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1 Streszczenie

Niniejsza dokumentacja umożliwia łatwe i szybkie zbudowanie systemu z regulatorów
rodzin ALBATROS™ i SIGMAGYR® za pomocą komunikacji LPB. Objaśnia ona
również:

- możliwości zdalnego nadzoru

- wykorzystanie urządzenia serwisowego

- podłączenie systemu SYNERGYR

- podłączenie systemu LPB do nadrzędnego systemu monitorowania L&S.

Znajdują się tu również informacje konieczne do:

- zaprojektowania komunikacji (LPB)

- wyboru sposobu zasilania komunikacji

- adresowania regulatora w systemie.

Dane do zaprogramowania regulatorów zawarte są również w ich instrukcjach obsługi.

2370Z09

OCI600

Modem

Zdalny nadzór

ACS600
ACS900

Drukarka

Minitel

Laptop
z telefonem
komórkowym

Pager
Fax

Rozdział 7

Modem

Urządzenie serwisowe

OCI69

ACS69

Rozdział 6

ALBATROS TM ALBATROS TM SIGMAGYR
R

Rozdział 3

Kotły na paliwa płynne Kotły opalane drewnem
Pompy ciepła
Kolektory słoneczne

Rozdział 4Rozdział 2

Rozdział 5( LPB )Local Process Bus

(1)

Nadzór systemu
BMS firmy
Landis & Staefa

RUN ER R

OCI69

I/O-Open
ALBATROS

OCI600

Modem

Integracja
z systemem
SYNERGYR R

Regulatory z komunikacją poprzez LPB pracować mogą zarówno w systemie jak
i autonomicznie.

Wprowadzenie

Widok systemu

���� Wskazówka
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W ramach systemu, większość regulatorów z komunikacją poprzez LPB może spełnić
następujące funkcje:

• synchronizacja czasu

• przekazywanie wartości temperatury zewnętrznej do systemu

• tworzenie osobnych segmentów w systemie

• wskazanie błędów występujących na regulatorach przyłączonych do systemu
• wykorzystanie danych ze wspólnego czujnika (np. wspólny czujnik temperatury

zasilania) w ramach jednego segmentu

• sygnalizowanie zapotrzebowania ciepła:

a.) z regulatorów stref grzewczych jednego segmentu do regulatora nadrzędnego
(źródła ciepła)

b.) z regulatorów nadrzędnych w segmentach do regulatora nadrzędnego w źródle
ciepła (segment 0).

• priorytet ciepłej wody użytkowej

• odciążenie kotła przy rozruchu

W zależności od rodzaju regulatora dostępne są odpowiednie instrukcje obsługi.

Komunikacja LPB przeznaczona jest do małych i średnich systemów i stosowana jest
przy następujących aplikacjach:

• wytwarzanie ciepła
- z 1- lub 2-stopniowym kotłem
- z kotłem modulowanym
- kaskada do 4 kotłów
- kaskada do 4 modulowanych kotłów
- z zasilaniem biwalentnym i multiwalentnym (pompy ciepła, kolektory słoneczne)*

• regulacja stref grzewczych
- do 16 regulatorów (bez dodatkowego zasilania magistrali)
- do 40 regulatorów (z dodatkowym zasilaniem magistrali)

• przygotowanie ciepłej wody
- centralne
- lokalne

• pomiar ciepła i regulacja temperatury w pomieszczeniu
- do 198 urządzeń w 96 lokalach (system SYNERGYR®)
- z wpływem zapotrzebowania na ciepło na źródło

• wymiana informacji
- za pomocą urządzenia serwisowego
- za pomocą interfejsu (OCI600 / ACS600)
- za pomocą oprogramowania do sygnalizacji alarmów ACS900

• integracja z nadrzędnym system monitorowania L&S

Funkcje systemu

Zastosowania
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1.1 Systemowe regulatory ALBATROS™

Następujące regulatory ALBATROS™ zdolne są do pracy w systemie:
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RVA63.242
RVA63.280

RVA43.223
RVA47.320
RVA60.302 *

RVA46.531
RVA66.540

RVA65.642 *

RVA65.842 *

2370T01

BMU = Boiler Management Unit = Regulator kotła + Automat palnika

Uzupełniające dane wraz z nastawami zawarte są w instrukcjach obsługi do
regulatorów. Dostępne są one pod następującymi numerami:

Tytuł Typ Nr karty kat.
Regulator kotła i stref grzewczych RVA63.242 CE1P2373

Regulator kotła i stref grzewczych RVA63.280 CE1P2374

Regulator kotła RVA43.223 CE1P2371

Regulator strefy grzewczej RVA46.531 CE1P2372

Regulator kaskady modulowanych kotłów RVA47.320 CE1P2379

Regulator kotła RVA60.302 *

Regulator strefy grzewczej i c.w.u. RVA66.540 CE1P2378
Regulator strefy grzewczej i zasobnika ciepła
(kocioł na drewno i kolektor słoneczny)

RVA65.642 *

Regulator strefy grzewczej i zasobnika ciepła
(pompa ciepła)

RVA65.842 *

* jeszcze niedostępne

Wszystkie powyższe regulatory mogą pracować także autonomicznie.

Przegląd

�Wskazówka

Instrukcje obsługi
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1.2 Autonomiczne regulatory ALBATROS™

Niektóre regulatory z rodziny ALBATROS™ nie są przewidziane do współpracy z
systemem. Są to regulatory z następującymi oznaczeniami oraz zastosowaniami:
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2370T01

Instrukcje obsługi do następujących regulatorów dostępne są pod następującymi
numerami:

Tytuł Typ Nr karty kat.
Regulator kotła i strefy grzewczej RVA33.121 CE1P2376
Regulator strefy grzewczej RVA36.531 CE1P2388
Regulator kotła i strefy grzewczej RVA53.140 CE1P2377
Regulator kotła i stref grzewczych RVA53.280 CE1P2387
Regulator kotła i strefy grzewczej RVA13.120 CE1P2380

Regulatory te mogą pracować w instalacjach, gdzie zastosowano regulatory
systemowe, jednak pracują tam autonomicznie tzn. nie ma pomiędzy nimi komunikacji.

W dalszej części tej dokumentacji nie będą omawiane aplikacje z zastosowaniem
regulatorów systemowych i autonomicznych.

Przegląd

Instrukcje obsługi
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2 Budowa systemów z kotłami olejowymi
i gazowymi

2.1 Systemy z jednym kotłem

Liczba przyłączonych do komunikacji LPB regulatorów zależy od sposobu zasilania
komunikacji:

• przy zasilaniu z regulatora (bez dodatkowego zasilacza) można połączyć do 16
regulatorów,

• przy zastosowaniu dodatkowego zasilacza można połączyć do 40* regulatorów.

*Dokładna liczba zależy od zastosowanych regulatorów i jednostek obciążeniowych E.
Więcej informacji w rozdziale 5. Projektowanie BUS-a.

2.1.1 Kocioł z przygotowaniem ciepłej wody przez pomp ę ładuj ącą

B2

K4/K5

B9
Y1 Y1

B3

Q1 Q2

Q3

Q2

2370S10

B1B1

Typ regulatora RVA43.223 RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 0
Adres regulatora 1 2 3...16

Wskazanie typu instalacji 1 (2 bez ciepłej wody) 11 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury lub termostat ciepłej wody (B3).

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

� Wskazówka

Przykład 1

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze
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2370S13

B2

K4/K5

B31

Y1

B8

Y1

B3 B1 B1

K6

Q3

Q2 Q2

B9

Typ regulatora RVA63.242 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 21 (22 bez ciepłej wody) 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

Do regulatora RVA63.242 można podłączyć tylko 1 czujnik pomieszczeniowy (dla strefy
grzewczej pompowej lub ze zmieszaniem).

Strefa grzewcza może być wykonana jako pompowa lub z zaworem mieszającym.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Typ regulatora RVA63.280 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 21 (22 bez ciepłej wody) 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

Do regulatora RVA63.280 można podłączyć czujniki pomieszczeniowe do obydwóch
stref grzewczych (A6/A7).

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6/A7) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Przykład 2

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze
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B2

K4/K5

B31

B8

Y1

B3

2370S15

Q2

B1

Q2
K6

B9

Q3

Q6

Typ regulatora RVA63.242 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 23 (24 bez ciepłej wody) 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

Do regulatora RVA63.242 można podłączyć tylko 1 czujnik pomieszczeniowy (dla jednej
z dwóch stref grzewczych).

Strefa grzewcza może być wykonana jako pompowa lub z zaworem mieszającym.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Typ regulatora RVA63.280 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 23 (24 bez ciepłej wody) 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

Do regulatora RVA63.280 można podłączyć czujniki pomieszczeniowe do obydwóch
stref grzewczych (A6/A7).

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6/A7) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Przykład 3

Kocioł

Ciepła woda

Strefa grzewcza

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze
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B2

K4/K5

B31

Y5

B8

Y1

B3

2370S18

B1 B12

Q2

Q3

Q6

B9

Y1

B1

Q2

Typ regulatora RVA63.280 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 25 (26 bez ciepłej wody) 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

Do regulatora RVA63.280 można podłączyć czujniki pomieszczeniowe do obydwóch
stref grzewczych (A6/A7).

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6/A7) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Przykład 4

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze
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2.1.2 Kocioł, z przygotowaniem ciepłej wody poprzez pomp ę ładuj ącą, pompa główna

B2

K4/K5

B9
Y1 Y1

B3

Q1

Q2

Q3

Q2

2370S11

B1 B1

Typ regulatora RVA43.223 RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 0
Adres regulatora 1 2 3...16

Wskazanie typu instalacji 6 (7 bez ciepłej wody) 11 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury lub termostat ciepłej wody (B3).

W przypadku, gdy brak jest tzw. rozdzielacza bezciśnieniowego powinna być
zainstalowana pompa główna (Q1) z regulacją wysokości podnoszenia.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Przykład 1

Kocioł

Ciepła woda

Pompa główna

Strefy grzewcze
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B2

K4/K5

B9
Y1 Y1

B3

Q2

Q3

Q2

2370S08

B31

B8

B1 B1

Typ regulatora RVA63.242 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 19 (20 bez ciepłej wody) 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

W przypadku, gdy brak jest tzw. rozdzielacza bezciśnieniowego powinna być
zainstalowana pompa główna (Q1) z regulacją wysokości podnoszenia.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Przykład 2

Kocioł

Ciepła woda

Pompa główna

Strefy grzewcze
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2.1.3 Kocioł z centralnym i lokalnym przygotowaniem ciepłej wody

B2

K4/K5

B31

Y1

B8

Y1

B3 K6

2370S14

B3

Q3

B1 B1

Q2

Q3

Q2

B9

B31

Typ regulatora RVA63.242 RVA66.540
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 15 (16 bez ciepłej wody) 37 (11 bez ciepłej wody)

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

Poprzez wielofunkcyjny przekaźnik K6 w regulatorze RVA63.242 można sterować
grzałką elektryczną lub pompą cyrkulacyjną.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Typ regulatora RVA63.280 RVA66.540
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 15 (16 bez ciepłej wody) 37 (11 bez ciepłej wody)

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

W regulatorze RVA63.280 nie ma możliwości sterowania pompą cyrkulacyjną lub
grzałką elektryczną (brak przekaźnika K6).

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Przykład

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze
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2.1.4 Kocioł, pompa podniesienia temperatury powrotu, przygotowanie ciepłej wody
poprzez pomp ę ładuj ącą

B2

K4/K5

B31

B8

Y1

B3

2370S17

B1

Q2K6

B9

Q3

B7

Y1

B1

Q2

Typ regulatora RVA63.242 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 17 (18 bez ciepłej wody) 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Podniesienie temperatury powrotu (B7) przy użyciu pompy obejściowej sterowanej z
wyjścia K6.

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Przykład 1

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze
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B2

K4/K5

B31

B8

Y1

B3

2370S16

Q2

B1

Q2K6

B9

Q3

B7

Typ regulatora RVA63.242 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 13 (14 bez ciepłej wody) 11

Olejowy lub gazowy z 1- lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5) i pomiarem temperatury
spalin (B8).

Podniesienie temperatury powrotu (B7) poprzez pompę przekaźnikiem K6.

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury (B3+B31 lub tylko B3) lub 1 termostat
ciepłej wody (B3).

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Przykład 2

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze
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2.1.5 Kocioł z palnikiem modulowanym, przygotowanie ciepłej wody poprzez pomp ę

ładuj ącą

B9
Y1 Y1

B3

Q2 Q2

Q3

Q2

2370S19

B1B1

Typ regulatora BMU (L&S-Boiler Management Unit LGM11.x4) RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 15 (16 bez c.w.) 11

Kocioł z palnikiem modulowanym z BMU. Jednostka BMU reguluje kocioł na podstawie
nastaw regulatora RVA46.531 określających zapotrzebowanie jego strefy grzewczej.
Wartości rzeczywiste z jednostki BMU mogą być odczytane na regulatorze RVA46.531.
Komunikacja pomiędzy BMU i RVA46.531 następuje poprzez PPS (punkt do punktu;
wejście A6).

Regulacja następuje poprzez jednostkę BMU na podstawie nastaw regulatora
RVA46.531 określających zapotrzebowanie ciepłej wody z jej priorytetem włącznie.
Wartość rzeczywista temperatury ciepłej wody może być odczytana na regulatorze
RVA46.531.

Regulacja następuje poprzez jednostkę BMU na podstawie nastaw podłączonego
czujnika pomieszczeniowego (poprzez PPS). Nie jest możliwe odczytanie tych wartości
na regulatorze RVA46.531.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia.

Regulator RVA46.531 z adresem 0/1 służy jako regulator nadrzędny segmentu
i przejmuje sterowanie jednostki BMU. Jednostkę BMU należy podłączyć do wejścia A6
tego regulatora.

Opis komunikacji PPS (punkt do punktu) zawarty jest w instrukcji obsługi każdego
regulatora.

Przykład 1

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze

� Ważne!

� Wskazówka
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B9
Y1 Y1

B3

Q2

Q3

Q2

2370S20

B1B1

Y1

Q2

B1

Typ regulatora BMU (Boiler Management Unit) RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 0
Adres regulatora 1 2 3...16

Wskazanie typu instalacji 15 (16 bez c.w.) 11 11

Kocioł z palnikiem modulowanym z BMU. Jednostka BMU reguluje kocioł na podstawie
nastaw regulatora RVA46.531 określających zapotrzebowanie jego strefy grzewczej.
Wartości rzeczywiste z jednostki BMU mogą być odczytane na regulatorze RVA46.531.
Komunikacja pomiędzy BMU i RVA46.531 następuje poprzez PPS (punkt do punktu;
wejście A6).

Regulacja następuje poprzez jednostkę BMU na podstawie nastaw regulatora
RVA46.531 określających zapotrzebowanie ciepłej wody. Nie można nastawić priorytetu
ciepłej wody.
Wartość rzeczywista temperatury ciepłej wody może być odczytana na regulatorze
RVA46.531.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia.

Regulator RVA46.531 z adresem 0/1 służy jako regulator nadrzędny segmentu
i przejmuje sterowanie jednostki BMU. Jednostkę BMU należy podłączyć do wejścia A6
tego regulatora.

Opis komunikacji PPS (punkt do punktu) zawarty jest w instrukcji obsługi każdego
regulatora.

Przykład 2

Kocioł

Ciepła woda

Strefy grzewcze

� Ważne!

