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1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Nie montować urządzenia pod napięciem.

Regulator może być użytkowany tylko
w obrębie gospodarstwa domowego i podobnego.
Przed przystąpieniem do montażu, napraw
czy konserwacji oraz podczas wykonywania
wszelkich
prac
przyłączeniowych
należy
bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe oraz
upewnić się czy zaciski i przewody elektryczne
nie są pod napięciem.
W regulatorze zastosowano odłączenie
elektroniczne
podłączonych
urządzeń
(działanie typu 2Y zgodnie z PN-EN 607301). Oznacza to, że przy zasilaniu
regulatora napięciem 230V, na wyjściach
pomp występuje napięcie niebezpieczne,
nawet gdy nie są one wysterowane oraz
gdy regulator jest wyłączony (za pomocą
klawiatury).

Zabrania się eksploatacji urządzenia nie
sprawnego
lub
naprawianego
przez
nieautoryzowany serwis.

2. INFORMACJE OGÓLNE
Regulator airKOM 300 jest nowoczesnym
urządzeniem
elektronicznym
służącym
do
regulacji procesu spalania w kominku tak, aby
utrzymać temperaturę spalin na zadanym
poziomie.
Regulacja
odbywa
się
poprzez
sterowanie dopływem powietrza do paleniska
kominka.
Rozkład
informacji
na
ekranie
przedstawiono na Rys. 6.2. Schemat funkcyjny
regulatora przedstawia rysunek poniżej.

Regulator nie może być wykorzystywany
niezgodnie z przeznaczeniem.
Należy dobrać wartość programowanych
parametrów do danego typu kominka
uwzględniając wszystkie warunki pracy
instalacji. Błędny dobór parametrów może
doprowadzić
do
stanu
awaryjnego
kominka.
Modyfikacja
zaprogramowanych
parametrów powinna być przeprowadzana
tylko przez osobę zaznajomioną z niniejszą
instrukcją.
Instalacja elektryczna, w której pracuje
regulator powinna być zabezpieczona
bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do
stosowanych obciążeń.
Regulator nie może być
z uszkodzoną obudową.

użytkowany

W żadnym wypadku nie wolno dokonywać
modyfikacji konstrukcji regulatora.
Należy uniemożliwić
regulatora.

dostęp

dzieci

do

Przed otwarciem obudowy należy odłączyć
zasilanie sieciowe.
Regulator powinien być zainstalowany
zgodnie
z
wymaganiami
normy
EN 60335-1, przez wykwalifikowanego
i autoryzowanego instalatora.

Rys. 2.1 Schemat funkcyjny

3. WYKONANIA REGUALTORA

Rys. 3.1 Tabela wykonań regulatora.

4.

DYREKTYWA WEEE 2002/96/WE

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano
z materiałów najwyższej jakości i komponentów,
które podlegają recyklingowi i mogą być
ponownie użyte.
Jeżeli
produkt
jest
oznaczony
powyższym
symbolem
przekreślonego kosza na śmieci,
oznacza to, że produkt spełnia
wymagania Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/WE
Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem
odbioru
produktów
elektrycznych
i elektronicznych.
Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi
przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów
do
pojemników
na
odpady
gospodarcze.
Właściwe usuwanie starych produktów pomoże
uniknąć
potencjalnych
negatywnych
konsekwencji
oddziaływania
na
środowisko
i zdrowie ludzi.

5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI
Prosimy
o
staranne
przechowywanie
niniejszej instrukcji montażu i obsługi oraz
wszystkich innych obowiązujących dokumentacji,
aby w razie potrzeby można było w każdej chwili
z nich skorzystać. W razie przeprowadzki lub
sprzedaży urządzenia należy przekazać dołączoną
dokumentację nowemu użytkownikowi.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

airKOM 300 Basic

6. OBSŁUGA REGULATORA

6.1.

Regulator
posiada
system
TOUCH&PLAY
ułatwiający jego obsługę
poprzez
pokrętło
obrotowe z przyciskiem.

Jeżeli regulator jest wyposażony w odbiornik
zdalnego sterowania dostęp do podstawowych
funkcji regulatora dostępny jest za pomocą pilota
zdalnego sterowania.
Do obsługi regulatora za pomocą zdalnego
sterowania przewidziano następujące funkcje:
Włączenie/Wyłączenie regulatora
Zmiana trybu pracy
Zmiana położenie przepustnicy (w trybie pracy
ręcznym)
Zmiana
temperatury
zadanej
spalin
(w trybie pracy automatycznym i rozpalania)
Odczyt temperatury spalin
Obsługa może odbywać się dwojako, przy
pomocy pilota dostarczonego lub przy pomocy
pilota przyuczonego.
Procedura przyuczania pilota opisana jest
w rozdziale 11.2
Aby
włączyć/wyłączać
regulator
należy
przycisnąć przycisk włączenia. Regulator uruchomi
się lub wyłączy. Jeżeli podczas wyłączenia
temperatura spalin będzie większa niż Tpraca
regulator zgłosi monit. Aby wyłączyć regulator
należy wówczas ponownie przycisnąć przycisk
wyłączenia. Aby powrócić do pracy urządzenia
należy nacisnąć dowolny inny przycisk pilota (dla
pilota
przyuczonego
musi
to
być
jeden
z przyuczonych przycisków)
Aby przełączyć tryb pracy urządzenia należy
nacisnąć przycisk przełączenia trybów pracy, przy
pierwszym naciśnięciu przycisku na ekranie
wyświetlony
zostanie
aktualny
tryb
pracy
urządzenia.

Aby uruchomić regulator
należy
przytrzymać
wciśniętą gałkę pokrętła
przez czas 3 sekundy.
Na ekranie wyświetli się
ekran powitalny:

Rys. 6.1 Ekran powitalny

Po ekranie powitalnym regulator przejdzie
do okna głównego.
Rozkład
informacji
na
ekranie
przedstawiono na Rys. 6.2.

Obsługa regulatora przy pomocy pilota

Rys. 6.3 Tryby pracy

Rys. 6.2 Ekran główny

Gdy regulator zostanie uruchomiony,
pojawi się okno główne i regulator wybierze tryb
pracy w zależności od temperatury spalin. Gdy
temperatura
spalin
będzie
większa
od
temperatury podanej parametrem Tpraca (opis
parametru znajduje się w rozdziale 10.1)
regulator od razu przejdzie w tryb pracy
automatycznej, natomiast gdy temperatura spalin
będzie mniejsza regulator uruchomi tryb pracy
rozpalania. Dodatkowo osiągnięcie przez kominek
temperatury
Tpraca
sygnalizowane
jest
uruchomieniem animacji płomieni na ekranie
(wewnątrz kominka).
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Kolejne
naciśnięcia
przycisku
będą
powodowały sekwencyjne przełączanie trybów
pracy.
Aby zmienić temperaturę zadaną spalin
należy przycisnąć przycisk zmiany + lub –
odpowiedniej
temperatury.
Przy
pierwszym
przyciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona
aktualnie zadana temperatura.

