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1. Połączenie ze sterownikiem
W celu prawidłowego działania systemu należy:
o podłączyć sterownik do routera lub komputera za pomocą kabla Ethernet
krosowanego – rys 1.1,

Rysunek 1. Kabel Ethernet krosowany oraz schemat połączenia przewodów

o jeżeli sterownik podłączony jest bezpośrednio do komputera należy prawidłowo
skonfigurować w nim kartę sieciową – patrz pkt.2 – „Konfiguracja karty sieciowej”,
o posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer, oprogramowanie Java 8 oraz
dodatki Java dla przeglądarki Internet Explorer.
o

Uwaga! Od wersji programu 2.1.1 webserwer może być obsługiwany przez
przeglądarki kompatybilne z HTML5.
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2. Konfiguracja karty sieciowej
W celu konfiguracji karty sieciowej należy:
o przejść do ustawień systemu – prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonkę „START”,
a następnie przejść w „Ustawienia”,

o w nowo otwartym oknie wybrać „Sieć i Internet”,

o następnie „Zmień opcje karty”,
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o przejść do właściwości połączenia Ethernetowego,

o kolejno „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” i jego właściwości,
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o we właściwościach wprowadzić dane dla karty sieciowej komputera np. podane
poniżej wartości, a następnie potwierdzić przyciskiem „OK”. Adres IP musi różnić się w
ostatnim członie względem adresu IP sterownika, Maska podsieci pozostaje taka sama,
Brama domyślna pozostaje taka sama.
Ustawienia w komputerze:
Adres IP: 192.168.0.100
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.0.1
Ustawienia w sterowniku:
Adres IP: 192.168.0.110
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.0.1
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3. Uruchomienie aplikacji na web serwerze
Celem uruchomienia aplikacji poprzez Web serwer należy:
Uwaga! Od wersji programu 2.1.1 webserwer może być obsługiwany przez przeglądarki
kompatybilne z HTML5
Dla starszych wersji programu:
o

w pasku przeglądarki Internet Explorer wprowadzić adres 10.89.5.20 oraz jeśli to
niezbędne uruchomić dodatek „Java …”,

o

ekran powinien prezentować się następująco,
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o jeżeli ekran nie prezentuje się jak na powyższym obrazku, a zarazem nie wyświetlił się
komunikat o możliwości włączenia dodatku Java, proszę podjąć następujące kroki:


przejść do ustawień przeglądarki, a następnie z rozwijalnego menu wybrać
„Opcje internetowe”,



włączyć wszystkie dodatki „Java…”,



jeżeli dodatki są niedostępne, proszę sprawdzić czy na pewno zainstalowane
jest w systemie środowisko Java,

o logowanie do aplikacji, może nastąpić poprzez jedno z poniższych kont:
Login: serwis
Hasło: iF498621Sr

Login: admin
Hasło: iF691832Ad

Login: user
Hasło: iF001

Login: manager
Hasło: iF705183Mn
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Uwaga: Przed oddaniem systemu do użytkowania zaleca się zmianę haseł dla poszczególnych
kont użytkowników. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się również zmianę hasłeł co 60
dni. System nie przypomina o tym.

4. Zarządzanie pomieszczeniami
Ekran dostępny po zalogowaniu prezentuje się następująco:

Z panelu głównego mamy dostęp do poniższych opcji:
o edycja poszczególnych pomieszczeń

Przełącznik wyświetlania pomieszczenia w całym
panelu.
Nie
zmienia
on
parametrów
pomieszczenia, ani stanu urządzeń (odznaczenie
pomieszczenia nie powoduje wyłączenia urządzeń
– np. jeżeli pomieszczenie nie istnieje i w panelu
odznaczymy jako niewidoczne, a będzie włączona
komunikacja w ustawieniach pomieszczenia, MPBus będzie zwracał błąd).
Przycisk „USTAWIENIA” przenosi do Panelu
Administratora danego pomieszczenia.

8

Przycisk „PODGLĄD” przenosi
Wizualizacji danego pomieszczenia.

do

Panelu

Aktualne parametry oraz wartości
temperatury i CO2 w pomieszczeniu.

zadane

Aktualne parametry regulatorów nawiewnych
i wywiewnych.