� Wskazówka
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B9 Y1

Q2

2370S30

B1

Q1

B70

B10

Typ regulatora BMU (Boiler Management Unit) RVA47.320 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 36 (34 bez c.w.) 11

Kocioł z palnikiem modulowanym z BMU. Jednostka BMU reguluje kocioł na podstawie
nastaw regulatora RVA47.320.
Wartości rzeczywiste z jednostki BMU mogą być odczytane na regulatorze RVA47.320.
Komunikacja pomiędzy BMU i RVA47.320 następuje poprzez PPS (punkt do punktu;
wejście A6).

W celu uzyskania pełnej funkcji regulacyjnej muszą być podłączone czujniki temperatury
zasilania i powrotu (B10 + B70).
Praca bez czujnika temperatury powrotu (B70) jest zasadniczo możliwa.

Kocioł i strefy grzewcze muszą być hydraulicznie rozsprzęglone. Realizuje się to
poprzez sprzęgło hydrauliczne (np. przewymiarowany bypass).

Regulacja następuje poprzez jednostkę BMU na podstawie nastaw regulatora
RVA47.320. Wartość rzeczywista temperatury ciepłej wody może być odczytana na
regulatorze RVA47.320. Priorytet ciepłej wody działa tylko przy zastosowaniu jednostki
BMU L&S (LGM11.x4).

Pompowa strefa grzewcza jest sterowana przez regulator RVA47.320.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia.

Opis komunikacji PPS (punkt do punktu) zawarty jest w instrukcji obsługi każdego
regulatora.

Przykład 3

Kocioł

� Wskazówka

Połączenia hydrauliczne

Ciepła woda

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.1.6 Kocioł z palnikiem modulowanym, przygotowanie ciepłej wody poprzez pomp ę

ładuj ącą, pompa główna

B9

2370S32

Y1

Q2

B1

B70

B10

Y1

Q2

B1

Q1
Q3

B3

Typ regulatora BMU RVA47.320 RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 0
Adres regulatora 1 2 3

Wskazanie typu instalacji 31 (30 bez c.w.) 11 11

Kocioł z palnikiem modulowanym z BMU. Jednostka BMU reguluje kocioł na podstawie
nastaw regulatora RVA47.320.
Wartości rzeczywiste z jednostki BMU mogą być odczytane na regulatorze RVA47.320.
Komunikacja pomiędzy BMU i RVA47.320 następuje poprzez PPS (punkt do punktu;
wejście A6).

W celu uzyskania pełnej funkcji regulacyjnej muszą być podłączone czujniki temperatury
zasilania i powrotu (B10 + B70).
Praca bez czujnika temperatury powrotu (B70) jest zasadniczo możliwa.

Kocioł i strefy grzewcze muszą być hydraulicznie rozsprzęglone. Realizuje się to
poprzez sprzęgło hydrauliczne (np. przewymiarowany bypass).

W przypadku, gdy brak jest tzw. sprzęgła bezciśnieniowego powinna być zainstalowana
pompa główna (Q1) z regulacją wysokości podnoszenia.

Regulacja następuje poprzez jednostkę BMU na podstawie nastaw regulatora
RVA47.320. Wartość rzeczywista temperatury ciepłej wody może być odczytana na
regulatorze RVA47.320.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia.

Opis komunikacji PPS (punkt do punktu) zawarty jest w instrukcji obsługi każdego
regulatora.

Przykład 1

Kocioł

� Wskazówka

Połączenia hydrauliczne

Pompa główna

Ciepła woda

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.1.7 Kocioł z palnikiem modulowanym, przygotowanie ciepłej wody poprzez zawór
przeł ączający

Y1

Q2

2370S31

B1

Q1

B70

B10B9

Typ regulatora BMU (Boiler Management Unit) RVA47.320 RVA46.531
Adres segmentu 0 0
Adres regulatora 1 3...16

Wskazanie typu instalacji 36 (34 bez c.w.) 11

Modulowany kocioł gazowy z BMU. Jednostka BMU reguluje kocioł na podstawie
nastaw regulatora RVA47.320.
Wartości rzeczywiste z jednostki BMU mogą być odczytane na regulatorze RVA47.320.
Komunikacja pomiędzy BMU i RVA47.320 następuje poprzez PPS (punkt do punktu;
wejście A6).

W celu uzyskania pełnej funkcji regulacyjnej muszą być podłączone czujniki temperatury
zasilania i powrotu (B10 + B70).
Praca bez czujnika temperatury powrotu (B70) jest zasadniczo możliwa.

Kocioł i strefy grzewcze muszą być hydraulicznie rozsprzęglone. Realizuje się to
poprzez sprzęgło hydrauliczne (np. przewymiarowany bypass).

Regulacja następuje poprzez jednostkę BMU na podstawie nastaw regulatora
RVA47.320. Wartość rzeczywista temperatury ciepłej wody może być odczytana na
regulatorze RVA47.320.

Przy takim połączeniu przygotowanie ciepłej wody ma zawsze absolutny priorytet
niezależnie od nastaw na regulatorze.

Pompowa strefa grzewcza jest sterowana przez regulator RVA47.320.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji, funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia.

Opis komunikacji PPS (punkt do punktu) zawarty jest w instrukcji obsługi każdego
regulatora.

Przykład 1

Kocioł

� Wskazówka

Połączenia hydrauliczne

Ciepła woda

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.1.7.1 Legenda do zastosowanych w przykładach skrótów

B1/B10 Czujnik temperatury zasilania
B70 Czujnik temperatury powrotu
B2 Czujnik temperatury kotła
B3 Czujnik temperatury ciepłej wody lub termostat
B31 Czujnik temperatury ciepłej wody
B9 Czujnik temperatury zewnętrznej

A6 Czujnik temperatury pomieszczenia
A7 Czujnik temperatury pomieszczenia (2-iej strefy grzewczej regulatora)

K6 Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe

BMU Boiler Management Unit (automat palnikowy i regulator kotła)

Q1 Pompa kotłowa lub pompa główna
Q2 Pompa strefy grzewczej
Q3 Pompa ładująca ciepłej wody
Q6 Pompa 2-iej strefy grzewczej regulatora

Y1 Zawór mieszający strefy grzewczej
Y3 Zawór przełączający ciepłej wody
Y5 Zawór mieszający 2-iej strefy grzewczej regulatora
K4 1-szy stopień palnika
K5 2-gi stopień palnika

BW Ciepła woda

LGM11.x4 Landis&Staefa-BMU
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2.2 Systemy z wi ększą ilością 1- i 2-stopniowych kotłów

2.2.1 Połączenia kaskadowe

Pod pojęciem połączenie kaskadowe rozumie się układ połączeń wielu kotłów, które
wspólnie dostarczają ciepło do instalacji. Można tu rozróżnić połączenie kaskadowe
równoległe i szeregowe. Połączenie kaskadowe może dotyczyć zarówno kotłów
z palnikami 1- i 2-stopniowymi jak i z modulowanymi, ale nie układu mieszanego.
W rozdziale tym opisane jest tworzenie układów z większą ilością 1- 2-stopniowych
kotłów.

• Można zbudować kaskadę do maksymalnie 4 kotłów .

• Można regulować tylko kaskady równoległe .

B10

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B2

K4/K5

B2

K4/K5

1 432

2370s21

• Lepsze dopasowanie wydajności cieplnej do zapotrzebowania

• Mniejsza emisja poprzez dłuższy czas pracy palnika na stopniu podstawowym

• Pewność minimalnej dostawy ciepła również przy awarii pojedynczego kotła

• Możliwa wymiana kotła bez przerwy pracy źródła

• Spełnienie norm i zaleceń

Wprowadzenie

� Ważne

Przykład

Korzy ści
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2.2.2 Kolejno ść włączeń kotłów

Kolejność włączeń kotłów jest porządkiem, w którym kotły są włączane i wyłączane. W
porządku tym każdemu kotłowi przypisany jest określony priorytet. Priorytet ten jest
przydzielany przez regulator nadrzędny (adres regulatora 1). Poprzez nastawę „Zmiana
kolejności załączeń kotłów w kaskadzie" można wybrać pomiędzy stałą kolejnością
i automatyczną zmianą.

Dodatkowo sterowana jest kolejność włączeń stopni palnika (str.29). Obydwa procesy
sterowane są niezależnie.

2.2.2.1 Stała kolejno ść włączeń kotłów

Zastosowanie to nadaje się do kaskad z kotłami o różnej mocy, na różne paliwo, w
różnym wieku, różnego typu.

Przy stałej kolejności nie zmienia się kolejność włączeń kotłów. Kotły są poprzez to w
nierównomierny sposób obciążone.

Nastawa Wartość Jednostka

Zmiana kolejności włączeń
kotłów

– – – –

Tylko nastawa na regulatorze nadrzędnym ma wpływ na tę funkcję!

Regulatorem nadrzędnym jest regulator o numerze adresowym 1.

Więcej informacji w rozdziale 5.3: Wytyczne adresowania

Poprzez nastawę “ – – “ (nie aktywne) zadaje się stałą kolejność załączeń kotłów.

Priorytet włączeń i wyłączeń pozostaje niezmienny.

Zadając “– –” priorytet załączeń odpowiadający numerom adresowym regulatorów
kolejność pozostaje niezmieniona niezależnie od tego czy w szeregu numerów
adresowych są braki.

Przykład z uporządkowanym zaadresowaniem:

Adres regulatora 1 2 3 4
Priorytet A B C D

Przykład z brakami:

Adres regulatora 1 2 4 5
Priorytet A B C D

Opis

Korzy ści

Opis

Nastawa

� Ważne

Działanie

Priorytet
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Kolejność włączeń i wyłączeń kotłów oparta jest zasadniczo na kolejności numerów
adresowych poszczególnych kotłów.

W przypadku zapotrzebowania ciepła jako pierwszy zostaje włączony kocioł z
priorytetem A (adres 0/1). Jeżeli wytwarzana ilość ciepła nie wystarcza włączają się
kolejne kotły zgodnie z nadanym im priorytetem (adresy 0/2; 0/3; 0/4).

Dokładnie moment włączenia i wyłączenia określany jest po uwzględnieniu całki
włączenia i wyłączenia odpowiedniego kotła (więcej informacji w instrukcji obsługi
regulatorów).

Przykład kaskady z 3 kotłami:

2370Z06P

Priorytet

Adres 2

B

Priorytet

Adres 3

C

Priorytet

Adres 1

A

Kocioł wiodący

Kryterium wł ączenia
i wył ączenia

Przykład
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2.2.2.2 Automatyczna zmiana kolejno ści zał ączeń kotłów

• Równe wykorzystanie wszystkich kotłów

• Równe obciążenie wszystkich kotłów

Przy zmiennej kolejności załączeń kotłów zmiana odbywa się po nastawionym czasie,
tak aby każdy kocioł był możliwie równo obciążony.

Nastawa Wartość Jednostka

Zmiana kolejności załączeń
kotłów

10...990 godziny

Tylko nastawa na regulatorze nadrzędnym ma wpływ na tę funkcję !

Regulator nadrzędny ma adres 1.

Więcej informacji w rozdziale 5.3.Wytyczne adresowania

Poprzez nastawę 10...990 godzin tworzy się zmienną kolejność załączeń.

Po każdym upływie zadanego czasu pracy 1-stopnia palnika kotła wiodącego ustalany
jest nowy priorytet włączeń i wyłączeń.

Zadając liczbę godzin pracy (10...990) ustala się czas pracy 1-stopnia palnika kotła
wiodącego, po którym nastąpi zmiana kolejności.

Kolejności zmieniają się zgodnie z kierunkiem rosnącego numeru adresowego w
BUS-ie. Przez to regulator, który poprzednio miał priorytet B staje się nowym A tzn.
steruje nowym kotłem wiodącym.

Priorytety nadawane są regulatorom za pośrednictwem LPB-BUS-a poprzez regulator
nadrzędny (adres 0/1).

Jeżeli nie nastąpiła jeszcze żadna zmiana kolejności (np. krótko po uruchomieniu), to
obowiązująca kolejność włączeń odpowiada numerom adresowym regulatorów.

Kolejność włączeń i wyłączeń opiera się zasadniczo na kolejności numerów adresowych
przyporządkowanych regulatorom.

Przy zapotrzebowaniu ciepła jako pierwszy zostaje włączony kocioł z priorytetem A.
Jeżeli wytwarzane ciepło jest niewystarczające, to włączają się kolejne kotły stosownie
do ich priorytetów. W odwrotnym kierunku następuje wyłączanie.

Dokładnie moment włączenia i wyłączenia określany jest po uwzględnieniu całki
włączenia i wyłączenia. (więcej informacji w instrukcji obsługi regulatorów).

Korzy ści

Opis

Nastawa

� Ważne

Działanie

Priorytet

Kryteria wł ączenia
i wył ączenia
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1 zmiana: 2 zmiana: 3 zmiana:

2370Z04

Priorytet 50

Adres 2

B

Licznik
czasu

Priorytet 20

Adres 3

C

Priorytet 100

Adres

Kocioł wiodący

1
A

Priorytet 150

Adres 2

Priorytet 70

Adres 3

Priorytet 120

Adres

Kocioł wiodący

1

A Priorytet

Adres 2

Priorytet

Adres 3

Priorytet 170

Adres 1

C

A

Kocioł wiodący

C

B

B

170

170

Licznik
czasu

Licznik
czasu

Licznik
czasu

Licznik
czasu

Licznik
czasu

Licznik
czasu

Licznik
czasu

Licznik
czasu

Opis
1 Na początku numery adresowe regulatorów nadają regulatorom priorytet.

Adres 1 oznacza priorytet A itd.
Następuje praca aż przez 1-szy stopień kotła z priorytetem A (adres 1) osiągnie
nastawioną liczbę godzin pracy (w przykładzie: 100 h).

Aktualna ilość godzin pracy całego kotła jest przy tym bez znaczenia.

1 zmiana:
Wszystkie priorytety zostają przesunięte o 1 stopień w kierunku wzrastającego
numeru adresowego.
Przez to regulator z priorytetem A (adres 1) staje się regulatorem z priorytetem C,
a regulator z priorytetem B (adres 2) nowym regulatorem z priorytetem A.

2 Następuje praca aż przez 1-szy stopień kotła z priorytetem A (adres 2) osiągnie
nastawioną liczbę godzin pracy (w przykładzie: 100 h).

2 zmiana:
Wszystkie priorytety zostają przesunięte o 1 stopień w kierunku wzrastającego
numeru adresowego.
Przez to regulator z priorytetem A (adres 2) staje się regulatorem z priorytetem C,
a regulator z priorytetem B (adres 3) nowym regulatorem z priorytetem A.

3 Następuje praca aż przez 1-szy stopień kotła z priorytetem A (adres 3) osiągnie
nastawioną liczbę godzin pracy (w przykładzie: 100 h).

3 zmiana:
Wszystkie priorytety zostają przesunięte o 1 stopień w kierunku wzrastającego
numeru adresowego.
Przez to regulator z priorytetem A (adres 3) staje się regulatorem z priorytetem C,
a regulator z priorytetem B (adres 1) nowym regulatorem z priorytetem A.

4 W ten sposób osiąga się sytuację wyjściową i przebieg zmian zaczyna się od nowa.

Dzięki równemu rozkładowi obciążeń w przykładzie wszystkie kotły uzyskują równą
liczbę godzin pracy na koniec cyklu zmiany kolejności włączeń. W praktyce rozkład
obciążeń nie jest równy, a liczba godzin pracy poszczególnych kotłów różni się.

Przykład z równym
rozkładem obciążeń

100 / 50 / 20 [h]

� Wskazówka
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2.2.3 Kolejno ść włączeń stopni palnika

• Redukcja liczby startów palnika

• Niższa emisja

• Oszczędzanie kotła

• Optymalizacja zużycia energii

Procedura ustalania kolejność włączeń i wyłączeń stopni palnika jest zadana na stałe
i nie można jej zmienić.

