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Øídicí jednotky VCB
Uití, pracovní podmínky, konstrukce
Uití

Dokumentace

Øídicí jednotky VCB jsou kompaktní øídicí a silové rozvadìèe pro decentrální regulaci a ovládání klimatizaèních
zaøízení. Jsou urèeny k regulaci teploty pøívodního vzduchu, resp. k øízení základních úprav vzduchu, tj. ohøevu,
chlazení a rekuperace. Zajiují vysokou stabilitu, bezpeènost zaøízení a umoòují snadné ovládání vèetnì vizualizace provozních stavù.

Jednotky mohou být instalovány a uívány pouze v souladu s dodávanou dokumentací.
Dokumentace musí být dostupná obsluze a servisním
slubám a pokud mono umístìna v blízkosti jednotky.
Seznam dokumentace dodávané s øídicí jednotkou:

Návrh
Návrh øídicí jednotky spoèívá ve výbìru potøebných funkcí
a v konfiguraci jejího vnitøního sloení. Návrh je provádìn
automatizovanì pomocí algoritmu zabudovaného v poèítaèovém programu AeroCAD, kterým se souèasnì navrhuje vzduchotechnická jednotka. Výstupem návrhu je
pøesná výrobní specifikace øídicí jednotky a tyto individualizované soupisy pro konkrétní zaøízení:
1. pøehled pøipojených komponentù
2. schémata elektrického pøipojení vech komponentù
3. výpis kabelù pro pøipojení vech komponentù
Obrázek 1  pøehled pøipojených komponentù
REMAK a.s.
Zuberská 2601
CZ -756 61 Ronov podRadhoštem
tel.+420 571 877 778 fax.+420 571 877 777
remak@remak.cz

Èíslo zaøízení
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Název zaøízení

Konfigurace øídícího systému
Typ øídícího systému
Výrobní kód
Krytí
Tøída ochrany

Zar.-2-prívod

VCB
VVCB0DA0000FD00700100040A000
IP66
I(EN61140ed.2)

Vento 70-40

Druh, rozmìr
Èíslo zakázky
Zákazník
Datum výroby
Výrobní èíslo

Øídící jednotka je urèena pro pøipojení, ovládání, øízení aochranu výhradnì komponent uvedených v následující konfiguraci
:
Pøipojený komponent / Hodnota
Regulaèní/ pøípojné místo
Hlavní pøívod-hlavní vypínaè
120A
RP70-40/35-4D
Pøívodní ventilátor -M1
1
Poèet výkonových stupòù ventilátoru -M1
Typ elektrického ohøívaèe
EOS70-40/45
Poèet spínaných výkonových stupòù
1
Typ pøívodní klapky
LKSF70-40/230
P33N
Snímaè tlakové diference filtru1- prívod
1
Poèet snímaèù tlakové diference filtru
NS120
Èidlo teploty pøívodního vzduchu v potrubí
Není pøipojeno
Korekèní èidlo nebo ovladaè
Ne
Koncové spínaèe poárních klapek
Není pøipojeno
Dálkové hlášení poruchy / chodu systému
Není pøipojeno
Dálkové spouštìní øídící jednotky
P1
Logická ovládací jednotka
RWD68/RMK
Regulátor procesu RWD
32VA
Zdroj 24V
800x550x250
Rozmìr skøínì øídící jednotky
Plechová s prosklením
Provedení skøínì øídící jednotky
IP 66
Krytí skøínì øídící jednotky

5d.1
13d.1
11b.1
11e

Výrobní kód: VVCB0DA0000FD00700100040A000

Sbìrnice a svorky pøipojení v øídící jednotce

Svorky na komponentu

Uití/urèení
Popis jednotky a uití
(provoz), montá,
obsluha, servis
Záznam o provedení
Montá jednotky, provoz,
funkèní a kusové zkouky1) servis
Konfigurace øídicího systému Montá jednotky, provoz
(Soupis pøipojených prvkù),1) servis
schémata elektrozapojení,
doporuèená kabelá,
konfiguraèní list
regulátoru teploty
Po instalaci musí být dokumentace doplnìna o výchozí
revizi elektrického zaøízení, kterou zajiuje firma provádìjící instalaci jednotky VCB. Revize musí být provedena odborníkem s odpovídající kvalifikací.
Provoz jednotky musí být v souladu s provozním øádem,
(str. 21).

Pracovní podmínky

Èíslo schématu
1b
2b.1

Obrázek 2  elektrické pøipojení komponentù
Schémata zapojení øídícího systému

Název
Návod na montá a obsluhu

Tabulka informacních dat

Schéma
Název
Typ

1b
Hlavní pøívod øídící jednotky
120 A

Schéma
Název
Typ
Imax
Zapojení
Jištení
Spínání

2b.1
Motor pøívodního ventilátoru
RP 70-40/35-4D
6
Y
10A / 3 / C
4kW AC3

Schéma
Název
Typ
Imax
Jištìní
Spínání

5d.1
Elektrický ohøívaè
EOS 70-40/45
65,2
80A / 3 / B
80A AC1

Schéma
Název
Typ

13d.1
Uzavírací klapka pøívod
LKSF 70-40/230

Øídicí jednotky VCB mohou být pouity v prostøedí bezpraném, suchém, bez chemických látek a bez nebezpeèí výbuchu.
Elektrické krytí plastové skøínì odpovídá IP 65 pøi zavøených dveøích a IP 40 pøi otevøených dveøích. Elektrické
krytí plechové skøínì je IP 55 nebo IP 66 (podle typu
skøínì) pøi zavøených dveøích a IP 20 pøi otevøených dveøích. Plechová skøíò s pøídavným odvìtráním má krytí
IP54 pøi zavøených dveøích a IP 20 pøi otevøených dveøích.
Øídicí jednotky VCB lze montovat pøímo na podklady
stupnì hoølavosti A a B dle EN 13501-1. Pøípustná provozní teplota okolí je 0 °C a +40 °C.

Konstrukce jednotky
Øídicí jednotky jsou konstruovány ve shodì s ÈSN EN
60204-1. Øídicí i silová èást jsou umístìny v jedné skøíni.
Jednotlivé souèástky, øídicí a ovládací prvky jsou uvnitø
øídicí jednotky osazeny na DIN litách.
Øídicí jednotky VCB jsou vestavìny do plastových nebo
plechových skøíní s èelními prùhlednými dvíøky, pod nimi jsou umístìny ovládací prvky.

Obrázek 3  výpis kabelù pro pøipojení komponentù
Èíslo kabelu
w 09.1
w 04.1
w 45.1
w 06.1
w 12.1
w 09.1

Typ kabelu (doporuèeno)
CYKFY 4Bx
CYKY 4Bx
JQTQ 4Dx0,8
H05W-F 2Ax0,75
H05W-F 2Ax1
CYKFY 4Bx

Napájení
3x400V+PE
3x400V+PE
24V DC
24V DC
24V DC
3x400V+PE

Délka kabelu (m)

Poznámka

(1) Svázano spoleènì jako Prùvodní technická dokumentace
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Øídicí jednotky VCB
Uití, pracovní podmínky, konstrukce
Obrázek 4  konstrukce jednotky VCB

Obrázek 6  silová èást jednotky VCB
svorky








jistièe





stykaèe

odpojovaèe



hlavní vypínaè



 Skøíò jednotky
 rouby
 Øídící modul LORZJ
 Regulátor teploty SIEMENS RWD
 Jistièe
 Odpojovaèe
 Hlavní vypínaè
 Plastová dvíøka

Regulaèní a øídicí èást
Øídicí a regulaèní funkce jsou zabezpeèeny dvìma navzájem provázanými moduly:
n regulátorem teploty Siemens RWD
n modulem pro øízení logických a èasových procesù
LORZJ
Konkrétní konfigurace regulátoru teploty i øídicího modulu (existuje nìkolik variant) je determinována poadovanou funkcí ØJ (øízenými perifériemi).

Silová èást

interní kabelá

Skøínì
Øídicí jednotky VCB jsou vestavìny do plastových (jednotky Vento a AeroMaster FP) nebo plechových (jednotky AeroMaster XP) skøíní s èelními prùhlednými dvíøky,
pod nimi jsou umístìny ovládací prvky. Podle konkrétní
konfigurace øídicí jednotky jsou pouity tyto rozmìry
skøíní.
Tabulka 1  rozmìry skøíní v mm
Prove de ní

Výška

íøka

Hloubka

Obvyklé pouití

Plastová

610

448

160

Vento, FP, malé XP (jednootáèkové)

Plastová

842

448

160

Vento, FP, malé XP (jednootáèkové)

Plechová

800

550

250

XP, nároèné sestavy Vento

Plechová

1200

750

300

XP

Plechová

1600

750

300

XP

Plechová

2000

800

400

XP

Plechová

2000

1000

400

XP

Skøínì 2000 x 800 x 400 mm a 2000 x 1000 x 400 mm mohou být v pøípadì
potøeby osazeny ventilaèní soupravou  ventilátorem a møíkou v protilehlých rozích skøínì.

Oznaèení øídicích jednotek

Obrázek 5  konstrukce jednotky VCB

Oznaèení øídicí jednotky je dáno vdy originálním kódem
(generovaný Návrhovým programem pro výpoèet a návrh
øídicí jednotky AeroCad, který je uveden jen v Prùvodní
technické dokumentaci, ne na ØJ) a výrobním èíslem
(pro komunikaci s výrobcem).

Øídicí modul LORZJ je urèen k ovládání chodu klimatizaèní jednotky. Obsahuje vstupní obvody, které snímají
provozní stavy jednotlivých èástí klimatizaèní jednotky
a externích ovládacích prvkù a výstupní obvody, které
øídí vzduchotechnickou jednotku na základì vyhodnocení vstupních stavù. Jednotka je vybavena modulem
reálného èasu, co umoòuje øízení klimatizaèních
jednotek také dle týdenního èasového programu.

