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1 Opis sterownika
Sterownik składa się z modułu pokojowego ACP połączonego z modułem
wykonawczym EP4.
1.1

Realizowane funkcje
1. Sterowanie wydajnością wentylatorów
2. Sterowanie wentylatorami do 4 biegów
3. Dobowy i tygodniowy program sterowania wentylacją
4. Kontrola zabezpieczeń termicznych wentylatorów
5. Kontrola zanieczyszczenia filtrów
6. Zabezpieczenie przed oszronieniem rekuperatora
7. Sterowanie nagrzewnicą wstępną
8. Sterowanie przepustnicą obejściową rekuperatora
9. Sterowanie kurtyną
10. Wejście wymuszenia przewietrzania (np.: do współpracy z czujnikiem CO2)
11. Sterowanie nagrzewnicą wtórną (po podłączeniu dodatkowego modułu EHE)

1.2

Schemat obsługiwanego układu.
NE-1
+

F1

REKUPERATOR

F2
Wyciąg
z pomieszczenia

T1

CZERPNIA
WYMIENNIK

NE-2
+

T2

Nawiew
do pomieszczenia

WYRZUTNIA

ΔP1

NE-1 – nagrzewnica elektryczna wstępna
T1 – czujnik temperatury powietrza dolotowego
∆P1 – Presostat nagrzewnicy
F1,F2 – filtry powietrza (w skrzynce rekuperatora)
NE-2 – nagrzewnica wtórna (obsługiwana przez oddzielny moduł sterownika, dostępny na
zamówienie)
T2 – czujnik temperatury nagrzewnicy wtórnej
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2 Zasady bezpieczeństwa
 Przed zainstalowaniem sterownika należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
 sterownik nie może być użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
 Wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu
zasilania, należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem.
 Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami.
 Nie wolno instalować i użytkować sterownika z uszkodzoną obudową.
 W układach, które nie mogą być wyłączone, układ sterowania musi być
skonstruowany w sposób umożliwiający jego pracę bez sterownika.
 Wszelkich napraw sterowników może dokonywać wyłącznie serwis producenta.
Dokonywanie naprawy przez osobę nieupoważnioną przez firmę COMPIT
powoduję utratę gwarancji.

3 Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Symbol przekreślonego kosza, który jest umieszczany na wyrobach firmy
COMPIT lub dołączanych instrukcjach obsługi, informuje, że nie wolno
wyrzucać wraz z innymi odpadami zużytych lub niesprawnych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie tak oznaczone a przeznaczone do
utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów, należy przekazać do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Produkt
można przekazać lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urządzenia.
Prawidłowo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala uniknąć negatywnego wpływu na
środowisko naturalne lub zdrowie człowieka. Nieprawidłowe składowanie lub utylizacja
zagrożona jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami.

4 Obsługa sterownika i opis działania
4.1

Wygląd zewnętrzny
Podświetlany
wyświetlacz LCD
Klawisz zmiany
trybu pracy,
powrót do
podstawowego
odczytu
Klawisz
przełączający
pomiędzy trybem
przeglądania a
trybem edycji*
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Klawisz zwiększania
edytowanej wartości
lub poruszania się w
górę menu.

Klawisz
zmniejszania
edytowanej wartości
lub poruszania się w
dół menu.
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4.2

Wyświetlacz

5

1
2

6

3
4

7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pole wyboru trybu pracy
Pole nazwy wyświetlanego parametru
Pole sygnalizacji załączenia nagrzewnicy
Wskaźnik dnia tygodnia
Wskaźnik działania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego
Pole wartości wyświetlanego parametru
Wskaźnik działania wentylacji, animowany wiatraczek i linijka poziomu mocy.
Zapalanie się wszystkich segmentów wiatraczka sygnalizuje konieczność wymiany
filtrów.
8. Symbol serwisanta - informacja, że wystąpiło zakłócenie pracy centrali.
Jednocześnie na ekranie wyświetlany jest kod błędu.
4.3

Ustawianie trybu pracy

Tryb pracy sterownika można zmienić naciskając klawisz
. Po pierwszym
przyciśnięciu klawisza
na wyświetlaczu pojawią się wszystkie dostępne tryby pracy, a
aktualnie wybrany tryb będzie migał. Następne naciśnięcia klawisza
powodują
przełączanie trybów pracy.
Tryb dzienny

