Opis regulatora
• Regulator temperatury do wszystkich typów komór ch³odniczych, takich
jak: meble wyposa¿one w urz¹dzenia ch³odnicze, pomieszczenia
ch³odnicze, lodówki, lady ch³odnicze, itd.
• Do pracy jako pojedyncze urz¹dzenie i do pracy sieciowej
• 6 czujników temperatury, 6 przekaŸników, 4 wejœcia cyfrowe, wyjœcie
analogowe
• 3 standardowe wykonania dla monta¿u szynowego, drzwiowego i 19”

ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH

Obs³uga / elementy obs³ugi
wyœwietlacz LCD
dla parametrów i wartoœci

TKP-3000

5310902-11/17

Instrukcja obs³ugi

Funkcje standardowe
• Wyœwietlacz LCD z wyœwietlaczem tekstowym, obs³uga za pomoc¹
czterech przycisków
• Regulacja temperatury, wiêksza liczba wartoœci zadanych / poziomów
wartoœci zadanych, alarmy
• Minimalny czas postoju sprê¿arki, nadzór czasu pracy ch³odzenia
• Sterowanie wentylatora z rozruchem / opóŸnieniem
• Sterowanie rolet, sterowanie ogrzewania ramy lub ogrzewania szyb
• Cykliczne ogrzewanie ramy – tryb pracy dziennej / nocnej
• Wyjœcie analogowe jako poziom wartoœci rzeczywistej lub regulator P, PI,
PID-T1
• Ustawiany awaryjny cykl pracy regulacji
• Wejœcie styku drzwi
• Inteligentne, ucz¹ce siê sterowanie odszraniania (tylko x 140)

Regulator temperatury
do komór ch³odniczych
Modele:

TKP
3130
3130/1
3140

obowi¹zuje od wersji
oprogramowania
2.35, 4.04 i 6.02

TKC
5130
5140
19130
19140

Modele

przyciski strza³ek
góra / dó³

opuszczenie listy

ESC

RET
ELREHA

obieg 1
obieg 2
ostrze¿enie
obieg 3
wykonuje ch³odzenie

obieg 4
otwarcie listy /
obieg 3
potwierdzenie wartoœci
obieg 2
obieg 1
wykonuje odszranianie

Elementy obs³ugi TKP 3130/3140 (w innych wykonaniach liczba oraz
funkcje elementów obs³ugi s¹ identyczne).
Wszystkie ustawienia s¹ wykonywane za pomoc¹ 4 przycisków.
Wszystkie parametry wyœwietlane s¹ na podœwietlanym wyœwietlaczu
LCD w postaci czytelnego tekstu. W modelu TKP 3130/1 obs³uga
odbywa siê za poœrednictwem ekranu po³¹czonego systemu VPR.
Programowanie

TKC 5130 ........ model standardowy dla monta¿u drzwiowego (96 x 96mm)
TKC 5140 ........ taki sam, ale z inteligentnym odszranianiem

•
•

TKC 19130 ...... model standardowy - kaseta aluminiowa 19”, 14 TE
TKC 19140 ...... taki sam, ale z inteligentnym odszranianiem

Je¿eli nazwa listy nie jest wyœwietlona
Wybraæ ¿¹dan¹ listê
Wejœæ do listy
Wybraæ parametr
Zainicjowaæ programowanie, nazwa parametru zaczyna migaæ.
W tym miejscu mo¿e nast¹piæ zapytanie o identyfikacjê.
.......... Ustawienie ¿¹danej wartoœci. Przytrzymanie przycisku strza³ki
powoduje przewijanie wszystkich wartoœci z wiêksz¹ szybkoœci¹
RET .......... Zakoñczenie programowania
ESC .......... Ponowne przejœcie do przegl¹dania list

a
a
a

ESC ..........
..........
RET ..........
..........
RET ..........

Identyfikacja
Je¿eli na wyœwietlaczu
pojawia siê tekst:

Identyfikacja
Wprowadziæ :> 0 <

wówczas parametr ten chroniony jest has³em zapobiegaj¹cym
niezamierzonej obs³udze. Regulator czeka na wprowadzenie numeru
kodu. Ten numer kodu (kod 1) zale¿ny jest od czasu i sk³ada siê z
• Aktualnej godziny + 10.
Zmiana poziomu u¿ytkownika

a

Akcja

a

a
a
a

•
•

a

aktualny b³¹d
stany pracy (np. „WY£.”)
wybrane wskazanie standardowe

Wybór i zmiana parametrów:
Przycisk

TKP 3130 ........ model standardowy dla szyny 35mm
TKP 3130/1 ..... bez wyœwietlacza i przycisków obs³ugi, tylko czujnik Pt1000
TKP 3140 ........ jak 3130 + inteligentne odszranianie

Listy parametrów

Wszystkie odczytywane i ustawiane wartoœci (parametry) modelu TKx
zosta³y zestawione w formie list. W zwyk³ym stanie pracy lub je¿eli przez 3
minuty nie zosta³ wciœniêty ¿aden przycisk, TKx pokazuje nastêpuj¹ce
informacje:
1. priorytet:
2. priorytet:
3. priorytet:

•
•
•

W celu przejœcia z poziomu klienta do poziomu montera lub konstruktora
szafy sterowniczej, nale¿y postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
Uwaga

• Wybraæ wskazanie podstawowe, nacisn¹æ przycisk „RET”
• Wprowadziæ kod dla ¿¹danego poziomu:
- kod dla poziomu montera: sta³y kod, liczba - 88 - kod dla poziomu konstruktora szafy sterowniczej: miesi¹c +
godzina + 20

Wskazówka

TKP/TKC
20.02.99

11:49

ESC

RET

a
kod u¿ytkownika

lista historii b³êdów
20.02.99
11:49

a
RET
a
RET a
RET a
RET
a
RET
a

aktualna lista b³êdów
20.02.99
11:49

RET

lista wartoœci rzeczywistych
20.02.99
11:49
lista wartoœci zadanych
20.02.99
11:49
lista odszraniania
20.02.99
11:49
lista trybów
20.02.99
11:49
lista przyporz¹dkowania
20.02.99
11:49

RET

czujnik 1, itd.

poziom wartoœci
zadanej X, itd.

rodzaj odszraniania, itd.

data, godzina

konfiguracja

ostatni b³¹d 1, itd.

a
aktualny b³¹d, itd.

Prosimy o przestrzeganie
wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa!
Jest to skrócona wersja instrukcji obs³ugi.
Pe³ny opis systemu (zawieraj¹cy strony 7 - 17)
znajduje siê na stronie www.elreha.de
lub na naszej bezp³atnej p³ycie INFO-CD.
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Ró¿ne wersje oprogramowania

Wskazówka

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE POD£¥CZENIA I BEZPIECZEÑSTWA

Ze wzglêdu na ci¹g³e udoskonalanie urz¹dzeñ i ró¿ne typy
wykonañ, wystêpuj¹ niewielkie rozbie¿noœci w funkcjonowaniu
wy¿ej wymienionych modeli.

Obecnie regulatory dostarczane s¹ z trzema ró¿nymi wariantami
oprogramowania 2.35, 4.04 i 6.02. Okreœlone funkcje, opisywane w
niniejszej instrukcji nie s¹ identyczne we wszystkich wersjach
oprogramowana. Regulatory serii TKC dostarczane s¹ wy³¹cznie z wersj¹
oprogramowania 2.35.

Wskazówka

U¿ytkownik posiadaj¹cy tylko skrócon¹ wersjê instrukcji,
znajdzie pe³ny opis systemu pod adresem www.elreha.de
lub na naszej bezp³atnej p³ycie INFO-CD.

Ró¿nice:

Instrukcja ta zawiera dodatkowe wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa. Prosimy o ich przestrzeganie!

•

Pod³¹czenie zdalnego wyœwietlacza poprzez interfejs: tylko od wersji
4.03 lub 6.00 i tylko w konstrukcji szynowej TKP.
• Komunikat o b³êdzie „Hard”, generowany gdy wewnêtrzna bateria
buforowa jest wyczerpana: tylko od wersji 6.02.
• Wartoœci¹ domyœln¹ przypisania wejœcia cyfrowego 3 nie jest ju¿
tekst „Regulator wy³¹czony”, lecz „- - -” : od wersji 6.02.
• Inteligentne odszranianie: tylko w modelach TKP/TKC x140

Zagro¿enie

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, urz¹dzenia NIE nale¿y
pod³¹czaæ do sieci!
Wystêpuje zagro¿enie dla ¿ycia!
Bezpieczna praca nie jest mo¿liwa, je¿eli:

•
•
•
•
•
•

Dane techniczne
Napiêcie robocze... ..................................................................
.
230V 50Hz
Pobór mocy............. .................................................................. maks. 5VA
Temperatura otoczenia ............................................................. 0...+50°C
Maks. wilgotnoœæ powietrza ........ 85% wzglêdnej wilgotnoœci, niekondensuj¹ca
Wejœcia .... 6x czujnik temperatury, TF 201 (PTC) lub Pt 1000 (TF 501)
Wejœcia steruj¹ce ...................................................................... 4x 230V~
Wyjœcia prze³¹czaj¹ce .............................. 6x styki przemienne, wisz¹ce
Moc prze³¹czana ................................................... 8A cos phi=1/250VAC
Wyjœcia analogowe (do wyboru)............................................. 0...10V lub
0/4...20mA (maks. obci¹¿enie wtórne 500 Ohm)
Wskazanie / zakresy ustawienia ............................. patrz lista parametrów
Interfejsy ........................................................................ RS 232, RS 485,
Przechowywanie danych ..............Bez napiêcia sieciowego - zwykle 3 lata
Zegar czasu rzeczyw...........Kwarc, autom. prze³¹czenie czasu lato / zima
ObudowaTKP 31x0............................... Obudowa z tworzywa sztucznego
z klawiatur¹ foliow¹ dla szyny normalnej 35 mm
Zdejmowane zaciski œrubowe, IP 30
TKP 3130/1 .....................................Obudowa z tworzywa sztucznego dla
szyny normalnej 35 mm, bez wyœwietlacza i przycisków,
Zdejmowane zaciski œrubowe, IP 30
TKC 51x0 ................................ Obudowa z tworzywa sztucznego 96 x 96
do monta¿u drzwiowego, zdejmowane zaciski œrubowe, stopieñ
ochrony IP 54 z przodu
TKC 191x0 ................................................ Kaseta aluminiowa 19”, IP 30

Niniejsza instrukcja musi byæ zawsze dostêpna dla u¿ytkownika. W
przypadku uszkodzeñ, spowodowanych nieprawid³owym
pos³ugiwaniem siê lub nieprzestrzeganiem instrukcji i wskazówek
dotycz¹cych bezpieczeñstwa, producent nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoœci! W takich przypadkach wygasaj¹ wszelkie
roszczenia gwarancyjne.

•

•
•

•
•

Instalacja i uruchomienie urz¹dzenia mog¹ byæ
wykonywane tylko przez specjalistê elektryka lub
pod jego nadzorem.
Podczas monta¿u nale¿y urz¹dzenie w sposób
bezpieczny od³¹czyæ od sieci energetycznej!
Wystêpuje zagro¿enie pora¿enia pr¹dem!
Nigdy nie nale¿y u¿ytkowaæ urz¹dzenia bez
obudowy. Zagro¿enie pora¿enia pr¹dem!
Wystêpuj¹cy zacisk PE nale¿y pod³¹czyæ do
przewodu neutralnego! Zagro¿enie pora¿enia
pr¹dem! Wewnêtrzna filtracja zak³óceñ dzia³a tylko w
ograniczonym stopniu, czego skutkiem mog¹ byæ
b³êdne wskazania.
Urz¹dzenie mo¿e byæ stosowane tylko do
wykorzystania opisanego na stronie 1.
Prosimy o przestrzeganie przepisów bezpieczeñstwa i
norm zalecanych w miejscu wykorzystania.

• Przed wykorzystaniem regulatora prosimy sprawdziæ jego
Uwaga

Wyposa¿enie dodatkowe
- Czujniki temperatury TF 201 lub TF 501 (Pt1000)
- Oprogramowanie PC „COOLVision”
Modu³ „COOLVision-MES” do zdalnego sterowania i konfiguracji
Modu³y „COOLVision-Analyse” oraz „COOLVision-SMM” do
protoko³owania, wizualizacji i przesy³ania komunikatów w przypadku
awarii.

urz¹dzenie wykazuje widoczne uszkodzenia,
urz¹dzenie jest niesprawne,
urz¹dzenie sk³adowane by³o w niekorzystnych warunkach,
wystêpuj¹ silne zabrudzenia lub wilgotnoœæ,
transport odbywa³ siê w trudnych warunkach.

•

•

•
•
•

parametry techniczne (patrz dane techniczne), takie jak:
- napiêcie zasilania (nadrukowane na urz¹dzeniu)
- zalecane warunki otoczenia (zakresy temperatury lub
wilgotnoœci)
- maksymalne obci¹¿enie zestyków przekaŸników
zwi¹zane z maksymalnymi pr¹dami rozruchowymi
odbiorników (np. silniki, ogrzewanie).
W przypadku nieprzestrzegania tych wskazówek mo¿liwe
jest b³êdne dzia³anie urz¹dzenia lub jego uszkodzenie.
Przewody czujników nale¿y ekranowaæ i nie uk³adaæ ich
równolegle do przewodów sieciowych. Ekranowanie nale¿y
uziemiæ jednostronnie, mo¿liwie blisko regulatora. Je¿eli
zalecenia te nie zostan¹ uwzglêdnione, wówczas mo¿liwe
s¹ zak³ócenia indukcyjne!
W przypadku przed³u¿enia kabli czujników nale¿y zwróciæ
uwagê na to, ¿e przekrój nie jest istotny, powinien jednak
wynosiæ przynajmniej 0,5 mm2. Zbyt cienkie kable mog¹
prowadziæ do b³êdnych wskazañ.
Nale¿y unikaæ monta¿u w bezpoœredniej bliskoœci du¿ych
styczników (mo¿liwe zak³ócenia elektromagnetyczne).
Podczas instalacji przewodów s³u¿¹cych do przesy³ania
danych prosimy o zwrócenie uwagi na wymagania, których
nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ w tym zakresie.
W przypadku ci¹g³ej pracy czujników temperatury w
cieczach, nale¿y stosowaæ tulejki zanurzeniowe! W
przypadku silnych wahañ temperatury istnieje zagro¿enie
uszkodzenia czujnika!

Czyszczenie
Foliê czo³ow¹ nale¿y czyœciæ miêkk¹ œciereczk¹ i
œrodkami czyszcz¹cymi powszechnie stosowanymi w
gospodarstwie domowym. Do czyszczenia nie nale¿y
stosowaæ kwasów i œrodków zawieraj¹cych kwasy,
poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie
urz¹dzenia!

Instrukcja obs³ugi – regulatory do komór ch³odniczych TKP / TKC x 130 – x140
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Wartoœci rzeczywiste, wskazania informacyjne
i wskazania dotycz¹ce stanu urz¹dzenia

Komunikaty o b³êdach / zapis b³êdów / listy b³êdów

Wszystkie aktualne informacje eksploatacyjne zebrane zosta³y
w „Liœcie wartoœci rzeczywistych”.

Wszystkie wystêpuj¹ce b³êdy zapamiêtywane s¹ z dat¹ i godzin¹
wyst¹pienia. Do zapamiêtania tych komunikatów s³u¿¹ dwie ró¿ne listy:

Wskazania temperatury

Aktualna lista b³êdów
„Aktualna lista b³êdów” zawiera w skróconej formie wszystkie b³êdy, które
wyst¹pi³y w danym czasie. Komunikat o awarii lub zwarciu w obrêbie
czujnika jest równie¿ wyœwietlany przy odpowiedniej wartoœci rzeczywistej.

„Czujnik 1” – „Czujnik 6”
1. funkcja
pokazuj¹ aktualn¹ wartoœæ
rzeczywist¹ czujników w
2. funkcja
zakresie od -100...+ 100°C.
3. funkcja
Jednoczeœnie wyœwietlana jest
funkcja wykonywana przez ten
czujnik 1 R1W1-czujnik. Mo¿na tutaj te¿
-24.5'C
dokonywaæ ewentualnej korekcji
wartoœci rzeczywistej.
Ustawiony wspó³czynnik korekcji znajduje siê wówczas w liœcie trybów
(korekcja wartoœci rzeczywistej 1-6).