Regulátor teploty Siemens RWD zajiuje regulaci
teploty pøívodního vzduchu, resp. ovládání akèních
èlenù øízení teploty (vodní ohøívaèe, chlazení, rekuperátor). Regulátor garantuje vysokou pøesnost regulaèního procesu a umoòuje nastavit komfortní a útlumovou teplotu, èím zajiuje ekonomický provoz
celého zaøízení. Podle aplikace se pouívají variantnì
3 typy regulátorù: RWD62, RWD68 a RWD82

Silová èást je podobnì jako øídicí vdy vyrobena na
míru konkrétní vzduchotechnické jednotky.
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Øídicí jednotky VCB
Uití, pracovní podmínky, konstrukce

m
m

m
m

m
m

výroba

m
m

Nastavení (rozsah) *

plynulá

Ovládaný (regulovaný)
komponent

stupòová

teplota pøívodního vzduchu

M o  n o s t i

on / off

znaèka

Zpùsob regulace

uivatel

Pøehled funkcí

m
m
m
m

23 °C

-50 a +150 °C

18 °C

-50 a +150 °C

Regulaè ní funkce
Komfortní teplota
Útlumová teplota
regulace vodního ohøevu
regulace elektrického ohøevu

vodní ohøívaè
elektrický ohøívaè

regulace chlazení  kondenzaèní jednotka

pøímý výparník

regulace chlazení  vodní smìovací uzel

vodní chladiè

ovládání otáèek rotaèního rekuperátoru

m

rotaèní rekuperátor

prùtok

Regulace otáèek ventilátorù
øízení dvouotáèkových motorù
øízení regulátorù napìových
øízení frekvenèních mìnièù

12

m
m

m
m
m

motor
regulátor
frekvenèní mìniè

Ochranné funkce

ne

nií / vyí

nií / vyí

III (15)

III (15)

III (15)

III (15)

Ochrana ohøívaèù
protimrazová ochrana vodního ohøívaèe na vzduchu
protimrazová ochrana vodního ohøívaèe na vodì
otevøení a uzavøení klapek
zpodìný start ventilátorù / otvírání klapek
pøedehøev vodního ohøívaèe pøi zapnutí VZT
zpodìné vypnutí ventilátorù
temperace ohøívaèe, pohotovostní reim (P-regulace)
kontrola maximální teploty
ovládání klapky bypassu deskového rekuperátoru
porucha snímaèe teploty

vodní ohøívaè
vodní ohøívaè, èerpadlo
230V (24V dle poadavku)

m
m
m

vodní / elektrický ohøívaè
vodní ohøívaè

m

elektrický ohøívaè
vodní ohøívaè

m
m

elektrický ohøívaè
rekuperátor deskový

5,0 °C (sestup)

ne

+8 °C (119)

ne

m
m

30s

ne

20s (0 180)

ne

20s (0300)

ne

m

+30 °C (1845)

ne

vodní / elektrický ohøívaè

Ochrana ventilátorù
rozepnutí termokontaktù

ventilátor

vypnutí motorového spoutìèe

ventilátor

snímání nadproudù motorù u frekvenèních mìnièù

ventilátor

porucha proudìní vzduchu

ventilátor

m
m
m
m

20s (0-90)

Ostatní
zanesení filtrù
porucha chlazení
porucha externí (poár apod.)

filtry
kondenzaèní jednotky
poární klapka apod.

È a s o v é pr o g r a m y

m
m
m
m

týdenní reálný èas
poèet programovacích zmìn dennì

Po  Ne

Po  Ne

3 (08)

0 a 8 zmìn

Ovládání
ovládání z jednotky
dálkové spoutìní jednotky
dálkové nastavení teploty
dálkové spoutìní jednotky a nastavení prùtoku

MENU + klávesnice
ORe 1

m
m

plnì
0IProgram

QAA 25

m

ORe 2

m

+5 a +30 °C
0IIIProgram

* V závorce je uveden moný rozsah nastavení.

Øídicí jednotka VCB umoòuje vyuít jednu nebo dvì øídicí sekvence (ohøev + chlazení, ohøev + zpìtné získávání tepla). Dále je moné pøipojit komponenty s autonomní regulací (napø. rotaèní rekuperátor s regulovanou úèinností, zvlhèovaè). Jednotky jsou dodávány v individuálním aplikaèním provedení a zajiují pøesnì ty funkce, které jsou potøebné
k provozu konkrétního zaøízení.
Jednotka VCB standardnì neumoòuje kaskádní regulace teploty, øízení smìování, komunikaci, spínání èerpadla
ohøevu dle venkovní teploty, letní a zimní kompenzaci teploty (tuto je mono zajistit výbìrem kompenzaèního èidla
pøi konfiguraci).
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Øídicí jednotky VCB
Regulace, ochranné funkce, dálkové ovládání
Algoritmus regulace
Regulátor teploty Siemens RWD provádí automaticky na
základì poadované (nastavené) teploty pøívodního vzduchu a aktuální namìøené (skuteèné) teploty volbu jedné
ze ètyø základních èinností:
n vìtrání (proces nevyaduje topení èi chlazení)
n rekuperaci (rotaèním rekuperátorem)
n topení (regulátor øídí èinnost ohøívaèe)
n chlazení (regulátor øídí èinnost chladicího výmìníku)
Ohøev a chlazení mohou pracovat v sestavì s rekuperací, resp. ohøev a chlazení spoleènì dohromady (bez rekuperace).

Regulace ohøevu
Vodní ohøev je regulován ovládáním servopohonu LM 24
SR smìovacího uzlu SUMX spojitým øídicím signálem
(0-10 V).
Elektrický ohøev mùe být regulován:
n spínáním celého výkonu  ohøívaèe EO, EOS
n spínáním jednotlivých sekcí  ohøívaèe øady EOSX,
velké EO (sekèní);
n regulace pomocí proudového ventilu PV  ohøívaèe
EOS (do 45 kW).

Regulace chlazení
Vodní chlazení je regulováno identicky jako vodní
ohøev.
Pøímé chlazení je regulováno spínáním výkonu kondenzaèní jednotky. Pokud je kondenzaèní jednotka dvouokruhová (pøípadnì jsou-li pouity dvì jednookruhové), je
øízení realizováno ve dvou stupních. VCB zajiuje optimální èetnost sepnutí kondenzaèní jednotky.
Kompenzace ádané hodnoty
Tato funkce je doplòována na zakázku. Vyaduje korekèní èidlo (nutno vybrat pøi konfiguraci). ádaná hodnota teploty pøívodního vzduchu je korigována podle teploty
mìøené pomocným korekèním èidlem (nastavená ádaná teplota na regulátoru je je kompenzaènì pøepoètena
podle teploty mìøené mìøené korekèním èidlem (pøepoètena).
Funkci je doporuèeno pouít zejména v pøípadì aplikace
s pøímým chlazením  s èidlem umístìným v prostoru,
resp.odtahu z místnosti (pro sníení poadované teploty
pøívodního vzduchu proti èastému vypínání kondenzaèní
jednotky). Popø. lze funkci vyuít pro zimní kompenzaci
(sníení) ádané hodnoty topení pro sníení nákladù na
vytápìní  s èidlem umístìným venku.

Regulace výkonu rotaèního rekuperátoru
Ovládání rotaèního rekuperátoru mùe být realizováno:
n plynulou regulací otáèek  regulace úèinnosti rekuperace:
n pøímo regulátorem (není-li regulátor obsazen øízením ohøevu i chlazení)  pøes frekvenèní mìniè;
n autonomním øídicím systémem  s frekvenèním
mìnièem s vestavìnou regulaèní procedurou.
n formou ON/OFF regulace  regulátorem (není-li regulátor obsazen øízením ohøevu i chlazení)  bez pouití
frekvenèního mìnièe (nií kvalita øízení, ale úspora nákladù na mìniè).

n formou trvalého chodu (s ventilátory) s moností manuálního vypnutí (napø. v letní sezónì), tj. bez regulace.

Regulace otáèek ventilátorù
Regulace otáèek mùe být spoleèná pro pøívod i odvod
nebo samostatná pro kadou vìtev (není-li jednotka konfigurována pro dálkové ovládání).
Pro programový reim a pro manuální reim s externím øízením VCB umoòuje volbu nastavení dvou
stupòù výkonu ventilátorù. Tímto zpùsobem lze øídit:
n dvouotáèkové motory
n pìtistupòové napìové regulátory
n frekvenèní mìnièe
Na jednotce VCB lze nastavit otáèky vyí a nií. Nastavení otáèek, pro ventilátory s napìovými regulátory
a frekvenèními mìnièi, provede výrobce nebo uivatel dle
zadání projektanta na poadovaný vzduchový výkon.
Pøíklad pro napìové pìtistupòové regulátory a frekvenèní mìnièe:
Pro plný chod jednotky jsou nastaveny otáèky vyí 
5. stupeò na regulátoru otáèek. Pro sníený výkon jsou
nastaveny otáèky nií (napø. 3. stupeò výkonu regulátoru). Pro týdenní program bude platit, e vdy, bude-li zadán poadavek na vyí otáèky, bude jednotka pracovat
na regulaèní stupeò è. 5 a vdy pokud bude zadán stupeò otáèek nií, bude jednotka pracovat na stupeò regulátoru è. 3.
Pro manuální reim s interním øízením lze nastavit
pøímo vech pìt stupòù výkonu pro napìové regulátory
a frekvenèní mìnièe.
Regulátory výkonu ventilátorù
K øídicím jednotkám VCB je standardnì mono pøipojit
pouze napìové regulátory druhé generace TRN - E
a TRN - D a frekvenèní mìnièe VLT.
Pøi návrhu VCB k vzduchotechnické jednotce v programu
AeroCAD je správná volba a kompatibilita komponent zajitìna. Pøi objednávce øídicí jednotky bez projektu zpracovaného v AeroCAD je nutno pouít správné regulátory.

Ochranné a bezpeènostní funkce
VCB zajiuje komplex ochranných funkcí, které chrání
jednotlivé èásti øízené klimatizaèní jednotky.
Ochrana elektromotorù ventilátorù
Øídicí jednotka VCB zajiuje podle konfigurace ochranu vech druhù motorù ventilátorù montovaných do vzduchotechnických zaøízení REMAK. Jedná se o:
n motory s vnìjím rotorem s termokontakty ve vinutí
n standardní asynchronní motory s termokontakty ve
vinutí (jednootáèkové nebo dvouotáèkové);
n motory s vnìjím rotorem s termistory ve vinutí
pøíp. mohou být pøipojeny i motory bez termokontaktù
jiných zaøízení ne REMAK.
U motorù s termokontakty nebo termistory s vybavovaèem v ØJ, pøíp. se sériovými termokontakty ve vinutí, je
základní ochrana proti pøehøátí vinutí vlivem pøetíení
nebo zvýené teploty proudicího vzduchu provedena nepøetritým vyhodnocováním stavu termokontaktù (musí
být zapojeny!).