Rys. 6.4 Zadawanie temperatur

Kolejne
przyciśnięcia
przycisku
będą
powodowały zmianę pozycji temperatury zadanej
(pozycje opisane są w rozdziale 7.1).
Po zwolnieniu przycisku zmiany temperatury
na ekranie wyświetlacza po ok. 4 sekundach
zostanie wyświetlona aktualna temperatura spalin
czcionką typu interlinia

Rys. 7.2 Wygląd menu regulatora

Na środku ekranu zostanie zaznaczona
aktywna ikona na Rys. 7.2, jest to ikona
„Temperatura zadana”.
Teraz
pokręcając
pokrętłem można przemieszczać się pomiędzy
pozycjami menu. W menu głównym będą to:
Rys. 6.5 Odczyt temperatury

Aby móc przy pomocy pilota zmieniać
położenie przepustnicy powietrza dolotowego
regulator musi być ustawiony w trybie pracy
ręcznej. W tym trybie pracy przyciskanie
przycisków + i – zmiany położenia przepustnicy
będą
powodowały
zmianę
jej
położenia
z krokiem 5%. Na ekranie zostanie wyświetlona
informacja o aktualnym położeniu przepustnicy.
W trybie pracy automatycznej regulator
będzie ignorował komendy zmiany położenia
przepustnicy.
W zależności od aktywnego trybu pracy
przy pomocy pilota możliwe są następujące akcje:
Przyciski
Przyciski
zmiany
zmiany
temp
położenia
zadanej spalin
przepustnicy
Rozpalanie
Automatyczny
Wygaszanie
Ręczny

Odczyt
Odczyt
Odczyt
Zmiana

Rys. 7.3 Tryby menu głównego regulatora

Struktura menu regulatora przedstawiona
jest na Rys. 7.4
Aby wyjść z menu należy ustawić
kursor na ikonie i nacisnąć pokrętło.
Również
po
upływnie
czasu
określonego
parametrem
Timeout
urządzenie wyjdzie do okna głównego lub do
menu nadrzędnego jeżeli regulator znajduje się
w menu zagnieżdżonym.

Zmiana/Odczyt
Zmiana/Odczyt
Odczyt
Odczyt

7. MENU REGULATORA
Zmiany ustawień regulatora dokonuje się
przez system menu. Wywołanie MENU dokonuje
się poprzez naciśnięcie lub pokręcenie pokrętła
w oknie głównym tak, aby została zaznaczona
ikona
Należy nacisnąć gałkę pokrętła wg
poniższego schematu .

Rys. 7.1 Wywołanie menu regulatora

Po wywołaniu MENU na ekranie wyświetli
się ekran z ikonami funkcji regulatora:

9

Rys. 7.4 Widok struktury menu.

7.1.

Zadawanie temperatur

W regulatorze temperaturę zadaję się za
pomocą kroków którym odpowiadają zadane
temperatury spalin. W regulatorze umieszczone
jest 11 pozycji do zadawania temperatury spalin.
Temperatury odpowiadające danej pozycji zależą
od ustawień parametrów użytkownika.
Użytkownik ustawia samodzielnie wartość
temperatury zadanej minimalnej (dla pozycji nr
1) przy pomocy parametru Tzmin oraz wartość
temperatury zadanej maksymalnej (dla pozycji nr
11) przy pomocy Tzmax (Parametry dostępne są
w menu „opcje palenia” opisane w rozdziale
10.1). Po ustawieniu wartości Tzmin i Tzmax
regulator automatycznie wyliczy wartości progów
pozycji od 2 do 10 proporcjonalnie zgodnie
z rysunkiem.

Temperatury w regulatorze airKOM 300
zadawane są bezpośrednio z okna głównego lub
za pomocą systemu menu.
Aby zadać temperaturę bezpośrednio
z okna głównego należy:
Pokręcając
pokrętłem
ustawić kursor na wartości
temperatury
w
ramce.
Z lewej strony ramki na
czarnym tle widoczny jest
numer pozycji.
Naciśnięcie
pokrętła
w
trybie
zaznaczenia
powoduje miganie wartości
i wprowadza tryb edycji.
Kręcenie
pokrętłem
w trybie edycji powoduje
zmianę wartości.
Ponowne
kliknięcie
zatwierdza zmianę wartości
i
przechodzi
do
trybu
zaznaczeni.
(regulator
przyjął wartość i podejmie
odpowiednią akcję).

Rys. 7.5 Pozycje temperatury zadanej
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Zadawanie temperatur z poziomu menu
wygląda podobnie. Wchodząc do menu w pozycję
„Temperatura zadana” mamy do wyboru 11
pozycji temperatury zadanej. Po wejściu do menu
kursor ustawi się domyślnie na aktualnie zadanej
temperaturze.
Aby wyjść z menu
zadawania temperatury
ikony

X

Ręczny

X

Wygaszanie

Automatyczny

zadawanie temperatury
zadawanie
otwarcia
przepustnicy

Rozpalanie

W
zależności
od
aktywnego trybu pracy (opis
trybów pracy znajduje się w
rozdziale
8)
na
ekranie
głównym
dostępne
są
następujące edycje:

bez zmiany
należy użyć

8.1.

Tryb pracy „Rozpalanie”

Dostęp

Jest to tryb przydatny podczas rozpalania
kominka. Przepustnica powietrza dolotowego
zostanie otwarta na wartość parametru „Przep.
rozpalanie.” dostarczając do kominka żądaną
dawkę powietrza.
Tryb rozpalania będzie trwał do czasu, aż
temperatura spalin osiągnie wartość Tz-dTpraca,
(Parametr dTpraca dostępny jest w menu Opcje
palenia opisany w rozdziale 10.1) wtedy regulator
przełączy tryb pracy na automatyczny.

X

8. TRYBY PRACY REGULATORA
Dostęp

Regulator posiada cztery tryby pracy, są
to:
„Rozpalanie”,
„Automatyczny”,
„Wygaszanie”, „Ręczny”.
Wyboru trybu pracy regulatora dokonuje
się wybierając w MENU pozycję „Tryb pracy”
na ekranie pojawi się niższy poziom menu
z trybami pracy. Kręcenie pokrętłem pozwala
wybrać żądany tryb.

Rys. 8.1 Ikony trybów pracy regulatora

Praca w każdym z trybów sygnalizowana jest
ikoną wyświetlaną w prawej części okna głównego
(Rys. 6.2).

Rys. 8.2 Ekran pracy trybu „Rozpalanie”

W dowolnej chwili można przełączyć
regulator w dowolny tryb pracy wywołując go
z menu.
Tryb rozpalania zostanie automatycznie
wybrany gdy podczas uruchomienia regulatora
temperatura spalin będzie mniejsza niż wartość
parametru Tpraca (parametr zlokalizowany
w menu Opcje palenia opisany w rozdziale 10.1)
8.2.

Tryb pracy „Automatyczny”

Dostęp

Tryb ten przeznaczony jest do normalnej
pracy kominka gdy jest on rozpalony
Tryb pracy „Automatyczny” polega na
takim dozowaniu powietrza dolotowego do
kominka,
aby
utrzymać
zadany
poziom
temperatury
spalin.
Algorytm
sterowania
przepustnicą kominka oparty został na regulacji
PID (regulator proporcjonalno -całkująco różniczkujący).

Rys. 8.3 Ekran pracy w trybie „Automatycznym
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Gdy podczas palenia temperatura spalin
spadnie poniżej temperatury Tpraca (zniknie
animacja płomieni na ekranie głównym), regulator
wystartuje czas „t-wydłuż. wygasz.” Jeżeli po
upływie tego czasu temperatura nie wzrośnie do
poziomu danego parametrem „Tpraca” regulator
zgodnie z ustawieniem funkcji „Automat.
wyłącz.” wyłączy regulator lub przejdzie w stan
STOP.
8.3.