Lista historii b³êdów
„Lista historii b³êdów” zawiera zawsze odpowiednio 15 ostatnich
komunikatów o b³êdach z krótkim oznaczeniem, dat¹ oraz godzin¹
wyst¹pienia.
Komunikaty o b³êdach
---- .......... Nie wystêpuje ¿aden b³¹d

Wartoœci zadane
W danym przypadku aktywne
wartoœci zadane odpowiednio
dla trybu dziennego i nocnego
zaznaczane s¹ na wyœwietlaczu
za pomoc¹ strza³ek.

tryb dzienny 1
-> -22.5C
<zaznaczona aktywna wartoœæ zadana

Informacje czasowe
Lista wartoœci rzeczywistych dostarcza wszystkie informacje o czasie
pracy i pozosta³ym czasie pracy pracuj¹cych uk³adów czasowych, dziêki
czemu mo¿na dok³adnie odczytaæ czas do uruchomienia procesu.

Wskazania stanu urz¹dzenia
przekaŸnik 1..........przekaŸnik 6

transoptor 1....... transoptor 4

stany przekaŸnika
0 1 0 1 1 1
1 = przekaŸnik przyci¹gniêty
0 = przekaŸnik opuszczony

OK1 OK2 OK3 OK4
0V 230V

0V = brak napiêcia

Czujniki temperatury

Init .......... Regulator zosta³ po raz pierwszy za³¹czony lub mia³ awariê
danych
Hard ....... - Wyst¹pi³ b³¹d w elektronice
- (Tylko od wersji oprogramowania 6.xx): za niskie wewnêtrzne napiêcie baterii
Ein ......... Napiêcie sieciowe za³¹czone
Aus ........ Napiêcie sieciowe wy³¹czone
SiKe ....... £añcuch bezpieczeñstwa jest lub by³ otwarty
FBr X ..... Awaria czujnika X
FKu X ..... Zwarcie czujnika X
W przypadku awarii lub zwarcia w obrêbie czujnika, wyzwolenie komunikatu
nastêpuje z opóŸnieniem wynosz¹cym 5 sekund.
ÜTK X .... Jeden z czujników ostrzeg. obiegu regulacji X -> za wysoka temperatura
UTK X .... Jeden z czujników ostrzeg. obiegu regulacji X -> za niska temperatura
LzK X ..... Ch³odzenie obiegu regulacji X przekroczy³o maksymalny czas
„otwarcia”. Komunikat aktywny tylko do godziny zg³oszenia czasu pracy.
LzT X ..... Styk drzwiowy obiegu regulacji X przekroczy³ maksymalny czas
„otwarcia”. Komunikat aktywny tylko do godziny zg³oszenia czasu pracy.
OpK X .... Wejœcie transoptora X zg³asza awariê
Tür X ...... Drzwi X s¹ otwarte
Abt X ...... Przekroczona liczba maksymalnie dopuszczalnych czasowo
ograniczonych odszronieñ w obwodzie regulacji X; mo¿liwe
oblodzenie lub uszkodzenie ogrzewania
Zuor ....... B³¹d przyporz¹dkowania, np. funkcja czujnika jest przydzielana
czêœciej ni¿ jest to dozwolone
REin ....... Regulator zosta³ za³¹czony poprzez interfejs / wejœcie OK.
RAus ...... Regulator zosta³ wy³¹czony poprzez interfejs / wejœcie OK.
Aus X ..... Obieg regulatora X zosta³ wy³¹czony poprzez interfejs / wejœcie OK.

Jako czujniki temperatury mog¹ byæ stosowane nastêpuj¹ce typy:
- TF 201, czujnik PTC (Rn 2KOHm), nie dotyczy 3130/1!!
- TF 501, czujnik Pt1000
Prze³¹czenie nastêpuje za pomoc¹ parametru „Czujnik” (lista trybów).

Funkcja „Wskazanie podstawowe”

Je¿eli urz¹dzenie zostanie za³¹czone i po kilku sekundach jest gotowe do
pracy, wówczas wyœwietlacz prze³¹cza siê na „Wskazanie podstawowe”,
je¿eli nie wystêpuje ¿aden komunikat o b³êdzie.
TKP/TKC
18.01.00 09:24

Gniazdo 9-biegunowe
Nó¿ka
1

Pod³¹czenie pojedynczego regulatora do PC
w celu konfiguracji lub serwisu.
Kabel przy³¹czeniowy (nr art..: PC-SMZ/KLEMME)

2

¯ó³ty

3

Zielony

Uzasadnione mo¿e byæ ci¹g³e wyœwietlanie dowolnych parametrów i
definiowanie ich jako „Wskazanie podstawowe”.

5
6
7
8

Przewód ekranowany

Obudowa wtyku

Wyœwietlacz bêdzie przez chwilê ciemny, nastêpnie
wybrany parametr zyskuje status „Wskazania podstawowego”.

PC z oprogramowaniem
COOLVision-MES

RS
232

43
NDO

.

42
DO

oraz

40 41 39
OUT

46

a

- Jednoczeœnie wcisn¹æ przyciski

Bia³o-br¹zowy

IN

- Wybraæ ¿¹dany parametr,

4

GND

Zmiana wskazania podstawowego:

a

Prze³¹czenie na „Wskazanie podstawowe” odbywa siê równie¿ wówczas,
kiedy u¿ytkownik zmieni³ parametr i przez ok. 3 minuty nie nacisn¹³
¿adnego przycisku.

RS
485
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Listy parametrów
Lista wartoœci rzeczywistych Wskaz.

Kod

Zakres

Wartoœæ domyœlna

Czujnik 1....................................... 1 ..... Zakres wskazania –100/+100°C, mo¿liwoœæ korekty +/- 10K
......................................... Kompensacja fabr.
Funkcje czujnika: Rx = czujnik regulacyjny x, Wx = czujnik ostrzegawczy x,
An = czujnik wyœwietlaj¹cy, wx = warunkowe odszranianie - czujnik ciep³a x,
kx = warunkowe odszranianie - czujnik zimna x, Axx = czujnik odszraniania obieg x/ nr x
Czujnik 2....................................... 1 ..... Analogicznie ..........................................................
................................................................. Kompensacja fabr.
Czujnik 3....................................... 1 ..... Analogicznie ......................................................................................................................... Kompensacja fabr.
Czujnik 4....................................... 1 ..... Analogicznie ....................................................... ................................................................. Kompensacja fabr.
Czujnik 5....................................... 1 ..... Analogicznie ....................................................... ................................................................. Kompensacja fabr.
Czujnik 6....................................... 1 ..... Analogicznie ....................................................... ................................................................. Kompensacja fabr.
Czas pracy – ch³odzenie 1 .. X ....... 1 ..... 24:00 h:min maksymalnie.......................................................... ........................................... 00:00
do
Czas pracy – ch³odzenie 4 .. X ....... 1 ..... 24:00 h:min maksymalnie.......................................................... ........................................... 00:00
Czas otwarcia drzwi 1
.. X ....... 1 ..... 24:00 h:min maksymalnie...................................................... ............................................... 00:00
do
Czas otwarcia drzwi 4
.. X ....... 1 ..... 24:00 h:min maksymalnie...................................................... ............................................... 00:00
Pozosta³y – drzwi na 1
.. X ....... 2..... h:min:sek .............................................................................................................................
do
Pozosta³y – drzwi na 4
.. X ....... 2 ..... h:min:sek .............................................................................................................................
Pozosta³y – temp. ostrze¿enie .. X ....... 2 ..... h:min:sek .............................................................................................................................
Pozosta³y – odszranianie maks .. X ....... 2 ..... h:min:sek .............................................................................................................................
Pozosta³a przerwa – odszranianie 1 .. X ....... 2 ..... h:min:sec .............................................................................................................................
do
Pozosta³a przerwa – odszranianie 4 .. X ....... 2 ..... h:min:sek .............................................................................................................................
Pozosta³y – zawór – rozruch 1 .. X ....... 2 ..... h:min:sek .............................................................................................................................
do
Pozosta³y – zawór – rozruch 4 .. X ....... 2 ..... h:min:sek .............................................................................................................................
Pozosta³y – stan sprê¿arki 1 . X ....... 2 ..... h:min:sek .............................................................................................................................
do
Pozosta³y – stan sprê¿arki 4 .. X ....... 2 ..... h:min:sek.............................................................................................................................
Poz. – wylot – ³añcuch bezp. .. X ....... 2 ..... h:min:sek
Odszr. ró¿nicowe –poz. czas .. X ....... 2 ..... min:sek ................................................................................................................................ 00:00:00
Odszr. ró¿nicowe –rozr. zablok. .. X ....... 2 ..... tak, nie ................................................................................................................................ Nie
Zawór magnetyczny ........ X ....... 2 ..... zwolniony, wy³¹czony
Stan pracy
............... X ....... 1 ..... wy³¹cz obieg X
Tryb dzienny / nocny ........ X ....... 1 ..... dzieñ, noc
Czas pracy – przekaŸnik 1 ............. 2 ..... h:m:s, tylko zerowany .......................................................................................................... 00:00:00
bis
Czas pracy – przekaŸnik 6 ............. 2 ..... h:m:s, tylko zerowany .......................................................................................................... 00:00:00
Wartoœæ analogowa ......... X ....... 1 ..... wyjœcie ma wartoœæ X% wybranego zakresu
OK1 OK2 OK3 OK4 ......... X ....... 1 ..... napiêcie na danym wejœciu
Stany przekaŸnika
X
1
stan przekaŸnika 1-6, 1 = za³¹czony, 0 = wy³¹czony .................................................. ......... Za³.= przyci¹gniêty
Wy³. = opuszczony
Lista wartoœci zadanych

Kod

Zakres

Wartoœæ domyœlna

Poziom wartoœci zadanej
.... 1 ..... 1, 2 ....................................................................................................................................... 1
Dzieñ – wartoœæ zadana 1 .......... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
Dzieñ – wartoœæ zadana 2 ......... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
Dzieñ – wartoœæ zadana 3 ......... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
Dzieñ – wartoœæ zadana 4 ......... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
Noc – wartoœæ zadana 1 ............. 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
Noc – wartoœæ zadana 2 ............ 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
Noc – wartoœæ zadana 3 .............. 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
Noc – wartoœæ zadana 4 .............. 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
2. dzieñ – wartoœæ zadana 1 ....... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
2. dzieñ – wartoœæ zadana 2 ....... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
2. dzieñ – wartoœæ zadana 3 ........ 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
2. dzieñ – wartoœæ zadana 4 ....... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
2. noc – wartoœæ zadana 1 .......... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
2. noc – wartoœæ zadana 2 ........... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
2. noc – wartoœæ zadana 3 .......... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
2. noc – wartoœæ zadana 4 .......... 1 ..... -50/+50°C ............................................................................................................................. -20°C
Odstêp – ostrze¿enia ................... 2 ..... 0...50K, (relatywnie do wartoœci zadanej) ............................................................................. 7 K
2. odstêp – ostrze¿enia ............... 2 ..... 0...50K, (relatywnie do wartoœci zadanej) ............................... ............................................. 7 K
Granica ostrze¿enia – dó³ ........... 2 ..... -50/+50°C (wartoœæ absolutna, wartoœæ dla ograniczenia za niskiej temp. i ostrze¿enia o za
22°C
niskiej temp.); uk³adu ograniczenia za niskiej temperatury nie mo¿na od³¹czyæ.
2, granica ostrze¿enia – dó³ ........ 2 ..... -50/+50°C (analogicznie) .................................................. ................................................... - 22°C
Histereza .................................... 2 ..... 0,1...20K ............................................................................................................................... 2 K
PID zakres proporcjonalnoœci ...... 2 ..... 0,1...30K ............................................................................................................................... 4 K
PID czas opóŸnienia .................... 2 ..... Wy³., 00:00 do 10:00 min:sek ............................................................................................... 10 sek.
PID czas wybiegu ....................... 2 ..... Wy³., 00:00 do 00:10 min:sek ............................................................................................... Wy³.
PID czas opóŸnienia T1 ............... 2 ..... Wy³., 0,1 do 10 sek ............................................................ ................................................. Wy³.
Opto->wartoœæ analogowa ........... 2 ..... 0,0...100,0 %, napiêcie / pr¹d na wyjœciu analogowym przy uaktywnionym wejœciu OK........ 0%
Rozruch wentylatora ................... 2 ..... 0:00:00 do 0:30:00 (h:min:sec), czas zamra¿ania .............................................................. 0:05:00
OpóŸnienie wentylatora .............. 2 ..... 00:00 do 30:00 min:sek ....................................................................................................... 00:00
Temp. opóŸnienia – ostrze¿enie .... 2 ..... 0:00:00 do 2:00:00 (h:min:sek) ............................................................................................ 0:45:00
Graniczny czas pracy – ch³odzenie .... 2 ..... 0:00 do 23:59 (h:min), Wy³. .................................................................................................. Wy³.
Graniczny czas pracy – drzwi .... 2 ..... 0:00 do 23:59 (h:min), Wy³. .................................................................................................. Wy³.
OpóŸnienie ch³odzenia – sieæ....... 2 ..... 0...30 min ............................................................................................................................. 0 min
Minimalny czas postoju sprê¿arki .... 2 ..... 00:00 do 30:00 hh:mm ........................................................................................................ 00:00
Opto – opóŸnienie ostrze¿enia .... 2 ..... 00:00 do 02:00 hh:mm ........................................................................................................ 00:05
OpóŸnienie ostrze¿enia – drzwi .... 2 ..... 00:01 do 04:00 hh:mm ........................................................................................................ 00:05
Czas wyjœcia – ³añcuch bezp. .... 2 ..... 00:00 do 01:00 min:sek ....................................................................................................... 01:00

Parametry oznaczone „nur Anz.” s³u¿¹ tylko jako informacja i nie mog¹
byæ zmieniane.

Numery w wierszu „Kod” oznaczaj¹ poziom obs³ugi, w którym
parametry te mog¹ byæ widoczne.

Instrukcja obs³ugi – regulatory do komór ch³odniczych TKP / TKC x 130 – x140
Lista odszraniania

Wskaz.

Kod

Zakres

Strona 5
Wielkoœæ

Wartoœæ domyœlna

Zawór przy odszranianiu ............ 2 ...... Za³., wy³..................................................................................................................................wy³.
Tryb odszraniania ..................... 2 ...... Tylko zewn., zewn. + wewn., metoda ró¿nicowa, metoda optymalizacji, adaptacyjna* ......................... zewn. + wewn.
Zezwolenie odszraniania 1............ 1 ...... 00:00 - 23:59, wy³. ............................................................................................. hh:min ........ 5:00
Zezwolenie odszraniania 2 ........... 1 ...... 00:00 - 23:59, wy³. ............................................................................................. hh:min ....... w
. y³.
do
Zezwolenie odszraniania 6 ........... 1 ...... 00:00 - 23:59, wy³. ............................................................................................. hh:min ....... w
. y³.
Ograniczenie odszraniania 1 ............. 2 ...... (obieg regulacyjny 1) 0,0°C bis 50 ,0°C ............................................................. °C .............. 14°C
do
Ograniczenie odszraniania 4 ........... 2 ...... (obieg regulacyjny 4) 0,0°C bis 50 ,0°C ............................................................. °C .............. 14°C
Czas trwania odszraniania 1 ... X ..... 2 ...... (obieg 1) min:sek ............................................................................................... mm:ss ........ 00:00
do
Czas trwania odszraniania 4 ... X ..... 2 ...... (obieg 4) min:sek ............................................................................................... mm:ss ........ 00:00
Ignorowanie odszronieñ ..... ... X ..... 2 ...... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ................................................................... ................................................. 0
Odszr. ró¿n. – ró¿nica pomiar............. 2 ...... 0,0...20,0K ......................................................................................................... K ................ 5K
Odszr. ró¿n. – czas pomiaru. ............ 2 ...... 00:00...10:00 mm:ss ......................................................................................... mm:ss ........ 02:00
Cykl odszraniania – próg ............ 2 ...... -5,0...+50,0°C .................................................................................................... °C .............. 50,0°C
Odszranianie – czas ostrze¿enia ............ 2 ...... 00:00 do 60:00 .................................................................. ............................... mm:ss ........ 30:00
Przerwa przed odszranianiem ............ 2 ...... 0...15 min .......................................................................................................... min ............. 0
Przerwa po odszranianiu ........... 2 ...... 00:00 do 30:00 ................................................................................................. mm:ss ........ 00:00
Wskaz. czasu odszr. > ostrze¿enie ........... 2 ...... Wskazanie dopuszczalnych odszronieñ bez ostrze¿enia ................................. wy³., 1-15 ... 3
Odszranianie – czas bezpieczeñstwa ............ 2 ...... 00:00 do 4:00:00 ............................................................... ............................... mm:ss ........ 45:00
Odszranianie ............................. 1 ...... Rêczne zainicjowanie, rêczne zakoñczenie
* Wybieg odszraniania .............. 2 ...... 00:00 do 00:15 .................................................................. ............................... hh:mm ....... 00:03
* Czas do odszraniania .... X .....2 ...... hh:min:sek
* Maks. czas do odszraniania ............ 2 ...... 02:00 bis 48:00 ................................................................................................. hh:mm ....... 24:00
Lista trybów

Wskaz.