6
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Øídicí jednotky VCB
Regulace, ochranné funkce, dálkové ovládání
U standardních asynchronních motorù, nebo pokud motory nejsou vybaveny termokontakty, je ochrana proti
pøetíení provedena motorovými spoutìèi nebo tepelnými relé. V tomto pøípadì není zajitìna ochrana proti
pøehøátí vlivem vysoké teploty vzduchu.
Motory, které jsou pøipojeny pøes frekvenèní mìniè mají
ochranu proti nadproudu zabezpeèenou tímto mìnièem
(musí být správnì nastaveny jeho parametry).
V pøípadì, e se jedná o motory s termokontakty je
i tato druhá ochrana motoru aktivní. V opaèném pøípadì
opìt není zajitìna ochrana proti pøehøátí vlivem vysoké
teploty vzduchu.
Zkratovou ochranu, resp. elektrickou bezpeènost, zajiují jistièe s motorovou charakteristikou (u napìovì regulovatelných motorù s vnìjím rotorem) nebo motorové
spoutìèe, pøíp. ve spojení s pojistkou (u standardních
asynchronních motorù) nebo pojistky (pøi pouití frekvenèních mìnièù).
Protimrazová ochrana vodního ohøívaèe
Je koncipována jako dvoustupòová  pro vodu i vzduch.
Ochrana je aktivována pokud teplota:
a) výstupní vody z výmìníku klesne pod hodnotu +8 °C
(uivatel si mùe objednat zvlátní nastavení pøi výrobì
v rozsahu +1°C19 °C).
b) pøívodního vzduchu za vodním výmìníkem klesne na
hodnotu +5 °C (nelze mìnit).
V reimu STOP je teplota vodního výmìníku udrována
na teplotì cca +30 °C. Tuto teplotu zadává výrobce
a uivatel ji nemùe mìnit (mùe si objednat zvlátní nastavení pøi výrobì v rozsahu +18 °C a +45 °C).
Pokud teplota vody nebo vzduchu poklesne pod limitní
meze, dojde k vyhláení poruchy a jednotka zajistí vypnutí ventilátorù, uzavøení klapek a otevøení ventilu vodního smìovaèe na 100 %.
Souèástí protimrazové ochrany je pøedtemperace (pootevøení ventilu), která zajiuje ohøev vody ve vodním
ohøívaèi po dobu 20 s (monost nastavení u výrobce
v rozsahu 0180 s) a teprve po této dobì jsou sputìny
ventilátory.
Ochrana elektrického ohøívaèe
n ochranný termostat vypíná jednotku, pokud teplota
v ohøívaèi pøesáhne +80 °C.
n jednotka zabezpeèuje funkci èasovì zpodìného vypnutí ventilátorù  dobìhu. Tím je zajitìno bezpeèné vychlazení komory elektrického ohøívaèe. Doba dobìhu je
z výroby nastavena na 20 s, pøíp. dle specifikace objednatele a výkonu el. ohøívaèev rozmezí 0 a 300 s.
Ochrana deskového rekuperátoru
Je zajitìna snímaèem tlakové diference se servopohonem bypassu v autonomní smyèce. Pokud hodnota tlakové ztráty výmìníku pøesáhne nastavenou hodnotu, je
aktivován servopohon klapky bypassu, která je otevøena
po dobu odtátí námrazy na rekuperátoru. Alternativnì
mùe být pouit jako snímaè i kapilárový snímaè teploty
CAP 3M.
Ochrana pøímého výparníku
Je zajitìna kapilárovým termostatem CAP 3M, který
odpojuje chlazení v pøípadì namrzání výparníku.
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Signalizace poruch
Jednotka VCB zajiuje pøehlednou signalizaci poruchových stavù. Tyto stavy jsou rozdìleny do dvou skupin:
Poruchy priority A jsou takové stavy, jejich vznik zásadním zpùsobem ovlivòuje chod klimatizaèní jednotky.
Pøíklady: protimrazová ochrana, ochrana ventilátorù,
ochrana el. ohøívaèe.
Pøi vzniku tìchto poruch je klimatizaèní jednotka zastavena. U vodní verze dojde k zastavení ihned po vzniku
poruchy. Podle typu vzniklé poruchy vak dojde k rozdílnému pøechodnému stavu pøi pøechodu do pohotovostního reimu (okamité nebo standardní uplatnìní systému PMO VO). U zaøízení s elektrickým ohøevem je
zastavení jednotky podle typu vzniklé poruchy buï okamité  bez dobìhu ventilátorù (porucha ventilátoru, externí porucha napø. protipoární klapky) nebo s dobìhem
ventilátorù (pro vychlazení el. ohøívaèe napø. porucha el.
ohøívaèe, porucha chlazení).
Poruchy priority B jsou takové stavy, pøi nich dojde
k pøekroèení nastaveného parametru, ale toto pøekroèení
neohrouje ádnou èást klimatizaèní jednotky.
Pøíklad: signalizace zanesení filtrù.
Obrázek 7  signalizace poruch na jednotce

na displeji

signalizace LED diodou

Jednotka VCB poruchu signalizuje, ale nepøeruí chod
klimatizaèní jednotky.
Poruchy jsou signalizovány
n rozsvícením èervené signálky porucha na modulu
LORZJ;
n na displeji se specifikací poruchy
n akustickým signálem

Dálkové ovládání jednotky VCB
Zpùsob spoutìní a ovládání si urèuje uivatel volbou
v nastavení ovládací jednotky. Místo interního ovládání
pøímo z klávesnice ovládací jednotky lze zvolit externí
ovládání  dálkové. Dálkové ovládání umoòuje zapínat
zaøízení a ovládat prùtok, pøíp. teplotu vzduchu, bez kontaktu s øídicí jednotkou, resp. pøímo z vìtraného (klimatizovaného) prostoru.
Typy ovladaèù pro dálkové ovládání VCB:
Chod a výkon zaøízení:
ORe1  pro VCB ovládajicí vzduchotechnickou jednotku
s ventilátory bez regulace výkonu  ovladaè realizuje
funkce zastavení a spoutìní zaøízení a pøepnutí do èasového programu
ORe2  pro VCB ovládající vzduchotechnickou jednotkus ventilátory s regulací výkonu  ovladaè realizuje
funkce zastavení, spoutìní ve dvou pøednastavených výkonech a pøepnutí do èasového programu.
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Øídicí jednotky VCB
Montá
Oba ovladaèe zároveò signalizují provozní reim a poruchu zaøízení.
Pro potøeby øízení z nadøazeného systému, resp. technologie, je moné ovládání ovladaèi ORe2 a ORe1 nahradit dvìma beznapìovými kontakty; pro specifické
funkce (omezené na pøepínání 2 reimù) i jedním kontaktem (viz návrhový SW AeroCAD).
ORe5  pro pøímé ovládání regulátorù výkonu ventilátorù
bez pouití interního ovladaèe a ke spoutìní a zastavení zaøízení (øídicí jednotky)
Pouití k VCB je omezené, protoe není mono pouít
ovládání výkonu ventilátorù podle èasového programu
(zastavení a spoutìní programem je moné).
Teplota vzduchu
QAA25  pro dálkovou korekci nastavené teploty. Komfortní dálkový ovladaè SIEMENS pro nastavení ádané
teploty v místnosti, urèen pro montá na zeï. Ovládání
se dìje otoèným volièem teploty v rozsahu +5 °C a
+35 °C. Pouití ovladaèe nutno zadat v konfiguraci, aby
pøi výrobì mohla být aktivována pomocná funkce dálkového nastavení ádané teploty.

Zajitìní servisních pøístupù.
Pøi umístìní jednotky je dùleité, aby z obsluné strany
jednotky byl dostateèný prostor pro údrbu a servisní
obsluhu.

Montá jednotky
Pøed vlastní montáí proveïte kontrolu úplnosti a neporuenosti dodávky dle dodacího listu
Montá jednotky
n Øídicí jednotky VCB se upevòují zavìením ve svislé
poloze buï pøímo na stìnu nebo zaputìné 50 mm pod
omítku, pøíp. ke zdi na podlahu (skøíòové typy). Kabely
lze pøivést kabelovými laby nebo také pod omítkou.
Obrázek 8  silová èást jednotky VCB
Otvory pro uchycení jednotky na
zeï
Pøipojovací svorky

Automatické spoutìní po výpadku energie
Uivatel mùe nastavit automatické sputìní jednotky
po výpadku dodávky elektrické energie. Nezávisle na
zvoleném zpùsobu ovládání, je pøi aktivaci automatického restartu jednotka vdy uvedena do stavu pøed výpadkem napájení.

Dálková signalizace
Øídicí jednotka VCB mùe být volitelnì vybavena jedním
nebo dvìma výstupy pro dálkovou signalizaci.
Podle konfigurace mùe být signalizována:
n pouze porucha (bezpotenciálový kontakt,
max. zatíení 24 V / 0,1 A)
n porucha a chod (2 beznapìové kontakty,
max. 230 V / 10 A).

Pøipojovací svorky

Øídicí jednotky VCB jsou baleny v kartónových krabicích. Vzhledem k tomu, e se jedná o elektrotechnický
výrobek, je potøeba dodrovat zásady manipulace pro
køehké zboí.

Jednotky lze montovat pøímo na podklady stupnì hoølavosti A a B dle EN 13501-1.
n Kabely silové (motory, el. ohøev, hlavní pøívod) jsou pøipojovány ze spodu.
n Kabely ovládací a komunikaèní (èidla, ovládání servopohonù aj.) jsou pøipojovány shora.
n Upevnìní jednotky na stìnu doporuèujeme provést
pomocí 4 ks hmodinek a vrutù s ohledem na strukturu
montání stìny.

Skladování

Pøipojení jednotky

Transport a uskladnìní

Jednotky musí být skladovány v prostorech ve kterých:
n maximální relativní vlhkost vzduchu nepøekraèuje
85 % bez kondenzace vlhkosti
n okolní teplota se pohybuje v rozmezí -25 °C a
+60 °C
n do zaøízení nesmí proniknout prach, plyny a páry íravin nebo jiné chemické látky zpùsobující korozi konstrukèních èástí a vybavení zaøízení.

Umístìní
Umístìní musí být provedeno s ohledem na dobrý pøístup obsluhy a snadné pøipojení kabelù. Místo pro instalaci jednotky na omítku musí být upraveno tak, aby povrh byl bez nerovností.
8
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Bezpeènostní pokyny
Elektrickou instalaci smí provádìt pouze oprávnìný
pracovník dle obecnì platných pøedpisù. Pøed uvedením
do provozu musí být provedena revize celé elektrické instalace.
n Øídicí jednotky VCB se podle typu pøipojují k soustavì TNS (1x 230 V +N +PE) nebo k soustavì TNS (3x
400 V +N +PE). Na vstupu øídicích jednotek jsou samostatnì vyvedeny svorky PE a N. Hodnoty výstupních jistièù jsou dány konkrétní sestavou pouitých motorù a
pøípadnì elektrického ohøívaèe. Doporuèujeme vak vdy
ovìøit vypínací schopnost jisticích prvkù z hlediska poadované doby odpojení, zkratové odolnosti a pøetíení pøísluného napájecího kabelu.
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Øídicí jednotky VCB
Montá
n Øídicí jednotky se k sestavì vzduchotechnické jednotky pøipojují kabelovým souborem v souladu s projektovou dokumentací el. instalace a projektem mìøení a regulace. Hlavní pøívod se pøipojuje pøímo do hlavního
vypínaèe. Ostatní silové kabely (motory ventilátorù, elektrický ohøívaè a èerpadlo topného média) se pøipojují ve
spodní èásti øídicí jednotky do oznaèených svorek.
n Èidla, servopohony a ostatní èleny pøipojené na napìtí 24 V / AC se pøipojují shora do oznaèených svorek.
Z hlediska poadavkù na elektromagnetickou kompatibilitu doporuèujeme vést ovládací a signálové kabely oddìlenì od silových, s minimálním soubìhem, a hlavní pøívod k øídicí jednotce oetøit vhodnou ochranou proti
pøepìtí. Pro dosaení vysoké provozní spolehlivosti a ivotnosti jednotlivých komponentù je nezbytné zabezpeèit, aby pøepìtí v instalaci nepøekroèila normované hodnoty (pøepìové ochrany v nadøazených rozvádìèích).
n Ochrana pøed nebezpeèným dotykem neivých èástí
je koncipována jako ochrana se samoèinným odpojením
od zdroje, kombinovaná s doplòujícím pospojováním neivých èástí jednotlivých celkù sestavy zaøízení.
n Pøi mechanické montái musí být vechny vodivé díly
vzduchotechnického zaøízení opatøeny v místì roubového spojení vìjíøovými (korunkovými) podlokami ze strany hlavy roubu i matice.
n Vechny nevodivé díly, jako napø. tlumicí vloky, musí
být pøeklenuty lutozelenými lanky (pøíp. mìdìným pletencem) o prùøezu min. 4 mm2, opatøenými na koncích
kabelovými oèky s korunkovými podlokami.
n Celá sestava vzduchotechnické jednotky musí být navíc propojena s øídicí jednotkou samostatným lankem
lutozelené barvy s prùøezem odpovídajícím prùøezu vodièù hlavního napájecího pøívodu nebo vìtím. Tento vodiè
se pøipojuje v øídicí jednotce k PE svorce.
n Pøi montái øídicí jednotky na stìnu, pøi jejím uvádìní
do chodu i pøi bìném provozu je potøeba dbát na to,
aby nedolo ke zneèistìní vnitøního prostoru. Øídicí jednotka obsahuje citlivé elektromechanické souèásti jejich zneèistìní by mohlo mít vliv na bezpeèný chod celého vzduchotechnického zaøízení. Vechny prvky s
elektrickým pøipojením se zapojují podle individuálního
schématu zapojení ke kadé vyrobené øídicí jednotce.