Tryb pracy „Wygaszanie”

Tryb ręczny daje możliwość ręcznego
włączania wysterowania przepustnicy.
Aby ręcznie wysterować przepustnicę
w trybie pracy ręcznej należy w oknie głównym
pokręcił gałką regulatora tak aby ustawić kursor
na pozycji pokazującej otwarcie przepustnicy
i klikając gałką włączyć edycję.
W trybie edycji (wartość miga) pokręcając
gałką przepustnica powietrza będzie zmieniała
swoje położenie (nie ma potrzeby zatwierdzania
wartości)

Dostęp

Tryb przydany jest wtedy, gdy trzeba
z różnych przyczyn zakończyć palenie w kominku
(np. wyjście z domu).
Po wywołaniu tego trybu regulator zamknie
przepustnicę powietrza. Gdy temperatura spadnie
poniżej wartości parametru Tpraca i uruchomi
timer „t-wydłuż. wygasz.” Jeżeli po upływie
tego czasu temperatura nie wzrośnie do poziomu
danego parametrem „Tpraca” regulator zgodnie
z ustawieniem funkcji „Automat. wyłącz.”
wyłączy regulator lub przejdzie w stan STOP.
Nie zaleca się pozostawiania kominka bez
kontroli.

Rys. 8.4 Ekran pracy trybu „Wygaszanie”

Zadawanie temperatury dla tego trybu nie
ma wpływu na jego działanie.

8.4.

Tryb pracy „Ręczny”

Rys. 8.5 Ekran pracy trybu „Ręczny”

9. ALARMY
Dostęp

Nieprawidłowości
w
pracy
regulator
zgłaszane są w postaci alarmów.
Regulator
wyposażono
w
funkcję
inteligentnego alarmu. Oznacza to, że regulator
rozpoznaje typ sytuacji alarmowej i w zależności
od jej charakteru podejmuje odpowiednie akcje
alarmowe.
Gdy na ekranie głównym z prawej
strony (gdzie wyświetlana jest ikona
aktywnego trybu pracy) zaczyna migać
ikona trójkąta z wykrzyknikiem oznacza
to, że wystąpiła sytuacja alarmowa. Teraz poprzez
wejście przez menu Alarmy mamy dostęp do
treści oraz numeru kodowego zgłaszanego przez
regulator alarmu (rys. poniżej).
Podczas identyfikacji alarmu przydatne jest
jego oznaczenie kodowe.

Dostęp

Praca w tym trybie pozwala na ręczne
wysterowanie
przepustnicy
powietrza
dolotowego bez kontroli regulatora, co
może
prowadzić
do
niebezpiecznego
rozgrzania się kominka. Gdy temperatura
spalin
osiągnie
temperaturę
daną
parametrem serwisowym Talarm regulator
zgłosi alarm i przełączy tryb pracy na
automatyczny celem schłodzenia kominka.
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Rys. 9.1 Ekran alarmu

Lista alarmów
Kod Alarm
1
„Kominek przegrzany”
Alarm informuje o osiągnięciu niebezpiecznej
dla kominka temperatury spalin. (określonej
parametrem
Talarm
w
ustawieniach
ustawienia serwisowych). Kominek został
przegrzany. Regulator zamknie przepustnicę
powietrza dolotowego starając się obniżyć
temperaturę spalin. Gdy temperatura spalin
spadnie
poniżej
Tpraca-Histereza
2
regulator wyłączy alarm. Jeżeli regulator
znajdował się w innym niż automatycznym
trybie pracy (np. ręcznym), regulator
przełączy tryb pracy na automatyczny. Jeżeli
alarm powtarza się często może to oznaczać,
że zadana temperatura jest w pobliżu
temperatury alarmowej. Należy zmniejszyć
wartość parametru Tmax w menu Opcje.
Wystąpienie
tego
alarmu
dowodzi
nieprawidłowego procesu spalania, za dużo
powietrza przedostaje się do komory
spalania kominka. Należy zamknąć wszystkie
dodatkowe wloty powietrza do kominka
i pozostawić jedynie możliwość zasilania
powietrzem przez przepustnicę sterowaną
z regulatora.
2

„Uwaga !!! Próba Wyłączenia
regulatora
przy
wysokiej
temperaturze”

Monit pojawi się w sytuacji, gdy użytkownik
będzie próbował wyłączyć regulator pomimo
wysokiej temperatury spalin (na czujniku Tc)
wyższej od nastawionej wartości Tpraca.
Wybranie
TAK
spowoduje
wyłączenie
regulatora,
a
przepustnica
powietrza
dolotowego zostanie całkowicie zamknięta
(pomimo
ustawienia
innej
wartości
parametru Przep. Wył./wyg.) Nie zaleca
się wyłączania regulatora przy wysokich
temperaturach spalin.
4
„Uszkodzenie czujnika Tc”
Alarm zgłaszany jest gdy temperatura
przekroczy 1115°C na czujniku spalin.
Oznacza przekroczenie zakresu pomiarowego
czujnika oraz regulatora.
5
”Brak opału”
Monit o kończącym się opale w palenisku
kominka. Wystąpienie oznacza że regulator
sprawdzając różne warunki uznał, że
w palenisku kominka kończy się opał. Monit
ten może pojawiać się tylko w trybie pracy
automatycznej, jeżeli jest zgłaszany zbyt
często i w nieodpowiednich momentach
oznacza to że funkcja detekcji braku opału
wymaga
kalibracji.
Szczegółowy
opis
parametrów funkcji detekcji braku opału
znajduje się w rozdziale 10.2. Detekcję
braku opału można wyłączyć, wtedy monit

nie będzie zgłaszany.
6
”Błąd podłączenia Tc”
Alarm zgłaszany gdy czujnik temperatury
spalin (termopara) zostanie źle podłączony.
Alarm
wystąpi
przy
próbie
palenia
w kominku gdy temperatura spalin osiągnie
ok. 100°C. Należy zmienić polaryzację
podłączenia przewodów czujnika spalin.

10.

MENU OPCJE

Dostęp

Ikony widoczne w „Opcjach” dają nam
dostęp do poszczególnych ustawień związanych
z procesem palenia i obsługą wyjść regulatora.
Szczegółowy opis poszczególnych pozycji znajduje
się w poniższych rozdziałach.
10.1. Opcje palenia
Dostęp