Kod

Zakres

Wielkoœæ

Wartoœæ domyœlna

Po³¹czenie – przyporz¹dkowanie ............. 2 ...... 1, 2, brak .............................................................................................................................. 1
Zawór – tryb pracy ....................... 2 ...... Przedzia³, ci¹g³y
............................................................................................................. Przedzia³
Rodzaj ch³odzenia ....................... 2 ...... Ch³odzenie normalne, zamra¿anie ........ ............................ .................................................. Ch³odzenie normalne
Praca awaryjna ........................... 2 ...... 0...100% ............................................................................................................................... 0%
Okres ogrzewania ramy ............... 2 ...... 10:00...60:00 mm:ss ............................................................................................................ 15:00 mm:ss
Okres ogrzewania ramy – dzieñ ............. 2 ...... 0...100% ............................................................................................................................... 100%
Okres ogrzewania ramy – noc ............. 2 ...... 0...100% ............................................................................................................................... 100%
Ostrze¿enie – za niska temp. ............. 2 ...... tak, nie ................................................................................................................................ Tak
Za³¹cz tryb nocny ........................ 2 ...... 0:00 do 23:59, wy³. .............................................................................................................. Wy³.
Wy³¹cz tryb nocny ....................... 2 ...... 0:00 do 23:59, wy³. .............................................................................................................. Wy³.
Komunikat czasu pracy ............... 2 ...... 0...23 h ................................................................................................................................. 6 h
Korekta wartoœci rzeczywistej 1 .............. 2 ......Wartoœæ korekcji, zakres nastaw +/-10 (wartoœæ rzeczywista ustawiana analogicznie) ..... K
do
Korekta wartoœci rzeczywistej 6 ............. 2 ......Wartoœæ korekcji, zakres nastaw +/-10 (wartoœæ rzeczywista ustawiana analogicznie) ..... K
Czujnik ......................................... 3 ...... TF 201 (PTC), Pt 1000 (! 3130/1 tylko Pt1000)...................................................................... Pt1000
Tekst urz¹dzenia .......................... 3 ...... Dowolnie wybierana nazwa ........................................... ...................................................... TKP
Poziom obs³uguj¹cego .................. 3 ...... tak, nie ................................................................................................................................ Nie
Wersja programu ............. X ..... 1 ...... Numer wersji programu
Prze³¹czenie lato /zima ................ 3 ...... brak, EU do 1995, EU do 1996 .......................................................................................... EU od 1996
Aktualna godzina........................... 2 ...... h:min:sek
Aktualna data .............................. 2 ...... dzieñ:miesi¹c:rok
Jêzyk ....................... .................... 2 ...... niemiecki, angielski, francuski, holenderski
Szybkoœæ transmisji .....................
.....
3 ...... 1200, 2400, 4800, 9600 ....................................................................................................... 9600
Adres urz¹dzenia ........................ 3 ...... 0 - 78
Lista odszraniania

Wskaz.

Kod

Zakres

Wartoœæ domyœlna

Funkcja przekaŸnika 1 ....... 3 ..... --, za³., ch³odzenie 1, ch³odzenie 2, ch³odzenie 3, ch³odzenie 4 ..................................................... Ostrze¿enie
odszr. 11, odszr. 14, odszr. 21, odszr. 24, odszr. 31, odszr. 34, odszr. 41, odszr. 44, wentylator 1...
wentylator 4, ostrze¿enie, ogrzewanie ramy, roleta, œwiat³o, ogrzewanie 1, zawór rozszerzalny 1, za³¹czenie regulatora
Funkcja przekaŸnika 2 ...... 3 ..... Analogicznie Odszranianie 11 do 44 oznacza:
.................................................................................... Ch³odzenie 1
do
Odszranianie yz -> y = obieg, z = parownik
Funkcja przekaŸnika 6 ...... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. Odszranianie 11
Funkcja transoptora 1 ........ 3 .....---, odszr., tryb dzienny/ nocny, regulator wy³., ³añcuch bezpieczeñstwa, poziom wartoœci zadanej, styk
Odszranianie
drzwiowy 1-4, wejœcie ostrze¿enia 1... wejœcie ostrze¿enia 4, wy³. obieg 1 - - - do, wy³. obieg 1 2 3 4, wartoœæ
analogowa, blokada ch³odzenia pas., blokada ch³odzenia akt., wymuszenie ch³odzenia pas., wymuszenie
ch³odzenia akt., regulator wy³. pas., wy³. obiegu pas. 1 - - - do wy³. obiegu pasywnego 1 2 3 4

Funkcja transoptora 2 ........ 3 ..... Analogicznie ...................................................................... ........................................................... Tryb dzienny / nocny
Funkcja transoptora 3 ........ 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. Regulator wy³.
Funkcja transoptora 4......... 3 ..... Analogicznie ................................................................................................................................... - - Funkcja czujnika 1a ........... 3 ..... - - - (wy³.), czujnik regulacji 1 do czujnik regulacji 4,
Czujnik regulacyjny 1
czujnik odszraniania x/x = czujnik odszraniania obieg x / nr x, warunkowe odszranianie – zimny 1, warunkowe
odszranianie – ciep³y 1, czujnik ostrzegawczy 1 do czujnik ostrzegawczy 4, czujnik wskazuj¹cy, inlet 1, outlet 1

Funkcja czujnika 1b ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. Czujnik ostrzegawczy 1
Funkcja czujnika 1c ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 2a ........... 3 ..... Analogicznie ............................................................................................................................... ... Czujnik odszraniania 1/1
Funkcja czujnika 2b ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 2c ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 3a ........... 3 ..... Analogicznie ............................................................................................................................... ... Czujnik regulacyjny 2
Funkcja czujnika 3b ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. Czujnik ostrzegawczy 2
Funkcja czujnika 3c ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 4a ........... 3 ..... Analogicznie ............................................................................................................................... ... Czujnik odszraniania 2/1
Funkcja czujnika 4b ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 4c ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 5a ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. Czujnik wskazuj¹cy
Funkcja czujnika 5b ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 5c ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 6a ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. Czujnik wskazuj¹cy
Funkcja czujnika 6b ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja czujnika 6c ........... 3 ..... Analogicznie .................................................................................................................................. - - Funkcja analogowa ............ 3 ..... 0V, 4mA, 10V / 20 mA, wartoœæ rzeczywista 0-10V, wartoœæ rzeczywista 4-20mA, PID-T1 0-10V, PID-T1 4Wartoœæ rzeczywista 0-10V
20mA, PID-T1 10-0V, PID-T1 20-4mA, zawór rozprê¿ny 0-10V, zawór rozprê¿ny 4-20mA

O 1/2 - O 3/4 ...................... 2 ..... Funkcja wejœcia OK. 1-4
R 1/3 - R4/6 ........................ 2 ..... Funkcja przekaŸników 1-6
* tylko w TKP/TKCx140.
- Parametry oznaczone „nur Anz.” s³u¿¹ tylko jako informacja i nie mog¹ byæ zmieniane.
- Numery w kolumnie „kod” oznaczaj¹ poziom obs³ugi, w którym te parametry mog¹ byæ widoczne.

Instrukcja obs³ugi – regulatory do komór ch³odniczych TKP / TKC x130 - x140

Strona 6
Wymiary i pod³¹czenie TKP 3130 / 3130/1 i 3140

1

2

3

4

czujnik 1

czujnik 2

czujnik 3

F1

F2

F3

F4

F6
0...10V
wyjœcie

4...20mA
wyjœcie

ELREHA

F5

DO

RS
485

RS
232

51 52 53 54 55 56

NDO

IN

GND

OUT

44 45 46 47 48 49 50

PE

1

2

przekaŸnik 2

przekaŸnik 3

przekaŸnik 4

przekaŸnik 5

przekaŸnik 6

L

N

3130/1: bez wyœwietlacza i przycisków obs³ugi

przekaŸnik 1

sieæ

OK 2

OK 1

TKP 31xx
OK 4

3

RS
485

42 43

OK 3

2

93 (3.66)

RET
1

intercom

114 (4.49)

ESC

63 (2.48)

TKP-3000

47 (1.85)

DO

NDO

36 37 38 39 40 41

czujnik 4

czujnik 6

czujnik 5

!

153 (6.02)

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0...10V

NDO

45

DO

RS
232

wyjœcie

czujnik 5

czujnik 6
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przekaŸnik 4

44

OUT

37 39 38
IN

36

GND

35

przekaŸnik 3

40
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52
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czujnik 4

F5

34

RS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13

7

RET
8

OK 1

OK 4

133 (5.24)

OK 2

TKC 5000

ELREHA

OK 3

4

33

4...20mA

6

3

49 48 47 46

wyjœcie

5

ESC
2

F6

30 31 32

!

26
25
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20
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18
17
16
15
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95 (3.74)

1

czujnik 3

52 51 50
L

F6

3

F5

39
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36
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33
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31
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29
28
27

95 (3.74)

czujnik 2

czujnik 1

Wymiary i pod³¹czenie TKC 5130 /5140

przekaŸnik 1

przekaŸnik 2

przekaŸnik 5

przekaŸnik 6

widok od ty³u

8 (.31)

N
1 27

14 10

11

12

13

24 26

25 6

5 21 23

4

22 18 20

19

9

7

8 15 17

16

89,5 (3.52)

2

wszystkie wymiary w mm (calach)

Wymiary i pod³¹czenie TKC 19130 / 19140

70,8 (2.76)

po³o¿enie kart

TMC-19"

ESC

RET
1

2

3

1

2

3

ELREHA

4

129 (5.08)

karta analogowa

karta sieciowa

karta analogowa
32
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22
20
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8
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2
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32
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30
OUT
28
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RS-485
DO
24
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20
4/20mA wyjœcie
18
wejœcie/czujnik 6
16
wejœcie/czujnik 5
14
0/10V wyjœcie
12
wejœcie/czujnik 4
10
wejœcie/czujnik 3
8
wejœcie/czujnik 2
6
wejœcie/czujnik 1
4
2

d

d

karta sieciowa
L

2
4
6
przekaŸnik 1
8
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16
18
przekaŸnik 4
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N
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OK2 OK3

z

2
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6
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N 26
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!

Uk³ad przy³¹czy dla listew sprê¿ystych wed³ug DIN 41612, wykonanie „F”, widok od strony okablowania.

Instrukcja obs³ugi – regulatory do komór ch³odniczych TKP / TKC x 130 – x140

Strona 7

Ochrona przed dokonywaniem zmian przez osoby nieupowa¿nione / Ochrona dostêpu

Poziomy obs³ugi

Identyfikacja

W celu utrudnienia b³êdnej obs³ugi i zmian konfiguracji przez
nieupowa¿nione osoby, przewidziane zosta³y 3 poziomy obs³ugi.

Praktycznie wszystkie parametry, poza zadanymi wartoœciami
temperatury, chronione s¹ przed niezamierzon¹ obs³ug¹ za pomoc¹
prostego has³a.

1. Poziom klienta

Je¿eli u¿ytkownik chce zmieniæ parametr i nacisn¹³ przycisk „RET”,
wówczas pojawia siê nastêpuj¹ce wskazanie:

Na tym poziomie ustawiane mog¹ byæ wartoœci zadane,
jednak nie s¹ zmieniane konfiguracje regulatora.
2. Poziom montera (wywo³anie za pomoc¹ kodu 2)
Monterowi udostêpniane s¹ szczegó³owe informacje,
potrzebne do uruchomienia i serwisu urz¹dzenia.
3. Poziom konstruktora szafy sterowniczej
(wywo³anie za pomoc¹ kodu 3)
Dostêpne s¹ tutaj wszystkie informacje i parametry,
mo¿liwa jest konfiguracja regulatora.
W obrêbie poszczególnych poziomów wyœwietlane s¹ odpowiednio tylko
dostêpne parametry (oznaczone kodem 1, 2, 3 w listach parametrów).

Ustawienie fabryczne parametru „Poziom obs³ugi” stanowi wartoœæ „nie”.
Tym samym znajdujemy siê w 3. poziomie obs³ugi (poziom konstruktora
szafy sterowniczej) i u¿ytkownikowi dostêpne s¹ wszystkie parametry, w
szczególnoœci te, które potrzebne s¹ do konfiguracji.
Po zakoñczeniu uruchomienia mo¿na regulator skutecznie zabezpieczyæ
przed b³êdn¹ obs³ug¹, ustawiaj¹c „Poziom obs³ugi” na „tak”. W przypadku
gdy przez 3 minuty nie zosta³ wciœniêty ¿aden przycisk lub urz¹dzenie
zosta³o na krótko od³¹czone od pr¹du, dostêpne s¹ tylko parametry
poziomu u¿ytkownika.
W takim przypadku konfiguracja urz¹dzenia mo¿e zostaæ zmieniona tylko
wówczas, kiedy znamy kod dostêpu.
Aby w póŸniejszym czasie dostaæ siê z poziomu klienta do poziomu
montera lub konstruktora szafy sterowniczej, nale¿y postêpowaæ w
nastêpuj¹cy sposób:

Wybraæ wskazanie podstawowe,
Wcisn¹æ przycisk „RET”
Wprowadziæ kod dla ¿¹danego
poziomu.

Regulator czeka wówczas na wprowadzenie numeru kodu.

Numer kodu (kod 1) zale¿ny jest od czasu i sk³ada siê z:

aktualnej godziny + 10.
Przyk³ad:
Nieprawid³owo ustawiony zegar, jest godzina 9:35:
Wprowadziæ numer identyfikacyjny 19. O godzinie 13:00 by³oby to 23, itd.

Wykorzystanie ochrony dostêpu

•
•
•

Identyfikacja
Wprowadziæ :> 0 <

TKP/TKC
16.06.99

14:39

Obs³uguj¹cy
Wprowadziæ :> 0 <

Zmiana parametrów
Aby w obrêbie poszczególnych poziomów u¿ytkownika mo¿liwa by³a
zmiana dowolnego parametru, urz¹dzenie czêsto wymaga wprowadzenia
dodatkowej identyfikacji (patrz po prawej stronie).
Je¿eli parametr „Poziom u¿ytkownika” nie zostanie ponownie ustawiony na
„nie”, wykonuje siê ustawienie powrotne do poziomu klienta w przypadku
gdy przez 3 minuty nie zosta³ wciœniêty ¿aden przycisk.

Kody
Kod 2: ......... Sta³y kod, liczba – 88 – (wywo³uje poziom montera)
Kod 3: ......... miesi¹c + godzina + 20
(wywo³uje poziom konstruktora szafy sterowniczej)
Przyk³ad:
Nieprawid³owo ustawiona godzina w regulatorze.
Jest czerwcowy poranek, godzina 9:35:
numer identyfikacyjny = 35.

Po wprowadzeniu prawid³owego numeru kodu, parametr mo¿e zostaæ
zaprogramowany w opisany sposób.
Je¿eli przez 3 minuty nie zosta³ uruchomiony ¿aden przycisk, wówczas
konieczne jest wprowadzenie numeru identyfikacyjnego.
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Koncepcja konfiguracji
W aktualnych modelach TKP/TKC wejœciom / wyjœciom nie jest przypisane
¿adne sta³e zadanie, co by³o charakterystyczne dla dotychczasowych
wyrobów. Regulator dysponuje „swobodnym rozdzia³em zasobów”.
Oznacza to, ¿e wszystkie dostêpne wejœcia i wyjœcia (6 przekaŸników, 4
wejœcia steruj¹ce, 1 wyjœcie analogowe) mog¹ w znacznym stopniu zostaæ
dowolnie przyporz¹dkowane zbiorowi funkcji. Funkcje te mo¿na natomiast
przypisaæ do ka¿dego z 4 mo¿liwych obwodów regulacyjnych.
Czujniki
Ka¿de wejœcie czujnika mo¿e przyjmowaæ dowoln¹ funkcjê czujnika. Przy
czym jeden czujnik mo¿e jednoczeœnie wykonywaæ do 3 zadañ (funkcja
czujnika X a, funkcja czujnika X b, funkcja czujnika X c = nr czujnika, np.:
1. Czujnik regulacyjny i jednoczeœnie czujnik ostrzegawczy
2. Czujnik odszraniania i jednoczeœnie czujnik regulacyjny, np... regulacja
na stronie wydmuchu rega³u ch³odniczego.
Wejœcia transoptora (wejœcia steruj¹ce)
Ka¿de wejœcie steruj¹ce mo¿e wykonywaæ dowolne zadanie.
Przyporz¹dkowana funkcja okreœla, jak reaguje wejœcie steruj¹ce.
Wyjœcia przekaŸnikowe
Ka¿de wyjœcie przekaŸnikowe mo¿e wykonywaæ ka¿d¹ wystêpuj¹c¹
funkcjê sterowania, przy czym jedna funkcja sterowania mo¿e byæ
nadawana wielokrotnie.
Parametry
Dla zachowania lepszej przejrzystoœci parametry funkcji, które nie zosta³y
przypisane, nie s¹ te¿ wyœwietlane.