Tryb nocny

Tryb ekonomiczny
Wyłączenie

Praca według
zegara

Termostat automatycznie zapamiętuje wybrany tryb pracy, po chwili migający symbol
wybranego trybu zapali się na stałe a pozostałe symbole znikną.
Funkcjonowanie wentylacji w zależności od wybranego trybu:
1. Praca według zegara: Wentylacja pracuje z większą wydajnością w wybranych
godzinach, poza ustawionymi strefami wentylacja pracuje z niższą wydajnością.
2. Tryb dzienny: Wentylacja pracuje z większą wydajnością.
3. Tryb nocny: Wentylacja pracuje ze średnią wydajnością.
4. Tryb ekonomiczny: Wentylacja pracuje z minimalną wydajnością
5. Wyłączenie
STEROWNIK EP4 wersja 1.0, wydanie 4, sierpień 2013
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4.4

Wietrzenie

Funkcję można wywołać przytrzymując wciśnięty klawisz
przez 3 sekundy.
Sterownik uruchamia wtedy wentylację z maksymalną wydajnością i zaczyna odliczać
czas do zakończenia.

Domyślny czas wietrzenia można ustawić w parametrach serwisowych. Czas
wietrzenia można zmieniać za pomocą klawiszy
i
. Po odliczeniu ustawionego czasu
sterownik powraca do realizacji wybranego wcześniej trybu pracy. Przewietrzanie można
zakończyć w dowolnym momencie przytrzymując ponownie klawisz
4.5

przez 3 sekundy.

Lista odczytów i nastaw

Po uruchomieniu sterownika na wyświetlaczu można odczytać aktualny tryb pracy,
temperaturę zmierzona pomieszczenia.

Do poruszania się po liście odczytów i nastaw służą klawisze
nastaw klawisz

i

. W przypadku

powoduje rozpoczęcie edycji wybranego parametru. W trybie edycji

zmianę wartości wybranego parametru dokonuje się klawiszami
i
. Parametry są
natychmiast zapisywane do pamięci. Po zmianie wartości parametru należy przycisnąć
klawisz
aby powrócić do trybu przeglądania parametrów lub klawisz
aby powrócić
do domyślnego okienka odczytowego. Trwałość nastaw w pamięci wynosi co najmniej 10
lat (w wyłączonym sterowniku).
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Działanie zegara jest podtrzymywane przez 48 godzin, pod warunkiem, że moduł
ACC 2 był zasilony przez co najmniej 6 godzin.
Ekran domyślny
Tryb pracy
Zmierzona
temperatura
pomieszczenia
Odczyt zadanej
temperatury
pomieszczenia

Temperatura
powietrza
dolotowego *

Edycja dnia
tygodnia

Stan bypasu **
OFF – zamknięty
ON – otwarty

Edycja
minut

Zegar, aktualna
godzina i dzień
tygodnia.

Edycja
godzin

Temperatura
zadana w strefie
dziennej

Edycja
temperatury
zadanej w
strefie
dziennej

Temperatura
zadana w strefie
nocnej

Edycja
temperatury
zadanej w
strefie
nocnej

Temperatura
zadana w strefie
ECO

Edycja
temperatury
zadanej w
strefie ECO

*) Parametr Temperatura powietrza dolotowego nie jest wyświetlany kiedy regulator jest
skonfigurowany do pracy bez czujnika temperatury powietrza dolotowego
**) Parametr stan bypassu nie jest wyświetlany, kiedy obsługa bypassu jest wyłączona.

STEROWNIK EP4 wersja 1.0, wydanie 4, sierpień 2013
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4.6

Sygnalizacja alarmów

Sterownik informuje użytkownika o zakłóceniach w działaniu centrali za pomocą
migającej ikony symbolizującej serwisanta oraz wyświetlanym kodem.
ERR 1 – oznacza zadziałanie zabezpieczeń termicznych silników napędzających
wentylatory.
ERR 2 – błąd czujnika temperatury dolotowej
ERR 3 – błąd transmisji pomiędzy panelem a modułem
ERR 4 – błąd czujnika temperatury wylotowej
ERR 7 – błąd czujnika temperatury pomieszczenia
ERR 8 – rozwarte wejście pozwolenia na pracę w module EHE
ERR 9 – w parametrze HTP jest wybrany niewłaściwy moduł nagrzewnicy

