31,0 35,0 34,5 40,0

0,55kW

0,75kW

1,1kW

1,5kW

2,2kW

3kW

4kW

5,5kW

7,5kW 32,0 31,5 37,0

11kW 38,0 37,5 43,0 44,0 43,5 49,0

2x4kW 33,0 32,5 38,0 39,0 38,5 44,0 34,0 33,5 39,0

2x5,5kW 39,0 38,5 44,0 45,0 44,5 50,0 40,0 39,5 45,0 46,0 45,5 51,0

2x7,5kW 47,0 46,5 52,0 53,0 52,5 58,0 48,0 47,5 53,0 54,0 53,5 59,0 62,0 61,5 67,0

2x11kW 59,0 58,5 64,0 65,0 64,5 70,0 60,0 59,5 65,0 66,0 65,5 71,0 74,0 73,5 79,0 86,0 85,5 91,0

3x4kW 42,0 41,5 47,0 48,0 47,5 53,0 56,0 55,5 61,0 68,0 67,5 73,0 50,0 49,5 55,0

3x5,5kW 51,0 50,5 56,0 57,0 56,5 62,0 65,0 64,5 70,0 77,0 76,5 82,0 59,0 58,5 64,0 68,0 67,5 73,0

3x7,5kW 63,0 62,5 68,0 69,0 68,5 74,0 77,0 76,5 82,0 89,0 88,5 94,0 71,0 70,5 76,0 80,0 79,5 85,0

3x11kW 81,0 80,5 86,0 87,0 86,5 92,0 95,0 94,5 100,0 107,0 106,5 112,0 89,0 88,5 94,0 98,0 97,5 103,0

4x4kW 58,0 57,5 63,0 67,0 66,5 72,0

4x5,5kW 70,0 69,5 75,0 79,0 78,5 84,0

4x7,5kW 86,0 85,5 91,0 95,0 94,5 100,0

4x11kW 110,0 109,5 115,0 119,0 118,5 124,0

Moc 
silnika 
[kW]

3x7,5kW 3x11kW 4x4kW 4x5,5kW 4x7,5kW 4x11kW

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Tylko 

nawiew
47,0 46,5 52,0 65,0 64,5 70,0 34,0 33,5 39,0 46,0 45,5 51,0 62,0 61,5 67,0 86,0 85,5 91,0

0,55kW

0,75kW

1,1kW

1,5kW

2,2kW

3kW

4kW

5,5kW

7,5kW

11kW

2x4kW

2x5,5kW

2x7,5kW

2x11kW

3x4kW

3x5,5kW

3x7,5kW 92,0 91,5 97,0

3x11kW 110,0 109,5 115,0 128,0 127,5 133,0

4x4kW 79,0 78,5 84,0 97,0 96,5 102,0 66,0 65,5 71,0

4x5,5kW 91,0 90,5 96,0 109,0 108,5 114,0 78,0 77,5 83,0 90,0 89,5 95,0

4x7,5kW 107,0 106,5 112,0 125,0 124,5 130,0 94,0 93,5 99,0 106,0 105,5 111,0 122,0 121,5 127,0

4x11kW 131,0 130,5 136,0 149,0 148,5 154,0 118,0 117,5 123,0 130,0 129,5 135,0 146,0 145,5 151,0 170,0 169,5 175,0
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Za$*cznik 1 Schemat elektryczny sterownicy VS 10-75 CG UPC 1/2
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Za$*cznik 1 Schemat elektryczny sterownicy VS 10-75 CG UPC 2/2



PL

VTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA48

Za$*cznik 2 Schemat elektryczny sterownicy VS 40-150 CG UPC SUP 1/2
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Za$*cznik 2 Schemat elektryczny sterownicy VS 40-150 CG UPC SUP 2/2
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Za$*cznik 3 Schemat elektryczny sterownicy VS 40-150 CG UPC SUP-EXH 1/2
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Za$*cznik 3 Schemat elektryczny sterownicy VS 40-150 CG UPC SUP-EXH 2/2
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Za$*cznik 4 Schemat elektryczny sterownicy VS 180-300 CG UPC 1/3
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Za$*cznik 4 Schemat elektryczny sterownicy VS 180-300 CG UPC 2/3
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Za$*cznik 4 Schemat elektryczny sterownicy VS 180-300 CG UPC 3/3
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Za$*cznik 5 Schemat elektryczny sterownicy VS 400-650 CG UPC 1/4



PL

VTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA56

Za$*cznik 5 Schemat elektryczny sterownicy VS 400-650 CG UPC 2/4
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Za$*cznik 5 Schemat elektryczny sterownicy VS 400-650 CG UPC 3/4
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Za$*cznik 5 Schemat elektryczny sterownicy VS 400-650 CG UPC 4/4
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Za$*cznik 6 Schemat elektryczny pod$*czenia zasilania oraz silników dla sterownicy VS 10-75 CG 
UPC

zasilanie sterownicy 1x230V, przemiennik cz%stotliwo!ci zasilany 1×230V

POWER

L1

L1

Q1M

N PE

N PE

X0

NLNL

~3
1M1

~3
2M1

U V

U
3x230V

V

W VU W

3x230V

PEW WVU

HEATER 

PUMP

RRG

1~
1M2PE

LAMP

L1 L2

1x230V

PEL3 L2L1 L3

1x230V

1F1M

X0

PEN 2F1M N

X0

NPE L PEN L PE L N

NPE 1 PE 2 N

X0

2:1FPE N

Za$*cznik 7 Schemat elektryczny pod$*czenia zasilania oraz silników dla sterownicy VS 40-150 CG 
UPC SUP

zasilanie sterownicy 3x400V , przemiennik cz%stotliwo!ci zasilany 1×230V lub 3x400V
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Za$*cznik 8 Schemat elektryczny pod$*czenia zasilania oraz silników dla sterownicy VS 40-150 CG 
UPC SUP-EXH (u#ywana równie# dla nawiewu VS 180-300)

zasilanie sterownicy 3x400V , przemiennik cz%stotliwo!ci zasilany 1×230V lub 3x400V
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Za$*cznik A Schematy elektryczne pod$*czenia silników w zale#no!ci od typu falownika

Przemienniki cz%stotliwo!ci zasilane 1×230V, zasilane 3x400V
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y = 1 lub 2; 1 - dla nawiewu, 2 – dla wywiewu (wg tabeli D)

x = 1…4 - kolejny numer silnika w centrali (wg tabeli D)

TABELA D

1F1M 2F1M 1F2M 2F2M 1F3M 2F3M 1F4M 2F4M

VS 40-150 CG UPC SUP 1M1

VS 40-150 CG UPC SUP-EXH 1M1 2M1

VS 40-150 CG UPC SUP-EXH 

(sup for VS 180-300)
1M1 1M2

VS 180-300 CG UPC 1M1 2M1 1M2 2M2

VS 180-300 CG UPC 

(sup for VS 400-650)
1M1 1M3 1M2 1M4

VS 400-650 CG UPC 1M1 2M1 1M2 2M2 1M3 2M3 1M4 2M4

Za$*cznik 11 Schematy sterownicze dla aplikacji

Schematy sterownicze do poszczególnych aplikacji znajduja sie na do$aczanej do central p$ycie CD.

Aby wydrukowac w$asciwy schemat aplikacji nalezy w pierwszej kolejnosci odnalezc jej kod podany 
na danych technicznych centrali a nastepnie z p$yty CD w menu „AUTOMATICS“ wybrac „Aplikacje 

automatyki“, nastepnie odpowiedni kod i czujnik wiodacy.