Teplotní èidla
Pro mìøení teplot jsou u jednotek VCB standardnì pouívána niklová teplotní èidla Ni 1000 (L&S), s teplotním
koeficientem 5000 ppm/°C. Základem jsou kovové snímaèe na bázi niklu, které jsou vyrobeny technologií vakuového napraování tenkých kovových vrstev na keramickou podloku a dále zpracovány postupy bìnými
pro výrobu integrovaných obvodù. Vyznaèují se velmi
dobrou spolehlivostí a vysokou stálostí svých parametrù.
Èidla jsou laserem trimována tak, aby hodnota jejich odporu pøi 0 °C byla 1000 Ω.
Typy èidel
K jednotkám VCB jsou doporuèeny tyto typy èidel:
NS 120  pro mìøení teploty vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí
NS 130 R  pro mìøení teploty výstupní vody ve sbìraèi
vodního ohøívaèe

K jednotce musí vdy být v pøívodu (za ohøívaèem, resp.
chladièem) pøipojeno regulaèní èidlo NS 120 a u jednotek regulujicích vodní ohøev musí být ve vratné vodì vodního ohøívaèe pøipojeno èidlo NS130R.
Dále lze k jednotce pøipojit pomocné korekèní èidlo
NS120 nebo vzdálený ovládaè pro nastavení ádané hodnoty teploty z prostoru (viz výe). Tyto nepovinné prvky
(vzájemnì alternativní  nelze najednou) musí být zadány pøi konfiguraci øídicí jednotky.
Èidlo teploty pøívodního vzduchu (typ NS 120)
Umístìní: do rovného úseku vzduchotechnického potrubí
ve vzdálenosti 1 a 5 m za ohøívaèem vzduchu tak, aby
snímalo teplotu ohøátého vzduchu pøed jeho výfukem do
místnosti. Stupeò ochrany dle EN 60 529 je IP 65. Èidla
jsou dodávána s plastovou montání úchytkou. Vechny
kovové èásti jsou vyrobeny z nerezavìjící oceli tøídy 17
241 nebo 17 248. Rozsah pracovních teplot je -30 °C a
100 °C. Montá se provádí tak, e se podle pøiloené vrtací ablony namontuje plastová úchytka. Po sejmutí
víèka snímaèe se pøes prùchodku pøipojí do svorkovnice
pøívodní kabel. Hlavice se uzavøe a snímaè se zasune do
úchytky. Pro pøipojení jsou vhodné vodièe o prùøezu
0,35 mm2 a 2 mm2. Vnìjí prùmìr kabelu od 4 mm do
8 mm.
Pozn.: Èidlo je regulaèní a souèasnì je prvkem protimrazové ochrany na stranì vzduchu. Teplota okolí èidla
nesmí klesat pod +5°C, jinak dojde ke hláení poruchy
protimtrazové ochrany.
Èidlo vratné vody ohøívaèe (typ NS 130R)
Umístìní: Instalují se do závitu G1/2" do výstupního sbìraèe na spodní stranì vodního ohøívaèe, tak aby bylo obtékáno vratnou vodou z ohøívaèe.
Jsou vyvinuta speciálnì pro pouití v jednotkách vyrábìných spoleèností Remak jako souèást protimrazové
ochrany. Mají krátkou èasovou konstantu 63< 8 s
a 90< 15 s. Vlastní snímací èlen je umístìn v tenkostìnné trubièce s délkou 70 mm na pouzdøe se závitem
G 1/2". Pouzdro i trubièka jsou vyrobeny z nerezavìjící
oceli tøídy 17 241 nebo 17 248. Svorkovnice je spojena
s pouzdrem kabelem o délce 1m. Krytí je IP 65, mìøící
proud max. 1 mA. Rozsah pracovních teplot pro pouzdro
je -30 °C a 100 °C, pro vlastní mìøicí èlen -30 °C a
+150 °C. Montá pouzdra se provádí do závitu G1/2" na
spodní stranì výstupního sbìraèe vodního ohøívaèe.
Pouzdro se tìsní plochým tìsnìním na obrobenou plochu sbìraèe. Pøi montái nesmí být pøekroucen kabel ke
svorkovnici èidla. Svorkovnice se umístí na vhodné místo
do vzdálenosti, kterou umoní propojovací kabel.
Pozor! Bezchybná montá èidla je podmínkou
správnì fungující protimrazové ochrany.

τ

τ

Tlakový diferenèní snímaè (typ P33 N)
Umístìní: na komoøe filtru, rekuperátoru nebo na ventilátorové komoøe. Obvykle je montován pøímo na skøíò a
snímá tlakovou ztrátu na dané komoøe. Snímaè nemá
napájení a pøi pøekroèení nastaveného diferenèního tlaku
dojde k pøepnutí pøepínacího kontaktu. Spínací tlak se
nastavuje podle druhu pouití, pøíp. tøídy filtru, na stupnici ozubeného koleèka po odroubování krytu.
9
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Øídicí jednotky VCB
Uvedení do provozu a ovládání
Uvedení zaøízení do provozu
Pøed prvním spoutìním je potøeba kontrolovat:
n zda vzduchotechnické zaøízení obsahuje vekeré prvky nutné pro bezpeèný provoz. Pøedevím je potøeba
kontrolovat pøítomnost, umístìní a pøipojení teplotních èidel, termokontaktù ventilátorù a ohøívaèù, termistorù,
ochranných termostatù;
n zda jsou ventilátory a elektrické ohøívaèe správnì namontovány (ipka udává smìr proudìní vzduchu);
n vodivé pospojování vekerých èástí vzduchotechnického potrubí a souvisejících zaøízení;
n vedení pøipojená na poruchové vstupy. Vedení nesmí
být ani zkratováno ani pøerueno;
n reakce øídicí jednotky na jednotlivé poruchové vstupy
n napájecí napìtí a správný sled fází

První zapnutí
Po pøipojení napájecího napìtí (zapnutí hlavního vypínaèe) probìhne inicializace a kontrola displeje (u regulátoru RWD rozsvícení vech segmentù). Po ukonèení startovacích procesu je zobrazen na displeji aktuální stav
zaøízení.
Obrázek 11  pøíklad ovládání pro RWD 68
RWD 68

Nastavování parametrù
Nastavování vech provozních parametrù se provádí pomocí dvou modulù, øídicího  LORZJ pro nastavování
parametrù provozu a regulaèního  RWD/OEM
SIEMENS pro nastavování parametrù regulace teploty.

Pro moduly øady RWD 62 a RWD 82
je základní obrazovka odliná.
RWD 62

Obrázek 9  ovládání

RWD 82

Ovládání je identické pro oba moduly. Provádí se tøítlaèítkovou klávesnici, která je samostatná pro modul
LORZJ a samostatná pro modul RWD.
Funkce tlaèítek: (+) a (-)
n nastavování funkce nebo parametru
n pohyb v hlavním menu a podmenu (nahorudolù)
SEL
n vstup do vybraného reimu z hlavního menu
n potvrzení výbìru funkce nebo parametru
n pohyb kurzorem
n oputìní hlavního menu nebo podmenu
Nastavení hodnoty poadovaných teplot
Nastavení poadovaných teplot se provádí na regulátoru Siemens RWD. Nastavování je podrobnì popsáno na
str. 1619.

Pozn: V uivatelském menu jsou dalí displeje, na kterých
se zobrazují pouze informativní údaje. Tyto displeje nejsou
urèeny pro nastavování uivatelských parametrù

Pøednastavení
Obsluha nemusí provádìt ádné prvotní nastavení regulátoru teploty RWD. Nastavení je provedeno u výrobce,
dle konfigurace vzduchotechnické jednotky. Teplota pøívodního vzduchu (komfortní) je nastavena od výrobce na
hodnotu +23 °C, útlumová teplota je nastavena na
+18 °C. Uivatel mùe zmìnit pøednastavenou teplotu
podle svých potøeb.

Obrázek 10  modul LORZJ

10
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Øídicí jednotky VCB
Nastavování parametrù a ovládání
Nastavení programu jednotky
Provádí se na modulu LORZJ
Obrázek 12  ovládání

Funkce
Pro komunikaci s obsluhou je øídicí modul LORZJ vybaven tøítlaèítkovou klávesnicí a dvouøádkovým alfanumerickým displejem. Ovládání a nastavování jednotky probíhá
pomocí výbìru poloek z menu.
Jednotka je vybavena modulem reálného èasu, co
umoòuje øízení klimatizaèních jednotek dle týdenního
èasového programu.
Signalizaci provozních stavù zajiují dvì LED diody a
piezoelektrický akustický mìniè. Akustický mìniè signalizuje stisk kterékoliv tlaèítka a v pøípadì vzniku poruchy signalizuje tento stav.
Po zapnutí øídicí jednotky hlavním vypínaèem a probìhnutí inicializace je øídicí jednotka pøipravena ke spoutìní. Po prvním spoutìní  pøipojení øídicí jednotky
k napìtí pøejde jednotka do stavu dle výrobního pøednastavení.
Na displeji se zobrazí stav (vodní verze  pøíklad):

n
n
n
n
n
n

první tøi znaky vlevo na horním øádku II II II zobrazují
STOP jednotky
hláení STOP signalizuje reim ve kterém se jednotka
nachází
hláení INT signalizuje, e ovládání je interní z modulu
LORZJ
hláení Po zobrazuje den v týdnu
údaj 08:00 zobrazuje reálný èas
údaj 038  (pouze u vodní verze) zobrazuje hodnotu teploty topné vratné vody na zpáteèce vodního výmìníku v reimu STOP

Vstupní a výstupní obvody jsou nastaveny následovnì:
n

ventilátory stop

n

klapky uzavøeny

n
n

noèní útlum není
stykaè elektrického ohøívaèe je odpojený  platí pro el. verzi

n

regulace protimrazové ochrany aktivní, øízená z jednotky
LORZJ  platí pro vodní verzi
digitální poruchové vstupy ve stavu sepnuto,
není-li ádná porucha nebo chyba zapojení
vstupy pro pøipojení dálkového ovládaèe  dle nastaveného
stavu (ORe2 apod.)