Przyporz¹dkowanie
Funkcja dla ka¿dego wejœcia i wyjœcia okreœlana jest w „liœcie
przyporz¹dkowania”. Przyporz¹dkowanie mo¿e siê odbywaæ na
regulatorze lub poprzez PC.
Przyk³ad konfiguracji dla pomieszczenia zamra¿alni

1: czujnik regulacyjny
........ 1
2: czujnik ostrzegawczy 1
3..............................

czujnik 1

1: czujnik odszraniania 11
2: .............................
3.............................

czujnik 2

przekaŸnik K1

ostrze¿enie

przekaŸnik K2

ch³odzenie1

przekaŸnik K3

wentylator

przekaŸnik K4

odszranianie 1/3

przekaŸnik K5

odszranianie 1/2

przekaŸnik K6

odszranianie 1/1

analogowy

wartoœæ aktualna 4-20 mA

1: czujnik ostrzegawczy 1
2: ...............................
3................................

czujnik 3

1: czujnik odszraniania 12
2: ...............................
3...............................

czujnik 4

1: czujnik ostrzegawczy 1
2: .................................
3................................

czujnik 5

1: czujnik odszraniania 13
2: ................................
3...............................

czujnik 6

odszranianie

OK 1

tryb dzienny / nocny

OK 2

regulator WY£.

OK 3

TKP/TKC

OK 4

przyporz¹dkowanie
wejœcia / wyjœcia
wed³ug listy

poziom wartoœci zadanej

a

Konfigurowanie regulatora
W tym przyk³adzie wykorzystujemy powy¿szy przyk³ad dotycz¹cy pomieszczenia zamra¿alni z 3 parownikami.

Wybór funkcji
Potwierdzenie
Wybraæ nowe wejœcie / wyjœcie
Wybraæ to wyjœcie
Wybór funkcji
Potwierdzenie
Wybraæ nowe wejœcie / wyjœcie
Wybraæ to wyjœcie
Wybór funkcji
Potwierdzenie

RET

a
a
a
a
a
a

Wprowadzenie identyfikacji
zale¿nej od czasu
Potwierdzenie

a
a

Wybraæ to wyjœcie

RET

RET

RET

a

Otwarcie listy przyporz¹dkowania

a

Wybranie listy przyporz¹dkowania

Przycisk

RET

RET

a

Akcja

RET

RET

Wskazanie
Lista przyporz¹dkowania
Data / Godzina
Funkcja - przekaŸnik 1
--Identyfikacja

Funkcja - przekaŸnik 1 (miga)
--Funkcja - przekaŸnik 1 (miga)
Ostrze¿enie
Funkcja - przekaŸnik 1
Ostrze¿enie
Funkcja - przekaŸnik 2
--Funkcja - przekaŸnik 2 (miga)
--Funkcja - przekaŸnik 2 (miga)
Ch³odzenie 1
Funkcja - przekaŸnik 2
Ch³odzenie 1
Funkcja - przekaŸnik 3
--Funkcja - przekaŸnik 3 (miga)
--Funkcja - przekaŸnik 3 (miga)
Wentylator 1
Funkcja - przekaŸnik 3
Wentylator 1

Uwaga

Tylko za pierwszym razem, lub kiedy ¿aden przycisk
nie zosta³ wciœniêty przez 3 minuty

Miganie zakoñczone, przekaŸnik ju¿ pracuje

Miganie zakoñczone, przekaŸnik ju¿ pracuje

Miganie zakoñczone, przekaŸnik ju¿ pracuje

Kroki te nale¿y powtarzaæ do momentu przyporz¹dkowania wszystkich wejœæ / wyjœæ.
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Ogrzewanie

Ch³odzenie
Temperatura komór ch³odniczych regulowana jest
poprzez za³¹czenie lub wy³¹czenie sprê¿arki
b¹dŸ zaworu magnetycznego. Aby ch³odzony
materia³ nie uleg³ zniszczeniu w przypadku
ewentualnego uszkodzenia urz¹dzenia, w
przypadku zamra¿ania mo¿e ono pracowaæ na
zestyku spoczynkowym przekaŸnika ch³odzenia
(=praca ci¹g³a w przypadku awarii urz¹dzenia) i
odpowiednio na zestyku roboczym w przypadku
zastosowañ z temperatur¹ > 0°.
ch³odzenie

wentylator

ch³odzenie
normalne

Wskazówka

Funkcja ograniczenia nie mo¿e zostaæ
od³¹czona i pozostaje aktywna równie¿
przy wy³¹czonym ostrzeganiu przed zbyt
nisk¹ temperatur¹.

OpóŸnienie za³¹czania ch³odzenia
Pocz¹tek ch³odzenia po za³¹czeniu napiêcia
roboczego mo¿e byæ opóŸniany za pomoc¹
parametru „OpóŸnienie ch³odzenia – sieæ” (lista
wartoœci zadanych). Dziêki temu w urz¹dzeniach
z czterema komorami ch³odniczymi zapobiega
siê takiej sytuacji, ¿e po zaniku sieci natychmiast
otwieraj¹ siê wszystkie zawory magnetyczne, bez
potrzeby udostêpniania ju¿ wystarczaj¹cej mocy
maszyny.

Nadzór czasu pracy

L

M
ch³odzenie

wentylator

zamra¿anie

L

R e g u l a t o r n a d zo r u j e c za s za ³ ¹ c ze n i a
przekaŸnika ch³odzenia w okresie o d³ugoœci
trzech (3) dni. Regulator przyjmuje „dzieñ” jako
czas miêdzy godzin¹ „Graniczny czas pracy –
ch³odzenie” (lista wartoœci zadanych) jednego
dnia – do 1 minuty przed t¹ sam¹ godzin¹
nastêpnego dnia.
Przyk³ad:
„Graniczny czas pracy – ch³odzenie” ustawione
na 11:00
Okres nadzoru: od godziny 11:00 pierwszego
dnia – do godziny 10:59 drugiego dnia.

M

Ca³y czas za³¹czenia przekaŸnika ch³odzenia w
ci¹gu jednego dnia jest mierzony, zapamiêtywany
i wyœwietlany (parametr „Czas pracy ch³odzenie
Okreœla to parametr „Rodzaj ch³odzenia” (lista 1-4”, lista wartoœci rzeczywistych).
trybów). Punkt od³¹czenia ch³odzenia odpowiada
aktualnie obowi¹zuj¹cym wartoœciom zadanym w Je¿eli czasy pracy ch³odzenia w trzech kolejnych
liœcie wartoœci zadanych. Wybór „Rodzaju dniach przekrocz¹ odpowiednio ustawion¹
wartoœæ graniczn¹ (parametr „Graniczny czas
ch³odzenia” okreœla równie¿ zachowanie pracy – ch³odzenie”, lista wartoœci zadanych),
prze³¹czaj¹ce przekaŸnika wentylatora.
wówczas wyzwalany jest komunikat, tzn.
Je¿eli zmierzona temperatura przekracza wartoœæ przekaŸnik ostrzegawczy opada i œwieci LED
zadan¹ + ustawion¹ ró¿nicê prze³¹czenia ostrzegawcza. Ten komunikat odbywa siê w
(„Histereza”, lista wartoœci zadanych), wówczas godzinie okreœlonej jako „Komunikat czasu
wyzwalany jest odpowiedni przekaŸnik pracy”.
ch³odzenia.
Po up³ywie tej godziny ostrze¿enie zostaje
ch³odzenie = przekaŸnik zadzia³a³
ponownie automatycznie potwierdzone.

zamra¿anie

Praca z pojedyncz¹ sprê¿ark¹

•
•

Wartoœæ zadana 1 + histereza = ch³odzenie
Wartoœæ zadana 1 - histereza = ogrzewanie
ch³odzenie za³

wy³.

zimny

ciep³y

ogrzewanie za³.

Druga wartoœæ zadana (prze³¹czenie
miêdzy trybem dziennym a nocnym)
Dla ka¿dego z czterech obiegów regulacyjnych
dostêpna jest druga wartoœæ zadana (nocna
wartoœæ zadana). Te wartoœci zadane okreœlane
s¹ za pomoc¹ parametrów „Nocna wartoœæ
zadana 1-4” (lista wartoœci zadanych).
Prze³¹czenie na te wartoœci mo¿e siê odbywaæ
poprzez wewnêtrzny zegar lub poprzez wejœcie
cyfrowe. Wartoœæ aktywna w danej chwili
oznaczana jest na wyœwietlaczu za pomoc¹ „->
<”; w przypadku wartoœci rzeczywistych stan
wyœwietlany jest przy „Trybie dziennym /
nocnym”.
Prze³¹czanie wewnêtrzne:
Z wykorzystaniem „Tryb nocny za³.” i „Tryb
nocny wy³.” (lista trybów) okreœlany jest okres,
w którym zadane wartoœci nocne pozostaj¹
aktywne. Je¿eli obydwa czasy prze³¹czania s¹
nastawione na „wy³.”, wówczas funkcja ta jest
wy³¹czona. Je¿eli skonfigurowane jest wejœcie
cyfrowe dla zewnêtrznego prze³¹czenia
miêdzy trybem dziennym a nocnym, wówczas
musi byæ ono pod³¹czone pod 230V.
Prze³¹czanie zewnêtrzne:
Je¿eli brak jest napiêcia na wejœciu cyfrowym
dla zewnêtrznego prze³¹czenia miêdzy trybem
dziennym a nocnym, wówczas nocna wartoœæ
zadana zawsze jest aktywna i nie mo¿e byæ
d³u¿ej zmieniana za pomoc¹ zegara. Je¿eli
p r ze ³ ¹ c za n i e m a s i ê o d by wa æ t y l ko
zewnêtrznie, wówczas nale¿y wy³¹czyæ
obydwa wewnêtrzne czasy prze³¹czania.

Drugi poziom wartoœci zadanych

histereza

ciep³y

Je¿eli za pomoc¹ przekaŸnika ch³odzenia
sterowane s¹ bezpoœrednio pojedyncze
maszyny, wówczas sensowne jest, aby mog³y
one zostaæ ponownie uruchomione dopiero po
up³ywie minimalnego czasu postoju „Minimalny
przekaŸnik zadzia³a³
czas postoju sprê¿arki” (Listy wartoœci
zadanych).
Pozosta³y czas a¿ do ponownego za³¹czenia
ch³odzenie =
przekaŸnik zwolniony mo¿na odczytaæ dla ka¿dej z 4 mo¿liwych
sprê¿arek przy „Pozosta³y – stan sprê¿arki 1-4”
(lista wartoœci rzeczywistych).
ciep³y

histereza

zimny

wartoœæ zadana

ch³odzenie
normalne

wartoœæ zadana

przekaŸnik zwolniony

PrzekaŸnikowi mo¿e zostaæ przyporz¹dkowana
funkcja grzewcza, pozostaj¹ca w sta³ej
zale¿noœci od wartoœci zadanej i histerezy obiegu
regulacji 1:

histereza

Ograniczenie za niskiej temperatury
Stosowane jest np. w rega³ach z rolet¹, w celu
o g r a n i c ze n i a t e m p e r a t u r y n a p u n kc i e
wydmuchiwania powietrza podczas trybu
nocnego. Je¿eli temperatura na czujniku
ostrzegawczym spadnie poni¿ej wartoœci
okreœlonej przez „Doln¹ granicê ostrze¿enia”
Czujniki temperatury
D o k a ¿ d e g o o b i e g u m o ¿ e b y æ (lista wartoœci zadanych), wówczas ch³odzenie
p r z y p o r z ¹ d k o w a n y c h d o 2 c z u j n i k ó w wy³¹cza siê. Wartoœæ ta stanowi jednoczeœnie
regulacyjnych. Cieplejszy z nich wyzwala funkcjê granicê dla ostrzegania w przypadku za niskiej
temperatury.
ch³odzenia.

wartoœæ zad.

Obiegi ch³odzenia
Regulator pozwala na regulowanie do czterech
niezale¿nych od siebie obiegów ch³odzenia.
Ka¿dy obieg ch³odzenia pracuje ze swoj¹ w³asn¹
wartoœci¹ zadan¹.

histereza

Ch³odzenie

zimny
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PrzekaŸnik regulacyjny blokowany jest poprzez
interfejs DDC (patrz rozdzia³ „Praca regulatora w
sieci poprzez E-Link“).

Regulator daje mo¿liwoœæ zatrzymania
kompletnego zestawu wartoœci zadanych
regulacji, sk³adaj¹cych siê ze wszystkich
wartoœci zadanych dla trybu dziennego /
nocnego oraz granicy ostrzegania / odstêpu
czasowego ostrzegania. W danej chwili aktywna
wartoœæ oznaczana jest na wyœwietlaczu za
pomoc¹ „-> <”.
Prze³¹czenie poziomów wartoœci zadanych
1. wewn.
2. zewn.

Za pomoc¹ parametru „Poziom
wartoœci zadanych” (lista wartoœci
zadanych)
Jednemu z wejœæ cyfrowych OK1OK4 przyporz¹dkowana zostaje
funkcja „Poziom wartoœci zadanych”.
Je¿eli na to wejœcie podane zostanie
230V, wówczas dzia³a poziom 2.
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Praca awaryjna – regulacja temperatury
W przypadku awarii wszystkich czujników
regulacyjnych jednego obiegu, regulator
uruchamia pracê awaryjn¹ dla tego obiegu
regulacyjnego.
Odpowiedni przekaŸnik ch³odzenia taktuje
wówczas czas trwania okresu cyklu, ustawiony z
procentowym udzia³em w „Praca awaryjna” (lista
trybów), wynosz¹cy 30 minut.
30 minut
praca awaryjna
w%
za³.

wy³.

ch³odzenie wy³.
ch³odzenie za³.

Ostrze¿enie dotycz¹ce temperatury
Je¿eli przekaŸnikowi przyporz¹dkowana
zostanie funkcja „Ostrze¿enie”, wówczas
nastêpuje przesy³anie dalej wed³ug zasady
pr¹du spoczynkowego, tzn. po za³¹czeniu
regulatora przekaŸnik ostrzegawczy zostaje
przyci¹gniêty po ~4 sekundach. Ustawiony czas
opóŸnienia ostrze¿enia (Temperatura /
opóŸnienie ostrze¿enia, lista wartoœci zadanych)
zapobiega komunikatom w
przypadku krótkich wahañ
temperatury. LED „Ostrze¿enie”
pokazuje stan ostrze¿enia; po
usuniêciu awarii przekaŸnik
ponownie przyci¹ga.
„Pozosta³y –
temperatura –
aktywny
ostrze¿enie”
pasywny
pokazuje czas
L
pozosta³y
do pojawienia siê ostrze¿enia.
Ostrze¿enie przed zbyt wysok¹ temperatur¹
Do jednego obiegu regulacji mo¿e byæ
p r z y p o r z ¹ d ko wa n y c h d o 4 c z u j n i k ó w
ostrzegawczych (np. 4 x „Ostrze¿enie 1”). Je¿eli
temperatura na jednym z tych czujników
przekracza aktualn¹ regulacyjn¹ wartoœæ zadan¹
+ ustawiony odstêp ostrzegawczy („Odstêp
ostrzegawczy” lub „2. Odstêp ostrzegawczy”,
lista wartoœci zadanych) i up³yn¹³ ustawiony czas
opóŸnienia ostrze¿enia, wówczas przekaŸnik
ostrzegawczy zwalnia.

Przed³u¿enie czasu ostrze¿enia
W przypadku procesu odszraniania, czas
opóŸnienia ostrze¿enia mo¿e zostaæ
automatycznie przed³u¿ony o okreœlon¹ wartoœæ.
Wartoœæ ta okreœlana jest za pomoc¹ parametru
„Przed³u¿enie opóŸnienia odszraniania” (lista
odszraniania).

Prze³¹czanie jêzyka
Jêzyk stosowany na wyœwietlaczu mo¿na
prze³¹czyæ za pomoc¹ „Jêzyk/Language” (lista
trybów) na niemiecki, angielski, francuski lub
holenderski.

Wy³¹czenie regulatora / obiegów ch³odzenia
W praktyce powszechnie stosowane jest
ca³kowite wy³¹czanie nieu¿ywanych komór
ch³odniczych, w³¹cznie z regulatorami. W
przypadku regulatorów po³¹czonych w sieæ,
nadrzêdny system rozpoznaje ten regulator jako
uszkodzony i nadaje ostrze¿enie.