Ikona sygnalizująca stan wyjścia oświetlenia
w danym pomieszczeniu.
Ikona sygnalizująca zajęcie pomieszczenia na
podstawie kalendarza. Ikona z osobą przy biurku
oznacza pomieszczenie zajęte, biuro i pusty fotel
oznacza puste pomieszczenie, ikona rozmyta
oznacza wyłączony tryb kalendarza.
Ikony określające stan komunikacji. Ikona zielona
oznacza prawidłową komunikację z urządzeniem,
ikona czerwona wystąpienie błędu, ikona szara
wyłączoną
komunikację
z
urządzeniem.
Oznaczenie ikon: CZ – Czujnik Pomieszczeniowy,
N –regulator nawiewny, W – regulator wywiewny.

o ustawienia sterownika

Przycisk stanu komunikacji linii MP-BUS. W
przypadku błędów komunikacji lub przerwaniem
komunikacji z danym urządzeniem status
urządzenia zapali się na czerwono oraz dostępny
będzie przycisk resetu linii MP-BUS która uległa
uszkodzeniu. Po usunięciu usterki należy włączyć
reset linii MP-BUS w celu przywrócenia
prawidłowej komunikacji.

Pola służące do wysłania nowych ustawień sieci do
sterownika. Po wypełnieniu wszystkich pól należy
kliknąć przycisk „ZAPISZ”.
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Aktualne ustawienia sterownika.

Pola służące do wprowadzenia nowych ustawień
godziny i daty do sterownika.
Format danych:
Godzina: HH:MM:SS
Data DD.MM.RR
Przycisk
„ZARZĄDZANIE
UŻYTKOWNIKAMI”
przenosi do Panelu Zarządzania Użytkownikami.
Przycisk
„USTAWIENIA
MASTER/CENTRALA”
przenosi do Panelu Ustawień Mastera i Centrali –
tylko w sterowniku master.

Panel Administratora:

W panelu administratora dostępne są następujące opcje:
o NAGŁÓWEK
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Nagłówek pozwala na zmianę nazwy pomieszczenia (przy użyciu małych i dużych liter a-z,
cyfr 0-9 oraz znaków specjalnych !@#$%^&*()[]{};:’”,<.>/? , ale bez użycia polskich znaków
poza „ó”).
Przycisk podgląd powoduje przejście do ekranu Panelu Wizualizacji danego pomieszczenia.
Strzałki pozwalają na przesuwanie się pomiędzy ekranami pomieszczeń w danym
sterowniku.
o PIN APLIKACJI MOBILNEJ

Kod PIN służy do zabezpieczania dostępu do ustawień pomieszczenia z poziomu aplikacji
mobilnej. Kod pin musi być liczbą 4 cyfrową. Wprowadzenie większej liczby znaków może
spowodować brak dostępu z aplikacji mobilnej. Nie zaleca się wprowadzania wartości
liczbowych poprzedzonych 0 np. 0123 format wyświetlania będzie wówczas 123. W
aplikacji mobilnej prawidłowo wprowadzony kod będzie musiał mieć format 0123. Wartość
0001 będzie wyświetlana jako 1.
o AKTUALNE PARAMETRY

Aktualne parametry pomieszczenia reprezentowane są na podstawie odczytu z Czujnika
Pomieszczeniowego, dostępne są tylko przy zaznaczonym przełączniku na ON oraz
właściwej komunikacji sygnalizowanej ikoną CZ.
Aktualne parametry CO2 i Temp dostępne są również dla użytkownika na ekranie Panelu
Wizualizacji, można również na nim wyświetlić parametry
VOC i Wilgotności poprzez zaznaczenia ikony koło zmiennej.
W oknie wyświetlone są także aktualne parametry regulatorów VAV (przepływ i kąt) oraz
zwizualizowane położenie przegrody regulatora.

11

o TRYB STEROWANIA

Tryb sterowania umożliwia zastosowanie jednego z pięciu trybów:
 Auto – tryb automatyczny
 Vmin – przepływ minimalny
 Vmax – przepływ maksymalny
 Open – pełne otwarcie
 Close – całkowite zamknięcie
Po wybraniu parametrów innych niż auto elementy edycji wartości nastawnych zostają
wygaszone wraz z komunikatem „Tryb automatyczny wyłączony”.
Przy sterowaniu w trybie automatycznym istnieje możliwość wyboru parametru sterownia i
zadawania SetPointów, czyli wartości nastawnych do których system będzie dążył, a które
będzie mógł wybrać użytkownik.
Dostępnymi parametrami sterowania są CO2 oraz Temperatura, wybór jest
sygnalizowany przez pole Tryb AUTO – regulowany parametr. W celu zmiany
parametru sterującego należy kliknąć na pole EDYTUJ CO2 lub EDYTUJ Temperaturę.
Przy edycji CO2 wartości nastaw wyrażone są w ppm (parts per milion).
Oznaczenie progów:
 Comfort – najbardziej komfortowe warunki pracy,
 ECO – ekonomiczne zużycie energii,
 MAX – maksymalna wartość stężenia CO2.
Przy wprowadzaniu wartości danego progu nie może być ona mniejsza od dolnego zakresu
wyświetlanego na skali oraz większa od kolejnego progu (w związku z czym wartości te
powinno wpisywać się od największej do najmniejszej – MAX → ECO → Comfort).
Przy edycji Temperatury wartości wyrażona są w °C, oznaczenie progów:
 ECO – najmniejsze zużycie energii,
 Comfort – zrównoważone zużycie energii i komfortu pracy,
 MAX – maksymalna wartość temp.
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Edycja nastaw dla temperatury powinna przebiegać z godnie z zasadą od największej do
najmniejszej – MAX → Comfort → ECO.
Aktualnie ustawiony parametr sterujący jest
sygnalizowany poprzez podświetlenie ikony.