Rysunek 1: Przykład sygnalizacji alarmu nr 1.
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4.7

Programowanie stref

Program czasowy działania centrali definiuje się, określając czas rozpoczęcia strefy
oraz tryb pracy który będzie od ustawionej godziny realizowany. Rozdzielczość nastaw
zegara wynosi 10 minut. Godzina rozpoczęcia następnej strefy jest jednocześnie godziną
zakończenia strefy poprzedniej. Dla każdego dnia tygodnia ustawia się 4 strefy pracy: A,
B, C, D. W każdej strefie można wybrać pracę w trybach: dziennym, nocnym lub
ekonomicznym. Dla każdego trybu określona jest temperaturę zadana i obroty
wentylatorów.

Ustawianie stref
dla kolejnych dni
tygodnia

Ustawianie
godziny
rozpoczęcia
danej strefy

Ustawianie
trybu
realizowaneg
o w danej
strefie

Strefy dla kolejnych dni tygodnia programuje się w taki sam sposób. Dla ułatwienia
programowania stref ogrzewania termostat wyposażony jest w funkcję „COPY”, której
działanie polega na kopiowaniu nastaw z dnia poprzedniego.

Aby skopiować nastawy z poprzedniego dnia należy podczas wyświetlania dowolnej
strefy przytrzymać klawisz
przez 3 sekundy. sterownik na chwilę wyświetli napis
„COPY”, w tym czasie nastawy z dnia poprzedniego zostaną skopiowane.

STEROWNIK EP4 wersja 1.0, wydanie 4, sierpień 2013
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4.8

Parametry serwisowe

Kod Opis

Nastawa Zakres
fabryczna zmian

Kod Kod dostępu do poniższych parametrów. Aby możliwa była 1

0..999

OBR ECO Obroty wentylatora w trybie ekonomicznym

1

0..4

OBR Księżyc Obroty wentylatora w trybie nocnym

3

0..4

OBR Słońce Obroty wentylatora w trybie dziennym

4

0..4

(parametr nieistotny w układzie z modułem EP4)

80

0..100

HTT Włączenie obsługi nagrzewnicy – wymaga podłączenia

0

0..2

PZT Tryb działania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego:

0

0..4

ich edycja należy ustawić 9.

EU

modułu nagrzewnicy EHE lub EHW.
0 – oznacza, że moduł nagrzewnicy jest wyłączony.

0 – wyłączone
1 – praca z czujnikiem temperatury, załączenie grzałki
2 – praca z czujnikiem temperatury, załączenie grzałki i
zmniejszenie obrotów wentylatorów do 1
3 – praca z presostatem, załączenie grzałki
4 – praca z presostatem, załączenie grzałki i zmniejszenie
obrotów wentylatorów do 1

PZP Próg zadziałania zabezpieczenie przeciwzamrożeniowego 4°C

0..20°C

PZC Czas działania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego

3min

0..30 min

LED Jasność podświetlenia wyświetlacza LED

3

0..9

NRT Wybór czujnika pomieszczenia:

1

1,2

MOD Typ podłączonego modułu, parametr do odczytu

-

-

CPR Konfiguracja wejścia presostatów filtrów:

1

1,2

PWI Czas przewietrzania

10min

1..60min

LBI Liczba biegów wentylatorów

4

1..4

CBP Konfiguracja pracy bypassu rekuperatora:

0

0..1

1 – czujnik wbudowany w moduł pokojowego ACP
2 – czujnik dołączony do modułu pokojowego ACP 1

1 – rozwarcie oznacza, że filtr jest zanieczyszczony
2 – zwarcie oznacza, że filtr jest zanieczyszczony