Nadzór styku drzwi
Wszystkie czasy otwarcia drzwi w czasie 24
godzin s¹ dodawane i zapamiêtywane („Czas
pracy drzwi 1” –„ Czas pracy drzwi 4”, lista
wartoœci rzeczywistych).
Je¿eli ten czas przekracza wartoœæ „Graniczny
czas pracy drzwi” (lista wartoœci zadanych),
nadawane jest ostrze¿enie.
Komunikat ostrze¿enia odbywa siê o godzinie
okreœlonej przez „Komunikat czasu pracy” (lista
trybów) i w nastêpnej godzinie jest
automatycznie potwierdzany. „Pozosta³y - drzwi
na 1” do „Pozosta³y - drzwi na 4” pokazuj¹
odpowiednio pozosta³y czas a¿ do ostrze¿enia.

Wy³¹czenie regulatora
Je¿eli wejœcie cyfrowe wyposa¿one jest w
funkcjê „Regulator wy³.” i pod³¹czone do 230V,
wówczas wszystkie funkcje regulacji zostaj¹
wy³¹czone, wskazania wartoœci rzeczywistych
pozostaj¹ zachowane i nie jest ju¿ wyzwalane
ostrze¿enie. Proces ten zapamiêtywany jest w Œwiat³o
„Liœcie historii b³êdów”. „Regulator wy³. pasywny”
Jednemu z przekaŸników mo¿e zostaæ
wyzwala na wejœciu funkcjê przy 0V.
przyporz¹dkowana funkcja „Œwiat³o”. W tym
przypadku przekaŸnik prze³¹cza wraz z
Obieg wy³¹czony
Ka¿de wejœcie cyfrowe mo¿e zostaæ tak prze³¹czeniem miêdzy trybem dziennym a
ustawione, ¿e poprzez pod³¹czenie napiêcia nocnym i mo¿e byæ wykorzystany np. do
jeden lub wiêksza liczba obiegów ch³odzenia za³¹czenia oœwietlenia, przy czym przekaŸnik
mo¿e zostaæ selektywnie wy³¹czona („Wy³¹cz œwiat³a podczas czasu „dzieñ” jest przyci¹gniêty.
obieg...”). Proces ten jest zapisywany w „Liœcie
Zewnêtrzne ostrze¿enie
historii b³êdów”.
Funkcja przekaŸnika „Regulator za³.”

Wejœcia cyfrowe mog¹ byæ wykorzystywane do
przetwarzania 4 ró¿nych zewnêtrznych
komunikatów ostrzegawczych „Wejœcie
ostrzegawcze 1-4” (lista przyporz¹dkowania).
W pracy normalnej napiêcie sieciowe jest na
odpowiednim wejœciu; je¿eli nie ma napiêcia,
wówczas po up³ywie czasu zegara „Opto –
opóŸnienie ostrze¿enia” (lista wartoœci
zadanych) nadawane jest ostrze¿enie.

Je¿eli do wyjœcia przekaŸnika
przyporz¹dkowana zostanie funkcja „Regulator
za³.”, wówczas zapewnione jest, ¿e przekaŸnik
ten podczas normalnego stanu pracy regulatora
bêdzie na trwa³e przyci¹gniêty, a podczas
od³¹czenia regulatora poprzez wejœcie cyfrowe
lub interfejs pozostanie opuszczony. Tym samym
przekaŸnik ten mo¿e s³u¿yæ do sterowania
dowoln¹ funkcj¹, która powinna byæ aktywna C h ³ o d z e n i e w y m u s z o n e i b l o k a d a
odszraniania
podczas od³¹czenia regulatora.
Nadzór ³añcucha bezpieczeñstwa
W przypadku zastosowania regulatora do pracy
pojedynczej sprê¿arki, wejœcie cyfrowe mo¿e
przej¹æ funkcjê „£añcucha bezpieczeñstwa”. W
normalnym trybie pracy wejœcie mysi byæ na
230V.
Je¿eli ³añcuch bezpieczeñstwa otworzy siê,
wówczas od³¹cza siê ch³odzenie i wentylator,
trwaj¹ce odszranianie zostaje przerwane i
zostaje zablokowane nowe odszranianie.
Regulator nadaje ostrze¿enie. Regulator reaguje
na brakuj¹ce napiêcie na wejœciu OK dopiero po
czasie „Wyzwolenia ³añcucha bezpieczeñstwa”
(lista wartoœci zadanych). „Pozosta³y –
wyzwolenie ³añcucha bezpieczeñstwa” (lista
wartoœci rzeczywistych) pokazuje pozosta³y czas
do reakcji regulatora.
Wejœcie styku drzwi
Do ka¿dego obiegu regulacji przypisane jest
wejœcie styku drzwi. Je¿eli na wejœcie cyfrowe
przewidziane z funkcj¹ „Styk drzwiowy X” (X=
dzia³a na obieg regulatora X) podane zostanie
napiêcie, wówczas natychmiast wy³¹cza siê
wentylator odpowiedniego obiegu, a ch³odzenie
zostaje zatrzymane po 3 minutach. Wszystkie
pozosta³e funkcje pracuj¹ dalej normalnie. „Stan
pracy” (lista wartoœci rzeczywistych) informuje o
tym, który obieg regulacyjny jest aktualnie
od³¹czony.
Je¿eli drzwi s¹ otwarte d³u¿ej ni¿ przez 5 minut,
wówczas nadawany jest komunikat o b³êdzie
„Drzwi x”.
Po up³ywie czasu opóŸnienia „OpóŸnienie
ostrze¿enia – drzwi” (lista wartoœci zadanych)
ch³odzenie za³¹cza siê ponownie i wyœwietlony
zostaje komunikat ostrzegawczy.

Wyj¹tek: Je¿eli zmierzona
temperatura znajduje siê powy¿ej
Wskazówka granicy ostrzegania lub nie zosta³
wybrany ¿aden czujnik ostrzegawczy,
wówczas po up³ywie 3-minutowego
od³¹czenia wentylatora ch³odzenie nie
zostaje wy³¹czone. Ch³odzenie pozostaje

Patrz „Szeregowanie regulatorów”

Tekst okreœlaj¹cy urz¹dzenie
Mo¿liwe jest przygotowanie tekstu okreœlaj¹cego
urz¹dzenie przy wykorzystaniu maksymalnie 16
liter, który jasno opisuje regulator w systemach
hierarchicznych (np. „ch³odnia miêsa”). Nazwa ta
pojawia siê wówczas np. na ekranie centrali
po³¹czenia VPR-19000 lub oprogramowania PC
COOLVision.
Zmiana tekstu:

•
•
•
•
•
•

Wybraæ parametr „Tekst urz¹dzenia”
(lista trybów)
zainicjowanie programowania,
"RET"
miga pozycja 1. litery.
"
“
ustawiæ ¿¹dan¹ literê
"RET"
pozycja nastêpnej litery
ustawiæ ¿¹dan¹ literê itd.
"
“
po pozycji ostatniej litery
"RET"
zakoñczone zostaje
wprowadzanie tekstu

a
a

Ostrze¿enie w przypadku zby t niskiej
temperatury
Je¿eli temperatura obni¿y siê na czujniku
ostrzegawczym poni¿ej ustawionej za pomoc¹
„Dolna granica ostrze¿enia” wzglêdnie „2. dolna
granica ostrze¿enia” (lista wartoœci zadanych)
oraz wartoœci granicznej i up³yn¹³ czas
opóŸnienia ostrze¿enia, wówczas przekaŸnik
ostrzegawczy opada. Ta wartoœæ graniczna jest
aktywna jednoczeœnie jako ograniczenie za
niskiej temperatury. Ostrze¿enie o za niskiej
temperaturze mo¿na równie¿ wy³¹czyæ za
pomoc¹ „Ostrze¿enie – za niska temperatura”
(lista trybów).

Wejœcia cyfrowe, wejœcia (transoptory, OK)

a
a
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Zegar czasu rzeczywistego
Wbudowany zegar regulatora przewidziany jest z
buforowaniem za pomoc¹ baterii, która – po
od³¹czeniu napiêcia sieciowego – pozwala
zegarowi na pracê przynajmniej przez 3 lata. Datê
i godzinê mo¿na ustawiæ w „Linijce trybów”.
Automatyczne prze³¹czenie czasu letniego /
zimowego „Prze³¹czenie lato / zima” uwzglêdnia
zasady aktualnie obowi¹zuj¹ce od 1996 roku,
mo¿e jednak byæ równie¿ wy³¹czone.

Instrukcja obs³ugi – regulatory do komór ch³odniczych TKP / TKC x 130 – x140
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Wyjœcie analogowe

odchylenie wartoœci
zadanej

Regulacja

= wyjœcie U = 0V, wyjœcie I = 0 mA sta³e
= wyjœcie U = 2V, wyjœcie I = 4 mA sta³e
= wyjœcie U = 10V, wyjœcie I = 20mA sta³e

Przekazywanie dalej wartoœci rzeczywistych do wskazañ stanu itp.
Wartoœæ
= Wyjœcia dostarczaj¹ odwzorowanie zmierzonej
aktualna 0-10V wartoœci rzeczywistej czujnika regulacji 1
wyjœcie U: -50°C = 0V, +100°C = 10V
wyjœcie I:
-50°C = 0mA, +100°C = 20mA
Wartoœæ
= Wyjœcia dostarczaj¹ odwzorowanie zmierzonej
aktualna 4-20mA wartoœci rzeczywistej czujnika regulacji 1
wyjœcie U: -50°C = 2V, +100°C = 10V
wyjœcie I:
-50°C = 4mA, +100°C = 20mA

regulator PID
sk³adowe D i T1
wy³¹czone

odchylenie wartoœci
zadanej

t

sk³adowa I
sk³adowa P..
5V lub 12mA

czas opóŸnienia
PID

regulator PID
sk³adowa T1
wy³¹czona

min.
t

czas utrzymania PID

t

maks.

sk³adowa I
nastawa

zakres proporcjonalnoœci

odchylenie wartoœci
zadanej

Wp³yw na wyjœcie analogowe

„Funkcja transoptor x” (lista przyporz¹dkowania)
= konfigurowanie wejœcia cyfrowego (OK.)
„Opto -> wartoœæ analogowa” (lista wartoœci zadanych)
= wartoœæ sygna³u wyjœciowego w %/V/mA, je¿eli wejœcie OK zosta³o
uaktywnione.

5V lub 12mA

czas opóŸnienia
PID

maks.

„Zakres proporcjonalnoœci PID” ...Zakres proporcjonalnoœci, symetryczny
w stosunku do wartoœci zadanej 1
„Czas opóŸnienia PID” .... Sk³adowa I
„Czas trzymania PID”.... Sk³adowa D
„PID czas opóŸnienia T1” .... Wp³yw filtra dolnoprzepustowego

Dla okreœlonych funkcji, np. rêcznego dosuniêcia / odsuniêcia napêdów
zaworów, mo¿e byæ uzasadnione wprowadzenie oddzia³ywania wyjœæ
analogowych na sygna³ wyjœciowy.
Ka¿de z czterech wejœæ cyfrowych mo¿e byæ konfigurowane do
oddzia³ywania na wyjœcie analogowe. Przy podaniu na wejœcie napiêcia
sieciowego, wyjœcie analogowe dostarcza wówczas sta³e wczeœniej
okreœlone wartoœci napiêæ i pr¹dów. Wówczas np. napêd zaworu
prze³¹czany jest do stanu otwórz / zamknij lub do okreœlonego po³o¿enia.

sk³adowa P..

t

zakres proporcjonalnoœci

W celu dopasowania do odcinka regulacji w liœcie wartoœci zadanych
ustawiane s¹ nastêpuj¹ce parametry:

sk³adowa I

min.

Regulacja z wyjœciem analogowym (regulator PI)
PID-T1 0-10V = Regulator PID z sygna³em DC 0-10V przyporz¹dkowany do
obiegu ch³odzenia 1. Sygna³ wyjœciowy odpowiada w
przybli¿eniu dodawaniu komponentów regulacji P, I, D i T1
PID-T1 4-20mA = Regulator PID z sygna³em 4/20 mA przyporz¹dkowany do
obiegu ch³odzenia 1. Sygna³ wyjœciowy odpowiada w
przybli¿eniu dodawaniu komponentów regulacji P, I, D i T1
PID-T1 10-0V = Regulator PID jak wy¿ej, ale z odwróconym wyjœciem
napiêciowym 10-0V DC (wzrastaj¹ca temperatura =
malej¹ce napiêcie).
PID-T1 20-4mA = Regulator PID jak wy¿ej, ale z odwróconym wyjœciem
pr¹dowym 20/4 mA (wzrastaj¹ca temperatura = malej¹cy
pr¹d).

t

maks.

nastawa

0V
4mA
10V/20mA

zakres proporcjonalnoœci

Funkcje testowe

nastawa

Ci¹g³e wyjœcie mo¿e s³u¿yæ do p³ynnej regulacji lub do kierowania dalej
wartoœci rzeczywistej czujnika regulacji 1 (jak przyporz¹dkowano). Sygna³
mo¿e byæ odbierany w postaci sygna³u napiêcia lub sygna³u pr¹dowego.
„Wartoœæ analogowa” (lista wartoœci rzeczywistych) pokazuje aktualny
sygna³ wyjœciowy jako % wartoœci wybranego zakresu, „Funkcja
analogowa” (lista przyporz¹dkowania) okreœla zachowanie wyjœcia:

sk³adowa P..
czas opóŸnienia
PID

5V lub 12mA

regulator PID
z filtrem
dolnoprzepustowym T1

min.
czas opóŸnienia PID

t
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Odszranianie
Regulator TKP/TKC umo¿liwia wiele ró¿nych
metod odszraniania.
Metody te dostêpne s¹ dla ka¿dego z 4 mo¿liwych
obiegów regulacyjnych, tzn. mog¹ byæ
przyporz¹dkowane maks. 4 kana³y odszraniania z
jednym w³asnym przekaŸnikiem.
PrzekaŸnik ten mo¿e sterowaæ np. ogrzewaniem
odszraniaj¹cym. Ka¿dy parownik nadzorowany
jest przez w³asny czujnik ograniczaj¹cy. W razie
potrzeby dokonuje siê wyboru, czy wentylator
podczas odszraniania ma dalej pracowaæ czy
powinien zostaæ od³¹czony.

•

„Tryb odszraniania” (lista odszraniania)
okreœla rodzaj pracy zwi¹zanej z
odszranianiem, a tym samym sposób
inicjowania odszraniania.
- Ty l k o z e w n ê t r z n e : O d s z r a n i a n i e
uruchamiane jest przez wejœcie steruj¹ce
- Zewnêtrznie + wewnêtrznie: Odszranianie
mo¿e zostaæ uruchomione zarówno przez
wewnêtrzny zegar, jak równie¿ poprzez
wejœcie steruj¹ce.
- Metoda ró¿nicowa: Odszranianie w razie
potrzeby, polegaj¹ce na tym, ¿e ró¿nica
temperatur nad parownikiem okreœla
potrzebê wykonania procesu odszraniania.
- Metoda optymalizacji:
Odszranianie w razie potrzeby, w którym
odszranianie uruchamiane jest poprzez
zegar i obliczane s¹ fazy odszraniania.
- Adaptacyjne: Odszranianie sterowane jest
za pomoc¹ inteligentnej, ucz¹cej siê funkcji
odszraniania (tylko x140).

Ogrzewania odszraniaj¹ce sterowane s¹ przez
zestyki zwierne odpowiedniego przekaŸnika. Nie
jest konieczne powi¹zanie z ch³odzeniem po
stronie urz¹dzenia.
„Czas trwania odszraniania 1” do „Czasu trwania
odszraniania 4” pokazuje ju¿ wykonany czas
odszraniania ka¿dego obiegu regulacji.
Zezwolenie na odszranianie w czasie
Za pomoc¹ parametrów „Zezwolenie na
odszranianie 1” do „Zezwolenie na odszranianie
6” (lista odszraniania) zadawanych jest wstêpnie
szeœæ (6) mo¿liwych czasów zezwolenia
odszraniania. Odszranianie uruchamia siê pod
warunkiem, ¿e przynajmniej jeden z czujników
ograniczaj¹cych le¿y poni¿ej ustawionej zadanej
wartoœci ograniczaj¹cej. Je¿eli parametr „Tryb
odszraniania” ma wartoœæ „tylko zewnêtrznie”
wówczas nie jest mo¿liwe inicjowanie
odszraniania w czasie.