W tym menu dokonuje się ustawień
parametrów palenia regulatora. Poniżej znajduje
się szczegółowy opis parametrów.
Tzmin – Minimalna możliwa zadania dla
temperatura spalin kominka. Na podstawie
wartości tego parametru regulator obliczy
kroki temperatury. Wartość tego parametru
przypisana jest do pozycji 1 kroków
zadawania temperatury.
Tzmax – Maksymalna możliwa zadania dla
temperatura spalin kominka. Na podstawie
rozpiętości zakresu pomiędzy TmaxiTmin
regulator obliczy progi wartości temperatury
zadanej. Wartość tego parametru przypisana
jest do pozycji 11 kroków zadawania
temperatury.
Przep.
rozpalanie
–
Procent
otwarcia
przepustnicy w trybie pracy Rozpalania.
Jeżeli
rozpalenie
kominka
wymaga
maksymalnej ilości powietrza należy ustawić
wartość tego parametru równą 100.
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Tpraca – Temperatura normalnej pracy kominka.
Gdy temperatura na kominku osiągnie
wartość daną tym parametrem regulator
włączy animację płomieni w kominku na
ekranie głównym. Jeżeli temperatura spalin
w momencie uruchomienia kominka będzie
większa
od
Tpraca
regulator
zostanie
uruchomiony od razu w trybie pracy
automatycznej. Gdy kominek zacznie stygnąć
i
temperatura
spalin
spadnie
poniżej
(Tpraca-Histereza 1), regulator rozpozna
wygaszanie i zostanie uruchomiony timer
wydłużenia wygaszania. Po jego osiągnięciu
jeżeli temperatura nie podniesie się powyżej
Tpraca regulator zostanie wyłączony lub
przejdzie w stan pracy stop (w zależności od
ustawienia parametru Automat. Wyłącz.).
Poniżej temperatury Tpraca regulator nie
będzie zgłaszał monitu braku opału. Przy
próbie wyłączenia kominka, gdy temperatura
spalin jest większa od Tpraca regulator zgłosi
monit o próbie wyłączenia regulatora przy
wysokiej
temperaturze
spalin.
Jeżeli
wyłaczenie zostanie potwierdzone regulator
przy
wyłączeniu
zamknie
przepustnicę
powietrza dolotowego do wartości 0
dTpraca – Różnica temperatur w stosunku do
temperatury zadanej, przy której regulator
przełączy się z trybu pracy rozpalania do
trybu pracy automatycznej.
Automat. wyłącz. – Jeżeli zostanie ustawiona
wartość TAK regulator (gdy temperatura
spadnie poniżej Tpraca - Histereza 1
i upłynie czas dany jako t wydłuż. wygasz.)
zostanie wyłączony. Jeżeli funkcja zostanie
wyłączona poprzez ustawienie NIE, regulator
po upływie czasu wydłużenia wygaszania
zamknie przepustnicę do wartości danej
parametrem Przep. Wył./wyg. i przejdzie
w tryb pracy STOP.
t wydłuż. wygasz. - Jest to czas wydłużenia
wygaszania. Zostaje zliczany od momentu,
gdy temperatura kominka (czujnik Tc)
spadnie poniżej Tpraca - Histereza 1. Po
upływie
tego
czasu
regulator
(o
ile
temperatura w trakcie odliczania nie wzrośnie
powyżej Tpraca) przejdzie w tryb STOP lub
zostanie wyłączony (jeżeli została włączona
funkcja automatycznego wyłączenia).
Przep. Wył./wyg. – otwarcie przepustnicy
powietrza dolotowego w trybie STOP oraz
wyłączonym
Ustawienie innej wartości niż 0 pozwala
utrzymać szybę kominka w czystości (nie
zostanie zakopcona jeżeli kominek zostanie
wyłączony gdy w palenisku znajduje się
jeszcze żar)
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Ze względów bezpieczeństwa zaleca się
ustawienie wartości tego parametru na 0
(przepustnica po wyłączeniu zostanie
zamknięta). Zabezpiecza to przed zbytnim
rozpalaniem
się
kominka
w
trybie
wyłączonym (gdy pompy stoją).
10.2. Wykrywanie braku opału
Dostęp

Regulator wyposażono w funkcję detekcji braku
opału. Funkcja detekcji braku opału działa jedynie
w trybie pracy automatycznej.
Zasada działania detekcji braku opału jest
następująca: gdy w wyniku palenia regulator
otworzy
przepustnicę
powietrza
dolotowego
i
temperatura
spadanie
w
stosunku
do
temperatury zadanej o wartość daną parametrem
dT braku opału, regulator uruchomi algorytm
różniczkowy i będzie badał szybkość opadania
temperatury paleniska. Jeżeli szybkość spadku
temperatury będzie wyższa niż dana jako Det. br
opału min, ale mniejsza niż Det br opału max,
regulator zgłosi monit „Brak opału” oraz
potwierdzi go trzema krótkimi dzwiękami. Kolejny
monit zostanie zgłoszony po upływie czasu Monit
opału (jeżeli znowu zostaną spełnione powyższe
warunki).
Do obsługi funkcji przewidziano następujące
parametry:
Wykr. braku opału – włącza lub wyłącza funkcję
detekcji braku opału. Monity o dołożenie
opału nie będą zgłaszane;
dT braku opału – różnica temperatur Tz-Tc od
której regulator będzie wykrywał brak opału;
Monit opału – czas, co jaki wyświetlane będą
kolejne monity braku opału;
Det. br. opału min– minimalna szybkość
opadania temperatury spalin, przy której gdy
spełnione są inne warunki (np. otwarcie
przepustnicy
czy
różnica
temperatur)
regulator zgłosi Brak opału. Wartość 2
reprezentuje najwolniejsze opadanie, wartości
większe
reprezentują
szybsze
opadanie
temperatury spalin;
Det. br. opału max– maksymalna szybkość
opadania temperatury spalin, powyżej której
regulator nie będzie wykrywał braku opału.
Wartości
większe
reprezentują
szybsze
opadanie temperatury.

Gdy zostaną otwarte drzwiczki kominka
(np. aby dołożyć opału) temperatura spalin
zacznie szybko opadać. Jeżeli podczas
otwarcia
drzwiczek
regulator
będzie
zgłaszał monity braku opału należy
delikatnie zwiększać wartość parametru
Det. br. opału max.
Jeżeli monit „Brak opału” zgłaszany jest
zbyt często należy wydłużyć czas Monit
opału.

Gdy zostanie włączone menu kalibracji
przepustnicy przepustnica powietrza dolotowego
zostanie
automatycznie
zamknięta.
Należy
ustawić kursor na ikonie przepustnicy i nacisnać
pokrętło regulatora. Zacznie migać wartość
korekty. Teraz pokręcając pokrętłem przepustnica
powietrza będzie poruszała się w prawo albo
w lewo. Możliwe jest skorygowanie położenia
przepustnicy w zakresie ±7°. Należy ustawić taką
wartość,
która
daje
najlepsze
zamknięcie
przepustnicy
(najlepszą
prostopadłość
motyla/klapy przepustnicy do jej osi)
Dobrze
Źle

Rys. 10.1 Działanie detekcji braku opału

Rys. 10.2 Ustawienie szybkości opadania temperatury

10.3. Kalibracja przepustnicy.
Dostęp

Do przeprowadzenia procesu kalibracji
przepustnicy
potrzebny
jest
dostęp
wizualny do wnętrza przepustnicy. Gdy
przepustnica zostanie zabudowana nie
będzie można przeprowadzić procesu
kalibracji
Proces kalibracji przepustnicy można
przeprowadzić
poza
kominkiem
podłączając ją bezpośrednio do regulatora.
Kalibracja
dotyczy
pary
przepustnica+regulator, po wymianie lub
serwisie
któregokolwiek
należy
przeprowadzić proces kalibracji ponownie.
Po zainstalowaniu kominka i regulatora należy
przeprowadzić kalibrację przepustnicy. Polega ona
na
ręcznym
dostrojeniu
przepustnicy
do
regulatora.

Kalibracji przepustnicy dokonuje się tylko raz
przy instalacji kominka.
Wartości kalibracji przepustnicy nie będą
resetowane gdy zostanie wywołane przywrócenie
parametrów domyślnych.
10.4. Ustawienia serwisowe
Dostęp

W tym miejscu znajdują się parametry
serwisowe, dostęp do tego menu zabezpieczony
jest
hasłem.
Ustawienia
w
tym
menu
przeznaczone są dla instalatora/serwisanta.