W celu pokrycia aktualnego zapotrzebowania ciepła (Pw) potrzebne stopnie palnika
i kotła są włączane i wyłączane.

S2

K-lV
S1

S2

K-lII
S1

K-lI

K-l

S1

S2

S2

S1

Pk

Pw

2
37

0D
01

= praca ciągła

= praca przerywana

= wyłączenie

Pk Wydajność kotłów (Pokrycie zapotrzebowania)
Pw Obciążenie (Zapotrzebowanie energii)

Dla włączenia / wyłączenia 2-stopnia kotła uwzględniane są następujące nastawy
regulatora pracującego na danym kotle:

• Całka włączenia 2-stopnia palnika,

• Całka wyłączenia 2-stopnia palnika.

Regulator nadrzędny koordynuje kolejność włączeń stopni dla wszystkich kotłów
kaskady. Może się zdarzyć, że 2-stopień jest na jednym z kotłów zablokowany mimo, że
zostałby wystartowany przez całkę włączenia.

Przy opisanej kolejności włączeń zawsze, kiedy to możliwe, krótsze włączenia oraz
wyłączenia dotyczą 2-stopnia palnika. Przez to ograniczenie włączeń 1-stopnia
zmniejsza się emisję.

Więcej informacji na temat kryteriów włączenia i wyłączenia kotłów w rozdziale 2.2.2.

Korzy ści

Nastawy

Procedura

Kryteria wł ączenia
i wył ączenia

� Wskazówka
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Kaskada z 2 kotłami:

Stopień 2

Stopień 2

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2

Stopień 2

Stopień 1

Stopień 1

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 1 Stopień 1

Stopień 1

23
70

Z0
5

Stopień 2

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5

B

A

Praca ciągła
Praca przerywana
Wyłączenie

Faza Oznaczenie Praca

Kotła Stopnia

1 • 1-stopień kotła A włączany i wyłączany A 1

• Pozostałe stopnie są zablokowane B WYŁ

2 • Nie wystarcza stałe włączenie 1-stopnia kotła A,
stosownie do potrzeb włącza się i wyłącza 2-stopień
kotła A.

A 1+2

• Obydwa stopnie kotła B są zablokowane. B WYŁ

3 • Nie wystarcza moc obydwóch stopni kotła A, włączają się
1-stopnie obydwóch kotłów, przy czym 1-stopień kotła A
pracuje stale, a 1-stopień kotła B jest włączany
i wyłączany stosownie do potrzeb.

A 1

• 2-stopnie obydwóch kotłów są zablokowane. B 1

4 • Nie wystarcza moc 1-stopni kotłów A i B pracujących na
stałe, dodatkowo włącza się i wyłącza 2-stopień kotła A.

A 1+2

• 2-stopień kotła B jest zablokowany. B 1

5 • Nie wystarcza moc obydwóch stopni kotła A i 1-stopnia
kotła B włączonych na stałe, dodatkowo włącza się
i wyłącza 2-stopień kotła B.

A 1+2

• Wszystkie stopnie są odblokowane. B 1+2

Przykład
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2.2.4 Przykłady systemów z kaskad ą kotłów

Liczba regulatorów przyłączonych do magistrali LPB zależy od sposobu zasilania:

• przy zasilaniu z regulatora (bez dodatkowego zasilacza) można połączyć do 16
regulatorów

• przy zastosowaniu dodatkowego zasilacza można połączyć do 40* regulatorów.

*Dokładna liczba zależy od zastosowanych regulatorów i jednostek obciążeniowych E.
Więcej informacji w rozdziale 5. Projektowanie BUS-a.

Poniższe przykłady zastosowań dają przegląd najważniejszych kombinacji regulatorów.
Dalsze możliwe układy mogą być tworzone stosownie do potrzeb.

� Wskazówka
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2.2.4.1 Kilka kotłów, kilka stref grzewczych, strefy grzewcze 2-go poziomu (bez ciepłej wody użytkowej)

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B2

K4/K5

B2

K4/K5

B2

K4/K5

Y1

B1

Y1

B1

B10

1 2 3 4

2370S22

B1

Y1

Typ regulatora RVA43.223 RVA43.223 RVA43.223 RVA43.223
Adres segmentu 0 0 0 0
Adres regulatora 1 2 3 4

Wskazanie typu instalacji 9 9 9 9

Typ regulatora RVA46.531 RVA46.531 RVA66.540 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 1 1
Adres regulatora 5 6 1 2...16

Wskazanie typu instalacji 11 12 40 11

Maksymalnie 4 kotły olejowe lub gazowe z 1-lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5).
Załączanie kotłów i stopni palników opisane jest w rozdziałach 2.2.2. i 2.2.3.

Czujnik temperatury kaskady zasilania (B10) musi być podłączony do regulatora
nadrzędnego (z adresem 1).

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Regulator strefy grzewczej uwzględnia każdorazowo wartość temperatury zewnętrznej z
czujnika regulatora o najbliższym numerze adresowym. Więcej informacji w rozdziale 5.

Przykład

Kotły

� Ważne!

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.2.4.2 Kilka kotłów, kilka stref grzewczych, przygotowanie ciepłej wody przez pomp ę ładuj ącą

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B2

K4/K5

Y1

B1

Y1

B1

Y1

B1

B10

1 2 3 4

2370S25

B3

-

Typ regulatora RVA43.223 RVA43.223 RVA43.223
Adres segmentu 0 0 0
Adres regulatora 1 2...3 4

Wskazanie typu instalacji 9 9 8

Typ regulatora RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 0 0
Adres regulatora 5 6 7 8...16

Wskazanie typu instalacji 11 12 11 11

Maksymalnie 4 kotły olejowe lub gazowe z 1-lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5).
Załączanie kotłów i stopni palników opisane jest w rozdziałach 2.2.2. i 2.2.3.

Czujnik temperatury kaskady zasilania (B10) musi być podłączony do regulatora
nadrzędnego (z adresem 1).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury lub termostat ciepłej wody (B3).

Czujnik / termostat ciepłej wody (B3) oraz pompa ładująca (Q3) muszą być podłączone
do jednego regulatora (w przykładzie do regulatora o adresie 0/4).
Wszystkie kotły pracują wspólnie na rzecz ciepłej wody. W zależności od ustawienia
priorytetu następuje ograniczenie poboru ciepła poprzez strefy.

Przykład

Kotły

� Ważne!

Ciepła woda

� Ważne!
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Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania)

Regulator strefy grzewczej uwzględnia każdorazowo wartość temperatury zewnętrznej z
czujnika regulatora o najbliższym numerze adresowym. Więcej informacji w rozdziale 5.

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.2.4.3 Kilka kotłów, kilka stref grzewczych, rozdzielne przygotowanie ciepłej wody

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B2

K4/K5

Y1

B1

Y1

B1

Y1

B1

B10

12 3 4

2370S23

B3

-

Y3

Typ regulatora RVA43.223 RVA43.223 RVA43.223
Adres segmentu 0 0 0
Adres regulatora 2 1 3...4

Wskazanie typu instalacji 10 9 9

Typ regulatora RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 0 0
Adres regulatora 5 6 7 8...16

Wskazanie typu instalacji 11 12 11 11

Maksymalnie 4 kotły olejowe lub gazowe z 1-lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5).
Załączanie kotłów i stopni palników opisane jest w rozdziałach 2.2.2. i 2.2.3.

Czujnik temperatury kaskady zasilania (B10) musi być podłączony do regulatora
nadrzędnego (z adresem 1).

Regulacja do wyboru poprzez czujnik temperatury lub termostat ciepłej wody (B3).

Czujnik / termostat ciepłej wody (B3) oraz zawór przełączający (Y3) muszą być
podłączone do jednego regulatora (w przykładzie regulator o adresie 0/2). Regulator ten
nie mo że być zaadresowany jako nadrzędny (adres 0/1)!
Na regulatorze należy ustawić odpowiednie parametry (rozdzielne przygotowanie ciepłej
wody).
Tylko ten jeden kocioł ładuje zasobnik ciepłej wody. Pozostałe kotły pracują dostarczają
ciepło strefom grzewczym.

Przykład

Kotły

� Ważne!

Ciepła woda

� Ważne!
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Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania)

Regulator strefy grzewczej uwzględnia każdorazowo wartość temperatury zewnętrznej z
czujnika regulatora o najbliższym numerze adresowym. Więcej informacji w rozdziale 5.

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.2.4.4 Kilka kotłów, kilka stref grzewczych, lokalne przygotowanie ciepłej wody

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B9

B2

K4/K5

B2

K4/K5

Y1

B1

Y1

B1

B10

1 2 4

2370S24

B3

B2

K4/K5

3

B31

Typ regulatora RVA43.223 RVA43.223 RVA43.223 RVA43.223
Adres segmentu 0 0 0 0
Adres regulatora 1 2 3 4

Wskazanie typu instalacji 9 9 9 9

Typ regulatora RVA46.531 RVA46.531 RVA66.540
Adres segmentu 0 0 0
Adres regulatora 5-14 15 16

Wskazanie typu instalacji 11 12 37 (11 bez ciepłej wody)

Maksymalnie 4 kotły olejowe lub gazowe z 1-lub 2-stopniowym palnikiem (K4/K5).
Załączanie stopni kotłów i stopni palników opisane jest w rozdziałach 2.2.2. i 2.2.3.

Czujnik temperatury kaskady zasilania (B10) musi być podłączony do regulatora
nadrzędnego (z adresem 1).

Regulacja do wyboru poprzez czujniki temperatury (B3+B31 lub B3) lub tylko termostat
ciepłej wody (B3).

Czujnik/ termostat ciepłej wody (B3 + B31) oraz pompa ładująca (Q3) muszą być
podłączone do jednego regulatora (w przykładzie do regulatora o adresie 0/16).

W zależności od ustawienia priorytetu następuje ograniczenie poboru ciepła poprzez
strefy w segmencie lub całym systemie.

Przykład

Kotły

� Ważne!

Ciepła woda

� Ważne!
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Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania)

Regulator strefy grzewczej uwzględnia każdorazowo wartość temperatury zewnętrznej z
czujnika regulatora o najbliższym numerze adresowym. Więcej informacji w rozdziale 5.

2.2.4.5 Legenda do zastosowanych w przykładach skrótów

B1 Czujnik temperatury zasilania
B2 Czujnik temperatury kotła
B3 Czujnik temperatury ciepłej wody / termostat
B31 2-gi czujnik temperatury ciepłej wody
B9 Czujnik temperatury zewnętrznej
B10 Wspólny czujnik temperatury zasilania kaskady (zawsze podłączony do regulatora o adresie 1)

A6 Czujnik temperatury w pomieszczeniu
A7 Czujnik temperatury pomieszczenia (2-iej strefy grzewczej regulatora)

Q1 Pompa kotłowa
Q2 Pompa strefy grzewczej
Q3 Pompa ładująca ciepłą wodę

Y1 Zawór mieszający
Y3 Zawór przełączający ciepłej wody

K4 1-szy stopień palnika
K5 2-gi stopień palnika

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.3 Systemy z kaskad ą kotłów z palnikami modulowanymi

2.3.1 Połączenia kaskadowe

Pod pojęciem połączenie kaskadowe rozumie się układ połączeń wielu kotłów, które
wspólnie dostarczają ciepło do instalacji. Można tu rozróżnić połączenie kaskadowe
równoległe i szeregowe. Połączenie kaskadowe może dotyczyć zarówno kotłów z
palnikami 1- i 2-stopniowymi jak i z modulowanymi, ale nie układu mieszanego. W
rozdziale tym opisane jest tworzenie układów z większą ilością kotłów modulowanych.

• Można zbudować kaskadę do maksymalnie 4 kotłów .

• Można regulować tylko kaskady równoległe .

• Jednym regulatorem można koordynować pracę 4 kotłów.

41 2 3

B10

B70

• Lepsze dopasowanie wydajności cieplnej do zapotrzebowania

• Mniejsza emisja poprzez dłuższy czas pracy palnika na stopniu podstawowym

• Pewność minimalnej dostawy ciepła również przy awarii pojedynczego kotła

• Możliwa wymiana kotła bez przerwy pracy źródła

• Spełnienie norm i zaleceń

Wprowadzenie

� Ważne

Przykład

Korzy ści
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2.3.2 Przykłady kaskad z kotłami z palnikami modulowanymi

Liczba przyłączonych do magistrali LPB regulatorów zależy od sposobu zasilania
komunikacji:

• przy zasilaniu z regulatora (bez dodatkowego zasilacza) można połączyć do 16
regulatorów

• przy zastosowaniu dodatkowego zasilacza można połączyć do 40* regulatorów.

*Dokładna liczba zależy od zastosowanych regulatorów i jednostek obciążeniowych E.
Więcej informacji w rozdziale 5. Projektowanie BUS-a.

2.3.2.1 Kilka kotłów, kilka stref grzewczych, lokalne przygotowanie ciepłej wody

Y1

B1

Y1

B1

2370S26

B3

B31

41 2

B10

B70

Typ regulatora BMU 1 BMU 2 BMU 3...4 RVA47.320
Adres segmentu 0
Adres regulatora 1

Wskazanie typu instalacji 27

Typ regulatora RVA46.531 RVA46.531 RVA66.540
Adres segmentu 0 0 0
Adres regulatora 2 3 4...16

Wskazanie typu instalacji 11 12 37 (11 bez c.w.)

� Wskazówka

Przykład
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Maksymalnie 4 kotły z modulowanymi palnikami i BMU (Boiler Management Unit).
Włączanie i wyłączanie poszczególnych kotłów następuje w oparciu o nastawy
regulatora RVA47.320.
Więcej informacji w instrukcji obsługi regulatora RVA47.320.

W przypadku kaskady kotłów zaleca się montaż czujnika temperatury powrotu (B70).
Podnosi on funkcjonalność regulatora.

Kotły i strefy grzewcze muszą być hydraulicznie rozsprzęglone. Zrealizować to można
poprzez montaż sprzęgła hydraulicznego (np. przewymiarowany bypass).

Lokalna regulacja do wyboru poprzez czujniki temperatury (B3+B31 lub B3) lub tylko
termostat ciepłej wody (B3).

Czujnik temperatury / termostat ciepłej wody (B3+B31) i pompa ładująca ciepłej wody
(Q3) muszą być podłączone do jednego regulatora (w przykładzie regulator 4 w
segmencie 0).
W zależności od ustawienia priorytetu następuje ograniczenie poboru ciepła poprzez
strefy w segmencie lub całym systemie.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania)

Regulator strefy grzewczej uwzględnia każdorazowo wartość temperatury zewnętrznej z
czujnika regulatora o najbliższym numerze adresowym. Więcej informacji w rozdziale 5.

Kocioł

� Wskazówka

Połączenia hydrauliczne

Ciepła woda

� Ważne!

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.3.2.2 Kilka kotłów, kilka stref grzewczych, rozdzielne przygotowanie ciepłej wody

Y1

B1

Y1

B1

Y1

B1

2370S27

42

B10

B70

Typ regulatora (via BMU 1) BMU 1 BMU 2...4 RVA47.320
Adres segmentu 0
Adres regulatora 1

Wskazanie typu instalacji 29

Typ regulatora RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 0 0
Adres regulatora 2 3 4 5...16

Wskazanie typu instalacji 11 12 11 11

Maksymalnie 4 kotły z modulowanymi palnikami i BMU (Boiler Management Unit).
Włączanie i wyłączanie poszczególnych kotłów następuje w oparciu o nastawy
regulatora RVA47.320.
Więcej informacji w instrukcji obsługi regulatora RVA47.320.

W przypadku kaskady kotłów zaleca się montaż czujnika temperatury powrotu (B70).
Podnosi on funkcjonalność regulatora.