0 – brak bypassu
1 – sterowanie bypassem załączone

1 Schemat podłączenia w rozdziale 5.4 na stronie 12
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Kod Opis

Nastawa Zakres
fabryczna zmian

CRO Zezwolenie na redukcję obrotów wentylatorów w przypadku 0

1

przechłodzenia pomieszczenia.
0 – redukcja zabroniona
1 – redukcja dozwolona

4.9

Sterowanie przepustnicą obejściową (bypass) rekuperatora

Kiedy temperatura pomieszczenia przekracza nastawioną temperaturę maksymalną,
sterownik może otworzyć bypass rekuperatora. Dzięki temu możliwe jest obniżenie
temperatury pomieszczenia, ponieważ powietrze usuwane nie podgrzewa powietrza
nawiewanego. Jeżeli jednak temperatura powietrza nawiewanego będzie wyższa niż
temperatura pomieszczenia, to bypass rekuperatora zostanie zamknięty.
4.10 Priorytety sterowania wentylatorami za pomocą modułu EP4
Regulator wykona działanie którego priorytet jest wyższy (znajduje się na wyższej
pozycji w liście).
1. Detekcja przymrożenia rekuperatora w konfiguracji „PZT”=2 i „PZT”=4
powoduje zmniejszenie obrotów do biegu 1
2. Zwarcie wejścia czujnika jakości powietrza powoduje zwiększenie obrotów do
biegu ustawionego w parametrze „LBI”
3. Spadek temperatury pomieszczenia poniżej wartości zadanej (można ją
odczytać w parametrze „ZAD”) powoduje zmniejszenie obrotów do biegu 1
4. Ręczne wymuszenie przewietrzania powoduje ustawienie obrotów wentylatorów
na wartość ustawioną w parametrze „LBI”
Poza wymienionymi przypadkami sterowanie wentylacją odbywa się według wybranego
trybu: Dzień, Noc, ECO lub według zegara.

5 Montaż i uruchomienie
Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami.
5.1

Warunki środowiskowe

Sterownik został zaprojektowany do użytkowania w środowisku mieszkalnym, (2
stopień zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1). Temperatura otoczenia sterownika nie
może przekraczać zakresu 0..55°C.
5.2

Wybór właściwej lokalizacji panelu sterującego

Jeżeli panel sterujący ma mierzyć temperaturę pomieszczenia wbudowanym
czujnikiem, to należy wybrać miejsce odpowiednie miejsce jego zainstalowania, np.: pokój
dzienny. Panel sterujący powinien być zamontowany na wysokości około 150cm od
podłogi, z dala od źródeł ciepła (np.: grzejnik, lodówka, telewizor lub komputer). Należy
unikać miejsc narażonych na działanie promieni słonecznych oraz znajdujących się blisko
drzwi i okien. Stosując dodatkowy czujnik zyskuję się większą swobodę umieszczenia
panelu sterującego, wtedy powyższe zasady montażu odnoszą się do dodatkowego
czujnika.
STEROWNIK EP4 wersja 1.0, wydanie 4, sierpień 2013
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5.3

Montaż panelu sterującego

Panel sterujący mocuje się do ściany za pomocą dwóch kołków rozporowych. Aby
zdemontować tylną ściankę, należy za pomocą śrubokręta wcisnąć zatrzask a następnie
otworzyć obudowę tak jak na poniższym rysunku.

Rysunek 2: Sposób demontażu tylnej ścianki panelu sterującego.
Zdemontowaną tylną ściankę należy przykręcić do ściany za pomocą kołków
montażowych i wkrętów.

Otwór montażowy na
wkręt fi 3mm
Otwór montażowy
na wkręt fi 3mm
Wycięcie do
wyprowadzenia
przewodów

Rysunek 3: Widok tylnej ścianki panelu sterującego ACP
Po zamontowaniu tylnej ścianki, należy podłączyć przewodem 4 żyłowym z modułem
wykonawczym – sposób połączenia jest opisany w następnym rozdziale. Panel sterujący
zatrzaskuje się zawieszając go na górnych zatrzaskach i dociskając dół tak aby nastąpiło
zatrzaśniecie się dolnego zatrzasku. Należy upewnić się, że nie można zdjąć panelu bez
użycia narzędzia.
5.4

Podłączenie zewnętrznego czujnika pokojowego

Panel sterujący umożliwia podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury
pokojowej o charakterystyce Pt1000 na przykład czujnik typu T1007, lub T1005. Czujnik
przyłącza się do zacisków „T” i „M” w panelu sterującym ACP. Maksymalna długość
12 ▌COMPIT
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przewodów
do
czujnika
spełniająca
założenia
badań
na kompatybilność
elektromagnetyczną wynosi 30m. Po podłączeniu czujnika należy ustawić parametr
NRT=2.