Wskazówka

Funkcja ró¿ni siê w odszranianiu
„adaptacyjnym”

Zewnêtrzne zainicjowanie odszraniania
Je¿eli odszranianie ma byæ inicjowane poprzez
wejœcie steruj¹ce wzglêdnie ma zostaæ
wyzwolone przy odszranianiu w razie potrzeby,
wówczas nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e to siê
odbywa poprzez zestyk przelotowy, który
pozwala na utrzymanie napiêcia sieciowego na
wejœciu przez czas przynajmniej 2 sekund.
Przerwa przed odszranianiem
Parametr „Przerwa przed odszranianiem” (lista
odszraniania) powoduje na pocz¹tku fazy
odszraniania opóŸnione za³¹czenie ogrzewania
zwi¹zanego z odszranianiem. Tym samym
istnieje mo¿liwoœæ odessania parownika jeszcze
przez rozpoczêciem podgrzewania. Poniewa¿
parownik ju¿ siê podgrza³, uk³ady ogrzewania
odszraniaj¹cego musz¹ daæ mniejsz¹ iloœæ
energii.
Ograniczenie odszraniaj¹ce zale¿ne od
temperatury
Obieg regulacji mo¿e obs³ugiwaæ 4 przekaŸniki
odszraniania (=parowniki). W ka¿dym parowniku
zlokalizowany jest jeden czujnik ograniczaj¹cy w
miejscu, w którym – na podstawie doœwiadczenia
–stwierdzono najd³u¿sze utrzymywanie siê lodu.

Odszranianie w przypadku potrzeby –
metody standardowe
Je¿eli na czujniku tym wrasta temperatura,
wówczas mo¿na za³o¿yæ, ¿e na parowniku nie
wystêpuje lód. Je¿eli temperatura przekroczy
wartoœæ zadan¹ ograniczenia obiegu regulacji
(„Ograniczenie odszraniania X”, lista
odszraniania), wówczas wy³¹cza siê odpowiedni
przekaŸnik odszraniania. Odszranianie jest
zakoñczone, je¿eli czujniki ograniczaj¹ce obiegu
regulacji osi¹gnê³y wartoœæ zadan¹.
Je¿eli w parowniku zamontowane zosta³y 2
czujniki ograniczaj¹ce, wówczas obydwa musz¹
osi¹gn¹æ wartoœæ graniczn¹, aby zosta³o
zakoñczone odszranianie.
Ograniczenie odszraniania w czasie
Bez czujnika wzglêdnie czujnika, który nie jest
gotowy do pracy, odszranianie koñczy siê po
up³ywie „Odszranianie – czas bezpieczeñstwa”
(lista odszraniania). „Pozosta³e - odszranianie
maks.” (lista wartoœci rzeczywistych) pokazuje
pozosta³y czas do koñca odszraniania.
Czas bezpieczeñstwa – nadzór
Regulator zbiera liczbê zakoñczonych odszronieñ
przez czas bezpieczeñstwa (musi zostaæ wybrany
min. 1 czujnik odszraniania). Je¿eli liczba
czasowo ograniczonych odszronieñ zostanie
przekroczona („Wyœwietlenie – czas odszraniania
> Ostrze¿enie”, lista odszraniania), wówczas
wyzwalany jest komunikat ostrzegawczy. Funkcja
ta umo¿liwia niezawodne i szybkie
rozpoznawanie nadmiernego oblodzenia oraz
uszkodzonego ogrzewania odszraniaj¹cego.

Wskazówka

Podczas odszraniania za pomoc¹
powietrza z otoczenia, funkcja ta musi
zostaæ wy³¹czona („Wy³.”), poniewa¿ w tym
przypadku odszranianie koñczone jest
zawsze w czasie bezpieczeñstwa i nie
wystêpuje potrzeba wyst¹pienia
komunikatu o b³êdzie.

Czas skraplania
Po zakoñczeniu odszraniania przekaŸnik(i)
ch³odzenia jest zablokowany (czas skraplania)
we wszystkich obiegach regulacji dla czasu
„Przerwa po odszranianiu” (lista wartoœci
zadanych).„Pozosta³a przerwa na odszranianie
1” do „Pozosta³a przerwa na odszranianie 4” (lista
wartoœci rzeczywistych) pokazuje dla ka¿dego
obiegu regulacji pozosta³y czas a¿ do pocz¹tku
ch³odzenia.
Rêczne odszranianie
Rêcznie inicjowane odszranianie ma wiêkszy
priorytet.
Uruchomiæ odszranianie: Wybraæ „odszranianie”
(lista odszraniania). Potwierdziæ wskazanie
„Inicjowanie”. Zakoñczyæ odszranianie: Przy
„Odszranianiu” potwierdziæ wartoœæ „Zakoñczyæ”.

Metoda optymalizacji (dla pomieszczeñ)
W metodzie optymalizacji wykorzystuje siê to, ¿e
temperatura w pobli¿u punktu odszraniania, z
powodu ukrytego ciep³a topnienia lodu do postaci
wody, przyjmuje okreœlony przebieg (czas trwania
punktu utrzymania).
Na podstawie zapotrzebowania czasowego na
przejœcie zakresu miêdzy -2°C a +2°C,
mierzonego za pomoc¹ czujnika ograniczenia w
bloku, wyci¹gany jest wniosek co do gruboœci
lodu i podejmowana decyzja, ile z kolejnych
odszronieñ mo¿e byæ pominiêtych.
Decyzjê regulatora mo¿na odczytaæ z listy
odszraniania przy „Ignorowaniu odszronieñ”.
Czas
<1
przebiegu min
Liczba
niepotrzebnych 6
odszronieñ

>1
min

>2
min

>3
min

>4
min

> 5 > 10
min min

5

4

3

2

1

---

W³aœciwe ¿¹danie odszraniania odbywa siê
poprzez zegar lub styk zewnêtrzny.
Je¿eli odszranianie jest inicjowane rêcznie,
wówczas liczba ignorowanych odszronieñ
ustawiana jest na zero i póŸniej obliczana
ponownie.
Temperaturowa metoda ró¿nicowa
Dla tego rodzaju odszraniania – w zale¿noœci od
potrzeby – konieczne s¹ oprócz czujnika regulacji
i czujnika ograniczenia, jeszcze dwa inne czujniki.
Te dwa czujniki mierz¹, wraz ze wzrastaj¹cym
uwolnieniem parownika, wzrastaj¹c¹ ró¿nicê
temperatur miêdzy parownikiem a powietrzem
wylotowym.

czujnik zimny

czujnik
ciep³y

czujnik
regulacyjny

M

czujnik ograniczaj¹cy

Potrzebna ró¿nicowa wartoœæ zadana wstêpnie
zadawana jest za pomoc¹ „Ró¿nicowe
odszranianie – ró¿nica pomiarowa” (lista
odszraniania). Je¿eli temperatura na czujniku
Odszranianie cykliczne
Dla energetycznej optymalizacji mo¿e byæ ró¿nicowym ciep³a przekroczy tê na czujniku
wykorzystane odszranianie cykliczne zarówno ze ró¿nicowym zimna o ustawion¹ zadan¹ wartoœæ
standardowymi metodami odszraniania, jaki i w ró¿nicow¹, wówczas regulator, aby stworzyæ
po³¹czeniu (w x140) z metodami adaptacyjnymi. stabilne warunki, przechodzi najpierw do
Je¿eli temperatura na czujniku ograniczenia ch³odzenia trwa³ego.
znajduje siê miêdzy „Odszranianie cykliczne – Przy tym ch³odzenie pracuje tak d³ugo, jak jest
próg” a temperatur¹ ograniczenia („Odszranianie ws t ê p n i e za d a n e p r ze z c za s p o m i a r u
cykliczne – próg” musi le¿eæ poni¿ej zadanej odszraniania („Ró¿nicowe odszranianie – czas
wartoœci ograniczenia), wówczas regulator na pomiaru”, lista odszraniania). „Ró¿nicowe
podstawie gradientów temperatury decyduje o odszranianie – pozosta³y czas” informuje o
optymalnym rozk³adzie ciep³a w parowniku. pozosta³ym czasie a¿ do stworzenia ¿¹dania.
Ogrzewanie jest wówczas prze³¹czane w Je¿eli ró¿nica jest ponownie mniejsza, oznacza
z m i e n nyc h p r ze d z i a ³ a c h d o m o m e n t u to, ¿e mia³o miejsce tylko krótkie zak³ócenie i nie
osi¹gniêcia temperatur y ograniczenia i wystêpowa³o oblodzenie. Je¿eli ró¿nica pozostaje
zakoñczenia odszraniania. Wynikiem tego zachowana, wówczas rozpoznawane jest
o b l o d ze n i e i j e s t o n o za p a m i ê t y wa n e
odszraniania cyklicznego jest:
( w y œ w i e t l a n e za p o m o c ¹ „ Wa r u n kowe
Poprawiony rozk³ad ciep³a w parowniku.
odszranianie – ¿¹danie zablokowane” = „tak”).
Mo¿e zostaæ wybrana znacznie ni¿sza Odszranianie nie jest jednak wyzwalane
temperatura ograniczenia odszraniania ni¿ natychmiast, ale dopiero przez nastêpny
dotychczas.
ustawiony czas zezwolenia odszraniania, lub te¿
Mniejsze tworzenie dymu i mg³y.
jest zezwalane poprzez wejœcie transoptora.
Zoptymalizowany rozk³ad ciep³a i ni¿sza
temperatura ograniczenia pozwalaj¹ na
oszczêdnoœci energii grzewczej.

•
•

•
•
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Inteligentne odszranianie (odszranianie adaptacyjne) pomieszczeñ (tylko TKP/TKC x140)

G³ówne cechy
Technologia sterowania odszranianem,
zaprojektowana wraz z firm¹ Güntner, nadaje
siê szczególnie do pomieszczeñ
ch³odniczych, a tylko warunkowo dla
zastosowañ, w których umieszczony jest
czujnik ograniczaj¹cy w strumieniu powietrza
(np. komory zamra¿ania).
Technologia ta pozwala u¿ytkownikowi – bez
dodatkowych nak³adów – na daj¹ce siê
udowodniæ, znacz¹ce oszczêdnoœci
nak³adów energii zwi¹zanych z procesami
odszraniania oraz zwiêksza
bezpieczeñstwo eksploatacji ca³ego
urz¹dzenia.
Te c h n o l o g i a t a s t a n o w i s k u t e c z n e
rozwi¹zanie problemu oblodzenia
parowników w szczególnie trudnych
warunkach pod wzglêdem zaszronienia i
zalodzenia (wysoka wilgotnoœæ powietrza,
pomieszczenia ch³odnicze, d³ugie czasy
otwarcia drzwi pomieszczenia ch³odniczego,
nierównomierne podawanie
przechowywanych towarów, itd.).
W p r z y p a d k u z m i a ny wa r u n k ó w
podawania towarów, odszranianie
zostaje automatycznie dopasowane do
nowych warunków, bez koniecznoœci
pracoch³onnych i drogich regulacji przez
specjalistów.
Nie s¹ konieczne dodatkowe ani drogie
specjalne czujniki.

Parametryzacja jest szczególnie prosta
Ustawiæ parametr „Tryb odszraniania” (lista
odszraniania) na wartoœæ „Adaptacyjnie”
.
Za pomoc¹ „Maks. czas do odszraniania”
(lista odszraniania) okreœliæ czas, po
zakoñczeniu którego zawsze powinno siê
odbywaæ odszranianie. Tutaj ustawiamy
wartoœæ odpowiadaj¹c¹ w przybli¿eniu
dwukrotnoœci lub trzykrotnoœci dotychczas
oczekiwanego odstêpu odszraniania. W
obrêbie tego czasu regulator w pe³ni
dowolnie zadecyduje o czasie
odszraniania i natychmiast je wykona
(je¿eli nie s¹ okreœlone ¿adne specjalne
czasy zezwolenia).

Praca ch³odz¹ca
Podczas pracy ch³odz¹cej wentylator parownika po
wy³¹czeniu ch³odzenia pracuje przez pewien czas
dalej, aby zmniejszyæ osadzanie szronu.
Rozpoznawanie potrzeby
Wraz ze wzrastaj¹cym oszronieniem wzrasta ró¿nica
temperatury powietrza blokowego, poniewa¿ nale¿y
d³u¿ej i mocniej ch³odziæ, aby utrzymaæ temperaturê
powietrza na sta³ym poziomie. Wielkoœæ / przebieg
dryftu, czas punktu utrzymania i przebiegi
wczeœniejszych odszronieñ nale¿¹ do
najwa¿niejszych „profesjonalnych” informacji dla
bezpiecznego rozpoznania i okreœlenia potrzeby
odszraniania.
Wykorzystanie ciep³a ukrytego przez obieg
powietrza
„Wejœcie odszraniania” (lista odszraniania) umo¿liwia
czasowe sterowanie wentylatorami przy wy³¹czonym
ju¿ ch³odzeniu, ale jeszcze od³¹czonym ogrzewaniu
odszraniaj¹cym.
Dodatkowo wentylator, przy okreœlonych ró¿nicach
miêdzy temperatur¹ pomieszczenia a temperatur¹
bloku, jest automatycznie uaktywniany. W ten sposób
„resztkowe zimno” jest z jednej strony deponowane w
pomieszczeniu ch³odniczym, a z drugiej strony,
dodatkowo zmniejsza nak³ad energii elektrycznej
potrzebnej do odszraniania.
Pocz¹tek odszraniania
Je¿eli wszystkie czasy zezwolenia s¹ na „Wy³.”,
wówczas metoda dowolnie okreœla czas odszraniania.

Metoda ta nadaje siê równie¿ dla wiêkszej liczby
parowników z ró¿nym zachowaniem czasowym. W
praktyce przy zastosowaniach zwi¹zanych z
zamra¿aniem ogrzewanie odszraniaj¹ce jest
taktowane 2-3 razy, natomiast w przypadku zwyk³ych
zastosowañ – nieco mniej.

•

Dodatkowe oddzia³ywanie czasowe
Je¿eli w danym zastosowaniu wykorzystywane s¹
dodatkowe czasy (np. odszranianie tylko w czasie
tañszej taryfy nocnej), mo¿liwe s¹ wówczas czasy
zezwolenia odszraniania. Metoda adaptacyjna
decyduje wówczas tylko o potrzebie odszraniania,
w³aœciwe odszranianie wykonywane jest dopiero w
czasie nastêpnego zezwolenia. Je¿eli nie
wystêpuje potrzeba odszraniania, wówczas czasy
zezwolenia s¹ ignorowane.
• Zewnêtrzne oddzia³ywanie
Poprzez odpowiednio skonfigurowane wejœcie OK
w ka¿dej chwili mo¿e zostaæ zainicjowane
odszranianie.
Ogrzewanie odszraniaj¹ce
Po zakoñczeniu wejœcia wentylatora ogrzewanie
odszraniaj¹ce w³¹cza siê do momentu, kiedy miêdzy
innymi temperatura bloku przekroczy wartoœæ „Cykl
odszraniania – próg”. Nastêpnie ogrzewanie zostaje
wy³¹czone i na czujniku parownika obserwowany jest
dalszy czasowy przebieg temperatury. Ciep³o
resztkowe prêtów grzewczych i ograniczona
przewodnoœæ cieplna powoduj¹ dalszy wzrost
temperatury bloku. Czas trwania przerwy wyznaczany
jest automatycznie, a po spe³nieniu okreœlonych
kryteriów ogrzewanie odszraniaj¹ce za³¹czane jest
ponownie w okreœlonych przedzia³ach, do momentu
a¿ czujnik parownika osi¹gnie temperaturê
odszraniania.

•
•

„Czas do odszraniania” pokazuje czas do
• nastêpnego
odszraniania.

• „Cykl

odszraniania – próg” oraz
„Ograniczenie odszraniania X” okreœlaj¹
zakres dla odszraniania cyklicznego.

Doprowadzone ciep³o mo¿e w ten sposób
ulec równomiernemu rozdzieleniu.
Wskazówka

Wprawdzie najczêœciej odszranianie cykliczne
trwa d³u¿ej ni¿ konwencjonalne, jednak¿e
zapotrzebowanie na energiê odszraniania jest z regu³y
znacznie mniejsze.
Tr yb specjalny – dodatnie temperatura
pomieszczenia
Parowniki ju¿ przy temperaturach powy¿ej +2°C mog¹
byæ odszraniane za pomoc¹ powietrza z otoczenia.
Przy tym wentylatory pracuj¹ przy wy³¹czonym
ch³odzeniu tak d³ugo, a¿ stopi siê ca³a warstwa szronu /
lodu.
Ta zasada wykorzystywana jest tutaj ju¿ podczas
okresu ch³odzenia. Dodatkowo do obowi¹zkowego
„OpóŸnienia wentylatora” (domyœlne: 3 minuty) po
ka¿dym osi¹gniêciu zadanej temperatur y
pomieszczenia, wentylatory parownika pracuj¹ dalej
od okreœlonej zadanej temperatury pomieszczenia
[wartoœæ zadana + histereza >=+2,5°C] tak d³ugo, a¿
czujnik parownika przekroczy okreœlon¹ wartoœæ.