Kotły i strefy grzewcze muszą być hydraulicznie rozsprzęglone. Zrealizować to można
poprzez montaż sprzęgła hydraulicznego (np. przewymiarowany bypass).

Przykład

Kocioł

� Wskazówka

Połączenia hydrauliczne
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Przygotowanie ciepłej wody poprzez zawór przełączający następuje poprzez jednostkę
BMU na podstawie nastaw regulatora RVA47.320.

Czujnik / termostat ciepłej wody (B3) oraz zawór przełączający (Y3) muszą być
podłączone do tej samej jednostki BMU.

Tylko ten jeden kocioł ładuje zasobnik ciepłej wody. Pozostałe kotły pracują dostarczają
ciepło strefom grzewczym.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania).

Regulator strefy grzewczej uwzględnia każdorazowo wartość temperatury zewnętrznej z
czujnika regulatora o najbliższym numerze adresowym. Więcej informacji w rozdziale 5.

Ciepła woda

� Ważne!

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.3.2.3 Kilka kotłów, kilka stref grzewczych, przygotowanie ciepłej wody, pompa główna

Y1

B1

Y1

B1

2370S28

1

B10

B70

4
B3

Y1

B1

Y1

B1

Typ regulatora BMU 1 BMU 2...4 RVA47.320
Adres segmentu 0
Adres regulatora 1

Wskazanie typu instalacji 31

Typ regulatora RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531 RVA46.531
Adres segmentu 0 0 0 0
Adres regulatora 2 3 4 5...16

Wskazanie typu instalacji 11 11 11 11

Maksymalnie 4 kotły z modulowanymi palnikami i BMU (Boiler Management Unit).
Włączanie i wyłączanie poszczególnych kotłów następuje w oparciu o nastawy
regulatora RVA47.320.
Więcej informacji w instrukcji obsługi regulatora RVA47.320.

W przypadku kaskady kotłów zaleca się montaż czujnika temperatury powrotu (B70).
Podnosi on funkcjonalność regulatora.

Kotły i strefy grzewcze muszą być hydraulicznie rozsprzęglone. Zrealizować to można
poprzez montaż sprzęgła hydraulicznego (np. przewymiarowany bypass).

Kotły

� Wskazówka

Połączenia hydrauliczne
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W przypadku, gdy nie jest zastosowany tzw. rozdzielacz bezciśnieniowy powinna być
stosowana pompa główna (Q1) z regulacją wysokości podnoszenia

Ładowanie zasobnika ciepłej wody następuje bezpośrednio poprzez regulator
RVA47.320.

Czujnik temperatury / termostat ciepłej wody (B3) i pompa ładująca muszą być
podłączone bezpośrednio do regulatora RVA47.320.

Wszystkie kotły kaskady pracują na rzecz przygotowania ciepłej wody.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania)

Regulator strefy grzewczej uwzględnia każdorazowo wartość temperatury zewnętrznej z
czujnika regulatora o najbliższym numerze adresowym. Więcej informacji w rozdziale 5.

Pompa główna

Ciepła woda

� Ważne!

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.3.2.4 Kilka kotłów, kilka stref grzewczych, przygotowanie ciepłej wody, strefy grzewcze 2-go poziomu

Y1

B1

B1

2370S29

B3

B31

1

B10

B70

2

Y1

B1

B3

Y1

Typ regulatora BMU 1 BMU 2...4 RVA47.320
Adres segmentu 0
Adres regulatora 1

Wskazanie typu instalacji 35

Typ regulatora RVA46.531 RVA66.540 RVA46.531
Adres segmentu 0 1 1
Adres regulatora 2 1 2

Wskazanie typu instalacji 11 39 (40 bez c.w.) 11

Maksymalnie 4 kotły z modulowanymi palnikami i BMU (Boiler Management Unit).
Włączanie i wyłączanie poszczególnych kotłów następuje w oparciu o nastawy
regulatora RVA47.320.
Więcej informacji w instrukcji obsługi regulatora RVA47.320.

W przypadku kaskady kotłów zaleca się montaż czujnika temperatury powrotu (B70).
Podnosi on funkcjonalność regulatora.

Kotły i strefy grzewcze muszą być hydraulicznie rozsprzęglone. Zrealizować to można
poprzez montaż sprzęgła hydraulicznego (np. przewymiarowany bypass).

Przykład

Kotły

� Wskazówka

Połączenia hydrauliczne
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Centralne przygotowanie ciepłej wody następuje poprzez czujnik temperatury /
termostat (B3) według nastaw regulatora RVA47.320.

Za lokalne przygotowanie ciepłej wody odpowiada regulator RVA66.540 z czujnikami
temperatury (B3+B31) lub termostatem (B3).

Regulator RVA66.540 może przejąć regulację wiodącą w stosunku do stref grzewczych
2-go poziomu. W tym celu regulator ten musi posiadać najniższy numer adresowy w
danym segmencie. Sygnał o zapotrzebowaniu ciepła ze strefy grzewczej 2-go poziomu
zostaje najpierw przeniesiony do regulatora wiodącego (RVA66.540). Jeżeli regulator
ten nie może poprzez otwarcie mieszacza zwiększyć ilości dostarczanego ciepła,
przekazuje sygnał o zapotrzebowaniu ciepła do regulatorów kotłowych.

Strefy grzewcze mogą być wykonane jako pompowe lub z zaworami mieszającymi.

Pompowe strefy grzewcze osiągają wysoką dokładność regulacji kiedy zastosowany
jest czujnik temperatury w pomieszczeniu (A6) lub zawory termostatyczne na
grzejnikach z pompą wyposażoną w regulację wysokości podnoszenia.
Przy pompowej strefie grzewczej bez regulacji funkcja „Ochrona przed przegrzaniem
pompowej strefy grzewczej" uniemożliwia przegrzanie pomieszczenia (od wersji 1.5
oprogramowania)

Regulator strefy grzewczej uwzględnia każdorazowo wartość temperatury zewnętrznej z
czujnika regulatora o najbliższym numerze adresowym. Więcej informacji w rozdziale 5.

Ciepła woda

Regulacja wiodąca

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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2.3.2.5 Legenda do zastosowanych w przykładach skrótów

B1 Czujnik temperatury zasilania
B3 Czujnik temperatury / termostat ciepłej wody
B31 2-gi czujnik temperatury ciepłej wody
B9 Czujnik temperatury zewnętrznej
B10 Czujnik temperatury zasilania kaskady
B70 Czujnik temperatury powrotu kaskady

A6 Czujnik temperatury pomieszczenia
A7 Czujnik temperatury pomieszczenia (2-iej strefy grzewczej regulatora)

Q2 Pompa strefy grzewczej
Q3 Pompa ładująca ciepłej wody

Y1 Zawór mieszający strefy grzewczej
Y3 Zawór przełączający ciepłej wody
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3 Systemy z kotłami na drewno, kolektorami
słonecznymi, pompami ciepła

Podłączenie alternatywnych źródeł energii w celu pełnego lub częściowego pokrycia
zapotrzebowania ciepła.

Regulator źródła alternatywnego umożliwia wykorzystanie energii odnawialnej. W
połączeniu z zasobnikiem ciepła umożliwia to uzyskanie pokaźnych oszczędności takich
nośników energii jak olej, gaz, węgiel.
Poprzez kombinację z innymi regulatorami komunikowalnymi poprzez LPB można
tworzyć interesujące instalacje z bi- i multiwalentnymi źródłami ciepła.

Rozdział ten jest w przygotowaniu i zostanie opublikowany przy następnym wydaniu
niniejszego opracowania.
Z wszystkimi pytaniami prosimy zwracać się do miejscowych oddziałów Landis&Staefa .

Korzy ści

Opis

� Wskazówka



CE1P2370P / 11.1998 Projektowanie systemów komunikacji LPB Siemens Building Technologies
3-46 Systemy z kotłami na drewno, kolektorami słonecznymi, pompami ciepła Landis & Staefa Division



Siemens Building Technologies Projektowanie systemów komunikacji LPB CE1P2370P / 11.1998
Landis & Staefa Division Tworzenie systemów z regulatorami SIGMAGYR® 4-47

4 Tworzenie systemów z regulatorami SIGMAGYR ®

• Regulatory SIGMAGYR® można połączyć z regulatorami RVA ALBATROS™
poprzez magistralę LPB.

• Rozszerzenie możliwości LPB.

• Wykorzystanie wspólnych możliwości i informacji.

SIGMAGYR® obejmuje różne regulatory kotłów, stref grzewczych, które można łączyć z
regulatorami RVA ALBATROS.

Regulatory serii RVL400 i RVP 300 (SIGMAGYR®) można podłączyć tak jak normalne
regulatory RVA ALBATROS™ do komunikacji LPB tzn. poprzez zaciski (MB/DB),
zadając adres segmentu i regulatora.

Dokumentacje do regulatorów SIGMAGYR® można znaleźć pod następującymi
numerami:

RVL470 Regulator kotła CE1P2522

CE1N2522

RVL471 Regulator kotła CE1P2524

CE1N2524

RVL472 Regulator kotła CE1P2526

CE1N2526

RVP300 Regulator strefy *

RVP310 Regulator strefy *

RVP320 Regulator strefy *

* jeszcze niedostępne

W dokumentacjach tych znajdują się także dodatkowe informacje na temat podłączenia
regulatorów do LPB.

Więcej informacji na temat podłączenia regulatorów SIGMAGYR® w dokumentacji
CE1N2030 - „LPB podstawy systemu"

Z wszelkimi pytaniami prosimy zwrócić się do miejscowego oddziału Landis&Staefa.

Korzy ści

Opis

Podłączenie

Dokumentacja

Dalsze informacje

� Wskazówka
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5 Projektowanie BUS-a

5.1 Komunikacja w LPB

LPB (Local Process Bus) stosowany jest dla regulatorów z rodziny ALBATROS™
i SIGMAGYR®.. Niniejszy rozdział dotyczy obydwóch grup regulatorów.

LPB bazuje na standardzie BatiBUS wraz z rozszerzeniami firmowymi.

W LPB (Local Process Bus) zastosowana jest tzw. metoda CSMA/CA (Carrier Sense
Multiple Access / Collision Avoidance). Przy tym każda jednostka systemu jest
równouprawniona w przekazie danych i nie istnieje żadna jednostka nadrzędna - Master
(w przeciwieństwie do układu Master / Slave). Dane są bezpośrednio wymieniane
pomiędzy jednostkami systemu (Komunikacja „Peer to Peer“).

W przypadku, gdy większa ilość jednostek „chce” jednocześnie przekazać dane,
specjalny mechanizm uniemożliwia „kolizję danych” w BUS-ie. Telegram pierwszego
nadawcy jest przy tym poprawnie przekazywany. Następny nadawca przerywa własny
przekaz i po pewnym czasie ponawia próbę przekazu.

Metoda CSMA/CA umożliwia krótki czas reakcji, o ile przepustowość komunikacyjna
BUS-a jest wykorzystywana w dopuszczalnych granicach. Obciążenie BUS-a zależy od
liczby przyłączonych regulatorów.

Przy zastosowaniu centralnego zasilania BUS-a Local Process Bus (LPB) i Bati-Bus są
kompatybilne.

Zakres zastosowa ń

Opis

Sposób pracy

Czas reakcji

Kompatybilno ść



CE1P2370P / 11.1998 Projektowanie systemów komunikacji LPB Siemens Building Technologies
5-50 Projektowanie BUS-a Landis & Staefa Division

5.2 Czynno ści poprzedzaj ące projekt

Czynność Cel

1 Określenie warunków • Zarys schematu hydraulicznego

2 Opracowanie propozycji rozwiązań • Dokładny plan instalacji z lokalizacją
budynków oraz rozmieszczeniem
pomieszczeń.

3 Zaplanowanie możliwej rozbudowy
oraz rozszerzeń

• Instalacja możliwa do rozbudowy

4 Określenie możliwego miejsca
zabudowy oraz zastosowania
regulatorów

• Uwzględnienie w projekcie

• Lista zastosowań

5 Ustalenie typu i liczby regulatorów • Zestawienie typu regulatorów

• Liczba regulatorów

6 Określenie prowadzenia kabli • Uwzględnienie w projekcie

7 Zwymiarowanie kabli • Uwzględnienie w projekcie

8 Ustalenie wymiarów BUS-a • Przekrój przewodów

• Rozmiar BUS-a

9 Wybór sposobu zasilania BUS-a • Sposób zasilania

• Lokalizacja zasilania

10 Uwzględnienie ograniczeń • Dopasowanie wymiarów BUS-a lub jego
zasilania

11 Narysowanie blokowego planu
instalacji oraz okablowania

• Dokumentacja uruchomieniowa

Przy projektowanie systemu istnieją wartości ograniczające jego rozmiary. Są nimi
zasadniczo:

• Rodzaj kabla,

• Liczba regulatorów,

• Całkowita długość kabli,

• Sposób zasilania BUS-a.

Dokładne informacje w tym podrozdziałach 5.7 Zasilanie BUS-a, 5.8 Wymiarowanie
BUS-a.

� Praca bez zakłóceń może być zagwarantowana tylko przy przestrzeganiu
dozwolonych obszarów zastosowań!

Przebieg

Schemat hydrauliczny

Regulatory

Komunikacja

Wskazówka
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5.3 Wytyczne adresowania

Każdy adres w LPB w jednym systemie może być tylko jeden raz przydzielony!

5.3.1 Tworzenie adresów

Q2

Segment
Urządzenie

0
1

Segment
Urządzenie

0
2

W celu umożliwienia współpracy w jednej instalacji oraz wymiany informacji przez BUS
wszystkie regulatory muszą być zaadresowane. Adres służy do komunikacji
i definiowania regulatora w systemie.

Adres składa się z adresu segmentu i adresu regulatora w segmencie. Jest to podobne
do adresu pocztowego składającego się z numeru ulicy i numeru domu.

Adresowanie regulatorów następuje zasadniczo w kierunku przepływu ciepła, po
uwzględnieniu umiejscowienia czujnika temperatury zewnętrznej (więcej informacji w
rozdziale 5.3.2, 5.4).

Adres segmentu służy do podzielenia systemu. Typowym kryterium podziału są:

- miejsce (np. jeden segment na budynek),

- temperatura zasilania stref grzewczych (np. wszystkie ogrzewania podłogowe w
jednym segmencie),

- jednoczesność (strefy potrzebujące ciepło w jednym czasie).

W systemie można utworzyć maksymalnie 15 segmentów (włącznie z segmentem 0).
Regulatory w jednym segmencie muszą leżeć w obszarze zasilanym z tego samego
miejsca
Niektóre adresy są zarezerwowane dla pewnych zastosowań. Należy to uwzględnić
przy adresowaniu i projektowaniu.

Adres
segmentu Funkcja

0 Centralny segment (np. kaskada kotłów)

• Segment przeznaczony dla centralnego źródła ciepła z
kaskadowym włączaniem kotłów dostarczającym energię do
wszystkich segmentów.

• Można go także stosować do funkcji jak dla segmentów 1 do 14.

1-14 Dalsze segmenty

• Adresy te służą do podziału instalacji na segmenty np.:
grupy z identyczną temperaturą zasilania

• Każdy segment może przy tym regulować źródło ciepła,
uwzględniając jednak tylko zapotrzebowanie ciepła z własnego
segmentu. W tym przypadku nie jest możliwa obsługa
centralnego źródła ciepła dla całej instalacji.

� Ważne

Opis

Przykład:

Adres segmentu
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Strefy grzewcze z segmentów 1-14 kierują sygnały zapotrzebowania ciepła
automatycznie do segmentu 0.

Jeżeli LPB jest używany do nadzoru wielu pracujących niezależnie instalacji grzewczych
adresu segmentu centralnego 0 nie można stosować do adresowania kotłów.