n
n

Výrobní nastavení LORZJ
Základní parametry:
Volba ovládání
Nový start (opìtovné zapnutí po výpadku napájení)
Porucha externí  priorita
Porucha chlazení  priorita

interní
zakázán
B
B

Pøednastavení èasového programu
pro jednotky s regulací otáèek
Denní a týdenní program: Jednotka umoòuje nastavit
osm èasových úsekù pro kadý den v týdnu nezávisle,
ve kterých uivatel mùe nastavovat poadované reimy
a hodnoty. V rámci jednoho èasového úseku lze nastavit
(kromì èasu):
n poadovanou teplotu (komfortní / útlumová)
n poadovaný prùtok (vyí / nií otáèky ventilátoru)
n èas zastavení (stop)
Pøíklad nastavení týdenního programu pro jeden den
v týdnu (pondìlí):
Bod zmìny
Otáèky
Èas zmìny Tepl. hladina
Program Po 1 Vyí (chod) 05:00
Komfort
Program Po 2 ----06:00
Program Po 3 ----07:00
Program Po 4 Nií
15:00
Útlum
Program Po 5 ----16:00
Program Po 6 ----17:00
Program Po 7 STOP
18:00
Program Po 8 ----19:00
Symboly -----" oznaèují neaktivní bod zmìny, tj. v daném èasovém úseku je stejný provozní stav jako v pøedcházejícím. Popis nastavení:
V 5:00 probìhne start vzduchotechnické jednotky do
stavu s vyími otáèkami a komfortní hladinou teploty,
èasový úsek 2 a 3 má stejný program jako úsek 1.
V 15:00 hodin je vzduchotechnická jednotka programem
pøepnuta do reimu s nastavenými niími otáèkami a
útlumovou teplotou. Následující èasové úseky 5 a 6 mají
identický stav jako program 4. V 18.00 je jednotka pøepnuta do reimu STOP. Program pro dalí dny v týdnu
mùe být libovolnì upraven (nastavuje se samostatnì).
Zmìna je vdy urèena èasem nikoliv èíslem èasového
úseku. Je tedy napø. moné funkèní úseky zaøadit za
sebe.
Bod zmìny
Program Po 1
Program Po 2
Program Po 3
Program Po 4
Program Po 5
Program Po 6
Program Po 7
Program Po 8

Otáèky
Vyí (chod)
Nií
STOP
---------------------

Èas zmìny Tepl. hladina
05:00
Komfort
15:00
Útlum
18:00
06:00
07:00
16:00
17:00
19:00
11
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Øídicí jednotky VCB
Nastavování parametrù provozu a ovládání
Základní zobrazení na displeji
DISPLAY

Uivatelské nastavení  vstup do menu
Souèasným stiskem tlaèítek pro vstup do MENU
(+) a () se po krátké prodlevì (cca 2 sec.) zobrazí nabídka VOLBA REIMU jako základní nabídka v hlavním
menu

Hlavní menu

Podmenu

Pohyb v menu: tlaèítka (+) nebo ()
Potvrzení výbìru: tlaèítko SEL

Pohyb v menu: (+) nebo ()
Potvrzení výbìru. SEL

æ

Úèel: umoòuje výbìr reimu, ve kterém bude jednotka
provozována.
Manual  ruèní spoutìní jednotky (dle poadavkù nastavených v menu Nastaveni manualu).
Program  chod jednotky dle nastaveného programu.
Program se nastavuje v menu Nastaveni programu.
Stop - vypnutí jednotky

ã

æ

Úèel: umoòuje nastavení parametrù pro reim manual,
tj. ruèní spoutìní chodu jednotky.
Nastavuje se: útlumová nebo komfortní teplota
Pokud je poadováno øízení otáèek, je moné v této èásti menu nastavit otáèky ventilátoru.
Dle specifikace zákazníka je jednotka vybavena buï modulem pro spoleèné a nebo samostatné øízení pøívodního
a odvodního ventilátoru.
U jednotek bez regulace otáèek se podvýbìr Otáèky
manual nezobrazuje
Legenda:

æ ã

>

vstup/výstup do/z bloku menu
vstup do nastavení poloky
ipky pro pohyb v menu (rolování)
kurzor  urèuje aktivní poloku (hodnotu);
pøi nastavování musí být za mìnìnou
hodnotou (výbìr tlaèítkem SEL)

ã
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Øídicí jednotky VCB
Nastavování parametrù provozu a ovládání
æ

Úèel: umoòuje nastavení parametrù øídicí jednotky:
n volbu ovládání z jednotky nebo dálkovým ovladaèem
n volbu opìtovného zapnutí jednotky po výpadku energie bez deblokace (volba opìtovné zapnutí povoleno)
nebo s deblokací (volba opìtovné zapnutí zakázáno);
n nastavení priority externí poruchy
(napø. poruchy dodávky teplé vody do ohøívaèe).
Pøi volbì A dojde na základì této poruchy k vypnutí jednotky sputìní alarmu.
Pøi volbì B jednotka pouze signalizuje poruchový stav:
blikáním èervené signálky, akustickým signálem a zobrazováním poruchy na displeji.
n nastavení poruchy chlazení

Pøíklad nastavení reálného èasu:
Standardním pohybem v menu se nastaví aktuální
èasové údaje.

Pouze informace o pouité verzi ovládacího software.

ã
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Øídicí jednotky VCB
Nastavování parametrù provozu a ovládání

Po 1
>P r o g H a m
O t . - - - - - 05 :00

æ

Úèel: slouí k nastavení programových zmìn v prùbìhu
dne a týdne. Dennì je mono nastavit osm èasových
úsekù.

Vlastní nastavení:
Nastavení dne v týdnu: tlaèítkem SEL umístit kurzor za
den v týdnu ipkami, vybrat poadovaný den.

Nastavení èasového úseku:
tlaèítkem SEL umístit kurzor za èíslo èasového úseku a
ipkami vybrat zvolený èasový úsek.

Po 1
>P r o g H a m
O t . - - - - - 05 :00

Nastavení volby chodu (pøípadnì otáèek):
umístit kurzor za volbu otáèek a stav vybrat ipkami.

Po 1
>P r o g H a m
O t . - - - - - 05 : 00
N i z s i
8y s s i
5TOP

Nastavení èasu zaèátku zadaného stavu:
umístit kurzor za ukazatel hodin (pøed dvojteèku) a ipkami vybrat zvolený èas. Minuty nastavit obdobnì.

Po 1
>P r o g H a m
O t . Vy I s i 05 : 0 0

SEL => ipky (+) a () = pøesun na Program teplota.
Pøiøazení teplotního reimu ( komfort x útlum) k èasovému úseku: volbou komfortní nebo útlumové teploty pomocí ipek pøiøadíme k danému èasovému úseku poadovaný teplotní reim.

>P r o g H a m
Po 1
Tep l o t = Kom f o r t
U t l um

SEL => ipky (+) a () = pøesun na Program otáèky
vyí pøívod.
Pøiøazení stupnì otáèek èasovému úseku:
volbou stupnì otáèek vyích pro pøívod pomocí ipek
pøiøadíme k danemu èasovému úseku poadovaný stupeò. Stejný postup platí pro nastavení Program Otáèky
vyí odvod.
SEL => ipky (+) a () = pøesun na Program otáèky
vyí odvod.
Pøiøazení stupnì otáèek èasovému úseku:
volbou stupnì otáèek vyích pro odvod pomocí ipek
pøiøadíme k danému èasovému úseku poadovaný stupeò. Stejný postup platí pro nastavení Program Otáèky
nií odvod.
Stejným zpùsobem nastavíme program pro vechny zvolené èasové úseky.

ã
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Øídicí jednotky VCB
Signalizace a odbavení poruch
æ

Úèel: zobrazení aktuálního stavu poruch.
Stav OK  zobrazuje, e sledovaný stav jednotky nevykazuje poruchu.
Stav Alarm  signalizuje poruchu sledovaného stavu
(zaøízení)
Deblokace poruchy
Po odstranìní pøíèiny poruchy se deblokace provede
stlaèením tlaèítka SEL a stav poruchy se zmìní na
OK.
Poznámka: je-li jakákoliv porucha typu A aktivní, nelze
opustit do odstranìní závady menu Poruchy.

Oputìní menu
Konec nastavování aplikace.

Uloení zmìn
Pøed návratem na základní displej je tøeba provést
potvrzení nebo zamítnutí provedených zmìn.

15
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Øídicí jednotky VCB
Regulaèní funkce
Øídicí aplikace regulátoru RWD
Aplikace regulátoru je u ØJ VCB definována, nastavena
a zamknuta výrobcem  na základì dané sestavy VZT a odpovídající konfigurace ØJ (v projektu AeroCADu)
Pozn.: Pøenastavením aplikace dochází k zmìnì funkcionality regulace a celkové zmìnì parametrizace do výchozího stavu, proto není zmìna povolena; pøi pøestavbì VZT zaøízení
apod. ji lze pøenastavit odborným zásahem výrobce, resp.
servisním zástupcem výrobce.
S ohledem na typovou standardizaci (zejména øízení teploty
pøívodního vzduchu) a unifikaci øídicích systémù Remak
(standardizované teplotní snímaèe) nejsou v ØJ VCB podporovány, resp. realizovány vechny moné aplikace regulátorù
RWD, ale jen urèité aplikace  tj. aplikace bez pomocné
funkce (základní
#x0) nebo s pomocnou funkcí kompenzace (#x4) nebo s pomocnou funkcí vzdáleného nastavení
ádané hodnoty (#x1)
kde x je èíslo hlavní funkce aplikace.

Popis HW (I/O) regulátoru:
Regulátory mají celkem 3 vstupy. První univerzální vstup
(hlavní, X1) je hlavní regulovaná velièina  je vdy vyuit pro
èidlo teploty pøívodního vzduchu. Druhý univerzální vstup (pomocný, X2) lze pouít pro vyuití pomocných funkcí (jednu z
následujících moností):

n Dálkové nastavení ádané hodnoty
n Kompenzace ádané hodnoty
Oddìlený digitální vstup je urèen pro pøepínání Den / Noc 
je øízen logickým modulem LORZJ (výstup DO ) podle nastaveného èasového programu nebo podle manuálního nastavení (komfort/útlum).
Výstupy jsou u regulátoru 3, pøíp. jen 2: Regulaèní výstupy
jsou vdy (a u kadého regulátoru) dva, pøièem nemusí být
oba vyuity. Mohou být analogové (0-10V) nebo binární (digitální = ON/OFF). Osazení regulátorù je 2xAO u RWD 62 (Y1,
Y2), 1xAO+1xDO u RWD 68 (Y1, Q1)
a 2xDO u RWD 82 (Q1,Q2).
Regulátory RWD 62 a RWD 68 (pouívané s VO) mají jetì
tøetí výstup  binární (Q2), jen je vyuit pro poruchovou signalizaci nebezpeèné (zámrazové) teploty na vzduchu za VO
(pøi sníení teploty na èidle X1 pod 5°C (tj. Q2SP  1/2 Q2SD)
dochází k rozpojení výstupu Q2). Výstup je internì v ØJ napojen na logický modul LORZJ (v sérii s hláením poruchy od
èerpadla apod.)