Rys. 10.3 Ekran logowania użytkownika
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Szczegółowy opis parametrów dostępny
jest w instrukcji instalacji.
Jeżeli nie zostanie podany żaden kod
dostępu (zostanie pozostawiona wartość 0000)
regulator pokaże zawarte w menu wartości
parametrów tylko do odczytu.
Parametry powinny być modyfikowane
jedynie
przez
osoby
uprzednio
przeszkolone lub posiadające odpowiednią
wiedzę
techniczną.
Zapisanie
niewłaściwych
parametrów
może
skutkować złym działaniem kominka lub
jego uszkodzeniem.
10.5. Przywrócenie
fabrycznych

11.1. Menu obsługa\ Ustawienia
Dostęp

Zawiera:
Tabliczka znamionowa - pozwala odczytać
informacje o wersji sprzętu i oprogramowaniu
urządzenia;

parametrów

W tym menu możliwe jest przywrócenie
parametrów i nastaw fabrycznych. Wpisując
w oknie logowania hasło 0002 i zatwierdzając je,
regulator przywróci tylko parametry domyślne
użytkownika. Parametry serwisowe oraz kalibracja
przepustnicy nie zostaną zmienione.
Przed przywróceniem regulator zgłosi monit
z prośbą o potwierdzenie działania.
10.6. Tabela parametrów domyślnych
Dostęp

0005
Regulator posiada wbudowaną tabelę parametrów
domyślnych. Aby sprawdzić do jakich wartości
zostaną przywrócone parametry w regulatorze
gdy zostanie wywołane hasło przywrócenia
parametrów
domyślnych
należy
w
oknie
logowania ustawień serwisowych podać hasło
0005. Po potwierdzeniu przez OK. regulator
otworzy tabelę parametrów domyślnych.

Rys. 11.1 Elektroniczna tabliczka znamionowa.

Język - pozwala zmienić język opisów. Do wyboru
są wersje językowe: polska, angielska, czeska
niemiecka, włoska, francuska;
Kierunek enkodera - pozwala odwrócić reakcję
na
pokręcanie
pokrętła
w
menu
elipsoidalnym;
Time Out - czas nieaktywności, liczony
w
sekundach,
po
którym
następuje
samoczynne wyjście z menu oraz wygaszenie
podświetlenia ekranu i pokrętła;
Szybkość menu - pozwala ustawić szybkość
animacji w menu elipsoidalnego.
Pulsowanie
enkod.
pozwala
ustawić
pulsowanie
podświetlenie
enkodera
po
wygaszeniu wyświetlacza (upływie timeout).
Funkcja
pomocna
przy
zlokalizowaniu
regulatora w ciemnych pomieszczeniach.
Pulsowanie podświetlenia enkodera będzie
również
występowało
po
wyłączeniu
regulatora.
11.2. Menu obsługa\ Zdalne sterowanie
Dostęp

11.

MENU OBSŁUGA

To menu dedykowane jest użytkownikowi. W tym
miejscu dokonuje się podstawowych zmian
obsługi samego regulatora.

Opcja ta dostępna jest tylko w wykonaniu
IR urządzenia.
Regulator
pozwana
na
wykorzystanie
dowolnego znajdującego się w gospodarstwie
domowym pilota zdalnego sterowania który
umożliwia transmisję w standardzie RC5, RC6,
RECS80, REC80, RCA, NEC, JVC, PANASONIC,
SONY, SHARP.
W tym menu dokonuje się ustawień pilota
przyuczonego.
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Domyślny pilot jest już zaprogramowany
i będzie działał od razu po uruchomieniu
regulatora.
Aby przyuczyć przycisk na pilocie do danej funkcji
należy ustawić się na pozycji i wcisnąć pokrętło.

Rys. 11.2 Menu obsługi zdalnego sterowania

Regulator pokaże okno oczekiwania na polecenie
IR. Teraz należy przycisnąć przycisk na pilocie,
który chcemy aby odpowiadał przyuczanej funkcji.

Rys. 11.3 Przyuczanie pilota

Po wczytaniu komendy regulator powróci do
menu ustawień IR na ekranie obok komendy
zapalony zostaje znacznik oznaczający, że
polecenie ma wprogramowaną komendę.
Aby usunąć daną komendę należy ustawić się
na niej i wciskając pokrętło wywołując okno
oczekiwania na polecenie IR. W oknie oczekiwania
na polecenie IR należy wcisnąć pokrętło regulator
wyjdzie z okna wyboru komend, a zaznaczenie
obok komendy w menu zniknie.
Jeżeli
podczas
wykonywania
procedury
uczącej zostanie wysłane polecenie, które jest już
przyporządkowane do innej funkcji regulator
zgłosi monit.
Po wprogramowaniu komend należy wyjść
z menu poprzez wywołanie OK. Wyjście z menu
przez ANULUJ spowoduje odrzucenie zmian

Rys. 11.4 Ekran opcji wyświetlacza

Należy przy pomocy pokrętła ustawić
znacznik (biały obrazek na czarnym tle) na
żądanej pozycji i naciskając pokrętło wywołać tryb
edycji (wartość cyfrowa zaczyna migać).
Teraz pokręcając pokrętłem należy ustawić
żądany poziom parametru i zatwierdzić poprzez
ponowne naciśnięcie pokrętła. Po tej operacji
kursor znajduje się w trybie zaznaczania można
teraz w taki sam sposób zmienić kolejną wartość.
Odwrócenie
kolorów
wyświetlacza
Powoduje
włączenie
funkcji
negatywu
wyświetlacza.
Wszystkie
kolory
zostaną
odwrócone.
Po dokonaniu zmian należy ustawić kursor na
wartości OK lub ANULUJ które odpowiednio
zatwierdzają lub odrzucają wprowadzone w na
tym ekranie zmiany. Wołanie obu powoduje
wyjście do menu.

11.3. Menu obsługa\ ekran
Dostęp

W tym menu mamy dostęp do ustawień opcji
ekranu.
Pokręcanie
pokrętłem
powoduje
przemieszczanie
pomiędzy
polami
ustawień
podświetlenia i kontrastu.
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11.4. Menu obsługa\ głośność
Dostęp

W tym menu mamy dostęp do ustawień
dźwięków w regulatorze.

12.

WYŁĄCZENIE

Dostęp

Służy do wyłączenia regulatora. Wywołanie
tego menu spowoduje wyświetlenie zapytania czy
wyłączyć regulator.

Rys. 12.1 Ekran wyłączenia

Rys. 11.5 Ekran opcji dźwięku.

Ustawienia siły dźwięku dokonuje się tak
samo jak w przypadku ustawień kontrastu
i podświetlenia.
Wyłączenie
potwierdzania
dźwięków
sygnałem ruchu pokrętła powoduje brak
potwierdzania
ruchu
pokrętła
sygnałami
dźwiękowymi.
Ustawienia
tego
parametru
dokonuje się poprzez ustawienie kursora w trybie
zaznaczania na ikonie i wciśnięcia gałki pokrętła.
Włączenie dźwięków alarmów spowoduje
zgłaszanie
sygnałem
dźwiękowym
zdarzeń
alarmowych. Odznaczenie tej opcji będzie
skutkowało cichym alarmem - tylko poprzez
miganie
wyświetlacza.
Alarmy
nie
będą
potwierdzane
sygnałem
dźwiękowym
(bez
względu na ustawienie suwaka siły dźwięku) .
Aktywację tego parametru dokonuje się poprzez
ustawienie kursora w trybie zaznaczania na ikonie
i wciśnięcia gałki pokrętła.
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Gdy wyłączenie zostanie potwierdzone TAK,
przepustnica powietrza dolotowego kominka
zostanie ustawiona na wartość parametru Przep.
Wył./wyg.
(opis
parametru
znajduje
się
w rozdziale 10.1).
Natomiast jeżeli temperatura na płaszczu wodnym
jest większa niż wartość Tpraca, regulator zgłosi
monit „Próba wyłączenia regulatora przy
wysokiej temperaturze spalin”. Potwierdzenie
przez TAK spowoduje wyłączenie regulatora.
W takim wypadku przepustnica powietrza
dolotowego (aby zapobiec uszkodzeniu kominka)
zostanie całkowicie zamknięta.
Odrzucenie NIE spowoduje wyjście do
ekranu głównego i dalszą pracę regulatora.