Adres regulatora służy do oznaczenia regulatora w segmencie.

Niektóre adresy są zarezerwowane dla pewnych zastosowań. Dlatego należy to
uwzględnić w fazie projektowania i nadawania adresów.

Adres
segmentu Funkcja

0 Brak komunikacji - regulacja autonomiczna

1 Regulator nadrz ędny - Master

• Numer zarezerwowany dla regulatora nadrzędnego w segmencie.

• W segmencie musi być jeden regulator nadrzędny (z adresem 1).

2-16 Dalsze adresy regulatorów

• Adresy te służą do podziału segmentu na pojedyncze regulatory

• Nadawanie adresów musi przebiegać w kierunku przepływu
ciepła tzn. najpierw źródło potem strefy grzewcze

W segmencie z odbiorami ciepła (strefami grzewczymi) regulator - master staje się
regulatorem nadrzędnym odbiorów,
w segmencie z kotłami regulator - master staje się regulatorem nadrzędnym kotłów

Nadawanie adresów nie musi przebiegać po kolei. Można np. dla planowanej
rozbudowy instalacji, pozostawić wolne adresy. Adres regulatora nadrzędnego w
segmencie (master - adres 1) nie może być pominięty

Przykład:

Adres

regulatora:
1 2 res. res. 5 6

�

Regulator nadrzędny segmentu (master)

� Uwaga:

Adres regulatora

� Wskazówka
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5.3.2 Wspólne czujniki temperatury

Wartość temperatury zewnętrznej zostaje pobrana z najbliższego regulatora o niższym
numerze adresowym, do którego jest podłączony odpowiedni czujnik. Istnieć może
jeden wspólny czujnik dla wszystkich regulatorów lub poszczególne grupy regulatorów
mogą posiadać własny czujnik. Należy ponadto przy adresowaniu przestrzegać
położenia czujnika temperatury zewnętrznej. Więcej informacji w rozdziale 5.4.

Jeżeli nie ma regulatora o niższym numerze adresowym, do którego jest podłączony
czujnik temperatury zewnętrznej (np. regulator z adresem 0/1) wartość temperatury
zewnętrznej pobierana jest z regulatora o najwyższym numerze adresowym (np.14/16).

Przy uruchomieniu regulatora bez czujnika temperatury zewnętrznej pojawia się na
wyświetlaczu kod błędu 10 (błąd czujnika temperatury) aż do przekazania przez LPB
wartości temperatury zewnętrznej.

Wspólny czujnik temperatury zasilania jest stosowany przy połączeniu kaskadowym
kotłów. Musi być podłączony do regulatora nadrzędnego (mastera) o adresie 0.

Niektóre regulatory systemowe z LPB mogą zmierzone wartości (np. temperaturę
zasilania) przekazywać poprzez LPB do innych regulatorów. Wartości te mogą być
użyte przez wszystkie regulatory w danym segmencie. Tylko jeden regulator na
segment może przekazywać do LPB wartość z czujnika tego samego typu (wyjątek
czujnik temperatury zewnętrznej).

5.3.3 Synchronizacja zegarów

W celu uzgodnienia czasu zegarów w ramach systemu jeden regulator musi zostać
zaprogramowany jako „zegar systemowy". Czas przesyłany poprzez LPB może zostać
przejęty przez pozostałe regulatory. Każdy regulator może przejąć funkcję „zegara
systemowego" jednak tylko jeden regulator na system LPB może zostać zdefiniowany
jako „zegar systemowy".

Regulatory kotłów zostają dostarczone z nastawą „3" (zegar systemowy), regulatory
stref grzewczych z nastawą „0" (zegar autonomiczny). Szczegółowe opisy 4 trybów
pracy zegara znajdują się w instrukcjach obsługi poszczególnych regulatorów w
rozdziale „Tryb pracy zegara".

Czas systemowy może być podany poprzez radiowy odbiornik sygnału czasu AUF77
(dok. CE1G5811). Odbiornik ten może zostać w dowolnym miejscu podłączony do LPB
i podaje odebrany sygnał o czasie. W tym celu wszystkie regulatory muszą mieć nastawę

„Tryb pracy zegara" „1" lub„2" (czas LPB = czas systemowy bez zegara systemowego).
Radiowy odbiornik sygnału czasu jest wśród urządzeń podłączonych do LPB liczony jako
urządzenie 1. (zasilanie następuje przez LPB). Nie jest konieczne adresowanie.

Dzięki zastosowaniu radiowego odbiornika czas systemowy zostaje skorygowany przez
centralny zegar atomowy we Frankfurcie. Zmiana na czasu letni / zimowy następuje
automatycznie. Poprzez jeden włącznik dokonać można korekty strefy czasowej o ±1h.
Odbiór sygnału radiowego o czasie jest bezpłatny.

Czujnik temperatury
zewnętrznej

� Wskazówka

Wspólny czujnik
temperatury zasilania

Dalsze wspólne czujniki

Czas systemowy

Nastawa podstawowa

Radiowy odbiornik
sygnału o czasie
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5.4 Przykład adresowania

5.4.1 Kocioł z wieloma strefami grzewczymi

B9

LPB

2370Z14

M

B9

B9 B9

Segment 0 Segment 1 Segment 2

Adres segmentu 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Adres regulatora 1 2 3 4 5-15 16 1 1..15 16

Temperatura zewnętrzna z: B9 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 B9 1/1 1/1

Jeden kocioł wytwarza ciepło dla całej instalacji. Czujnik temperatury zewnętrznej B9
jest podłączony do regulatora kotłowego (adres 0/1) i przekazuje jej wartość do
kolejnych regulatorów poprzez LPB.

Regulatory stref grzewczych uwzględniają każdorazowo wartość temperatury
zewnętrznej z najbliższego regulatora o najniższym numerze adresowym do którego
jest podłączony czujnik. W przykładzie tym regulatory 0/1 do 0/16 pobierają wartość
temperatury zewnętrznej z czujnika podłączonego do regulatora 0/1 (regulator kotła).
Regulatory 1/1 do 2/16 z czujnika podłączonego do regulatora 1/1.

Przykład

Kocioł

Strefy grzewcze



Siemens Building Technologies Projektowanie systemów komunikacji LPB CE1P2370P / 11.1998
Landis & Staefa Division Projektowanie BUS-a 5-55

5.4.2 Kaskada kotłów ze strefami grzewczymi w ró żnych budynkach

1

3

2

0

LPB

2370Z13B10
B9 B9

Budynek A Budynek B Budynek C Budynek D

B9 B9
B10

Adres segmentu 1 1 0 0 0 0 2 3 3
Adres regulatora 1 2 1 2 3 4..16 1 1 2..16

Temperatura zewnętrzna z: 0/1 0/1 B9 0/1 0/1 0/1 B9 2/1 2/1
� � �

Sterowanie kaskadą

Trzy kotły połączone są w kaskadę (kaskada może być tworzona tylko w segmencie 0).
Czujnik temperatury zewnętrznej B9 i wspólny czujnik temperatury zasilania kaskady
B10 podłączone są do regulatora nadrzędnego (adres 0/1).

Czujnik temperatury zasilania kaskady (B10) musi być podłączony do regulatora
nadrzędnego (adres 0/1)

Regulatory stref grzewczych uwzględniają każdorazowo wartość temperatury
zewnętrznej z najbliższego regulatora o najniższym numerze adresowym, do którego
jest podłączony czujnik. Regulatory stref grzewczych z segmentu 0 i 1 uwzględniają
wartość z czujnika podłączonego do regulatora 0/1, regulatory stref grzewczych z
segmentu 2 i 3 z czujnika podłączonego do regulatora 2/1.

Przykład

Kocioł

� Ważne!

Strefy grzewcze
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5.4.3 Kaskada kotłów ze strefami grzewczymi na 2-óch poziomach

B9

B2B2

B10

B9 B9
B10

B9

B9 B9

Segment 1 Segment 2 Segment 3

2370Z15

Segment 0

LPB

Adres segment 0 0 1 1 1 2 2 3 3
Adres regulatora 1 2 1 2 3..16 1 2 1 2

Temperatura zewnętrzna z: B9 0/1 B9 1/1 1/1 B9 2/1 2/1 2/1
� �

Sterowanie kaskadą

Trzy kotły połączone są w kaskadę (kaskada może być tworzona tylko w segmencie 0).
Czujnik temperatury zewnętrznej B9 i wspólny czujnik temperatury zasilania kaskady
B10 podłączone są do regulatora nadrzędnego (adres 0/1).

Czujnik temperatury zasilania kaskady (B10) musi być podłączony do regulatora
nadrzędnego (adres 0/1)

Regulatory stref grzewczych uwzględniają każdorazowo wartość temperatury
zewnętrznej z najbliższego regulatora o najniższym numerze adresowym, do którego
jest podłączony czujnik. Regulatory kotłowe o adresach 0/1 i 0/2 uwzględniają wartość z
czujnika podłączonego do regulatora 0/1. Regulatory stref grzewczych 1/1 do 1/16
uwzględniają wartość z czujnika podłączonego do regulatora 1/1. Regulatory ze stref
grzewczych 2 i 3 z czujnika podłączonego do regulatora 2/1.

Za pomocą regulatorów ALBATROS™ RVA66.540 oraz RVL470 i RVL471 z rodziny
SIGMAGYR® można regulować tzw. strefą grzewczą 2-go poziomu (segment 1;
regulator 1). Regulatorem RVA66.540 można sterować lokalnym przygotowaniem
ciepłej wody.

Przykład

Kocioł

� Ważne!

Strefy grzewcze

� Wskazówka
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5.5 Topologia BUS-a

Dopuszcza się topologie BUS-a, linia, drzewo, gwiazda jak również ich kombinacje. Nie
jest dozwolony pierścień.

1 linia

2 drzewo

3 gwiazda

4 pierścień

4 23
7

0Z
07

Ze względu na ochronę odgromową układ pierścienia jest niedozwolony. W innych
przypadkach należy przestrzegać miejscowych przepisów.

Przy prowadzeniu komunikacji LPB poza budynkiem należy dużą uwagę poświęcić
ochronie odgromowej.

W większości przypadków korzystna jest kombinacja linii, drzewa, gwiazdy. Optymalna
topologia jest jednak zależna od układu budynków i dlatego musi być każdorazowo
oceniona. Zasadniczo za pomocą układu drzewa realizować najbardziej rozległe
instalacje.

W celu umożliwienia znalezienia błędu, do każdej instalacji wykonana powinna zostać
szczegółowa dokumentacja wykonania BUS-a oraz plan z lokalizacją skrzynki z
zaciskami. Stosowane kable powinny być przy każdym połączeniu oznaczone w celu
uniemożliwienia ich zamiany. Przy dużych instalacjach zaleca się spisanie długości oraz
oporności przewodów.

Wprowadzenie

Ochrona odgromowa

Zalecenia
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5.6 Instalacja zgodna z wymaganiami ochrony
przeciwzakłóceniowej

Każde obciążenie sieci elektrycznej prowadzi powoduje powstanie zakłóceń.
Krótkotrwałe piki napięcia są powodowane głównie poprzez włączanie obciążeń
indukcyjnych jak silniki, styczniki, pompy, zawory elektromagnetyczne. Te piki
sprzęgając się z sygnałami przesyłanymi poprzez LPB prowadzą do powstawania
nieoczekiwanych zakłóceń w instalacji lub jej częściach.

Dlatego potrzebne jest wcześniejsze zaplanowanie instalacji tak, aby była zgodna z
wymaganiami przeciwzakłóceniowymi. Niniejsze zalecenia ułatwiają rozwiązanie tych
problemów.

Przewody sygnałowe z czujników oraz magistrali LPB powinny być układane w
wystarczająco dużej odległości od przewodów z napięciem zasilającym. Na pierwszy
rzut oka pożądana jest możliwie duża odległość. Poprzez dużą odległość powstaje
również duża powierzchnia zakłócona, która sprzyja powstawaniu sprzężeń wywołanych
przepięciami wskutek wyładowań atmosferycznych.

Podsumowanie: Przewody należy kłaść razem w odległości 15 do 20 cm!

Najlepszą ochronę przeciwzakłóceniową daje 2-żyłowy ekranowany kabel. Obydwie żyły
powinny być powinny być skręcone. Najlepiej nadaje się ekranowany plecionką kabel,
względnie ekranowany folią.

Obydwa końce ekranowania muszą być w każdym budynku podłączone w sposób
pewny do jego masy.

Konieczna odległość pomiędzy przebiegającymi równolegle kablami może w razie
konieczności wynosić 0, lepiej jednak zawsze zachowywać odległość 15 cm.

Nieekranowane kable są podatne w większym stopniu na zakłócenia. Dla przewodów z
napięciem zasilającym przebiegających równolegle konieczne jest zachowanie odstępu
15 do 20 cm.

Najlepiej prowadzić przewody sygnalizacyjne-komunikacyjne oraz zasilające w
oddzielnych kanałach.

Kiedy przewody sieciowe oraz sygnalizacyjno-komunikacyjne muszą być prowadzone w
jednym kanale zaleca się stosowanie trójściennych metalowych korytek kablowych.
Powinny one mieć metalową ścianę rozdzielającą przewody sygnalizacyjno-
komunikacyjne od sieciowych.

23
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S = Przewody sygnalizacyjno-komunikacyjne

N = Przewody zasilające

M = Metalowe korytko z przegrodą

Jeżeli pomimo prawidłowego prowadzenia ekranowanych kabli występują
niewytłumaczalne zakłócenia warto uporządkować wszystkie obciążenia indukcyjne.
W celu usunięcia iskrzenia należy równolegle do każdej indukcyjności podłączyć człon
RC (połączenie równoległe opornika i kondensatora).

Problem

Prowadzenie przewodów

Wybór kabla do LPB

Korytka kablowe
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5.7 Zasilanie BUS-a

5.7.1 Zasilanie BUS-a poprzez regulator

W małych instalacjach do 16 regulatorów LPB może być zasilany samoczynnie poprzez
regulatory. Nie jest wtedy konieczne podłączenie centralnego zasilania. Warunkiem jest
ustawienie na regulatorach odpowiednich parametrów (nastawy fabryczne na
regulatorach zapewniają zasilanie LPB poprzez regulatory.

Przy zasilaniu LPB przez regulatory można stosować w systemie tylko regulatory
komunikowalne z LPB. Ewentualna współpraca z regulatorami pracującymi wg
BatiBUS-a nie jest gwarantowana.

• Przy zasilaniu BUS-a poprzez regulator można podłączyć do 16 regulatorów.

• Wszystkie regulatory muszą mieć zadaną funkcję zasilania BUS-a poprzez regulator.

• Przy użyciu obcych dla LPB elementów Bati-Bus-a, musi być podłączone centralne
zasilanie BUS-a.

• Przy zasilaniu BUS-a poprzez regulator mogą być podłączane tylko urządzenia LPB.

Jeżeli do LPB podłączona jest centrala komunikacyjna OCI600 lub centrala obiektowa
OZW30 jedno z tych urządzeń musi przejąć funkcję centralnego zasilania LPB, a
funkcja zasilania LPB przez regulator musi być na wszystkich przyłączonych do
systemu regulatorach wyłączona.

N1 N3 N4

N5N2
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Regulatory LPB mogą być podłączone do dowolnego punktu BUS-a po uwzględnieniu
długości przewodów oraz maksymalnych rozmiarów sieci.

• Podłączenie LPB w regulatorze nie jest izolowane galwanicznie !

• Należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji podłączenia.

Wprowadzenie

� Wskazówka

Warunki

� Ważne

Struktura

Połączenia

� Wskazówka
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5.7.2 Centralne zasilanie BUS-a

W dużych instalacjach z większą ilością regulatorów niż 16 lub przy kombinacji
regulatorów RVA z obcymi regulatorami musi być zastosowane centralne zasilanie
BUS-a.