•

Przy temperaturach pomieszczenia
[wartoœæ zadana + histereza >= +2,5°C] ustawiany
p r ze d z i a ³ c za s ow y, a ¿ d o n a s t ê p n e g o
odszraniania, musi byæ wybrany na znacznie
wy¿szym poziomie ni¿ w przypadku ni¿szych
temperatur, poniewa¿ po up³ywie przedzia³u
czasowego inicjowane jest odszranianie
wymuszone.

Wiêksza liczba parowników przypadaj¹ca na
komorê ch³odnicz¹
W wiêkszych pomieszczeniach ch³odniczych czêsto
konieczne bêdzie wykorzystanie wiêkszej liczby
parowników przypadaj¹cych na komorê ch³odnicz¹
(pomieszczenie ch³odnicze). Regulator mo¿e
wysterowaæ pomieszczenia z maksymalnie 4
parownikami. Dla pomieszczenia ch³odniczego z
trzema parownikami potrzebne s¹ np. tylko cztery
czujniki:

•

Jeden czujnik temperatury pomieszczenia

•

Jeden czujnik parownika dla ka¿dego parownika.

Wszystkie parowniki w pomieszczeniu ch³odniczym s¹
odszraniane jednoczeœnie, co pozwala na unikniêcie
takiej sytuacji, ¿e ciep³e i wilgotne powietrze jednego
odszraniaj¹cego parownika bêdzie wdmuchiwane
przez ruch powietrza ch³odz¹cych parowników z
obudowy do pomieszczenia ch³odniczego.

Przebieg procesu
1. Podczas czasu okreœl. jako „Maks. czas do
odszraniania” regulator samoczynnie
okreœla oszronienie i decyduje o czasie
odszraniania. Je¿eli rozpoznane zosta³o
zapotrzebowanie na odszranianie i nie
wystêpuj¹ ¿adne ograniczenia (np. czasy
zezwolenia), wówczas przygotowane
zostaje odszranianie.
2. Wentylator pracuje przy wy³. ch³odzeniu i
od³¹czonym ogrzewaniu odszraniaj¹cym.
3. Rozpoczêcie odszraniania.
4. Ka¿dy pojedynczy parownik zasilany jest
indywidualnie energi¹ grzewcz¹.
Parownik kieruj¹cy zostaje autom.
rozpoznany.
5. Przy temp. roboczych wynosz¹cych
[wartoœæ zadana = histereza >=2,5°C]
metoda pozwala na oszczêdnoœci energii
dziêki wielokrotnemu u¿yciu wentylatora
(wiêcej powietrza z otoczenia).
6. Po osi¹gniêciu ustawionej temperatury
parownika ogrzewanie odszraniaj¹ce ma
charakter cykliczny (opt. rozk³ad ciep³a).
7. U z y s k a n a z o s t a ³ a t e m p e r a t u r a
odszraniania, odszranianie wy³¹czone.
8. Czas skraplania pracuje, ch³odzenie /
wentylator jeszcze wy³¹czone.
9. Ch³odzenie za³¹czone, czas odszraniania,
wentylator jeszcze wy³¹czony.
10. Normalne ch³odzenie pracuje dalej.
W zwi¹zku z tym najbardziej oszroniony parownik
(parownik kieruj¹cy) musi wyznaczyæ wyzwolenie
odszraniania. Regulator zawsze rozpoznaje go
automatycznie, równie¿ w zmienionych warunkach
otoczenia. Ocena stopnia oszronienia ka¿dego
parownika i w danym przypadku doprowadzona iloœæ
energii pracuje oddzielnie dalej. Faza odszraniania
koñczy siê w momencie, kiedy ostatni parownik osi¹ga
swoj¹ temperaturê ograniczenia. Nastêpnie
ch³odzenie mo¿e zostaæ ponownie wykorzystane.
Praca awaryjna
W przypadku ekstremalnych warunków zewnêtrznych,
np.

•
•
•
•

podawanie wyj¹tkowo wilgotnego towaru,
bardzo d³ugo otwarte drzwi pomieszczenia
ch³odniczego,
woda na parowniku,
awaria / zwarcie czujnika.

Musi wówczas zostaæ zainicjowana skuteczna praca
awaryjna. Regulator wykorzystuje do rozpoznawania
awarii regulacji odszraniania przekroczenie
maksymalnego czasu odszraniania (Czas trwania
odszraniania 1-4, lista odszraniania). Po przekroczeniu
odszraniania uruchamiane sà cyklicznie w
przedziaùach, odpowiadajàce ¼ ustawionego czasu za
pomocà „Maks. czas do odszronienia” . Po usuniêciu
awarii adaptacyjna metoda zaczyna ponownie
pracowaæ normalnie.
Nale¿y wiêc zwróciæ szczególn¹ uwagê na wybór
maksymalnego czasu odszraniania i przedzia³u
czasu do nastêpnego odszraniania.
Przyk³ad
Przedzia³ czasowy do nastêpnego odszraniania =
24 h, odszranianie co 6 h, do momentu a¿
maksymalny czas trwania odszraniania bêdzie
ponownie mniejszy od wartoœci minimalnej.
Niezale¿nie od tego wyzwalany bêdzie komunikat
ostrzegawczy lub komunikat alarmu regulatora, o
ile funkcja ta zosta³a wybrana.
Koniec odszraniania
Po przekroczeniu temperatur y ograniczenia
odszraniania i wy³¹czeniu ogrzewania
odszraniaj¹cego up³ywa „Czas skraplania” (Przerwa
po odszranianiu, lista odszraniania), w którym woda
powsta³a w wyniku odszraniania mo¿e sp³yn¹æ z
p³ytek. W nastêpnym „Czasie odszraniania” (Rozruch
wentylatora, lista wartoœci zadanych) ch³odzenie
zostaje za³¹czone, jednak wentylatory pozostaj¹
jeszcze wy³¹czone, aby zapobiec wdmuchiwaniu
ciep³ego, wilgotnego powietrza i kropel wody do
pomieszczenia ch³odniczego.
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Sterowanie wentylatorem
Ka¿demu z 4 mo¿liwych obiegów regulacyjnych
mo¿e zostaæ przyporz¹dkowany przekaŸnik do
sterowania wentylatorem parownika. Rodzaj
sterowania wentylatorem zale¿y od
nastêpuj¹cych parametrów:

•

Rodzaj ch³odzenia” (lista trybów)
„Ch³odzenie normalne” = wentylator
s t e rowa ny j e s t p r ze z s t y k z w i e r ny
przekaŸnika wentylatora.
„Zamra¿anie” = wentylator sterowany jest
przez styk otwierany.
ch³odzenie

wentylator

ch³odzenie
normalne

L

OpóŸnienie wentylatora
W celu wykorzystania ciep³a ukrytego,
wentylator, po wy³¹czeniu ch³odzenia, mo¿e
pracowaæ bezw³adnie do 30 minut (OpóŸnienie
wentylatora, lista wartoœci zadanych).
OpóŸnienie rozruchu wentylatora (czas
zamra¿ania)
Po zakoñczeniu odszraniania wentylator mo¿e
zostaæ ponownie uruchomiony z opóŸnieniem
czasowym („Rozruch wentylatora”, lista wartoœci
zadanych). Dziêki temu woda w postaci kropli,
która jeszcze nie sp³ynê³a z wentylatora, nie
bêdzie wdmuchiwana do pomieszczenia.
„Pozosta³y – rozruch wentylatora 1” do
„Pozosta³y – rozruch wentylatora 4” (lista
wartoœci rzeczywistych) pokazuje czas, jaki
pozosta³ do startu wentylatora dla ka¿dego
obiegu regulacji.

M
ch³odzenie

wentylator

L

M

•

•
•
•

Wentylator pracuje ze strumieniem
ci¹g³ym, regulator nie obs³uguje
wentylatora.
Z a re ze r wowa ny p r ze ka Ÿ n i k d l a
wentylatora, stale nastawiony na „Za³.”.
Z a re ze r wowa ny p r ze ka Ÿ n i k d l a
wentylatora,
„Wentylator – rodzaj pracy” jest
nastawiony na „Ci¹g³y”, „Wentylator
przy odszranianiu” na „Za³.”. Czas
skraplania ustawiæ na „0”.

2. P r a c a i n t e r wa ³ o wa w e n t y l a t o r a z
odszranianiem za pomoc¹ powietrza z
otoczenia dla pomieszczeñ ch³odniczych
normalnego ch³odzenia.
Zarezerwowany przekaŸnik dla wentylatora,
„Rodzaj pracy wentylatora” ustawiony jest
n a „ P r z e d z i a ³ ” , „ We n t y l a t o r p r z y
odszranianiu” na „Za³.”.
3. P r a c a i n t e r wa ³ o wa w e n t y l a t o r a z
odszranianiem zewnêtrznym dla
pomieszczeñ ch³odniczych normalnego
ch³odzenia.
Zarezerwowany przekaŸnik dla wentylatora,
„Wentylator – rodzaj pracy” ustawiony na
„Przedzia³”. „Wentylator przy odszranianiu”
na „Wy³.”. Wentylator pracuje razem z
ch³odzeniem. Podczas fazy odszraniania
pozostaje zatrzymany i za³¹cza siê z
opóŸnieniem po zakoñczeniu odszraniania.

zamra¿anie

•

Przyk³ady rodzajów pracy wentylatora
1. Praca ci¹g³a wentylatora dla rega³ów
ch³odniczych - lady ch³odnicze i komory
zamra¿ania.

Wentylator - rodzaj pracy” (lista trybów)
okreœla zachowanie wentylatora podczas
fazy ch³odzenia.
„przedzia³” = wentylator prze³¹cza razem z
zaworem magnetycznym / sprê¿ark¹
„ci¹g³y” = wentylator pracuje ci¹gle podczas
fazy ch³odzenia

4. Wentylator – praca ci¹g³a – ch³odzenie z
odszranianiem zewnêtrznym
Zarezerwowany przekaŸnik dla wentylatora,
„Wentylator rodzaj pracy” ustawiony jest na
„ C i ¹ g ³ y ” , „ We n t y l a t o r p o d c za s
odszraniania” na „Wy³”.
Wentylator pracuje ci¹gle podczas fazy
ch³odzenia i zostaje od³¹czony tylko
podczas fazy odszraniania.

„Wentylator przy odszranianiu” (lista
odszraniania) okreœla zachowanie
wentylatora podczas odszraniania
„Za³¹cz” = wentylator pracuje ci¹gle podczas
odszraniania
„Wy³¹cz” = wentylator pozostaje wy³¹czony
podczas odszraniania

Czasowy przebieg rodzajów pracy wentylatora, ograniczenie odszraniania przy standardowym odszranianiu zewnêtrznym

ch³odzenie

punkt odszraniania
koniec odszraniania

za³.

wy³.

ograniczenie temperatury
temperatura bloku
za³.

odszranianie

wy³.
za³.

praca interwa³owa,
odszranianie zewnêtrzne

wy³.

wentylator –
praca ci¹g³a,
odszranianie zewnêtrzne

za³.

praca interwa³owa,
odszranianie
za pomoc¹ powietrza
z otoczenia

za³.

wy³.

wy³.

opóŸnienie
bezw³adne

1. przerwa
po odszranianiu
(czas skraplania)

1

2

2. opóŸnienie
rozruchu
(czas zamra¿ania)
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Sterowanie rolety

Sterowanie ogrzewania ramy

Regulator TKP/TKC mo¿e automatycznie
sterowaæ roletami w rega³ach ch³odniczych,
je¿eli przekaŸnikowi przyporz¹dkowana
zostanie funkcja „Roleta”. Sterowanie roletami
po³¹czone jest z prze³¹czaniem dzieñ / noc i
zawsze wyzwalane jest wraz z nim. Przy
odszranianiu podczas pracy nocnej roleta
otwierana jest automatycznie.
Sterowanie wewnêtrzne:
Warunek: ¯adnemu wejœciu OK nie jest
przyporz¹dkowana funkcja „Tryb dzienny /
nocny”, b¹dŸ do wejœcia nie jest przy³o¿one
napiêcie (=tryb dzienny). Czasy prze³¹czania
„Tryb nocny za³. / wy³.” (lista trybów) musz¹
zostaæ zaprogramowane.
W pracy dziennej przekaŸnik rolety jest
opuszczony, dziêki czemu poprzez jego styk
rozwierny silnik rolety mo¿e byæ sterowany w
kierunku „OTWÓRZ”.
W przypadku prze³¹czenia na pracê nocn¹
przekaŸnik przyci¹ga i steruje silnikiem rolety
poprzez styk zwierny w kierunku „ZAMKNIJ”.

Sterowanie zewnêtrzne:
Warunek: Wejœciu OK przypisana jest funkcja
„Tryb dzienny / nocny”. Czas prze³¹czania
„Tryb nocny – za³.” oraz „Tryb nocny – wy³.”
znajduj¹ siê w po³o¿eniu „Wy³.”.

Ogrzewanie ram lad ch³odniczych sterowane
jest w trybie pracy cyklicznej. Sterowanie
ogrzewania ramy jest stale zwi¹zane z
prze³¹czaniem miêdzy trybem pracy dziennej i
nocnej i prze³¹czane poprzez jego czasy
prze³¹czania lub wejœcie OK.
Je¿eli przekaŸnik wyposa¿ony zosta³ w funkcjê
„Rama”, wówczas na to wyjœcie dzia³aj¹
nastêpuj¹ce parametry:

•

„Okres ogrzewania ramy” (lista trybów)
okreœla czas do nastêpnego za³¹czenia
przekaŸnika.

•

„Czas trwania ogrzewania ramy - dzieñ”
okreœla, jak d³ugo (w % czasu trwania okresu)
przekaŸnik pozostaje za³¹czony w przypadku
pracy dziennej.
100% = praca ci¹g³a, 0% = wy³¹czony.

•

„Czas trwania ogrzewania ramy - noc”
okreœla, jak d³ugo (w % czasu trwania okresu)
przekaŸnik pozostaje za³¹czony w przypadku
pracy nocnej.
100% = praca ci¹g³a, 0% = wy³¹czony.

•

przekaŸnik rolety

Je¿eli zasoby jednego regulatora nie
wystarczaj¹ do pracy komór ch³odniczych,
wówczas mo¿na szeregowo pod³¹czaæ kolejne
r e g u l a t o r y. N i e z b ê d n a k o m u n i k a c j a
poszczególnych regulatorów nie odbywa siê
poprzez ³¹cze danych, lecz przez wejœcia
zezwalania / blokady.
Funkcja ta mo¿e byæ pod³¹czona do ka¿dego z
wejœæ steruj¹cych.
Blokada ch³odzenia - pasywna:
Funkcja ch³odzenia regulatora jest
blokowana,je¿eli na wejœciu steruj¹cym
przy³o¿one jest 0V.
Blokada ch³odzenia – aktywna:
Funkcja ch³odzenia regulatora jest
zablokowana, je¿eli na wejœciu steruj¹cym
przy³o¿one jest 230V.
Wymuszenie ch³odzenia – pasywne:
Funkcja ch³odzenia regulatora jest zwolniona,
je¿eli na wejœciu steruj¹cym przy³o¿one jest
0V.
Wymuszenie ch³odzenia – aktywne:
Funkcja ch³odzenia regulatora jest zwolniona,
je¿eli na wejœciu steruj¹cym przy³o¿one jest
230V.

okres ogrzewania ramy
czas trwania
ogrzewania ramy

za³.

„Tryb dzienny“

zewnêtrzny

wy³.

zamkniêty

styk

OTWÓRZ

ZAMKNIJ

Szeregowanie regulatorów w celu
rozbudowy komór ch³odniczych

ogrzewanie wy³¹cza siê
ogrzewanie za³¹cza siê

M
L

N

Wraz z przy³o¿eniem napiêcia sieciowego do
wejœcia OK dla prze³¹czenia dzieñ / noc
opada przekaŸnik rolety i poprzez jego styk
otwieraj¹cy steruje roletê do po³o¿enia
„OTWÓRZ” (=praca dzienna). W przypadku
przerwania doprowadzenia napiêcia na
wejœciu OK przekaŸnik przyci¹ga i roleta
poprzez styk zwieraj¹cy porusza siê w
kierunku „ZAMKNIJ” (=praca nocna).

Zasada szeregowania regulatorów

zawór
magnetyczny
lub
sprê¿arka

przekaŸnik
odszraniania

ogrzewanie
odszraniania

odszranianie
1

odszranianie
1

ogrzewanie
odszraniania

opcja

czujnik
ograniczenia

czujnik
regulacyjny

czujnik
ograniczenia

zawór
magnetyczny
lub
sprê¿arka

przekaŸnik
ch³odzenia

wymuszenie ch³odzenia

przekaŸnik
ch³odzenia

regulator kierowany
(slave)

odszranianie zewnêtrzne

regulator kieruj¹cy
(master)

wymuszenie ch³odzenia

czujnik
regulacyjny

czujnik
ograniczenia

odszranianie zewnêtrzne

blokada ch³odzenia

czujnik
regulacyjny

po³¹czenie magistrali RS-485

opcja

•
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regulator kierowany
(slave)

zawór
magnetyczny
lub
sprê¿arka

przekaŸnik
ch³odzenia

odszranianie
1

odszranianie
1

ogrzewanie
odszraniania

Regulator kieruj¹cy zwalnia funkcje ch³odzenia regulatorów „slave” poprzez ich wejœcie „Wymuszenie ch³odzenia”. Regulatory „slave” blokuj¹
funkcjê ch³odzenia na „master” poprzez wejœcie „Blokada ch³odzenia” tak d³ugo, jak odszranianie jest aktywne.