3sek.

Wyłączenie regulatora można również
wywołać w oknie głównym poprzez
wciśnięcie pokrętła na 3 sekundy.
Zostanie wyświetlone potwierdzenie
Rys. 12.1

Regulator jest wyposażony w wewnętrzny
akumulator
pozwalający
na
zamknięcie
przepustnicy w razie zaniku zasilania. Po powrocie
zasilania regulator włączy się automatycznie i
podejmie pracę.

INSTRUKCJA INSTALACJI

airKOM 300 Basic

13.

DANE TECHNICZNE

Dostępne wykonania airKOM 300:
Wejścia pomiarowe
Inne wejścia/wyjścia:

temperatura spalin (Tc), zaciski 11 i 12
Wyjście sterowania i zasilania przepustnicy:
zasilanie 5V/150mA, zaciski 14 i 15;
sterowanie 3,3V/max 3mA, zaciski 13 i 14;
230V, I=0,02A, 50Hz

Zasilanie regulatora:
Znamionowe
napięcie
2500V~
udarowe
Warunki pracy
0° ≤ Ta ≤ 40°C, wilgotność 10-90%, bez kondensacji pary wodnej
Stopień ochrony obudowy
IP 20
Masa
~280g (samego regulatora)
Wymiary WxHxL
Rys. 14.2
Tabela dokładności pomiarowej temperatury:
Struktura wewnętrzna
termopara typu K
Dokładność
±1% zakresu
Zakres wyświetlany
Tamb*÷1150°C
*temperatura otoczenia regulatora

13.1. Skład zestawu
- Regulator airKOM 300 Basic
- Czujniki temp. Tc (Termopara typ K)
- Przepustnica powietrza dolotowego
PPD 100
- Instrukcja instalacji i użytkowania

14.

szt.1
szt.1
szt.1
szt.1

MONTAŻ AIRKOM 300

Regulator zaprojektowano do użytkowania
w środowisku w którym mogą występować co
najwyżej suche zanieczyszczenia przewodzące (2
stopień zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1).
Ponadto regulator nie może być użytkowany
w warunkach wystąpienia kondensacji pary
wodnej oraz być narażony na działanie wody.

Regulator powinien być zainstalowany
przez
wykwalifikowanego
i autoryzowanego instalatora, zgodnie
z wymaganiami normy EN 60335-1.
W
urządzeniu
nie
zastosowano
bezpiecznika
wymienialnego
przez
instalatora
lub
użytkownika.
Jeżeli
bezpiecznik został przepalony w trakcie
instalacji lub użytkowania, oznacza to, że
urządzenie uległo uszkodzeniu. Należy je
przesłać do autoryzowanego serwisu
celem dokonania naprawy.
Sposób otwarcia panelu przedstawiono na Rys.
14.1

Oprogramowanie
urządzenia
nie
zapewnia
wymaganego
stopnia
zabezpieczenia,
które
powinno
być
zapewnione
poprzez
stosowanie
zewnętrznych zabezpieczeń instalacji.
14.1. Instalacja regulatora.
Regulator został przewidziany do instalacji na
ścianie w pozycji pionowej jak na rysunku 15.2.
Przewody
obwodów
zewnętrznych
zostały
przewidziane do wprowadzenia ze ściany
(podtynkowo).
Przed
otwarciem
obudowy
należy
odłączyć zasilanie sieciowe. Instalację
należy wykonywać przy odłączonym
napięciu sieciowym.
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Rys. 14.1 Sposób otwarcia obudowy

Regulator powinien być zainstalowany tak aby:
Był
zapewniony
stopień
ochrony
odpowiadający
warunkom
środowiskowym
Zapewnić ochronę przed dostępem pyłu
i wody
Nie została przekroczona dopuszczalna
temperatura pracy (40°C regulatora oraz
60°C przepustnicy)
Zapewnić wymianę powietrza w obudowie
Uniemożliwić
dostęp
niebezpiecznych

Rys. 14.2 Instalacja regulatora na ścianie

do

części

W instalacji elektrycznej, do której
podłączony jest regulator powinno być
umieszczone urządzenie umożliwiające
odłączenie
obu
biegunów
zasilania
sieciowego
zgodnie
z
przepisami
dotyczącymi budowy takiej instalacji

14.2. Podłączenie obwodów zewnętrznych

Rys. 14.3 Widok wnętrza regulatora z zaciskami
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14.2.1.

Obsługa złącz

Regulator został wyposażony w złącza
zaciskowe
sprężynowe
przystosowane
do
przyjęcia przewodu wraz z końcówką tulejkową.
Zakres dopuszczalnych powierzchni przekroju
przewodów
podłączanych
do
zacisków
przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj obwodu
Przekrój przewodu
Obwody sieciowe
0,75÷1mm2*
Obwody niskonapięciowe
0,25÷0,75mm2
*Dla instalacji z przewodem drutowym, maksymalny przekrój
przewodu wynosi 1,5mm2

Aby
zapewnić
prawidłową
współpracę
przewodu ze złączem długość odizolowania
przewodu oraz końcówki tulejkowej powinna
zawierać się w przedziale 8÷10mm.
Umieszczenie przewodu w złączu wykonuje
się naciskając płaskim śrubokrętem przycisk na
złączu,
wsuwa
się
koniec
przewodu,
(z zamontowaną tulejką zaciskową) a następnie
zwalnia przycisk.

Rys. 14.5 Podłączenie zasilania sieciowego

14.2.3. Instalacja czujnika temperatury
Regulator
airKOM
300
współpracuje
z termoparami typu K. Zakres pomiarowy
dostarczonego
czujnika
spalin
wynosi
50÷1150°C,
czujnik
powinien
zostać
zainstalowany na czopuchu spalin tam gdzie
spaliny
opuszczają
kominek.
Otwór
wprowadzający czujnik powinien mieć średnicę
6mm. Długość czynna osłony czujnika wynosi
70mm.
Dostarczony
czujnik
został
wyposażony
w przewód o długości 2 m.
Przewody
czujników
powinny
zostać
podłączone
zgodnie
z
kolorystyką
pokazaną
na
rysunku.
Odwrotne
podłączenie czujnika będzie dawało błędne
wskazania. Przy próbie rozpalenia kominka
gdy temperatura spalin osiągnie ok. 100°C
regulator
zgłosi
alarm
błędnego
podłączenia czujnika o kodzie nr 6 (opisany
w menu alarmy w rozdziale 9). W takim
wypadku
należy
zmienić
polaryzację
podłączonego czujnika spalin (zamienić
przewody miejscami)
Przewodów czujników termoelektrycznych
nie
wolno
przedłużać
zwykłymi
przewodami.