Panel sterujący
ACC2
Panel
sterujący
ACP
Czujnik pokojowy

złącze do
modułu

czujnik

przekaźnik

T1007

A B G U M T Z P

Do modułu EP4

Rysunek 4: Schemat podłączenia dodatkowego czujnika temperatury pomieszczenia do
panelu ACP
5.5

Podłączenie panelu sterującego z modułem wykonawczym

Panel sterujący ACP należy podłączyć do modułu wykonawczego za pomocą
przewodu 4 żyłowego o przekroju żył nie mniejszym niż 0,35mm² i długości nie
przekraczającej 30m. Tak samo oznaczone zaciski łączy się ze sobą.

A
B
G
U

A
B
G
U
M
T
Z
P

Panel ACC2
sterujący ACP

Moduł wykonawczy
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5.6

Instalowanie modułu wykonawczego
Wyciągane złącza

30mm

53mm

30mm

45mm

105mm

133mm

9mm

142mm

65mm

Rysunek 5: Wymiary modułu wykonawczego EP4

Aby zamocować moduł wykonawczy EP4 na szynie, należy;
1. Wyciągnąć wtyczki złącz z gniazd.
2. Odciągnąć dolne zaczepy,
3. Zawiesić moduł na górnych zaczepach,
4. Wcisnąć dolne zaczepy tak aby zaskoczyły za krawędź szyny,
5. Upewnić się, że urządzenie jest zamocowane pewnie i nie można go zdjąć bez
użycia narzędzia.
6. Umieścić wtyczki złącz na swoim miejscu
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5.7

Podłączenie elementów zewnętrznych do modułu EP4

Czujnik temperatury
Powietrza dolotowego
CTK-1005

Czujnik jakości
powietrza
Czujnik CO2

5.7.1 Przykładowy schemat podłączenia elementów zewnętrznych do modułu EP4

przewód
2 x 0,5mm²
30m nax

przewód
2 x 0,5mm²
30m max

Złącze do
AERO ACC

~

=

Pk1

termiki
wentylatorów

presostaty
filtrów

AI2
GND
BI3
GND
BI1
GND

Pk3 Pk4 Pk5 Pk6

Pk2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
zasilanie N
230V ~ L

temperatura AI1
dolot GND

czujnik GND
CO2 BI2

AERO
EP4

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

praca
komunikacja

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39
A B G U

Pk7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
bezpiecznik
10A

bezpiecznik
max 2A

L
N

przewód
5 x 1,5mm²

L1
L2
L3
L4
N

przewód
2 x 0,75mm²

230V~

NE-1
(NG-C)
Maksymalny prąd
przekaźnika Pk1: 4(2)A

Wentylator
wyciągowy

Wentylator
nawiewny

Rysunek 6: Przykładowy schemat podłączenia modułu EP4
Opis wyjść przekaźnikowych:

Opis wejść

Pk1 – sterowanie nagrzewnicy wstępnej
Pk2 – sterowanie kurtyną
Pk3 – Pk6 – sterowanie wentylatorami
Pk7 – Sterowanie przepustnicą obejściową
wymiennika (bypass)

BI1 – wejście zabezpieczeń termicznych
wentylatorów
BI2 – wejście czujnika CO2
Bi3 – wejście presostatów filtrów
AI1 – Czujnik temperatury nagrzewnicy
wstępnej
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5.7.2 Schemat podłączenia modułu EP4 do centrali B3B WX-15...250

16 ▌COMPIT

STEROWNIK EP4 wersja 1.0, wydanie 4, sierpień 2013

5.7.3 Schemat podłączenia central ZWC- B, D
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5.7.4 Schemat podłączenia nagrzewnicy wstępnej typu ENO-...-...-1-C

~
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Pk1

Pk2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pk3 Pk4 Pk5 Pk6

termiki BI1
wentylatorów GND

presostaty BI3
filtrów GND

temperatura AI2
wylot GND

temperatura AI1
dolot GND

czujnik GND
CO2 BI2

AERO
E4P

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

praca
komunikacja

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39
A B G U

Pk7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

zasilanie N
230V ~ L
bezpiecznik max 2A
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5.7.5 Schemat podłączenia nagrzewnicy wstępnej typu ENO-...-...-2-C