Aplikaèní èísla regulátoru RWD 62.1/RMK v øídicí jednotce VCB (1
Hlavní funkce

H = vytápìní,
C = chlazení
(v obou pøípadech mùe být funkce zastoupena
také systémem ZZT)

Pomocná funkce
#x0 Bez pomocné funkce (vstup X2 nevyuit)
#x1 Dálkové nastavení (X2-QAA25)
#x4 Kompenzace (X2-NS1x0)

#1x
H

#2x
H+H

#3x
H+C

#4x
C

#5x
C+C

#10
#11
#14

#20
#21
#24

Aplikaèní èíslo
#30
#31
#34

#40
#41
#44

#50
#51
#54

Aplikaèní èísla regulátoru RWD 68.1/RMK v øídicí jednotce VCB

(1

Hlavní funkce

H = vytápìní,
C = chlazení
(v obou pøípadech mùe být funkce zastoupena
také systémem ZZT)

#1x
H

#3x
H+H
(nezávislé)

#10
#11
#14

#30
#31
#34

Pomocné funkce
#x0 Bez pomocné funkce (vstup X2 nevyuit)
#x1 Dálkové nastavení (X2-QAA25)
#x4 Kompenzace (X2-NS1x0)

#4x
#5x
Dig H + ana Ana H + dig
C
C
Aplikaèní èíslo
#40
#41
#44

Aplikaèní èísla regulátoru RWD 82.1/RMK v øídicí jednotce VCB

#50
#51
#54

#7x
C+C
(nezávislé)

#8x
C

#70
#71
#74

#80
#81
#84

(1

Hlavní funkce

H = vytápìní,
C = chlazení
(v obou pøípadech mùe být funkce zastoupena
také systémem ZZT)

Pomocné funkce
#x0 Bez pomocné funkce (vstup X2 nevyuit)
#x1 Dálkové nastavení (X2-QAA25)
#x4 Kompenzace (X2-NS1x0)

#2x
H+H
(nezávislé)
#20
#21
#24

#4x
H+C
Aplikaèní èíslo
#40
#41
#44

#6x
C+C
(nezávislé)
#60
#61
#64
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(1 první èíslo: hlavní regulaèní sekvence,
druhé èíslo: pomocná fukce

Øídicí jednotky VCB
Parametrizace regulátoru teploty RWD
Nastavení regulátoru RWD
Normální reim  základní zobrazení a nastavení (ádané
hodnoty)

Hlavní displej
Hlavní displej zobrazuje v klidovém reimu (podle typu regulátoru - jen nìkteré parametry):
(a)
výstupy Y1 a Y2 ve voltech
(0 a 10 V se zobrazí jako 0,1,2 10)
(b)
sepnutí výstupù Q1, Q2
(bez symbolu = VYP, n = ZAP )
(c)
aktivní reim den (komfort) nebo noc (útlum)
( = den, = noc)
(d)
mìøená hodnota na vstupu X1 v °C, °F, %
nebo bez jednotek.
(e)
Pøípadnì signalizaci pomocné funkce (je-li) zvolena
REM = dálkové nastavení (#x1),
COMP = kompenzace (#x4)

Listování a nastavení v zobrazení
normálního reimu (hlavní displej) 
uivatel

Dalí zobrazení na displeji lze provést opakovaným stiskem
tlaèítka + (pøíp.  ). Zobrazují se základní uivatelské parametry regulátoru, nìkteré s moností pøenastavení. Viz tabulka (sekvenèní zobrazení pøi listování tlaèítkem +, výchozí
(a koneèný) hlavní displej není zahrnut)
ádanou hodnotu lze na displeji zmìnit stiskem tlaèítka
SEL pro vstup/uloení. Zvýení hodnoty se provede stiskem
tlaèítka  , sníení hodnoty stiskem tlaèítka  . Kdy je dosaeno poadované hodnoty, stisknìte tlaèítko SEL, aby
byla nová poadovaná hodnota uloena.
Po cca 15  20 sekundách bez zásahu obsluhy se zobrazení
regulátoru automaticky vrátí na základní  hlavní displej.

Poznámky:
(1)
Nastavení ádaných hodnot je kromì reimu hlavního
displeje dostupné také v reimu programování, z bloku PS4.
(2)
Po výbìru aplikace se na displeji zobrazí pouze ty parametry, které se vztahují k zaktivovaným funkcím. Pokud
napø. není druhý analogový vstup pouit, hodnota X2 se nezobrazí.

Uivatel mùe mìnit pouze parametry teploty, dalí
nastavení je oprávnìn dìlat pouze správce, pøíp.
servisní technik.

RWD62

RWD68

RWD82

Nastavení

Pøehled poloek dostupných z hlavního displeje uvádí následující tabulka:

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
-

X2 10.0 °C

x
x

x
x

x
x

-

X2 SP

x

x

x

-

Displej

Q1 SP – h R 19.0 °C
Y1 SP – h R 19.0 °C
Y1 SP – c R 21.0 °C
Q2 SP – c R 21.0 °C
Y2 SP – c R 21.0 °C
Q1 SP – h ( 15.0 °C
Y1 SP – h ( 15.0 °C
Y1 SP – c ( 25.0 °C
Q2 SP – c ( 25.0 °C
Y2 SP – c R 25.0 °C
XDZ

3,0 K

X1 20.0 °C

22,5 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Komentáø

ádaná hodnota vytápìní pro den/komfort (nebo nepøímého pùsobení).*
ádaná hodnota vytápìní (nebo nepøímého pùsobení) pro den/komfort.*
ádaná hodnota chlazení pro den/komfort (nebo pøímého pùsobení).*
ádaná hodnota chlazení pro den/komfort (nebo pøímého pùsobení).*
ádaná hodnota chlazení (nebo pøímého pùsobení) pro den/komfort.*
ádaná hodnota vytápìní pro noc/útlum (nebo nepøímého pùsobení).*
ádaná hodnota vytápìní (nebo nepøímého pùsobení) pro noc/útlum.*
ádaná hodnota chlazení pro noc (nebo pøímého pùsobení).*
ádaná hodnota chlazení pro noc/útlum (nebo pøímého pùsobení).*
ádaná hodnota chlazení (nebo pøímého pùsobení) pro noc/útlum.*
Pásmo necitlivosti dáno poadovanými hodnotami vytápìní a chlazení pro den.*
X1  naètení hodnoty z hlavního èidla (v pøívodu)
X2  naètení hodnoty z pomocného èidla (venkovní)*
X2  naètení hodnoty nastavené na pokojovém vysílaèi ádané hodnoty
QAA 25 (pro den/komfort).*
Výstup: zobrazení výstupu na displeji

Q1

oFF

-

x

x

-

Y1

5.0

x

x

-

-

-

-

x

-

x

-

-

-

x
x

x
x

-

-

Setpoint protimrazové ochrany VO na vzduchu

x

x

-

-

Symbol funkce protimrazové ochrany VO na vzduchu

x

x

x

-

Aplikaèní èíslo a regulace sekvenèního diagramu

Q2
Y2

On
0.0

Q2 SP-c
Q2 SD

5,5°C
1,0 K

Q2

#51

Q1 digitální výstup – ZAP nebo VYP*
Výstup: zobrazená hodnota výstupu
Y1 hodnota ve voltech
Výstup: zobrazení výstupu
Q2 digitální výstup – zap nebo vyp
Výstup: zobrazená hodnota výstupu
Y2 hodnota ve voltech
Hysterezní pásmo protimrazové ochrany VO na vzduchu

* Závislé na aplikaci
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Øídicí jednotky VCB
Symbolika na hlavním displeji
Legenda  symbolika na hlavním displeji*

Název

Displej, rozsah

Popis

Název

Popis

Hlavní obrázek na displeji

+

Displej, rozsah

Hlavní obrázek na displeji

Monosti
nastavení

#10

Èíslo aplikace

?
R

Denní reim

S

Noèní reim

X1

Univerzální
(hlavní) vstup
X1

10 89 (nejsou zahrnuta vechna èísla)

OUT
RANGE

Err

·

Nastavení je mimo rozsah
Porucha èidla

#10Ö Ö = Pouití nestandardního èidla
Q1
Digitální výstup

Ni 1000W:

? aktivován
neaktivován

-50 150°C (nemìnné)
·

Pt 1000W:

-20 180°C (nemìnné)

X2

Univerzální
(pomocný)
vstup X2

·

0-10 V ss: -100…8000

·

Ni 1000W:

Q2

Digitální výstup 2

REM
COM
P
On

Reim dálkového nastavení pro výbìr nebo aktivaci

? aktivován;
neaktivován

-50 150°C (nemìnné)
·

Pt 1000W:

-20 180°C (nemìnné)
·

Y1
Y2
°C
°F
K
%
---Sec

Analogový
výstup 1
Analogový

0-10 V ss: -100…8000

·
Volitelný odpor: rozsah mezi 0…1000
W
0.0…10.0 V ss
0.0…10.0 V ss

Reim kompenzace ádané hodnoty pro výbìr nebo
aktivaci
Zapnuto

Vypnuto
Off
SP-h ádaná hodnota vytápìní pro regulaci teploty
SP-c ádaná hodnota chlazení pro regulaci teploty

výstup 2
Stupnì
Celsia
Stupnì
Fahrenheita
Kelvin
Procentuální
zastoupení
Bez jednotek
Sekunda

Reim nastavení parametrù (PS), sekvence displejù  správce
n Stiskni + a  a dr po dobu 5 sekund pro vstup
do PS reimu.
n Stiskni + pro zobrazení dalí stránky NEBO pro zvýení
hodnoty.
n Stiskni  pro zobrazení pøedchozí stránky NEBO pro
sníení hodnoty.
n Stiskni SELpro zobrazení kadé ze stránek PS NEBO pro
úpravu a uloení hodnoty, kdy je na obrázku zobrazeno
logo +

Reim PS  parametrizace regulátoru

Vstupem do reimu PS se nejprve zobrazí reim PS4. Pro
konfiguraci regulátoru je nutno tlaèítkem SEL vstoupit do
PS4 a upravit dostupné hodnoty. Následnì pøejde regulátor
do dalího bloku PS3, PS2, PS1 s moností dalího nastavení. (PS1 = volba regulaèní aplikace se nedá zmìnit, je uzamèena od výrobce). Cyklus (sekvence procházení parametrizace) je HD** <-> PS4 (<-> H**) <-> PS3 <-> PS2 <-> PS1.

PS4 Nastavení pro hlavní regulovanou velièinu
 PI konstanty, MIN/MAX øídicích velièin*

Programování
PS 1
PS 2
PS 3
PS 4
PS Next
PS Exit

Název

Parametrovací reim: výbìr èísla aplikace
Parametrovací reim: výbìr jednotek, èidel pro X1 a X2
Parametrovací reim: pomocné funkce
Parametrovací reim: hlavní regulaèní funkce
Vloení dalího nastavení (pøechod do dalího nastavení)
Ukonèení nastavení parametrù, návrat z parametrovacích reimù

Poznámky:
(1)
Pøi provedení zmìny (v okamiku první zmìny hodnoty) parametrizace regulátoru v reimu PS dojde k pøechodu
regulátoru do klidového reimu a deaktivaci regulaèní funkce
a vech výstupù, èím u VCB s regulátory RWD62 a RWD82
dojde zároveò k vyhláení poruchy Por. ohrivace na modulu
LORZJ a zastavení VZT. Po ukonèení parametrizace RWD
(pøes EXIT PS) dojde k opìtné aktivaci regulaèní aplikace.
Pøípadná signalizovaná porucha na modulu LORZJ musí být
poté deblokována a proveden nový start zaøízení.