Instrukcja obs³ugi – regulatory do komór ch³odniczych TKP / TKC x130 - x140
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Po³¹czenie regulatorów w sieæ za pomoc¹ interfejsu RS-485 (Protokó³ E-LINK)
Wszystkie TKx mog¹ byæ ³¹czone w sieæ wraz z
innymi regulatorami ELREHA. Do tego celu
zaprojektowany zosta³ protokó³ transmisji ELINK, który przesy³any jest elektrycznie poprzez
po³¹czenie 2-przewodowe RS-485. Za
poœrednictwem E-LINK mo¿e siê komunikowaæ
do 78 urz¹dzeñ regulacyjnych.
Ka¿demu urz¹dzeniu przyporz¹dkowany
zostaje adres (Adres urz¹dzenia, lista trybów),
dziêki czemu mo¿e byæ on wywo³any
indywidualnie. Szybkoœæ transmisji danych
wynosi standardowo 9600 bodów, mo¿e byæ
jednak zmieniana („Szybkoœæ transmisji w
bodach”, lista trybów). Bez po³¹czenia w sieæ
parametry te nie posiadaj¹ ¿adnej funkcji.
Praca zdalna na SMZ
Tkx mo¿e byæ obs³ugiwany zdalnie z SMZ –
centrali zg³aszania awarii. Przesy³ane s¹
wszystkie zawartoœci ekranów oraz funkcje
przycisków.
Konfiguracja / serwis poprzez PC
Regulator mo¿e byæ obs³ugiwany poprzez RS485, jak i poprzez RS-232. Program
„COOLVision-MES” pozwala przygotowaæ
zestaw parametrów dla PC, a nastêpnie
za³adowaæ do regulatora (Upload) lub pobraæ
do PC zestaw parametrów z regulatora w celu
uaktualnienia (Download). Podczas obs³ugi
serwisowej laptop mo¿e siê komunikowaæ z
regulatorem poprzez zwyk³y przewód
szeregowy.

Po³¹czenie w sieæ w systemie VPR
TKx mo¿e pracowaæ jako inteligentny regulator
temperatury do komór ch³odniczych w systemie
po³¹czonym VPR, przy czym kontrolowany jest
on z jednostki centralnej VPR. Warunkiem tutaj
jest równie¿ przypisanie adresu urz¹dzenia
(„Adres urz¹dzenia”, lista trybów).

Zachowanie regulacyjne w przypadku
zak³ócenia systemu po³¹czonego
Je¿eli regulator przyporz¹dkowany jest do
systemu po³¹czonego i w systemie tym wyst¹pi
zak³ócenie, wówczas zachowuje siê on w
nastêpuj¹cy sposób:
Zawory magnetyczne zostaj¹ zamkniête
Wentylator wy³¹cza siê
Wykonuj¹ce siê odszranianie zostaje
zakoñczone, natomiast nowe odszranianie
mo¿e odbywaæ siê dopiero wówczas, kiedy
zak³ócenie zostanie usuniête. Informacjê o
uruchomieniu takiej akcji mo¿na odczytaæ w
polu „Zawory magnetyczne” (lista wartoœci
rzeczywistych).

Regulator w systemie VPR mo¿e byæ
przyporz¹dkowany do ró¿nych po³¹czeñ
„Przyporz¹dkowanie po³¹czeñ” (lista trybów) lub
pracowaæ niezale¿nie. Dziêki temu w przypadku
zak³ócenia w systemie po³¹czonym istnieje
mo¿liwoœæ, aby poleciæ regulatorowi
przyporz¹dkowanemu do odpowiedniego
po³¹czenia wykonanie okreœlonej funkcji.
Dalsze informacje znajduj¹ siê w instrukcji
obs³ugi systemu po³¹czonego VPR.

Zak³ócenia/awaria w transmisji danych
Je¿eli regulator nie otrzymuje ¿adnych nowych
informacji z jednostki centralnej, wówczas
pracuje on dalej z aktualnymi wartoœciami.
Je¿eli z powodu usterki technicznej (przerwanie
przesy³u danych lub awaria centrali) po ok. 30
minutach nie nast¹piæ ¿adne po³¹czenie z
central¹, wówczas z VPR usuwany jest
wczeœniej wykonany rozkaz zamkniêcia
zaworów magnetycznych i regulator mo¿e
pracowaæ normalnie.
Je¿eli ponownie zostanie uzyskane po³¹czenie i
maj¹ miejsce jeszcze inne po³¹czenia, wówczas
zawor y zostaj¹ natychmiast ponownie
zablokowane.

Z a c h o wa n i e r e g u l a c y j n e p r z y f u n kc j i
„Optymalizacja ma³ej mocy”
W przypadku stosowania w systemie VPR funkcji
„Optymalizacja ma³ej mocy” VPR mo¿e poleciæ
TKP/ TKC zablokowanie funkcji ch³odzenia na
pewien czas, chocia¿ wartoœæ zadana
ch³odzenia zosta³a przekroczona. Wentylatory i
ogrzewanie pozostaj¹ bez wp³ywu, s¹ one
wy³¹czane tylko w przypadku awarii urz¹dzenia.

Okablowanie po³¹czenia danych
Przy³¹cze-linia wzglêdnie magistrala-linia (RS485) s³u¿y wy³¹cznie do pod³¹czenia do
jednostki centralnej. Jest ono tworzone w
nastêpuj¹cy sposób:

IN

DO

NDO

45

46

48 49

RS
485

RS
232

50

51

52

53

54

55

56

0...10V
wyjœcie

uziemienia prowadzone jest pojedynczo i
najkrótsz¹ drog¹ do nastêpnego zacisku
uziemienia.

47

F6

RS
485

44

F1

43

F2

42

F3

41

F4

40

F5

39

4...20mA
wyjœcie

intercom

38

GND

Najlepsze t³umienie zak³óceñ uzyskuje siê,
• je¿eli
ka¿de z pokazanych przy³¹czy PE /

PE

N
1

przekaŸnik 1 przekaŸnik 2

sieæ

2

3

OK 4

OK 3

OK 2

TKP 31x0

Nieekranowana czêœæ kabla danych musi byæ
w miarê mo¿liwoœci najkrótsza.

OK 1

•

37

DO

36

NDO

Ka¿dy po³¹czony w sieæ modu³ / regulator
• otrzymuje
indywidualny adres.

OUT

Po³¹czenie za pomoc¹ ogólnie dostêpnego
• kabla
danych „skrêtka”.

przekaŸnik 3 przekaŸnik 4 przekaŸnik 5 przekaŸnik 6
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23

24

25

26

27

28

szafa sterownicza

Pod³¹czenie zdalnych wyœwietlaczy
Regulatory serii TKP 31xx (od wersji
oprogramowania 4.03) przygotowane s¹ do
pod³¹czenia zdalnych wyœwietlaczy serii TAA xx
15. Wyœwietlacze te zgodnie z wyborem mog¹
przedstawiaæ wartoœæ ka¿dego z poœród 6
czujników pod³¹czanych do regulatora.
Pod³¹czenie na regulatorze odbywa siê
wy³¹cznie poprzez interfejs RS-485 „intercom”.
Do tego pod³¹czenia mo¿e byæ przyk³adanych
do 6 TAA xx15, przy czym ka¿dy wyœwietlacz
mo¿e wyœwietlaæ dowoln¹ wartoœæ czujnika.
Zasilanie napiêciowe
Zasilanie napiêciowe mo¿e siê odbywaæ z
regulatora lub zewnêtrznego transformatora.

Wskazówka

Regulatory szeregu konstrukcyjnego
TKP mog¹ jednoczeœnie zasilaæ
napiêciem maksymalnie tylko 2
wyœwietlacze dodatkowe TAA!

Parametryzacja
Na regulatorze TKP nie s¹ potrzebne ¿adne
ustawienia, na TAA wybierany jest numer
wyœwietlanego czujnika 1-6 za pomoc¹
prze³¹cznika zatrzaskowego znajduj¹cego siê z
ty³u obudowy.
Wskazanie podczas odszraniania
Je¿eli regulator kieruj¹cy znajduje siê w fazie
odszraniania, wówczas wyœwietlacz dodatkowy
TAA utrzymuje ostatni¹ wartoœæ rzeczywist¹
zmierzon¹ przed rozpoczêciem odszraniania.

Po zakoñczeniu odszraniania aktualna wartoœæ
rzeczywista wyœwietlana jest ponownie zgodnie
z nastêpuj¹cymi warunkami.
Zmierzona wartoœæ aktualna jest mniejsza ni¿
• wartoœæ
wyœwietlana + 2K.

• Po up³ywie przed³u¿enia czasu ostrze¿enia.
Dok³adniejsze informacje dotycz¹ce
pod³¹czenia znajduj¹ siê w odpowiednim
katalogu zawieraj¹cym dane dotycz¹ce
zdalnego wyœwietlacza.

Instrukcja obs³ugi – regulatory do komór ch³odniczych TKP / TKC x 130 – x140
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Uruchomienie

Lokalizacja czujnika w zastosowaniach standardowych jest stosunkowo
ma³o istotne. Czujnik temperatury pomieszczenia montowany jest w
strumieniu powietrza wlotowego parownika lub na miarodajnym miejscu w
pomieszczeniu ch³odniczym.
czujnik parownika

Po kilku sekundach od za³¹czenia pojawia siê wskazanie podstawowe lub
aktualny komunikat o b³êdzie. Je¿eli wciœniêty zostanie dowolny przycisk,
wówczas œwieci siê oœwietlenie t³a i urz¹dzenie czeka na wybór jêzyka.
Przebieg uruchomienia

•
•
•

czujnik
regulacyjny

kierunek przep³ywu

Dla oceny stopnia oszronienia (tylko metoda adaptacyjna) dostêpne s¹ dla
regulatora, przypadaj¹ce na ka¿dy parownik, wy³¹cznie wartoœci
pomiarowe obydwu czujników standardowych.
Drugi czujnik, zwany te¿ czujnikiem ograniczenia odszraniania lub
czujnikiem parownika, montowany jest w rurze kontaktowej bloku
parownika lub w pakiecie blaszek. W obydwu przypadkach nale¿y podj¹æ
próbê zagwarantowania mo¿liwie jak najlepszego styku termicznego z
blokiem blaszek.
Monta¿ na stronie zewnêtrznej blaszek jest znacznie bardziej istotny i
dlatego te¿ powinien byæ stosowany tylko w wyj¹tkowych sytuacjach.

•
•
•
•

Okreœliæ funkcje (przyporz¹dkowanie) wszystkich wejœæ i wyjœæ
(mo¿liwe tylko w obrêbie poziomu u¿ytkownika 3, jest ona w³¹czona
fabrycznie. Patrz lista przyporz¹dkowania S.6).
Okreœlenie modelu czujnika temperatury („Czujnik”, lista trybów).
Skorygowaæ wskazanie czujnika, je¿eli jest to konieczne (lista wartoœci
aktualnych). Okreœlone wspó³czynniki korekcji wyœwietlane s¹ w liœcie
trybów.
Ustawienie godziny i daty.
Tryb odszraniania „Tryb odszraniania” (lista odszraniania).
Rodzaj pracy wentylatora „Wentylator przy odszranianiu” / „Wentylator
– rodzaj pracy”.
Rodzaj ch³odzenia „Rodzaj ch³odzenia”.

S¹ to najwa¿niejsze kroki dotycz¹ce konfiguracji podstawowej. Nastêpnie
odbywaj¹ siê „Ustawienia dok³adne” przez wprowadzenie ¿¹danych
wartoœci zadanych, czasów, itd., tak jak zosta³o to opisane w listach
parametrów.
Uruchomienie w jednej sieci danych

•
•
•

Ustawiæ „Adres urz¹dzenia” (lista trybów)
Sprawdziæ „Szybkoœæ transmisji” (lista trybów)
Przeprowadziæ upload z PC do regulatora

Uruchomienie za pomoc¹ PC/laptopa
Uruchomienie regulatora i wprowadzenie danych mo¿e byæ u³atwione
dziêki zastosowaniu laptopa i oprogramowania „COOLVision-MES”. W tym
celu pojedynczy regulatora ³¹czony jest z PC poprzez swój interfejs RE232.

pakiet
blaszek
rura kontaktowa
parownika

•
•

Ustawienie „Adresu urz¹dzenia” (lista trybów)
Obs³uga regulatora z poziomu COOLVision-MES

Regulator oferuje obszerne komunikaty o stanie, za pomoc¹ których mo¿e
byæ sprawdzony stan wszystkich wejœæ / wyjœæ, miêdzy innymi:
WyraŸnie wskazuje siê na to, ¿e wystêpuj¹ca praca awaryjna zwi¹zana z
odszranianiem nie jest w stanie wychwyciæ powolnie tworz¹cego siê
oblodzenia lub tworzenia siê gniazd lodu, co jest spowodowane
nieprawid³owym po³o¿eniem czujnika. Je¿eli powsta³y gniazda lodu,
wówczas musi zostaæ tam umiejscowiony czujnik parownika (po pe³nym
odszranianiu).
Oznacza to, ¿e niezbêdna jest kontrola po³o¿enia czujnika.

•
•
•

„Wartoœæ analogowa” (lista wartoœci rzeczywistych)
„OK1 OK2 OK3 Ok4”, wejœcia steruj¹ce (lista wartoœci rzeczywistych)
„Stany przekaŸników” (lista wartoœci rzeczywistych)

Wskazówka

Wszystkie wystêpuj¹ce jeszcze komunikaty o b³êdach
wyœwietlane s¹ w liœcie „Aktualna lista b³êdów”.

Konfiguracja podstawowa TKP 3130/1
Poniewa¿ TKP 3130/1 nie posiada ¿adnych elementów obs³ugi /
wyœwietlacza, dlatego te¿ dla konfiguracji podstawowej stosowana jest
specjalna metoda.
Info: Adres sieciowy regulatora („Adres urz¹dzenia”, lista trybów)
ustawiony jest fabrycznie na wartoœæ „78”.
Przygotowaæ system VPR
Pod³¹czyæ pojedynczy TKP 3130/1 do RS-485. Mo¿na pod³¹czyæ
wiêcej regulatorów, jednak¿e sensowne jest, aby tylko jeden posiada³
adres 78, poniewa¿ VPR przesy³a nowy adres sieciowy z opisan¹
funkcj¹ tylko do regulatorów z fabrycznie ustawionym adresem 78.
Wywo³aæ podkatalog „Dane serwisowe” na VPR
Na parametrze „Zmiana adresu regulatora temperatury do komór
ch³odniczych” wprowadziæ nowy ¿¹dany adres sieciowy dla regulatora.
Nowy adres sieciowy przesy³any jest do regulatora.
Nastêpnie regulator mo¿e byæ jak zwykle zg³aszany na stronach „KST”
i programowany
Nastêpny regulator pod³¹czyæ do ³¹cza danych i – tak jak zosta³o to
opisane – nadaæ nowy adres sieciowy.

•
•
•
•
•
•
•
•

Przy TKP 3130/1 mog¹ byæ stosowane tylko czujniki
typu TF 501 (Pt1000).

Zgodnoœæ z dyrektywami UE
Wszystkie wymienione wyroby posiadaj¹ deklaracjê zgodnoœci stwierdzaj¹c¹, ¿e w przypadku pracy zgodnej z instrukcj¹ obs³ugi, spe³nione s¹
kryteria wymienione w wytycznych odpowiednich urzêdów regulacji krajów cz³onkowskich zgodnie z dyrektyw¹ o kompatybilnoœci
elektromagnetycznej (2004/108/EC) oraz dyrektyw¹ niskonapiêciow¹ (LVD 2006/95/EC). Deklaracje te s¹ wa¿ne dla produktów opisywanych w
instrukcji obs³ugi, która stanowi czêœæ deklaracji. W celu spe³nienia wymagañ wykorzystane zosta³y aktualne wersje obowi¹zuj¹cych norm.
Niniejsze oœwiadczenie zosta³o wydane przez producenta / importera:

ELREHA Elektronische Regelungen GmbH
www.elreha.de
D-68766 Hockenheim
Werner Roemer, Dyrektor Techniczny
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