Zmiany zakresu regulowanego parametru można
dokonać przez zmianę wartości pól dostępnych
przy każdej skali.

Wybrana nastawa i aktualny parametr są
wyświetlone na górze obszaru edycji. Jeżeli
pomieszczenie jest puste (np. „po pracy lub w
wypadku niewykrycia ruchu w pomieszczeniu
poprzez czujki ruchu od dłuższego czasu), wówczas
wartość nastawy zostaje ustawiona na parametr
„Po pracy”.

Dodatkowo dla użytkowników z uprawnieniami serwis widoczne są dodatkowe pola edycji
parametrów sterowania.
W wypadku temp są to histereza, pochylenie i
korekta.
W wypadku CO2 są to parametry regulatora PI
(wzmocnienie i stała całkowania).

o NASTAWY REGULATORÓW

W celu uruchomienia komunikacji z regulatorem należy zmienić stan przełącznika na pozycję
„ON”. Stan komunikacji jest sygnalizowany poprzez kontrolkę analogicznie jak w wypadku
czujnika pomieszczeniowego. W wypadku błędów odczytu lub w celu zresetowania
komunikacji należy kliknąć przycisk „READ”.
Pole Vnom określa nominalny przepływ dla danego regulatora.
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Pola zakres określają nastawy Vmin i Vmax, które są nadane fabrycznie regulatorowi.
Pole nastawa określa zakres nadany poprzez użytkownika serwis w dostępnych poniżej polach.
Wszystkie wartości przepływu wyrażone są w m3/h.
o TRYB KALENDARZA

Tryb kalendarza pozwala na dostosowanie nastaw w zależności od godzin pracy w danym
pomieszczeniu. Standardowo godziny te ustalają termin pracy od poniedziałku do piątku.
Soboty i niedziele są traktowane jako po godzinach pracy. Wartość nastaw poza godzinami
pracy jest ustalona jako parametr „Po pracy”.
Wciśnięcie przycisku kalendarz aktywuje bądź
dezaktywuje pracę w trybie kalendarza, co zostaje
potwierdzone poprzez rozmycie ikony osoby przy
biurku. W wyłączonym trybie kalendarza
sterowanie dąrzy ciągle do wartości ustawionej
jako SetPoint, nie wpływa to jednak na sterowanie
w zależności od czujki ruchu.

o CZUJKI OBECNOŚCI I OŚWIETLENIE

W wypadku zastosowania w pomieszczeniu czujki ruchu należy wybrać źródło sygnału, to
znaczy miejsce, do którego jest on podłączony (może być to po prostu sterownik, ale również
podłączenie do wejścia analogowego w czuniku pomieszczeniowym (wejście cyfowe nie
zawsze przesyła do sterownika sygnał z czujki ruchu)). Czasy zwłoki określają po jakim czasie
niewykrycia ruchu przez czujkę system przechodzi w tym niezajętości. Aby aktywować takie
działanie czujki należy zaznaczyć opcję „Dla godzin pracy”.
Istnieje również możliwość sterowania oświetleniem poprzez
zastosowanie cyfrowego wyjścia ze sterownika. Po pierwsze należy wybrać
typ fizycznego przycisku zastosowanego w pomieszczeniu. Jeżeli jest to
przycisk typu button to istnieje również możliwość sterowania
oświetleniem poprzez Web Serwer, traktując ikonę z żarówką jako równolegle podłączony
przycisk button. Zaznaczenie przycisku „WIDOCZNY” spowoduje pokazanie przycisku z
żarówną również na ekranie użytkownika. Użycie fizycznego przycisku typu switch wymusza
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działanie ikony żarówki jedynie jako wizualizacja aktualnego stanu oświetlenia, a kliknięcie w
nią nie powoduje żadnej akcji. Przycisk Off All powoduje wyłączenie wszystkich świateł
podłączonych do sterownika.
Uwaga: Sterowanie oświetleniem generuje opóźnienie załączenia oświetlenia około 2-3s.
Załaczanie oświetlenia powinno odbywac się poprzez zewnetrzny przekaźnik. Nie wolno
podłączać do sterownika napięcia 230V.
o WEEKEND, NADGODZINY I PRZETWARZANIE