Rys. 14.4 Obsługa złącz zaciskowych

14.2.2.

Podłączenie obwodów sieciowych

Urządzenie
należy
instalować
odłączonym zasilaniu sieciowym.

przy

Regulator przystosowany jest do zasilania
napięciem 230V~, 50Hz. Zasilanie podłącza się
do zacisków oznaczonych „” i „L” oraz „N”.
Schemat połączeń elektrycznych przedstawiono
na Rys. 14.5
Przewody do zasilania urządzeń sieci 230V
powinny
być
prowadzone
w
sposób
uniemożliwiający zetknięcie się ich z przewodami
podłączanymi do czujników i innych podzespołów
niskonapięciowych,
dodatkowo
wszystkie
przewody
nie
powinny
stykać
się
z powierzchniami o temperaturze przekraczającej
nominalną temperaturę pracy tych przewodów.
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Rys. 14.6 Podłączanie czujnika temperatur

Aby sprawdzić poprawność podłączenia
czujnika temperatury można sprawdzić
reakcję
regulatora
przystawiając
do
czujnika ogień np. z zapalniczki

14.2.5.
Przewody
czujników
powinny
zostać
podłączone
zgodnie
z
kolorystyką
pokazaną
na
rysunku.
Odwrotne
podłączenie czujnika będzie dawało błędne
wskazania. Przy próbie rozpalenia kominka
gdy temperatura spalin osiągnie ok. 100°C
regulator
zgłosi
alarm
błędnego
podłączenia czujnika o kodzie nr 6 (opisany
w menu alarmy w rozdziale 9). W takim
wypadku
należy
zmienić
polaryzację
podłączonego czujnika spalin (zamienić
przewody miejscami)
14.2.4.

Instalacja przepustnicy PPD

Przepustnica powinna zostać skalibrowana
razem z regulatorem. Proces kalibracji
opisano w rozdziale 10.3. Proces kalibracji
można przeprowadzić poza kominkiem
podłączając przepustnicę do regulatora.
Regulator steruje dopływem powietrza do
paleniska
za
pomocą
przepustnicy
PPD
(przepustnica powietrza dolotowego).
Przepustnica powinna być dopasowana do
średnicy
króćca
dolotowego.
Standardowe
wykonanie przepustnicy ma średnicę 100mm.
Przepustnica powinna być zainstalowana na
króćcu powietrza dolotowego kominka. Sama
przepustnica powinna być oddalona od źródła
ciepła tak, aby temperatura w miejscu instalacji
przepustnicy nie przekraczała 60°C. Jest to
temperatura
wytrzymałości
elementów
przepustnicy. Powyżej tej temperatury elementy
przepustnicy mogą zostać uszkodzone.
Do
doprowadzenia
powietrza
pomiędzy
kominkiem, a przepustnicą oraz pomiędzy
przepustnicą, a miejscem zasilania w powietrze
można użyć rury „spiro” tak jak na rysunku.

Podłączenie przepustnicy PPD

Siłownik sterujący motylem przepustnicy
wyposażony jest w przewód długości 30cm
i zakończony kostką elektryczną. Przepustnicę
należy
łączyć
przewodem
trzyżyłowym
o minimalnym przekroju 0,25mm2. Maksymalna
dopuszczalna długość przewodu nie powinna
przekraczać 10m. W środowisku o dużym
poziomie zakłóceń elektromagnetycznych praca
serwomechanizmu może być niestabilna. W takim
przypadku zaleca się zastosowanie przewodu
ekranowanego do podłączenia przepustnicy.
Ekran takiego przewodu nie powinien być
nigdzie podłączony i należy go izolować na obu
końcach

Rys. 14.8 Podłączenie przepustnicy PPD do regulatora

Przewody
wychodzące
z
siłownika
zakończone
są
kostką
elektryczną
z
wpiętym
kondensatorem
przeciwzakłóceniowym między linie PWM i GND.
Jego usunięcie grozi złą pracą przepustnicy
i awarią siłownika.

Rys. 14.7 Sposób podłączenia przepustnicy

Miejsca łączeń rura-przepustnica i rurakominek powinny być uszczelnione np. przy
pomocy taśmy izolacyjnej aluminiowej.
Przepustnica
powietrza
nie
posiada
orientacji i nie ma znaczenia, z której
strony jest odcinek wlotowy, a z której
wylotowy.
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15.

ZAMKNIĘCIE OBUDOWY

Aby zamknąć obudowę należy zaczepić
pokrywę obudowy wnękami w pokrywie za
wypustki w podstawie (Pokazane na Rys. 15.1)

Aby się zalogować należy ustawić kursor
na odpowiedniej cyfrze obracając pokrętłem, po
czym kliknąć przyciskiem. Gdy cyfra zacznie
migać, należy pokręcając pokrętłem zmieniać
wartość. Zatwierdzenie cyfry odbywa się po
ponownym kliknięciu. Edycja od razu przeniesie
kursor na kolejną pozycję.
Potwierdzenie logowania następuje przez
wywołanie „OK" lub odrzucenie logowania
poprzez „ANULUJ”. Jeżeli zostanie podane
błędne hasło urządzenie zgłosi monit Rys. 16.2

Rys. 16.2 Informacja o błędnie wprowadzonym haśle

Rys. 15.1 Zamknięcie obudowy krok pierwszy

Następnie
należy
docisnąć
pokrywę
w miejscu pokazanym czerwoną strzałką (Rys.
15.2), aż do momentu usłyszenia wyraźnego
kliknięcia zatrzasku

Rys. 15.2 Zamknięcie obudowy krok drugi

16.

USTAWIENIA SERWISOWE

Dostęp

Dostęp do opcji regulatora jest zabezpieczony
hasłem.
Aby
dokonać
modyfikacji
należy
zalogować się hasłem serwisowym.

Należy powtórzyć logowanie.
Pozostawienie hasła 0000 i wywołanie
OK. pokaże wartości parametrów jako
tylko do odczytu
Parametry powinny być modyfikowane
jedynie
przez
osoby
uprzednio
przeszkolone
lub
posiadające
odpowiednią
wiedzę
techniczną.
Ustawienie niewłaściwych parametrów
może skutkować złym działaniem
układu lub wręcz jego uszkodzeniem.
Opis parametrów.
Tmin - Parametr ograniczający możliwość
zadania minimalnej temperatury spalin.
Ustawiana
przez
użytkownika
wartość
Tzadmin (z menu opcji palenia 10.1) może
być
nie
mniejsza
niż
podana
tym
parametrem.
Tmax - Parametr ograniczający możliwość
zadania maksymalnej temperatury spalin.
Ustawiana
przez
użytkownika
wartość
Tzadmax (z menu opcji palenia 10.1) może
być nie większa niż podana tym parametrem.
Talarm – temperatura zgłoszenia alarmu
przegrzania kominka.
Histereza
1
–
Histereza
pomocnicza
(nieczułość). Przejścia regulatora przez
temperaturę Tpraca
Histereza
2
–
Histereza
pomocnicza
(nieczułość). Używana do obsługi alarmu
przegrania kominka.
Nie
zaleca
się
mniejszych niż 10°C
Kp

Rys. 16.1 Ekran logowania użytkownika
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ustawiać

wartości

– Wzmocnienie członu proporcjonalnego
algorytmu PID sterowania przepustnicą
regulatora.