Popis
Integraèní konstanta pro Y1

XP

Proporcionální pásmo Y1

T1

Minimální èasová prodleva pro Q1

0…255 sec

T2

Minimální èasová prodleva pro Q2

0…255 sec

TCYC

Doba pøebìhu pohonu

1…255 sec

MIN

Hranièní hodnota pro Y1 nebo Y2

0…100%

MAX

Hranièní hodnota pro Y1 nebo Y2

MIN…100% nebo 0%…MIN

SD

Spínací diference - hystereze

0.05…7300

MIN

Hranièní hodnota pro Y1 nebo Y2

0…100%

MAX

Hranièní hodnota pro Y1 nebo Y2

MIN…100% nebo 0%…MIN

*

18

0…4096 sec
0.05…7300
(Závislé na nastavení rozsahu X1)

Parametry jsou souhrnem za vechny typy regulátorù RWD a pouitých
aplikaèních èísel.
** HD = hlavní displej, H = ádaná hodnota
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Øídicí jednotky VCB
Regulaèní funkce
PS3 Parametry pomocné funkce kompenzace
Parametr

Popis
COMP poèáteèní hodnota pro vytápìcí/nepøímé
pùsobení (SHSTH)
COMP koncová hodnota pro vytápìcí/nepøímé pùsobení
(SHENH)
Posun pro vytápìcí/nepøímé pùsobení (SFTH)
COMP poèáteèní hodnota pro chladicí/pøímé pùsobení
(SHSTC)
COMP koncová hodnota pro chladicí/pøímé pùsobení
(SHENC)
Posun pro chladicí/pøímé pùsobení (SFTC)

PS2 Nastavení jednotek, typù èidel X1 a X2, rozsahù
Název
UNT
X1LS
X2LS
X1Pt
X2Pt
X1 0-10
X2 0-10
ÄX1
ÄX2

Poznámky:

Popis

(1)
Parametrizaèní reim (blok) PS3 se zobrazuje pouze
pokud je relevantní pro danou (nastavenou) regulaèní aplikaci, tzn. pokud je zvolena aplikace s pomocnou funkcí.
(2)
Blok PS1 (nastavení regulaèní aplikace) je mono
pouze prohlíet. Proti zmìnì nastavení je výrobcem VCB uzamèen (zásadní vazba na vzduchotechnické zaøízení a projektovanou funkci regulace).

X1 L

Èasová prodleva pøi nastavování RWD
Po ukonèení zadávání (i pøi pøeruení bez potvrzení) nastavení
ádané hodnoty v základním reimu regulátor automaticky pøeruí nastavení po 20 sekundách, nedojde-li bìhem této doby
k aktivaci ádného tlaèítka uloením zmìny (poslední nastavená hodnota) a vrátí se na základní zobrazení. Úpravy ádané
hodnoty v parametrovacím reimu (PS) nejsou èasovì omezeny. Regulátor opustí parametrovací reim teprve po kompletním ukonèení celého procesu.

X2VR

X2 L
X1 H
X2 H

Typ jednotky
X1 teplotní èidlo
Ni 1000W Landis & Staefa
X2 teplotní èidlo
Ni 1000W Landis & Staefa
X1 platinové teplotní èidlo
Pt 1000W
X2 platinové teplotní èidlo
Pt 1000W
X1 èidlo s aktivním
signálem 0-10 V ss
X2 èidlo s aktivním
signálem 0-10 V ss
Kalibrace posunu pro X1
(pouze pro èidla Ni & Pt)
Kalibrace posunu pro X2
(pouze pro èidla Ni & Pt)
Poèáteèní hodnota X1
(pouze pro 0-10 V ss)
Poèáteèní hodnota X2
(pouze pro 0-10 V ss)
Koneèná hodnota X1
(pouze pro 0-10 V ss)
Koneèná hodnota X2
(pouze pro 0-10 V ss)
Promìnný odpor

Displej, rozsah
°C, °F, % nebo ----(bez
jednotky na displeji)
Ni 1000W: -50…150°C
(nemìnné)
Ni 1000W: -50…150°C
(nemìnné)
Pt 1000W: -20…180°C
(nemìnné)
Pt 1000W: -20…180°C
(nemìnné)
0-10 V ss: -100…8000
0-10 V ss: -100…8000
-5…5 K nebo
-9°F…9°F
-5…5 K nebo
-9°F…9°F
-100…8000
-100…8000
-100…8000
-100…8000
0…1000 W

Pro regulaèní èidlo (snímaè teploty pøipojený na univerzální
vstup X1) NS 120 musí být nastaveno X1LS (Ni1000; nastavení limitù je automatické). Pro pomocný vstup X2 se nastavuje:
n pro kompenzaèní èidlo NS 120 (NS100) > X2LS (Ni1000;
nastavení limitù je automatické)
n pro dálkový ovladaè QAA 25 > X2Vr (odporový vstup;
nastavení limitù musí být X2L=0°C, X2H=50°C)

Obrázek 4  výrobní nastavení regulátoru RWD  vytitìný konfiguraèní list
Konfiguraèní list obsahuje vekeré údaje
o nastavení regulátoru vèetnì pøipojených
èidel a výstupních
periferií.
Je souèástí vybavení,
resp. prùvodní dokumentace jednotky
VCB.
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Øídicí jednotky VCB
Provozní stavy
Jednotka VCB, resp. logický øídicí modul LORZJ, se
mùe nacházet v rùzných stavech provozu, které jsou
uvedeny v následujícím pøehledu (jen nejzákladnìjí specifikace)
1  jednotka je BEZ NAPÁJENÍ
Jednotka zcela odstavena z provozu, pracuje pouze obvod reálného èasu, který je napájen vnitøní baterií.
V tomto stavu mùe být ØJ  zejména v zimním období
a vodní verze ØJ  pouze omezenou dobu pøi servisu
apod., protoe nepracují ádné ochranné funce, zejména
protimrazová ochrana VO. V pøípadì odpojení napájení
musí být uèinìna vekerá moná opatøení k zabránìní
havárie vodního výmìníku.
Nesvítí ádná signálka ani displej.
2  jednotka ve stavu INICIALIZACE
V tomto stavu se jednotka nachází pouze po pøechodnou dobu po pøipojení napájení. V této dobì probíhá inicializace øídicího mikropoèítaèe a kontrola dat v pamìti
øídicího modulu. Po tuto dobu jsou vstupy a výstupy blokovány, aby byl omezen vznik náhodných stavù. Doba
inicializace je 45 sec. Po ukonèení inicializace se jednotka mùe dostat do tìchto stavù:
n nový start  jednotka èeká na potvrzení nového startu
obsluhou. Potvrzení provede stiskem tlaèítka SEL a jednotka následnì zaène pracovat ve stavu pøed vypnutím
napájení.
n Pokud je povoleno automatické zapnutí po výpadku
energie, jednotka pøejde do stavu, který byl pøed vypnutím bez zásahu obsluhy (napø. STOP, PROGRAM, MANUÁL).

4  jednotka ve stavu MANUAL
Manual je provozní stav, ve kterém jsou klapky otevøeny, ventilátory bìí, regulace teploty probíhá dle nastavení (komfort x útlum).
Na horním øádku displeje blikají ipky, je zobrazen stav
"Manuál" a teplota vody na zpáteèce vodního výmìníku.
VCB hlídá zámraz vody, poruchu èidla, resp. vechny
poruchy. Parametry provozu odpovídají nastavení v èásti
menu Nastaveni manualu.

5  jednotka ve stavu PROGRAM
Jednotka je øízena pomocí pøedem vloeného týdenního
programu. Program umoòuje mìnit stav jednotky, napø.
"STOP", pøípadnì pøepínání otáèek ventilátorù (s otáèkovými moduly) nebo teplotních stavù KOMFORT
a ÚTLUM v závislosti na èase podle pøedem stanoveného programu. LORZJ hlídá zámraz vody, poruchy èidla,
resp. vechny poruchy.

6  jednotka ve stavu KOMFORT
Regulátor teploty RWD je nastaven do stavu regulace
komfortní teploty (na displeji svítí symbol dne). Jednotka
mùe být ve stavu manual, nebo program. Ve stavu
stop je tento stav pouze zobrazován. LORZJ hlídá zámraz vody, poruchu èidla, resp. vechny poruchy.
3 - jednotka v reimu STOP
do reimu stop se jednotka dostane:
a) pøi výpadku napájení
b) pøi ruèním nebo programovém vypnutí
c) pøi porue

Jednotka zajiuje protimrazovou ochranu (PMO). Ventilátory jsou zastaveny a vzduchové klapky jsou zavøeny.
VCB LORZJ hlídá poruchy mimo poruchy chodu ventilátorù. Poruchy jsou pouze signalizovány, popø. je aktivní
funkce PMO, nejsou ale vyvolávany zastavovací (ani
startovací) sekvence. Pro správnou funkci PMO musí být
zajitìna dodávka topného média!

7  jednotka ve stavu ÚTLUM
Regulátor teploty RWD je nastaven do stavu regulace
útlumové teploty (na displeji svítí symbol noc). Jednotka
mùe být ve stavu Manual, nebo Program. Ve stavu
stop je tento stav pouze zobrazován. LORZJ hlídá zámraz voda, porucha èidla, resp. vechny poruchy.

8  ROZBÌH zaøízení (VZT)
Na displeji svítí Program nebo Manual. Jde o pøechodový stav, v jeho prùbìhu se otvírají klapky, probíhá otevírání ventilu smìovacího uzlu (platí pro vodní verzi),
ventilátory stojí. Na displeji vlevo nahoøe jsou zobrazeny
ipkové znaky >>> (trvale svítí).
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Øídicí jednotky VCB
Provoz, údrba a servis
Po uplynutí 20 s, pøíp. jiné nastavené doby, je ukonèena
temperace vodního výmìníku a regulaèní ventil je øízený
jednotkou RWD tak, aby bylo dosaeno nastavené teploty (komfort, útlum). V pøípadì, e není nastaveno zpodìní ventilátorù, zaèíná rozbìh ventilátorù a ipkové znaky >>> blikají (vlevo nahoøe na základním displeji).
Start VCB mùe být iniciován dvìma zpùsoby, podle
toho, jaký zpùsob ovládání je zvolen v nastavených parametrech:
n pomocí klávesnice (je-li zvoleno interní ovládání) souèasným stiskem tlaèítek (+) a () následným výbìrem
poloky REZIM a poté výbìrem poloek MANUAL
nebo PROGRAM;
n pomocí externího ovladaèe (je-li zvoleno externí ovládání);
n mùe být vyvolán opìtným zapnutím napájení po výpadku sítì, je-li zvoleno automatické znovuzapnutí nebo
potvrzením nového startu, pokud je automatický start zakázán.
9  DOBÌH zaøízení (vzduchotechnické jednotky)
stav je signalizován tøemi dvojicemi blikajících svislých
èárek II II II (vlevo nahoøe na základním displeji) a je
zobrazen stav "STOP". Pøechodový stav v jeho prùbìhu
se zavírají klapky, probíhá pøestavení smìovacích ventilù do stavu temperace (platí pro vodní verzi), ventilátory
dobíhají. Po uplynutí nastavené doby dobìhu tøi dvojice
svislých èárek II II II trvale svítí.
10  PORUCHA (Alarm ON)
Jednotka signalizuje poruchu opticky a akusticky.
VCB na poruchu reaguje podle priority poruchy.

Provoz, údrba, servis
Provoz jednotky - provozní øád
Pøed uvedením vzduchotechnického zaøízení do trvalého
provozu musí dodavatel zaøízení (montání firma) podle
návrhu projektanta vydat provozní øád odpovídající místním pøedpisùm. Doporuèuje se jeho následující èlenìní:
n skladba urèení a popis èinností vzduchotechnického
zaøízení ve vech reimech a provozních stavech;
n popis vech bezpeènostních a ochranných prvkù
a funkcí zaøízení;
n soupis zásad ochrany zdraví a pravidel bezpeènosti
provozu a obsluhy vzduchotechnického zaøízení;
n seznam poadavkù na kvalifikaci a zakolení obsluhujícího personálu, jmenný seznam pracovníkù, kteøí
jsou oprávnìni obsluhovat zaøízení;
n podrobné pokyny pro obsluhu, èinnost obsluhy pøi havarijních a poruchových stavech;
n zvlátnosti provozu v rùzných klimatických podmínkách (letní a zimní provoz);
n harmonogram revizí, kontrol a údrby vèetnì soupisu
kontrolních úkonù a zpùsobù evidence.
Vzduchotechnická jednotka mùe být provozována jen
v souladu se zpracovaným provozním øádem. Obsluhující
personál musí splòovat poadavky stanovené provozním
øádem, pøíp. poadavky stanovené výrobcem (autorizace
nìkterých servisních èinností).