Domyślnie podczas korzystania z trybu kalendarza system reguluje paramtery na podstawie
SetPointów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. Jeżeli jednak pomieszczenie jest
użytkowane również w weekend należy zaznaczyć opcję „Sobota” i/lub „Niedziela”. W
przeciwnym wypadku przez cały weekend aktywnymi SetPointami sa wartości „Po pracy”.
Wciśnięcie przycisku „Nadgodziny” przy włączonym trybie kalendarza i
aktualnej niezajętości pomieszczenia (po godzinach pracy) powoduje
przejście systemu w tryb zajętości na czas zdefiniowany jako długość
nadgodzin. Czas ten jest odliczaony w sekundach i sygnalizowany poprzez
zmieniający się zielony obrys przycisku.
W wypadku wciśnięcia przycisku „Przewietrzanie” system otwiera aktywne regulatory na czas
zdefiniowany jako czas wietrzenia, co jest sygnalizowane analogicznie jak nadgodziny. Jeżeli
zostanie zaznaczona opcja Autoprzewietrzanie system będzie aktywował przewietrzenie na
zdefiniowany czas za każdym razem, gdy aktualna wartość stężenia CO2 w pomieszczeniu
przekroczy wartość zdefiniowaną jako Próg wietrzenia.
o PARAMETRY DOMYŚLNE DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ
Parametry domyślne dla wszystkich pomieszczeń powinny zostać ustawione i zapisane
podczas pierwszego uruchomienia systemu przez administratora. Pierwsze uruchomienie
przez serwis jest opisane w pkt 5.

Temperatury skrajne wyświetlane na wykresie.
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Wartości zadane dla poszczególnych trybów
temperatury. Ważne jest, aby wartość MAX >
COMFORT > ECO, dlatego wartości te najlepiej
wpisywać właśnie w takiej kolejności.
Skrajne wartości stężenia CO2 wyświetlane na
wykresie.
Wartości zadane dla poszczególnych trybów CO2,
wprowadzanie
wartości
analogicznie
do
temperatury.
Godziny pracy w pomieszczeniu, w których
obowiązującą nastawą będzie jedna z trzech,
wybrana przez użytkownika. Długość nadgodzin
podana oraz czas wietrzenia podany w minutach.
Po wprowadzeniu wszystkich parametrów należy
kliknąć przycisk „SAVE”, operacja zapisywania
może potrwać kilkanaście sekund.

5. Pierwsze uruchomienie
Podczas pierwszego uruchomienia programu należy się zalogować jako użytkownik
serwis (hasło: iF498621Sr), a następnie w panelu głównym kliknąć przycisk
„Uruchomienie”.

W lewej części ekranu należy wpisać wszystkie parametry domyślne dla wszystkich
ustawień, łącznie z ustawieniami dostępnymi tylko dla serwisu. Parametry należy
wpisywać zgodnie z kolejnością:
[kat: Temperatura] „MIN” → „MAX” → „MAX (SetPoint3)” → „Comfort” → „ECO” → „Po
pracy” → „Histereza” → „Pochylenie” → „Korekta” → [kat: CO2] „MIN” → „MAX” → „MAX
(SetPoint3)” → „ECO” → „Comfort” → „Parametr P” → „Parametr I” → [kat: Godziny
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pracy] „od” → „do” → „Długość nadgodzin” → „Czas wietrzenia” → [kat: Czas zwłoki
czujnika ruchu] „W godz. pracy” → „Po godz. pracy”. Po wprowadzeniu tych danych
należy kliknąć „SAVE” zapisujący zmianę do wszystkich pomieszczeń. Operacja ta może
potrwać od kilku do kilkunastu sekund.
Następnie można wprowadzić nowy adres IP sterownika, po czym zatwierdzić przyciskiem
„ZAPISZ” .
Kolejnym krokiem jest wybór i włącznie komunikacji z istniejącymi regulatorami. Jeżeli nie
ma pewności, które regulatory są aktywne, można włączyć wszystkie (switch
OFF/ON), odczekać ok. 30s i wyłączyć te, z którymi nie udało się nawiązać
połączenia. Poprawnie nawiązane połączenie jest sygnalizowane zieloną diodą, błąd
komunikacji czerwoną, a wyłączenie komunikacji - szarą. Po wyłączeniu nieaktywnych
regulatorów należy kliknąć przycisk „SAVE”, dzięki czemu dla każdego regulatora jego
nastawa zostanie zapisana jako pełen dostępny zakres danego egzemplarza (Vmin-Vmax).