Informacje na temat zalecanego zasilacza typu PNE dostępne są w opracowaniu
CM2N8943.

Zastosowanie centralnego zasilania BUS-a zapewnia komunikację po LPB z
regulatorami pracującymi wg Bati-BUS-a.

• Do systemu można podłączyć tylko regulatory komunikowalne z LPB lub
Bati-BUS-em.

• Można podłączyć maksymalnie 40 regulatorów.

• Opór połączeń pomiędzy zasilaniem i regulatorem nie powinien przekroczyć 12 Ω.

• Zasilanie BUS-a powinno być zamontowane możliwie w centrum systemu, aby
można było osiągnąć maksymalne rozmiary systemu.

• Przy zastosowaniu centralnego zasilania funkcja zasilania poprzez regulator musi
być na wszystkich przyłączonych regulatorach wyłączona. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo przeciążenia BUS-a. Za wynikłe wówczas szkody
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Jeżeli do LPB podłączona jest centrala komunikacyjna OCI600 lub centrala obiektowa
OZW30 jeden z regulatorów może przejąć funkcję centralnego zasilania. Należy przy
tym zwrócić uwagę, aby tylko jedna z powyższych central miała funkcję zasilania
włączoną, a pozostałe miały ją wyłączoną (przeciążenie LPB).

N1 N3 N4

N5N2
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PNE

PNE Urządzenie zasilające

N1...5 Regulatory

Regulatory LPB mogą być podłączone do dowolnego punktu BUS-a po uwzględnieniu
długości przewodów oraz maksymalnych rozmiarów sieci.

• Podłączenie LPB w regulatorze nie jest izolowane galwanicznie!

• Należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji podłączenia.

Wprowadzenie

� Wskazówka

Warunki

� Wskazówka

Struktura

Połączenia

� Wskazówka
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5.8 Wymiarowanie BUS-a

5.8.1 Liczba regulatorów

• Z zasilaniem BUS-a przez regulator do 16 regulatorów

Przy zastosowaniu zasilania przez regulator liczba ich jest ograniczona do 16 z
powodu wielkości poboru mocy.

• Z centralnym zasilaniem BUS-a do 40 regulatorów

Przy zastosowaniu centralnego zasilania liczba regulatorów jest ograniczona do 40 z
powodu obciążenia komunikacyjnego BUS-a. Dokładna liczba zależy od rodzaju
zastosowanych regulatorów oraz ich liczb obciążeniowych. Więcej informacji w
następnym rozdziale „Obciążenie BUS-a"

5.8.2 Obci ążenie BUS-a

Użyteczna pojemność transmisji wynosi przeciętnie 600 telegramów na minutę.
Każdy regulator przyłączony do LPB generuje pewien przepływ danych , który w efekcie
końcowym prowadzi do różnych obciążeń BUS-a.
Całkowite obciążenie BUS-a musi mieścić się w dopuszczalnych granicach.

Odpowiadające ilość danych z wychodzących z regulatora obciążenie BUS-a wyrażane
jest w liczbie jednostek obciążeniowych E.

• Dla każdego regulatora definiuje się liczbę jednostek obciążeniowych BUS-a.

gdzie E =
2

telegramów minuta/regulatoraliczba

• Suma liczb jednostek obciążeniowych BUS-a wszystkich przyłączonych regulatorów
nie może przekraczać 300.

Poniżej znajdują się dane dotyczące liczb jednostek obciążeniowych BUS-a dla
poszczególnych regulatorów.

Typ regulatora

(ALBATROS™)

Liczba jednostek

obci ążeniowych

Typ regulatora

(SIGMAGYR®)

Liczba jednostek

obci ążeniowych

RVA43.223 E = 3 RVL47 E = 6

RVA46.531 E = 6 RVL470 E = 6

RVA47.320 E = 3 RVL471 E = 7

RVA66.540 E = 6 RVL472 E = 7

RVA63.242 E = 3

RVA63.280 E = 3

Opis

Liczba jednostek
obci ążeniowych BUS-a
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5.8.3 Rodzaj przewodu

LPB jest 2-przewodową niezamienialną magistralą.

Jako magistrala BUS-a powinien być stosowany skręcany przewód 2-żyłowy.

Przy użyciu więcej niż jednego przewodu muszą być one razem skręcone.

5.8.4 Przekrój przewodu

Przekrój przewodów zależy zasadniczo od sposobu zasilania BUS-a. Więcej informacji
w rozdziale „Zasilanie BUS-a"

W tym przypadku zaleca się przekrój 1,5 mm 2.

Przy zastosowaniu centralnego zasilania BUS-a stosować można różne przekroje
przewodów. Maksymalna długość pomiędzy regulatorem i zasilaczem zmienia się w
zależności od przekroju przewodu. Więcej informacji w następnym rozdziale „Długość
przewodów". Stosowane mogą być następujące przekroje przewodów:

Przekrój przewodu 0.5 mm 2 0,75 mm 2 1,0 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2

(0,8 mm φ)

Więcej informacji w rozdziale 5.8.5.

Zasilanie BUS-a
przez regulator

Centralne zasilanie
BUS-a

� Wskazówka
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5.8.5 Długo ść przewodu

Na podstawie pojemności i oporu przewodu, stosownie do poniższych reguł uzyskuje
się maksymalne długości przewodu.

Długości zależą zasadniczo od sposobu zasilania BUS-a. Więcej informacji w rozdziale
5.7 Zasilanie BUS-a

5.8.5.1 Przy zasilaniu BUS-a z regulatora

Jeżeli LPB jest zasilany poprzez regulator, to przy stałym przekroju przewodu 1,5 mm2,
należy zachować następujące długości maksymalne:

1. Ograniczenie R (opór przewodu)

Maksymalna długość przewodu:

(Pomiędzy dwoma najdalszymi regulatorami)

– 250 m (na przyłączony regulator)

– Maks. 1000 m

2. Ograniczenie C (pojemno ść przewodu)

Całkowita długość przewodu:

(Suma wszystkich przewodów przy 100 pF/m)

– 250 m (na przyłączony regulator)

– Maks. 1400 m

Maksymalna pojemność przewodu:

(Suma wszystkich przewodów)

– 25 nF (na przyłączony regulator)

– Maks. 140 nF

Przy pojemności przewodów większej niż 100 [pF/m] dopuszczalna długość musi być
obliczona na podstawie następującej formuły:

Formuła: l'
l= × 100pF / m

K1

l Obliczona długość przewodu przy 100pF/m

l’ Maksymalna długość przewodu przy K1
pF/m pico Farad na metr
[nF] nano Farad (1nF=10-9F=103pF)
K1 pojemność jednostkowa przewodu [pF/m]

� Wskazówka
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5.8.5.2 Przy centralnym zasilaniu BUS-a

Przy centralnym zasilaniu BUS-a przekrój przewodu może być zróżnicowany. W
zależności od rodzaju przewodu otrzymuje się następujące długości:

1. Ograniczenie R (opór kabla)

przekrój przewodu 0,8 mm φ 0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

Maks. odległość zasilania

(zasilacz-regulator)

160 m 230 m 310 m 460 m 600 m

Maks. rozmiar sieci

(pomiędzy dwoma najdalszymi

regulatorami)

320 m 460 m 620 m 920 m 1200 m

2. Ograniczenie C (pojemno ść przewodu)

przekrój przewodu 0,8 mm φ 0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

całkowita długość
przewodu

(suma wszystkich przewodów przy

100 pF/m)

2500 m 2500 m 2500 m 2500 m 2500 m

Przy pojemności przewodów większej niż 100 [pF/m] dopuszczalna długość musi być
obliczona na podstawie następującej formuły:

Formuła: l'
l= × 100pF / m

K1

l Obliczona długość przewodu przy 100pF/m

l’ Maksymalna długość przewodu przy K1 [m]
pF/m pico Farad na metr (1 pF=10-12F)
K1 pojemność jednostkowa przewodu [pF/m]

� Wskazówka
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• Maksymalne rozmiary sieci :
Dystans pomiędzy najdalszymi regulatorami w całej sieci. W przykładzie długość ta
odpowiada odległości od N1 do N5 (lub l1 + l2 + l5).

• Całkowita długo ść przewodów :
Suma wszystkich przyłączonych przewodów w sieci.
W przykładzie jest to długość l1 ... l8 (l1 + l2 + l3 + l4 + l5 + l6 + l7 + l8).

• Maksymalna odległo ść zasilania
Odległość pomiędzy regulatorem i centralnym zasilaczem. W przykładzie jest to
odległość od zasilacza do odpowiedniego regulatora.

Przykład:

N1 N3 N4

N5N2
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• Maksymalna pojemno ść przewodów :
Maksymalna pojemność, której przewód BUS-a nie może przekroczyć, zmienia się z
zgodnie z własnościami elektrycznymi przewodów.

Tego przypadku dotyczy:

Całkowita pojemność przewodu = Całkowita długość przewodu x
Pojemność jednostkowa przewodu

K1 = 100...150 pF/m (do 800Hz)

pF/m pico Farad na metr (1pF=10-12)

K1 Pojemność jednostkowa przewodu [pF/m]

5.8.6 Przył ączenie przewodów BUS-a

Przewody BUS-a przyłączane są do zacisków MB(-) i DB(+). Konieczne jest
przestrzeganie biegunowości (+/-).

Należy unikać kładzenia razem przewodów BUS-a i zasilających 230 V. Jeżeli nie
można tego uniknąć, to należy przewód BUS-a stosownie do miejscowych wymagań
odizolować od napięcia zasilającego (SELV wg EN 60 730).

W miejscu odgałęzienia należy korzystać z puszki rozgałęźnej.

N1 N4N3

N2

MB(-) DB(+)

MB(-) DB(+)MB(-) DB(+) MB(-) DB(+)

LPB

23
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Rodzaje ogranicze ń
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5.9 Uruchomienie magistrali LPB

Czynności poprzedzające uruchomienie zależą od sposobu zasilania BUS-a.

Istnieją różnice przy zastosowaniu:

• Zasilania BUS-a przez regulator

• Centralnego zasilania BUS-a (zasilacz)

Przed przyłączeniem każdego kolejnego regulatora należy sprawdzić napięcie w BUSie.
umożliwia to potwierdzenie poprawności podłączenia. Przy dużej ilości przyłączonych
już regulatorów trudniej jest znaleźć błąd w połączeniu.

5.9.1 Uruchomienie przy zasilaniu BUS-a przez regulator

a) Odłączyć wszystkie regulatory od BUS-a.

Odłączyć wtyczkę przyłączeniową magistrali LPB (fioletowa) oraz wtyczkę zasilania
(czarna).

b) Uruchomić wszystkie regulatory w trybie autonomicznym po uprzednim ponownym
podłączeniu do zasilania
(Podłączyć wtyczkę zasilającą)
(Nie podłączać wtyczek magistrali LPB).

c) Zadać numer adresowy segmentu oraz regulatora w odpowiednik wierszu nastaw.

d) Nastawić zasilanie BUS-a poprzez regulator w odpowiednim wierszu nastaw.

Zasilanie Bus-a włącza się po około 30 sekundach od włączenia napięcia.

e) Podłączyć wtyczkę komunikacji LPB (fioletowa).

Ważne: Należy przestrzegać biegunowości !

f) Sprawdzić zasilanie magistrali LPB każdorazowo po podłączeniu regulatora do LPB
fioletową wtyczką.

– Napięcie w każdym punkcie sieci (DB +, MB -) musi wynosić przynajmniej DC
+9,5 V

– Przy ujemnym napięciu przyłączenie BUS-a zostaje odwrócone.
– Przy zbyt niskim napięciu zasilanie BUS-a jest nie wystarczające.
– Brak napięcia oznacza zwarcie.

g) Sprawdzić wskazanie komunikacji LPB w odpowiednim wierszu nastaw.

Brak wskazania oznacza ewentualny błąd w połączeniach. Sprawdzić okablowanie.
Przyczyną może też być to, że zasilanie poprzez 1 regulator całej sieci nie jest
jeszcze wystarczające . W tym przypadku należy uruchomić kolejne regulatory.

Przeprowadzić czynności c) do g) dla wszystkich regulatorów przyłączonych do
systemu.

Opis

Wskazówka

Uruchomienie
autonomiczne

Adres regulatora

Zasilanie BUS-a

Podłączenie BUS-a

Sprawdzenie zasilania

Sprawdzenie komunikacji

Dalsze postępowanie
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5.9.2 Uruchomienie przy centralnym zasilaniu

a) Odłączyć wszystkie regulatory od BUS-a.

Odłączyć wtyczkę przyłączeniową magistrali LPB (fioletowa) oraz wtyczkę zasilania
(czarna).

b) Uruchomić wszystkie regulatory w trybie autonomicznym po uprzednim ponownym
podłączeniu do zasilania
(Podłączyć wtyczkę zasilającą)
(Nie podłączać wtyczek magistrali LPB).

c) Zadać numer adresowy segmentu oraz regulatora w odpowiednik wierszu nastaw.

d) Nastawić na wszystkich regulatorach wyłączenie zasilania komunikacji poprzez
regulator. Przy bardzo dużych instalacjach pozostawienie przy podłączonym
centralnym zasilaniu nastaw zasilanie komunikacji przez regulator może powodować
przeciążenie. Za powstałe wówczas szkody producent nie bierze odpowiedzialności.

e) Podłączyć zasilacz do magistrali LPB.

Ważne: Należy przestrzegać biegunowości !

Używać do tego połączenia wtykowego “Phoenix MSTB2”. Więcej informacji w
karcie (CM2N8943). Napięcie w LPB na zaciskach zasilacza powinno wynosić
przynajmniej + 13,5 V.

e) Podłączyć wtyczkę komunikacji LPB (fioletowa).

Ważne: Należy przestrzegać biegunowości !

Sprawdzić przy każdym przyłączanym regulatorze napięcie w LPB w celu uniknięcia
błędów w okablowaniu.

f) Sprawdzić zasilanie komunikacji LPB każdorazowo po podłączeniu regulatora do
LPB fioletową wtyczką.

– Napięcie w każdym punkcie sieci (DB +, MB -) musi wynosić przynajmniej DC
+9,5 V

– Przy ujemnym napięciu przyłączenie BUS-a zostaje odwrócone.
– Przy zbyt niskim napięciu zasilanie BUS-a jest nie wystarczające.
– Brak napięcia oznacza zwarcie.

g) Sprawdzić wskazanie komunikacji LPB w odpowiednim wierszu nastaw.

Brak wskazania oznacza ewentualny błąd w połączeniach.

h) Przeprowadzić czynności c) do h) dla wszystkich regulatorów przyłączonych do
systemu.

Uruchomienie
autonomiczne

Adres regulatora

Zasilanie BUS-a

Podłączenie BUS-a

Sprawdzenie zasilania

Sprawdzenie komunikacji

Dalsze postępowanie
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5.10 Błędy

5.10.1 Wskazanie bł ędów

• wizualizacja zakłóceń w celu szybszego znalezienia i likwidacji

• łatwa obsługa poprzez jednolite kody błędów w systemie LPB

• pomoc przy uruchomieniu

Regulatory ALBATROS ™ podobnie jak większość regulatorów systemowych LPB ma
możliwość wskazywania błędów własnych i innych regulatorów.
Zgłoszenie błędu przez regulator składa się z jednoznacznie zdefiniowanego dla całego
systemu kodu i specyficznego dla danego regulatora priorytetu dla każdego kodu błędu.

Regulatory mogą zarejestrować przynajmniej 2 błędy na jednej liście błędów. Jeżeli
został zarejestrowany błąd na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „ER“.