Ti – czas całkowania (zdwojenia) akcji całkującej
algorytmu PID sterowania przepustnicą
regulatora
Ustawienie wartości
całkujący regulatora.
Td

- czas
algorytmu
regulatora

0

wyłącza

człon

różniczkowania (wyprzedzenia)
PID sterowania przepustnicą

Ustawienie wartości
całkujący regulatora.

0

wyłącza

człon

P% optimum – optymalny poziom otwarcia
przepustnicy osiągany gdy wszystkie akcje
członów
PID
nie
mają
wpływu
na
przepustnicę. (wartość dodawana na końcu
regulatora PID)
t PID – czas próbkowania algorytmu PID
tP-PID – czas co jaki przepustnica będzie
wysterowywana.
Zmniejszenie wartości tego czasu działa
stabilizująco na obiekt jednak skraca
żywotność
przepustnicy.
Zaleca
się
ustawienie wartości na 10÷20 sekund.
Uni max - Wartość maksymalna akumulatora
akcji całkującej regulatora PID.
Ustawienie zbyt dużej wartości tego
parametru będzie prowadziło do większych
oscylacji obiektu ale będzie prowadziło do
zmniejszenia uchybu w stanie ustalonym.
Uni min - wartość minimalna akumulatora akcji
całkującej regulatora PID.
Wartość powinna być ustawiona co
najmniej
na
wartość
parametru
P% optimum.
Und max - wartość maksymalna akumulatora
akcji różniczkującej.
Nie zaleca się ustawiania wartości większej
niż 60 ponieważ będzie to prowadziło do
dużych
wahań
przepustnicy
podczas
nagłych szybkich wzrostów lub spadków
temperatury.
Parametry: Kp, Ti, Td, P% optimum, t PID,
tP-PID, Uni max, Uni min, Und max mają
istotny wpływ na proces palenia w kominku
nie zaleca się ich modyfikacji przez osoby
nieświadome działania ustawień tych
parametrów na obiekt regulacji.

Zasilanie przep. – przełącza funkcję sposobu
zasilania przepustnicy. Ustawienie wartości
okres.
Oznacza,
że
regulator
po
wysterowaniu
przepustnicy
(zmianie
położenia) odłączy zasilanie od przepustnicy
do momentu w którym ponownie będzie
chciał ją wysterować (po wysterowaniu
przepustnicy można ją wówczas swobodnie
przestawić ręką). Ustawienie wartości na
ciągłe włącza tryb ciągłego zasilania
przepustnicy.
Po
zmianie
położenia
przepustnicy nawet gdy jej motyl zostanie
przestawiony np. ręką przepustnica będzie
ciągle wracała do zadanego położenia.
Zaleca się ustawienie wartości na okres
jeżeli po wysterowaniu przepustnica nie
może się ustabilizować i ma tendencję do
„tańczenia”. Zjawisko takie spowodowane
jest
tym,
że
przepustnica
jest
zainstalowana
w
silnym
polu
elektromagnetycznym i jej ciągły ruch jest
spowodowany zakłóceniami na wejściu
PWM do serwomechanizmu. Jeżeli jednak
wahania przepustnicy są duże oznacza to,
że odcięcie zasilania może wystąpić w
niekorzystnym
dla
procesu
palenia
położeniu.
Toteż
ustawienie
tego
parametru należy dobrać indywidualnie dla
aplikacji.
Td braku opału - czas różniczkowania
algorytmu wykrywania braku opału.
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17.

TYPOWE NIEDOMAGANIA UKŁADU

Objaw

Co robić

Regulator
pomimo
osiągnięcia
temperatury zadanej nie zamyka
przepustnicy
lub
zamyka
z opóźnieniem
Regulator wyłączył tryb sterowania
ręcznego i zaczął automatycznie
sterować przepustnicą.

Jest to działanie prawidłowe długie dochodzenie do wartości
zadanej spowodowało napełnienie akumulatora akcji całkującej
algorytmu PID. Wkrótce regulator zacznie zamykać przepustnicę
szukając optymalnego otwarcia.
Gdy zostanie osiągnięta temperatura alarmowa (ustawienie
parametru Talarm w menu serwisowym) regulator wyłączy tryb
pracy ręcznej i przejdzie do sterowania automatycznego.
Zapobiega to uszkodzeniu kominka pozostawionego w trybie
ręcznym z otwartą przepustnicą powietrza dolotowego.

Przepustnica
powietrza
jest
większość czasu zamknięta i otwiera
się na krótkie okresy po czym znowu
całkowicie się zamyka

Jeżeli podczas palenia w cyklu automatycznym przepustnica
spalin będzie większość czasu zamknięta i będzie się otwierała na
bardzo krótki czas oznacza to że ilość opału w stosunku do
temperatury zadanej kominka jest za duża. Należy zwiększyć
temperaturę zadaną lub zmniejszyć ilość opału

Przepustnica powietrza dolotowego Ilość
opału
dostarczona
do
paleniska
kominka
jest
do kominka jest otwarta 60÷100% a niewystarczająca by utrzymać temperaturę spalin na zadanym
temperatura spalin maleje
poziomie. Należy dostarczyć do paleniska większą ilość opału lub
zmniejszyć temperaturę zadaną.
Pomimo
zamknięcia
przepustnicy 1. Sytuacja taka może być spowodowana przez zbyt dużą ilość
kominek stygnie bardzo wolno lub opału dostarczonego do kominka.
temperatura na kominku rośnie nadal 2. Należy zamknąć wszystkie dodatkowe doloty powietrza do
kominka.
3. Ciąg kominowy jest za duży, należy zmniejszyć ciąg
kominowy poprzez przymknięcie przepustnicy spalin na kominku
(o ile występuje)
4. Przepustnica powietrza dolotowego zapewnia minimalny
prześwit celem zabezpieczenia przed zbieraniem się gazów
w kominku co mogło by doprowadzić do ich zapalenia
w przypadku dostarczenia powietrza do kominka (np. przez
otrawcie dziczek kominka).
Obserwowane
duże
oscylacje 1. Jeżeli oscylacje są mniejsze niż ±10°C jest to sytuacja
temperatury.
normalna.
2. Źle zainstalowany czujnik temperatury spalin (za daleko od
paleniska)
3. Celem znalezienia optymalnego otwarcia przepustnicy człon
całkujący regulatora spowodował oscylacje. Powinny one być
coraz mniejsze aż do momentu gdy kominek znajdzie optymalne
otwarcie przepustnicy a temperatura spalin się ustabilizuje.
4. Jeżeli oscylacje są niegasnące lub nawet stają się coraz
większe i wynoszą więcej niż ±25° może to oznaczać, że źle
dobrane są nastawy regulatora należy skontaktować się
z instalatorem
Rejestr zmian
wyd 3 28-09-2010
1. Wprowadzono funkcję inwersji wyświetlacza
wyd 4 14-02-2011
1. Wprowadzono wykonanie z pilotem zdalnego sterowania
wyd 5 03-08-2011
1. Usunięto informacje o wymianie bezpiecznika.
. Producent zastrzega sobie prawo do
zmian konstrukcyjnych i programowych
bez wcześniejszych zapowiedzi.
26

27

NOTATKI:

28

Prezentowany rysunek może być pomocny w instalacji regulatora.
Jest on w skali 1:1. Stronę można odciąć i posłużyć się nią do
zaznaczenia miejsca instalacji

Rys. 17.1 Rysunek instalacyjny obudowy
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Ignatki 27a 16-001 Kleosin
tel. 85 749-70-00
fax 85 749-70-14
plum@plum.pl