~

=

Pk1

Pk2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pk3 Pk4 Pk5 Pk6

termiki BI1
wentylatorów GND

presostaty BI3
filtrów GND

temperatura AI2
wylot GND
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dolot GND

czujnik GND
CO2 BI2
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praca
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48 47 46 45 44 43 42 41 40 39
A B G U

Pk7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

zasilanie N
230V ~ L
bezpiecznik max 2A
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5.7.6 Schemat podłączenia nagrzewnicy wstępnej typu ENO-...-...-3-C

~

=

Pk1

Pk2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pk3 Pk4 Pk5 Pk6

termiki BI1
wentylatorów GND

presostaty BI3
filtrów GND

temperatura AI2
wylot GND

temperatura AI1
dolot GND

czujnik GND
CO2 BI2
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E4P

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

praca
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48 47 46 45 44 43 42 41 40 39
A B G U
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5.7.7 Schemat podłączenia kurtyny i bypassu

~

=

Pk1

Pk2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pk3 Pk4 Pk5 Pk6

termiki
wentylatorów

presostaty
filtrów

AI2
GND
BI3
GND
BI1
GND

temperatura AI1
dolot GND

czujnik GND
CO2 BI2

AERO
EP4

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

praca
komunikacja

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39
A B G U

Pk7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

230V~
Lub 24V

230V~
Lub 24V

przewód
3 x 0,5mm²

przewód
3 x 0,5mm²

1 2 3

1 2 3

Napęd
kurtyny

Napęd
bypasu

Maksymalny prąd przekaźników Pk2, Pk7: 4(2)A

Ilustracja 1: Schemat podłączenia napędów bypassu rekuperatora i kurtyny.
Sterownik umożliwia podłączenie napędów zasilanych napięciem 230~ lub 24V.
Stosowanie obniżonego napięcia (24V) wymaga stosowania oddzielnego zasilacza lub
transformatora bezpieczeństwa. Zastosowane przekaźniki przełączne pozwalają na łatwe
podłączenie napędów sterowanych 3-punktowo oraz o działaniu typu zamknij/otwórz.
Sterowanie bypassem rekuperatora wymaga zamontowania czujnika temperatury
dolotowej.
Kurtyna i bypass nie są elementami niezbędnymi do działania sterownika.
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5.8

Uruchomienie sterownika:

5.8.1 Ustawianie zegara
Za pomocą klawiszy (minus) i (plus) odnaleźć parametr ZEG. Przycisnąć klawisz
(enter) aby rozpocząć edycję godzin. Klawiszami (minus) i (plus) ustawić właściwą
godzinę. Przycisnąć klawisz (enter) aby rozpocząć edycję minut. Klawiszami (minus)
i (plus) ustawić właściwą minutę. Przycisnąć klawisz (enter) aby rozpocząć ustawianie
dnia tygodnia. Klawiszami (minus) i (plus) ustawić właściwy dzień tygodnia. Klawiszem
(enter) zakończyć ustawianie zegara.
5.8.2 Ustawianie biegów rekuperatora
1. Za pomocą klawiszy (minus) i (plus) odnaleźć parametr KOD. Ustawić kod
serwisowy: KOD=9
2. Wybrać parametr OBR z symbolem EKO. Ustawić obroty wentylatora dla trybu
ECO (ekonomicznego)
3. Wybrać parametr OBR z symbolem księżyca. Ustawić obroty wentylatora dla
trybu Księżyc (nocnego)
4. Wybrać parametr OBR z symbolem słońca. Ustawić obroty wentylatora dla trybu
Słońce (dziennego)
5.8.3 Ustawianie stref czasowych.
Ustawianie stref czasowych należy rozpocząć od strefy A dla PN (poniedziałku). Dla
każdej strefy należy ustawić godzinę rozpoczęcia oraz tryb pracy (bieg). Aby rozpocząć
edycję godziny należy przycisnąć klawisz (enter). Kolejne naciśnięcie klawisza (enter)
przenosi do edycji trybu pracy.
UWAGA. Rozpoczęcie następnej strefy jest jednocześnie zakończeniem strefy
poprzedniej, dlatego godziny muszą być ustawione w porządku chronologicznym
(A<B<C<D).
Ustawione strefy czasowe z poprzedniego dnia można skopiować do następnego.
Należy tylko przytrzymać wciśnięty przez 3 sekundy klawisz (enter). (Patrz. 4.7 )
5.8.4 Włączenie pracy z zegarem
Aby uruchomić ustawiony program czasowy należy wybrać tryb „Praca wg zegara”
(patrz. 4.3 Ustawianie trybu pracy).
5.9