• Po wybraniu wiersza 50 w każdym regulatorze automatycznie wskazywany jest
pierwszy zarejestrowany na liście błąd. Priorytet ma najpoważniejszy błąd z tego
regulatora. Wskazany jest on odpowiednim kodem.
Jeżeli na regulatorze nie występuje żaden błąd, to priorytet ma najpoważniejszy błąd
z regulatorów własnego lub innych segmentów. Wskazanie to następuje z podaniem
adresu segmentu i regulatora (np. „141.1.05“ = kod błędu 141 w segmencie 1,
regulator 05).
Jeżeli w systemie nie ma błędów, to wyświetlacz jest pusty.

• Poprzez wciśnięcie + / - przechodzi się na 2-gi wiersz listy błędów. Jeżeli w systemie
występuje błąd poza regulatorem, to wskazany zostaje najpoważniejszy z nich (jeżeli
został on wcześniej wskazany w 1-szym wierszu, to 2-gi wiersz pozostaje pusty)
Jeżeli poza regulatorem nie ma żadnego błędu, to zostaje wskazany błąd własny
regulatora.
Jeżeli nie ma żadnego błędu, to wyświetlacz pozostaje pusty.

• Jeżeli lista błędów jest pełna i w regulatorze lub systemie powstają kolejne (niższego
lub równego priorytetu), to zostają one pokazane dopiero, gdy poprzez likwidację
błędów z listy w pamięci pojawia się wolne miejsce.

Wskazanie błędów nie może zostać zlikwidowane. Znika ono tylko po usunięciu
przyczyny lub pojawia się nowy błąd o wyższym priorytecie.

Ponieważ rozdział ten dotyczy statycznych błędów (bez upływu czasu) przerwa w
zasilaniu elektrycznym nie ma wpływu na wskazanie błędów. Oznacza to, że błąd który
był wskazywany przed przerwą w zasilaniu zostanie ponownie wskazany po włączeniu
napięcia.

Korzy ści

Opis

Wskazanie

Obsługa

� Wskazówka
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5.10.1.1 Kod bł ędu

W celu umożliwienia odczytania rodzaju błędu zostały one zaopatrzone w kody
wyjaśniające ich rodzaj. Poniżej znajduje się aktualna lista kodów błędów.

Kody błędów 1 - 149 są identyczne dla wszystkich regulatorów, kody od 150 mogą się
różnić pomiędzy regulatorami.

Kod Opis bł ędu Zacisk

10 - 79 błędy czujników
10 czujnik temperatury zewnętrznej B9 / M

20 czujnik temperatury kotła B2 / M

26 czujnik temperatury zasilania kaskady B10 / M

30 czujnik temperatury zasilania strefy 1 B1 / M

40 czujnik temperatury powrotu 1 B70 / M

42 czujnik temperatury powrotu 2 B71 / M

50 czujnik temperatury ciepłej wody B3 (górny czujnik) B3 / M

52 czujnik temperatury ciepłej wody B31 (dolny czujnik) B31 / M

54 czujnik temperatury zasilania ciepłej wody B3 / M

58 termostat ciepłej wody B3 / M

60 czujnik pomieszczeniowy 1 A6 / MD

61 zakłócenie na czujniku pomieszczeniowym 1 A6 / MD

62 niewłaściwy czujnik pomieszczeniowy 1 A6 / MD

80 - 89 błędy komunikacji

80 brak komunikacji LPB MB / DB

81 zwarcie w LPB lub brak zasilania MB / DB

82 kolizja adresów w LPB MB / DB

86 zwarcie w komunikacji PPS (czujniki pomieszczeniowe) A6 / MD

90 - 99 błędy urządzeń -

93 wymiana baterii -

94 wymiana baterii karty pamięci -

100 - 119 błąd systemu

100 dwa zegary systemowe MB / DB

120 - 139 błędy procesu regulacji

120 nieosiągnięta zadana temperatura zasilania MB / DB

140 - 149 błędy konfiguracji

140 niedozwolony numer regulatora lub segmentu MB / DB

141 zła konfiguracja lub awaria regulatora w LPB MB / DB

145 zły czujnik podłączony do komunikacji PPS A6 / MD

150 - 199 błędy specyficzne dla różnych regulatorów

150 ogólny błąd jednostki BMU A6 / MD

162 błąd wejścia H2 H2 / M

Może się zdarzyć, że kod błędu występujący na danym regulatorze nie występuje w
powyższym zestawieniu. Wówczas należy go odnaleźć w instrukcji obsługi
odpowiedniego regulatora.

Opis

� Wskazówka

� Wskazówka
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5.10.1.2 Priorytet bł ędów

W celu uporządkowania wagi wskazywanych błędów, poszczególnym kodom zostały
przypisane priorytety. Decydują one o kolejności wskazania gdy występuje więcej
błędów jednocześnie.

Aby niepotrzebnie nie przeciążać BUS-a z segmentu zostaje wysłany tylko kod błędu z
najwyższym priorytetem (tzn. maksymalnie 15 błędów w całym systemie). Pozostałe
regulatory każdego segmentu zatrzymują błędy o niższych priorytetach do czasu
zlikwidowania błędu z wyższym priorytetem.

Ponieważ zintegrowane z oprogramowaniem regulatorów priorytety nie mogą być
zmieniane i mogą się oprócz tego różnić pomiędzy nimi, nie jest przedstawione tutaj
zestawienie z priorytetami błędów.

Opis
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5.10.2 Lokalizacja bł ędu przy zasilaniu BUS-a z regulatora

Jeżeli BUS 5-30 s po włączeniu nie wskazuje napięcia,

• nie zostało wybrane zasilanie BUS-a z regulatora,

• przerwany został przewód BUS-a

� Test przejściowy przewodów BUS-a, sprawdzenie podłączeń regulatora oraz
nastawy sposobu zasilania BUS-a.

Jeżeli napięcie w BUS-ie w całym systemie jest niższe niż 9.5 V,

• występuje błąd w okablowaniu (zwarcie lub więcej regulatorów ma zamienione
przewody przyłączeniowe BUS-a),

• zasilanie BUS-a z regulatora wybrane w zbyt małej ilości regulatorów,

• podłączony jest regulator ze zbyt dużym poborem prądu.

� Sprawdzić napięcie w systemie przy kablach przyłączeniowych

Jeżeli do systemu podłączonych jest źle jeden lub więcej regulatorów, to skutkuje to
napięciem w BUS-ie w zakresie -17 do +17 V. Napięcie to zmienia się w zależności od
otoczenia i warunków pracy (np. temperatura pracy, stan komunikacji. Jeżeli do
regulatory są źle podłączone do BUS-a, to płynie w nim permanentny prąd (również w
stanie spoczynku).

Jeżeli napięcie jest zbyt niskie tylko przy pojedynczych regulatorach,

• zastosowane przewody mają zbyt mały przekrój,

• przyłączenie do regulatora jest zbyt długie.

� Sprawdzić opór podłączenia regulatora do BUS-a

Jeżeli pojedyncze regulatory nie komunikują się mimo, że napięcie jest wystarczające,

• zastosowane przewody mają zbyt mały przekrój, ,

• przyłączenie do regulatora jest zbyt długie.

� Sprawdzić opór podłączenia regulatora do BUS-a

• przy podłączeniu BUS-a zostały zamienione przewody.

� Sprawdzić napięcie w BUS-ie przy odpowiednich zaciskach

• regulatory nie mają lub mają nieważne adresy (wskazanie „ER“ kod błędu 140 w
wierszu 50).

� Nadać dozwolony adres

• całkowita pojemność przewodu jest zbyt duża (zbyt rozległy system, zły typ
przewodu).

� Podłączyć centralny zasilacz

Brak napi ęcia w BUS-ie

Zbyt niskie napi ęcie
w całym systemie

� Wskazówka

Zbyt niskie napi ęcie
przy pojedynczych
regulatorach

Brak komunikacji
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5.10.3 Lokalizacja bł ędu przy centralnym zasilaniu BUS-a

Jeżeli BUS 5-30 s po włączeniu nie wskazuje napięcia,

• nie został lub został źle podłączony zasilacz,

• przewód BUS-a został przerwany.

� Test przejściowy BUS-a oraz sprawdzenie podłączeń

Jeżeli napięcie w BUS-ie w całym systemie jest niższe niż 9.5 V,

• występuje błąd w okablowaniu (np. zwarcie)

� Sprawdzić napięcie w systemie przy zaciskach przyłączeniowych.

Jeżeli napięcie jest zbyt niskie tylko przy pojedynczych regulatorach,

• zastosowane przewody mają zbyt mały przekrój,

• przyłączenie do regulatora jest zbyt długie.

� Sprawdzić opór podłączenia regulatora do BUS-a

Jeżeli pojedyncze regulatory nie komunikują się mimo, że napięcie jest wystarczające,

• zastosowane przewody mają zbyt mały przekrój, ,

• przyłączenie do regulatora jest zbyt długie.

� Sprawdzić opór podłączenia regulatora do BUS-a

• przy podłączeniu BUS-a zostały zamienione przewody.

� Sprawdzić napięcie w BUS-ie przy odpowiednich zaciskach

• regulatory nie mają lub mają nieważne adresy (wskazanie „ER“ kod błędu 140 w
wierszu 50).

� Nadać dozwolony adres

• całkowita pojemność przewodu jest zbyt duża (zbyt rozległy system, zły typ
przewodu).

• � Podłączyć centralny zasilacz

Brak napi ęcia w BUS-ie

Zbyt niskie napi ęcie
w całym systemie

Zbyt niskie napi ęcie
przy pojedynczych
regulatorach

Brak komunikacji
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5.11 Dane techniczne

Poziom fizyczny wg ISO/OSI Poziom napięcia oraz transmisja znaków zgodnie z NF C 46 621

Poziom danych wg ISO/OSI Dostęp do BUS-a, struktura telegramu, zabezpieczenie transmisji i danych zgodnie z
NF C46 622

Poziom aplikacji wg ISO/OSI specyfikacja L&S

Napięcie jałowe BUS-a 15,5 V ± 10 % (nie obciążony)

Poziom sygnałów < 7 V = logiczne 1
> 9 V = logiczne 0

Biegunowość niezamienalna

Przewód skręcany 2-żyłowy

Pojemność przewodu 100 pF/m przy 800 Hz
Większe pojemności wymagają zmniejszenia długości kabli w BUS-ie. Więcej informacji w rozdziale 5.5.

Topologia BUS-a Linia, Drzewo, Gwiazda lub kombinacje; z powodu ochrony odgromowej nie może być
to Pierścień.

Transmisja znaków Kod NRZ, 8-bitowa, nieparzysta, 1 Stopbit

Szybkość transmisji 4800 Baud

Długość telegramu maks. 32 znaków

Pojemność transmisji Przeciętnie 10 telegramów na sekundę

Dostęp do BUS-a CSMA/CA

Zakres adresów 1...240
Do podzielenia na 15 segmentów do 16 regulatorów w każdym

Liczba uczestników Maks. 16 przy zasilaniu BUS-a z regulatora
Maks. 40 przy centralnym zasilaniu BUS-a (w zależności od liczby obciążeniowej E).
Więcej informacji na stronie 5-61.



CE1P2370P / 11.1998 Projektowanie systemów komunikacji LPB Siemens Building Technologies
5-74 Projektowanie BUS-a Landis & Staefa Division



Siemens Building Technologies Projektowanie systemów komunikacji LPB CE1P2370P / 11.1998
Landis & Staefa Division Urządzenie serwisowe ALBATROS™ 6-75

6 Urządzenie serwisowe ALBATROS™

Umożliwia wgląd, obróbkę i zapisanie nastaw regulatorów lokalnych oraz przyłączonych
do systemu LPB.

Urządzenie serwisowe ALBATROS™ ACS69 jest pomyślane jako urządzenie
pomocnicze. Umożliwia odczytanie i obróbkę danych bezpośrednio z przyłączonych
regulatorów.

Po instalacji programu w odpowiednim komputerze (notebook lub PC z COM) może on
zostać podłączony poprzez interfejs komunikacyjny OCI69 (kabel RS232) do wejścia
serwisowego systemowych regulatorów ALBATROS™ lub SIGMAGYR®. Informacje
uzupełniające oraz wskazówki znajdują się w podręczniku instalowania oraz
użytkowania ACS69 pod numerem CE1U2904.
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Urządzenie serwisowe
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Rozdział 5( LPB )Local Process Bus
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RS232

Za pomocą urządzenia serwisowego realizować można następujące funkcje:

Korzy ści

Opis

Przyłączenie

Zastosowania
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Parametry z regulatora można oglądać i edytować w sposób podobny do użycia
książeczki obsługowej.

Nastawy regulatora można edytować. Są one zdefiniowane w opisie regulatora jako
zbiór parametrów standardowych.

Ksi ążeczka obsługowa

Nastawy
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Parametry rzeczywiste mogą być cyklicznie zbierane i przedstawiane w postaci
wykresów.

Można zebrać parametry uruchomieniowe wszystkich regulatorów i stworzyć z tego
protokół uruchomieniowy.

Wykresy

Protokół uruchomienia
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• Wskazanie różnych wartości rzeczywistych i zadanych

• Wskazanie różnych nastaw

• Tworzenie listy regulatorów (automatyczny wykaz użytkowników)

Z wszelkimi pytaniami prosimy zwracać się do lokalnego oddziału Landis & Staefa.

Dalsze funkcje

�Wskazówka
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7 Zdalny nadzór regulatorów ALBATROS™

• łatwy nadzór i obsługa systemu z dowolnego miejsca

• Podłączenie dalszych regulatorów komunikowalnych z LPB

Zdalny nadzór regulatorów ALBATROS™ umożliwia wymianę parametrów pomiędzy
systemem i dowolnie usytuowaną jednostką centralną.

System zdalnego nadzoru składa się z jednego lub kilku podłączonych do LPB central
komunikacyjnych OCI600 z modemem do komunikacji przez sieć telefoniczną z
urządzeniem wejścia / wyjścia takim jak:

• PC z oprogramowaniem ACS600 i ACS900 oraz drukarką

• notebook z oprogramowaniem ACS600 i ACS900 oraz telefonem komórkowym

• Minitel (we Francji)

• Faks

• Pager

W zależności o zastosowanego urządzenia można tylko nadzorować parametry z
regulatorów lub też również zmieniać ich nastawy.

ALBATROS TM SIGMAGYR R

OCI600
Modem

AEW2.1 QAW30.600

Zdalny nadzór
Alarmowanie

ACS600
ACS900

Drukarka

MinitelLaptop z
telefonem
komórkowym

Pager
Fax

Rozdział 7Modem

23
70

Z
19

Rozdział 5( LPB )Local Process Bus

Do magistrali LPB można podłączyć do 4 central komunikacyjnych OCI600.
Do jednego OCI600 można przyporządkować następujące kompatybilne urządzenia
LPB:

• do 16 regulatorów ALBATROS™ lub/i SIGMAGYR®

• do 6 impulsowych przystawek rejestrujących AEW2.1 z 2 wejściami każdy

• do 2 czujników temperatury QAB30.600 z 2 wejściami

• do 4 modułów wejściowych BatiBUS-a z 4 wejściami cyfrowymi bezpotecjałowymi

• do 4 modułów wyjściowych BatiBUS-a z 4 wyjściami przekaźnikowymi

Moduły wyjściowe i wejściowe do BatiBUS-a mają tą samą funkcję jak wyjścia
przekaźnikowe w regulatorze i mogą być zamiast nich lub dodatkowo zastosowane

Jeżeli jednocześnie do LPB podłączona jest centrala obiektowa OZW30 może być
podłączony tylko 1 OCI600.