Periodické prohlídky
Servisní prohlídky je potøeba realizovat minimálnì dvakrát roènì (pøi pøechodu vzduchotechnické jednotky na
sezónní provoz  letní / zimní).
Kromì toho se provádí také mimoøádné kontroly pøi porue zaøízení nebo po odeznìní ivelné pohromy a pøi
havarijních situacích.
Údrba se omezuje pouze na pravidelné èitìní. Èásti
systému umístìné uvnitø spínací skøínì je nutné ve stanovených termínech údrby zbavovat prachu a jiných neèistot.
V pøípadì potøeby èistìte èelní stranu skøínì mìkkým,
vlhkým (ne mokrým) hadøíkem. Pouít lze obvyklé èisticí
prostøedky nebo neutrální èistièe.
Pøi pøechodu na letní provoz a odstavení ohøevu musí obsluha provést odpojení èerpadla smìovacího uzlu. Vypnutí provede pøepnutím odpojovaèe do polohy Vypnuto.
Pøi pøechodu na zimní provoz musí být èerpadlo
uvedeno do aktivního stavu obráceným postupem,
tj. Zapnuto a musí být ovìøena funkènost otáèení.
Kontrola celkového stavu
Odstranìní neèistot ze vech èástí jednotky.

Zásady bezpeènosti
Pøedpokladem pro bezchybný a bezpeèný provoz øídicí
jednotky je správná montá, instalace a uvedení do chodu, stejnì jako správné ovládání.
U zaøízení s vodním ohøívaèem musí být zásadnì regulaèní a protimrazové èidlo na vzduchu NS120 umístìno
za ohøívaèem  k mìøení teploty pøívodního vzduchu. Nesmí být umístìno v prostoru.
Èidlo protimrazové ochrany na vodì NS 130R musí být
umístìno na vratné vodì z vodního ohøívaèe tak, aby
bylo dostateènì obtékáno vodou. Topný vodní okruh
musí zajiovat vechny poadované funkce pro regulaci
a bezpeènost vodního ohøívaèe (zajitìní teplé vody
a prùtoku vody, popø. naplnìní nemrznoucí smìsí).
Zaøízení smí být uvádìno do chodu pouze kvalifikovaným
personálem, který je náleitì vykolen výrobcem nebo
autorizovaným zástupcem výrobce.
n Øídicí jednotka øady VCB smí být obsluhována pouze
osobami, které byly provozovatelem (výrobcem, autorizovaným zástupcem výrobce) prokazatelnì prokoleny
ve smyslu platného provozního øádu vzduchotechnické
jednotky a upozornìny na moná rizika a nebezpeèí.
n Odstranìní, pøemostìní nebo odpojení bezpeènostních zaøízení, bezpeènostních funkcí a ochranných zaøízení je zakázáno.
n Pouívat lze pouze bezchybné vzduchotechnické
komponenty. Poruchy, které mohou ovlivnit bezpeènost
zaøízení, musí být neprodlenì odstranìny.
n Je nutno pøísnì dbát na vekerá opatøení proti úrazu
el. proudem, zásadnì se vyvarovat vech manipulací
zpùsobujících, by i doèasnì, omezení funkce bezpeènostních a ochranných opatøení.
n V ádném pøípadì není dovoleno odstraòovat kryty,
pouzdra nebo jiná bezpeènostní zaøízení, provozovat za-
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Øídicí jednotky VCB
Poruchy a jejich odstraòování
øízení nebo jeho prvky, pokud jsou bezpeènostní zaøízení
neúèinná nebo je jejich úèinnost omezena.
n Je nutno zdret se manipulace, která by mohla omezit pøedepsané oddìlení bezpeèného nízkého napìtí.
n Pøi výmìnì pojistek zabezpeèit beznapìový stav øídicí jednotky, pouívat jen pøedepsané pojistky a jisticí
prvky.
n Zabezpeèit omezení kodlivých úèinkù elektromagnetického ruení a pùsobení pøepìtí na signálové, ovládací
a silové kabely, které by mohly zpùsobit spoutìní bezpeènost ohroujících akcí a funkcí, pøíp. vést k destrukci
elektronických prvkù v jednotlivých èástech.
n Na pøipojeném zaøízení nepracovat nikdy pod
napìtím! Pøed zapoèetím prací na vzduchotechnické
jednotce vypnout napájecí napìtí hlavním vypínaèem
a jeho vypnutou polohu zajistit uzamèením. Pouívat
ochranné a pracovní pomùcky v souladu s provozním øádem a normami platnými v zemi instalace
n Jsou-li jednotlivé technické skupiny vzduchotechnické jednotky vybaveny servisním vypínaèem a provozní
øád a stav a vlastnosti instalace to umoòují, vypnutí
a uzamèení odpovídajícího servisního vypínaèe (napø.
el. ohøívaèe, ventilátoru apod.) je dostateèné.
n V ádném pøípadì nesmí být pouity k èitìní abrasivní prákové nebo umìlou hmotu naruující èisticí prostøedky nebo kyselé a alkalické roztoky.
n Je nutno zamezit pùsobení støíkající vody, pùsobení
úderù, nárazù a otøesù!
n Jednotlivé komponenty vzduchotechnického zaøízení
je nutno montovat a instalovat pouze podle pøísluných
montáních pøedpisù.
Výrobce doporuèuje dbát na bezchybný stav a funkci
vech ochranných prvkù a opatøení, po odeznìní poruchových stavù typu zkratu na vedení, vdy provìøte
funkènost samoèinných jisticích a ochranných prvkù,
provìøte stav hlavního a doplòujícího pospojování a zemnìní.

Porucha ventilátorù:
n zkontrolovat pøipojení termokontaktù
n zkontrolovat stav jistièe motoru
n zkontrolovat klínový øemen
n zkontrolovat volný chod ventilátoru
n zkontrolovat pøipojení a funkci snímaèe tlakové
diference P33N
n zkontrolovat proud motoru

Moné pøíèiny poruch

Pøi jakékoliv manipulaci se vzduchotechnickým zaøízením a pøi odstraòování poruch je nutné vypnout hlavním
vypínaèem napájení celého rozvadìèe. Pøi kontrole vìnovat zvýenou pozornost místùm zabezpeèujícím správnou funkci ochran (funkce smìovacího uzlu SUMX, termokontakty motoru, termokontakty el. ohøívaèe). Provìøit
správnou funkci vyhodnocovacích, jisticích a spínacích
prvkù. Provést kontrolu øídicího signálu. Provìøit dotaení
svorek na stranì periférií i na stranì øídicí jednotky.

Alarm protimrazové ochrany:
nízká teplota vody v okruhu vodního výmìníku
n zkontrolovat zdroj dodávky topné vody
n zkontrolovat pøíp. vyèistit filtr smìovacího SUMX
n provìøit zapnutí a chod cirkulaèního èerpadla
n provìøit funkènost servopohonu tøícestného ventilu
n zkontrolovat èidlo teploty v potrubí NS 130

Porucha proudìní:
n zkontrolovat stav klínového øemenu
n zkontrolovat volný chod ventilátoru
n zkontrolovat pøipojení a funkci snímaèe tlakové
diference
n zkontrolovat chod a smìr otáèek ventilátoru
Externí porucha (poární klapky apod.):
n zkontrolovat stav pøipojeného externího zaøízení
Filtry zaneseny:
n zkontrolovat zanesení filtru, pøípadnì provést výmìnu
filtru
n zkontrolovat nastavení snímaèe tlaku P33N
Porucha chlazení:
n zkontrolovat stav pøipojeného chladícího agregátu (se
zavedeným hláením sbìrné poruchy od VCB)
Nefunkèní chlazení  bez hláení poruchy:
n provìøit zapnutí a chod cirkulaèního èerpadla vodního
chladièe (pøi aktivním signálu chlazení pøes 20 %
= 2 V)
Porucha èidla PMO:
n zkontrolovat teplotu topné vody
n zkontrolovat pøipojení èidla NS 130R
n vymìnit èidlo

Pokyny pøi odstraòování poruch

Porucha ohøívaèe:
nízká teplota pøívodního vzduchu
n zkontrolovat teplotu vody v okruhu vodního výmìníku
n zkontrolovat pøíp. vyèistit filtr smìovacího uzlu
SUMX
n provìøit chod cirkulaèního èerpadla
n provìøit funkènost servopohonu tøícestného ventilu
n zkontrolovat èidlo teploty v potrubí NS 120
n zkontrolovat zanesení tìrbin teplovodního výmìníku
n zkontrolovat termokontakty el. ohøívaèe
n zkontrolovat spínání el. ohøívaèe
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Øídicí jednotky VCB
Náhradní díly, servis , likvidace a recyklace
Náhradní díly

Zkratky v textu

Náhradní díly nejsou s jednotkou dodávány. V pøípadì
potøeby je mono potøebné náhradní díly objednat u firmy
REMAK a.s. nebo regionálního distributora.

Servis

MaR ................................................... mìøení a regulace
PMO ............................................. protimrazová ochrana
VO ............................................................. vodní ohøívaè

Záruèní a pozáruèní servisní úkony lze objednat u firmy
REMAK a.s., u regionálního distributora nebo u autorizovaných servisních firem. Jejich seznam najdete na
www.remak.cz

Likvidace a recyklace
Øídicí jednotka obsahuje elektronické souèástky a plastovou skøíòku. Po ukonèení ivotnosti jednotky patøí tato
jednotka z hlediska Zákona o odpadech (è.185/2001
Sb.) do skupiny odpadù Q14. Podle monosti vyuití
èástí jednotky k recyklaci patøí jednotka do skupiny vyuívání odpadù R5 ve smyslu výe uvedeného zákona.
Podle vyhláky è. 381/2001 Sb. jednotka obsahuje následující druhy odpadù:
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (obal, dokumentace)  likvidují se odevzdáním do sbìru druhotných
surovin;
15 01 02 Plastové obaly (plastová skøíòka jednotky)
 likvidují se odevzdáním do sbìru druhotných surovin;
16 02 13 Vyøazená zaøízení obsahující nebezpeèné
sloky (desky ploných spojù se souèástkami a baterií)
- likvidují se odevzdáním k likvidaci do specializované firmy;
16 06 04 Alkalické baterie (baterie na desce ploných
spojù, pøípadnì baterie vymìnìná pøi provozu jednotky)
 likvidují se odevzdáním k likvidaci do specializované
firmy.

Tiskové a jazykové chyby vyhrazeny.
Povolení k opìtovnému pøetisku èi kopírování tohoto Návodu na montá a obsluhu (celku nebo jeho èástí), musí
být obdreno v písemné formì od spoleènosti REMAK a. s., Zuberská 2601, Ronov p. R. Tento Návod na montá
a obsluhu je výhradním vlastnictvím spoleènosti REMAK a. s.
Právo zmìny vyhrazeno.
Datum vydání: 1. 11. 2007
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REMAK a.s.
Zuberská 2601, 756 61 Ronov pod Radhotìm,
tel.: +420 571 877 878, fax: +420 571 877 877,
email: remak@remak.eu, internet: www.remak.eu
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