Konfiguracja nagrzewnicy wstępnej

Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy nagrzewnica jest podpięta zgodnie ze
schematem elektrycznym a czujnik jest umieszczony zgodnie ze schematem montażu
rekuperatora.
Nagrzewnica wstępna jest załączana jeżeli temperatura zmierzona czujnikiem T1
spadnie poniżej wartości ustawionej w parametrze PZP. Może wyłączyć się kiedy upłynie
czas ustawiony w parametrze PZC o temperatura T1 jest wyższa niż ustawiona
w parametrze PZP.
1.
2.
3.
4.

Ustawić kod serwisowy: parametr KOD=9
Ustawić parametr PZT=1
Ustawić temperaturę uruchomienia nagrzewnicy wstępnej: parametr PZP
Ustawić minimalny czas załączenia nagrzewnicy wstępnej: parametr PZC
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5.10 Dane techniczne
5.10.1 ACP – panel sterujący
Zasilanie:
Prąd pobierany przez sterownik:
Stopień ochrony sterownika:
Temperatura otoczenia:
Temperatura składowania:
Wilgotność względna:
Zakres pomiaru temperatury
pomieszczenia:
Rozdzielczość pomiaru temperatury
pomieszczenia:
Dokładność pomiaru temperatury
pomieszczenia:
Przyłącza:
Wyświetlacz:
Wymiary panelu sterującego:

9V= z modułu EP4
I = 0,05A
IP20
0..55°C
0..55°C
5 – 80% bez kondensacji pary wodnej
-10...80°C
0,1°C
±0,5°C
Zaciski śrubowe 1x1,5mm²
Specjalizowany LCD z podświetleniem
106x92x40mm

5.10.2 EP4 – moduł wykonawczy
Zasilanie:
230V, 50Hz
Prąd pobierany przez sterownik:
I = 0,02A
Maksymalne napięcie przekaźników: 230V AC
Maksymalny prąd znamionowy
Pk1, Pk2, Pk7
przekaźników:
Pk3, Pk4, Pk5, Pk6
Stopień ochrony sterownika:
Temperatura otoczenia:
Temperatura składowania:
Wilgotność względna:
Zakresy pomiarowe:

Rozdzielczość pomiaru temperatury:

Dokładność pomiaru temperatury:
(dla pomiarów za pomocą
przetworników Pt1000 klasy B,
stosowanych w czujnikach COMPIT)
Przyłącza:
Wymiary

4(2)A
16(8) A

IP20
0..55°C
0..55°C
5 – 80% bez kondensacji pary wodnej
T dolot. (27)

-39..75°C

T wylot. (25)

-29..95°C

T dolot. (27)

1°C

T wylot. (25)

1°C

T dolot. (27)

±1°C

T wylot. (25)

±1°C

Zaciski śrubowe 1x1,5mm²
113x89x47mm
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6 DEKLARACJA ZGODNOŚCI
COMPIT Piotr Roszak
ul. Wielkoborska 77a
42-200 Częstochowa
Deklaruję, że produkt
Regulator mikroprocesorowy
model: AERO 2 ACP
z modułem wykonawczym AERO 2 EP4
Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji obsługi producenta, spełnia
następujące wymagania:
1. Dyrektywy 2006/95/WE (LVD) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych
granicach napięcia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego dokonujące
transpozycji dyrektywy 2006/95/WE)
2. Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia Państw Członkowskich odnoszącej się do
kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz.
Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
kompatybilności elektromagnetycznej wdrażająca dyrektywę 2004/108/WE)
Wykaz norm zharmonizowanych
zastosowanych do wykazania
zgodności z wymaganiami
zasadniczymi wymienionych dyrektyw:

PN-EN 60730-2-9:2006, EN 60730-2-9:2002 +
A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005,
w połączeniu z PN-EN 60730-1:2002 +
A12:2004 + A13:2005 + A14:2006, EN 607301:2000 + A11:2002 + A12:2003 + A13:2004 +
A1:2004 + A14:2005

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE: 10

Częstochowa, 2010-09-16
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Piotr Roszak, właściciel
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