Korzy ści

Opis

Regulatory
współpracuj ące

� Wskazówka

� Ważne!
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Interface komunikacyjny OCI600 podłączony jest do LPB poprzez zaciski MB/DB.
Zadanie numeru adresowego w LPB następuje w karcie obsługowej 3, wiersz 5.

Dla centrali komunikacyjnej OCI600 są zarezerwowane adresy od 0/5 do 0/8. Mimo to
regulator kotłowy ALBATROS™ może jednocześnie być zaadresowany od 0/5 do 0/8,
ponieważ LPB rozróżnia pomiędzy „regulatorem", a „centralą".

Zasilanie BUS-a musi być przejęte przez OCI600, lub centralę obiektową OZW30
Dodatkowe zasilanie centralne nie jest przy zastosowaniu tych urządzeń konieczne.
Wszystkie indywidualne zasilania BUS-a poprzez poszczególne regulatory muszą być
wyłączone (również wszelkie centralne zasilanie).

Centrala komunikacyjna OCI600 zbiera dane z regulatorów podłączonych do LPB.
Razem z zainstalowanym oprogramowaniem odczytującym ACS600
i oprogramowaniem alarmującym ACS900 dane mogą być obsługiwane w następujący
sposób:

− odczyt wartości rzeczywistych

− odczyt i zapisywanie parametrów

− wgląd i nastawianie trybów pracy regulatora

− podgląd i obsługa programów czasowych

− cykliczne odpytywanie regulatorów podłączonych do sytemu oraz tworzenie
wykresów

− tworzenie protokołów uruchomieniowych

− przekazywanie informacji o błędach

− podgląd listy regulatorów

− administracja dostępu

− automatyczne wyświetlanie komunikatów alarmowych na ekranie komputera stacji
operatorskiej

Automatyczne dalsze przekazanie wchodzącego sygnału alarmowego możliwe jest
także za pomocą faksu, drukarki z modemem lub pagera (bez oprogramowania
ACS600).

Oprogramowanie alarmujące ACS900 zawarte jest w zakresie dostawy
oprogramowania odczytującego ACS600.

Podłączenie

� Wskazówka

Zasilanie BUS-a

Wymiana danych

� Wskazówka
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Interface komunikacyjny OCI600 może wskazywać błędy własne jak występujące w LPB
oraz przekazywać je do odpowiedniego urządzenia.

Najwyższy priorytet ma zawsze najpoważniejszy błąd własny urządzenia. Wskazywane
kody błędów mają przy tym następujące znaczenia:

00 w całym systemie LPB włącznie z OCI600 nie ma żadnego błędu
81 zwarcie w LPB lub brak zasilania BUS-a
93 zmienić baterie
94 zmienić baterie przy karcie pamięci
100 dwa zegary systemowe
140 niedozwolony adres segmentu lub regulatora
141 zła konfiguracja lub uszkodzenie regulatora

Wskazania błędów z innych urządzeń przyłączonych do LPB mają priorytet drugiego
rzędu. Zostają dopiero wtedy wskazane, gdy zostaną zlikwidowane wszystkie błędy z
OCI600. Wskazanie następuje zawsze w kolejności wagi błędu tzn. po usunięciu
najpoważniejszego błędu pojawia się wskazanie najbliższego błędu o niższym
priorytecie.

Wszystkie błędy generowane w pojedynczych regulatorach wraz z przynależnymi
adresami mogą zostać wskazane. Przegląd możliwych kodów błędów znajduje się w
rozdziale 5.

Dokładne wskazówki do projektowania i parametryzowania OCI600 znajdują się w
„Dokumentacji centrali komunikacyjnej OCI600" CE1P2529.
Informacje na temat oprogramowania ACS600 zaczerpnąć można z dokumentacji
CE1N2530, a na temat oprogramowania ACS900 z dokumentacji CE1N2531.

Wskazanie bł ędu

Błędy własne urządzenia

Błąd w LPB

� Dalsze informacje
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7.1 Integracja dalszych urz ądzeń poprzez OCI600

• Możliwość podłączenia impulsowej przystawki rejestrującej

• Możliwość podłączenia dodatkowych czujników temperatury

• Możliwość podłączenia modułów wejściowych Bati-BUS-a

• Możliwość podłączenia modułów wyjściowych Bati-BUS-a

Poprzez OCI600 można wraz z regulatorami podłączyć dalsze urządzenia. Urządzenia
te zostają podłączone bezpośrednio do LPB, a przyporządkowanie do OCI600
następuje przez odpowiednie zaadresowanie.

Przystawka rejestrująca umożliwia zarejestrowanie impulsów z dostępnych liczników.
Przy jednocześnie podłączonym do LPB OZW30 można podłączyć maksymalnie trzy
liczniki do LPB i obsługiwać je poprzez OCI600. Do przyporządkowania AEW2.1 do
OCI600 zarezerwowane są wtyki adresowe 121 - 123.

Jeżeli do LPB nie ma podłączonego OZW30, można podłączyć do 6 sztuk AEW2.1 do
LPB i obsługiwać poprzez OCI600. Adresowanie następuje po uwzględnieniu
wszystkich ewentualnie zajętych poprzez moduły BatiBUS-a (DOE4IN) adresów za
pomocą wtyków adresowych o zakresie 1 - 48 i 121 - 123.

Dalsze informacje na temat impulsowa przystawki rejestrującej znajdują się w
dokumentacji CE1N2831.

Do magistrali LPB można podłączyć bezpośrednio 2 mierniki temperatury i obsługiwać
je przez OCI600. Do przyporządkowania mierników QAB30.600 do OCI600
przeznaczone są wtyki adresowe 125 i 127.

Dalsze informacje na temat miernika temperatury znajdują się w dokumentacji
CE1N2851.

Moduł wejściowy BatiBUS-a umożliwia zarejestrowanie stanów włączenia obcych dla
LPB urządzeń i regulatorów. Do LPB można podłączyć do 4 modułów wejściowych
BatiBUS-a; każdy z 4 wejściami bezpotencjałowymi, które mogą być obsługiwane
poprzez OCI600. Funkcja modułów wejściowych odpowiada wejściom cyfrowym
regulatora (wejście meldunkowe lub alarmowe).
Adresowanie następuje po uwzględnieniu zajętych przez kolektory impulsów adresów
poprzez podanie numeru segmentu i regulatora na trybach nastawczych modułu.

Moduł wyjściowy BatiBUS-a umożliwia ręczne lub automatyczne uruchomienie funkcji
poprzez zwarcie styku. Do LPB można podłączyć do 4 modułów wyjściowych BatiBUS-a
i obsługiwać je poprzez OCI600. Funkcja modułów wyjściowych odpowiada wyjściom
cyfrowym regulatora (wyjście meldunkowe lub alarmowe).

Korzy ści

Opis

Impulsowa przystawka
rejestrująca
AEM2.1

Miernik temperatury
QAB30.600

Moduł wejściowy
BatiBUS-a
DOE4IN

Moduł wyjściowy
BatiBUS-a
DOE4RE
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8 Integracja z systemem SYNERGYR ®

• Wzajemne powiększenie zakresu zastosowań obydwóch systemów.

• Wykorzystanie wspólnych zasobów poprzez wykorzystanie tego samego przewodu.

• Wpływ zapotrzebowania ciepła z systemu SYNERGYR® może poprzez LPB
oddziaływać na regulatory ALBATROS™.

Urządzenia rodziny SYNERGYR® mogą zostać włączone do systemu. Na odwrót,
system SYNERGYR® może zostać rozszerzony o regulatory rodziny ALBATROS.

SYNERGYR jest systemem kombinowanym do regulacji temperatury i rejestracji
indywidualnego zużycia energii.
Do jednej centrali obiektowej OZW30 systemu SYNERGYR® można podłączyć do 96
jednostek (mieszkania, biura) z maksymalną liczbą 198 urządzeń (liczniki ciepła
i nadajniki sygnałów impulsowych).

Komunikacja pomiędzy SYNERGYR® a systemem LPB następuje poprzez centralę
obiektową OZW30.

Do systemu LPB może być podłączona tylko 1 centrala obiektowa OZW30!
Szczegółowe informacje o centrali obiektowej OZW30 znajdują się w dokumentacji
CE1N2841 i podręczniku pracy CE1U2841.

96 jednostek użytkowych może być według potrzeb podzielonych na 6 różnych grup
grzewczych. Te wewnętrzne grupy systemu SYNERGYR mogą być przyporządkowane
do regulatorów stref grzewczych, które regulują temperaturę zasilania według
zapotrzebowania odpowiednich grup.

Rozdział 5( LPB )Local Process Bus

2370Z16

ALBATROS TM

OZW30

Rozdział 8SYNERGYR R

Grupa grzewcza 1 Grupa grzewcza 6Grupa grzewcza 2...5Źródło ciepła

Rozdział 2

Przydzielenie regulatora strefy grzewczej do grupy grzewczej następuje poprzez
nadanie odpowiedniego adresu w wierszu 67 (karta obsługowa 5) centrali obiektowej
OZW30.

Podłączenie systemu SYNERGYR następuje poprzez przyłączenie OZW30 (zaciski
MD/DB) do LPB. Zaadresowanie nie jest konieczne, OZW30 zgłasza się z trwale
nadanym adresem w LPB.

Nadanie ważnego adresu LPB w wierszu 67 OZW30 (przydzielenie regulatora strefy
grzewczej do grupy grzewczej) powoduje, że komunikacja odbywa się poprzez LPB,
a magistrala H-BUS zostaje wyłączona.
Jeżeli zadeklarowany regulator nie zgłosi się, to centralka obiektowa OZW30
sygnalizuje błąd o kodzie 95.
OZW30 zachowuje się jak pełnowartościowy uczestnik komunikacji LPB tzn. przekazuje
wszystkie wymagane dane o urządzeniu.

Korzy ści

Opis

� Wskazówka

Struktura

Integracja
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Przy zastosowaniu centralki obiektowej OZW30 może ona przejąć zasilanie BUS-a.
Należy przy tym uważać, czy wszystkie inne zasilania BUS-a są wyłączone (zasilanie
przez regulator, centralne zasilanie PNE, zasilanie BUS-em OCI600).

Następujące dane mogą być wymieniane / przekazywane:

Temperatura zewnętrzna z LPB może być przejęta przez system SYNERGYR. Jeżeli
jest podłączony bezpośrednio do LPB czujnik temperatury zewnętrznej QAB30, to jego
wartość zostaje przejęta. Jeżeli tego czujnika nie ma, to przejęta zostaje wartość
temperatury z czujnika regulatora o adresie 0/1, a jeżeli takiego czujnika również nie
ma, to przejęta zostaje wartość temperatury z regulatora o najwyższym numerze
adresowym segmentu / w segmencie podłączonego do LPB.

OZW30 może zostać zastosowany jako zegar systemowy dla LPB. Może także
pracować jako zegar podrzędny (z możliwością przesunięcia lub bez).
Jeżeli jest więcej zegarów systemowych, to OZW30 wskazuje kod błędu 44.

OZW30 w oparciu o zapotrzebowaniu ciepła jednostek użytkowych tworzy wielkość
wiodącą do wpływania na temperatury zasilania każdej grupy grzewczej.
Rozróżnia się tutaj następujące warianty wpływu obciążenia:

Płynny wpływ obci ążenia
Wpływ ciągły i płynny na temperaturę zasilania grup grzewczych na podstawie
zapotrzebowania ciepła jednostek użytkowych grupy grzewczej.

Skokowy wpływ obci ążenia
Przełączenie temperatury zasilania grup grzewczych pomiędzy wartością nominalną
i zredukowaną na podstawie zapotrzebowania ciepła jednostek użytkowych grupy
grzewczej.

Skokowy i płynny wpływ obci ążenia
Wpływ płynny przy normalnym zakresie mocy, skokowy dla niskich zakresów mocy.

Niemożliwa jest zróżnicowana sygnalizacja błędów z systemu SYNERGYR na LPB.
Wszystkie błędy z systemu SYNERGYR zostają zgłoszone w postaci zbiorczej
sygnalizacji błędu na LPB:

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE SYNERGYR � kod błędu 210

Sygnalizacja błędów regulatorów ALBATROS™ realizowana jest w postaci przekazania
zbiorczego sygnału o błędzie do centralki obiektowej OZW30:

ZBIORCZY BŁĄD � kod błędu 76

Po dalsze informacje prosimy zwrócić się do lokalnego oddziału Landis&Staefa

Zasilanie BUS-a

Wymiana danych

Temperatura zewnętrzna
(ALB � SYN)

Synchronizacja zegara
(ALB ⇔ SYN)

Wpływ obciążenia

(SYN � ALB)

Sygnalizacja błędów
urządzenia
(ALB ⇔ SYN)

� Wskazówka
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9 Integracja z systemem nadrz ędnym L&S

• najważniejsze parametry z LPB mogą być centralnie odczytywane i zmieniane
poprzez system nadrzędny,

• wykorzystywać można wspólne pomiary (np. temperatura zewnętrzna, prędkość
wiatru, nasłonecznienie).

Pojedyncze regulatory ALBATROS™ lub całe systemy ALBATROS-ów mogą zostać
zintegrowane z systemem nadrzędnym. Można przy tym przesyłać dane takie jak
temperatura zewnętrzna, temperatura kotła, temperatura ciepłej wody, sygnały
wymuszenia, blokady, zapotrzebowania ciepła

LPB może być podłączony do następujących systemów:

- UNIGYR-EMS Sterownik: PRU2.xx

- UNIGYR-Visonik Sterownik: PRV2.xx

Możliwość włączenia do innych systemów musi być wyjaśniona.

Podłączenie następuje poprzez regulator nadrzędny ALBATROS lub pojedynczy
regulator autonomiczny przyłączony wybranego urządzenia systemu nadrzędnego.
Komunikacja pomiędzy obydwoma systemami następuje poprzez złącze (I/O-Open
PTM59.20 z OCI69).

Nadrzędny system BMS
Landis&Staefa

RU N ERR

OCI69

I/O-Open
ALBATROS

( LPB )Local Process Bus

Master

23
70

Z
17

Każdy regulator, który ma być widoczny w systemie musi być podłączony do systemu
własnym złączem.
Regulatory podłączone do regulatora nadrzędnego ALBATROS nie są w systemie
nadrzędnym widoczne.

Po stronie ALBATROS-a podłączenie następuje do zacisków LPB (MB/DB) regulatora
nadrzędnego (MASTER) ALBATROS lub regulatora autonomicznego.

Korzy ści

Opis

Możliwe systemy
nadrz ędne

Podłączenie

� Ważne!
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Pomiędzy regulatorami ALBATROS™ i systemem nadrzędnym mogą być wymieniane
dane:

Nazwa punktu danych Kierunek transmisji danych
- temperatura zewnętrzna A ���� S lub S ���� A

- prędkość wiatru A ���� S lub S ���� A

- natężenie promieniowania słonecznego A ���� S lub S ���� A

- czas systemowy A ���� S lub S ���� A

- sygnalizacja błędów A ���� S

- sygnał zapotrzebowania ciepła A ���� S lub S ���� A

A = ALBATROS™
S = system nadrzędny

Chodzi tu jedynie o część danych które są przesyłane. Kompletne informacje takie jak
znaczenie rodzaju transmisji znajdują się w dokumentacji każdego systemu
nadrzędnego.

Tam gdzie możliwe są 2 różne kierunki transmisji danych efektywny kierunek zależy od
nastawy dokonanej na złączu I/O Open (wtyk adresowy dla nastawy 1-8). Zależy to tego
do jakiego systemu nadrzędnego będzie podłączony LPB (UNIGYR EMS PRU2.xx lub
UNIGYR VISONIK PRV2.xx). W celu uzyskania więcej informacji prosimy sięgnąć do
odpowiedniej dokumentacji produktowej.

Podłączenie

Wymiana danych

� Wskazówka