6. Panel wizualizacji

Nazwa pomieszczenia.
Aktualnie regulowany parametr.

Wykresy aktualnych wartości temperatury i CO2.

Aktualne nastawy parametrów temperatury i
CO2.
Dostępne nastawy regulowanych parametrów
odpowiednio:
 ECO – najmniejsze zużycie energii,
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Comfort – zrównoważone zużycie
energii i komfortu pracy,
MAX
–
maksymalna
wartość
temperatury lub stężenia CO2.

Przycisk włączający system poza godzinami
pracy. Nadgodziny sygnalizowane są poprzez
znikającą zieloną obramówkę dookoła przycisku.
Czas nadgodzin definiuje administrator.
Przycisk włączający funkcję przewietrzenia
pomieszczenia.
Aktywne
przewietrzanie
sygnalizowane jest analogicznie jak nadgodziny.
Administrator ma możliwość ustawienia
przewietrzenia automatycznego.
Przyciski włączające regulacje w weekend.
Aktywowanie funkcji sygnalizowane jest poprzez
zieloną obramówkę dookoła przycisku.
Przycisk terujący oświetleniem w pomieszczeniu.
Dostępny opcjonalnie, widoczny po włączeniu
przez administratora. W wypadku fizycznych
przełączników umożliwiają jedynie sygnalizację
stanu oświetlenia. W wypadku przełączników
typu buton umożliwia sterowanie oświetleniem.
Ikona sygnalizująca zajęte pomieszczenie. W
wypadku pustego pomieszczenia wyświetlane
jest puste biurko i fotel. Natomiast przy
załączonym trybie sterowanie na podstawie
kalendarza ikona zostaje rozmyta.
Aktualne parametry stężenia CO2 oraz
temperatury w pomieszczeniu wyświetlone na
podstawie
odczytów
z
czujnika
pomieszczeniowego.
Aktualne wartości przepływu i kąta uchylenia
przepustnicy
dostępnych
regulatorów
nawiewnych i wywiewnych oraz wizualizacja
stanu regulatora.

7. Zarządzanie użytkownkami
Panel ten pozwala na podgląd zarejestrowanych użytkowników.
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W celu dodanie nowego użytkownika należy wybrać ikonę
. W kolejnym oknie należy
wypełnić niezbędne pola:
• nazwa użytkownika,
• strona startowa,
• język,
• hasło,
• powtórzenie hasła,
a także nadać uprawnienia użytkownikowi. Ostatnim krokiem jest zapisanie poprzez
kliknięcie ikonki dyskietki. Anulowanie utworzenia nowego konta realizowane jest za
pomocą przycisku „X”.

Należy pamiętać, żeby nie przypisywać zwykłym użytkownikom strony startowej jako
Start. Poniżej zaprezentowana jest lista stron startowych dostępnych z listy rozwijanej.
Strona startowa jest ekranem który otworzy się użytkowniku po poprawnym
zalogowaniu do sterownika.

Strona Strat zarezerwowana jest dla uprawnień Administratora, Managera, Serwis.
Strony Pomieszczenie 1-8 przeznaczone są dla uprawnień Użytkownika.
Wybierając z listy dodanych użytkowników jednego z użytkowników można wejść w
ustawienia jego konta gdzie można zmienić mu poziomy dostępu, ekran startowy oraz
hasło. Po wprowadzeniu zmian należy potwierdzić je przyciskiem dyskietki
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Z poziomu tego ekranu można również usunąc konto użytkownika

lub przed

zapisaniem zmian cofnąć wprowadzone zmiany

8. Ustawienia komunikacji
Ekran ten dostępny jest jedynie dla sterownika Master. Składa się z części poświęconej
ustawień sieci i komunikacji sterownika Master oraz ustawieniami sterowania centralą
wentylacyjną.
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Cześć poświęcona ustawieniom sterownika Master składa się z komunikacji, ustawień
sieci i ustawień czasu.
o KOMUNIKACJA

Master automatycznie nawiązuje komunikację ze wszystkimi sterownikami slave należy
jedynie wskazać, że dany sterownik jest w sieci zaznaczając pole przy nazwie SLAVE 1-10.
System automatycznie sprawdza połączenie w sieci sygnalizując to diodami w kolumnie
status przy każdym ze sterowników.
Zielona dioda oznacza że komunikacja ze
sterownikiem Slave została nawiązana pomyślnie
Żółta dioda oznacza, że wystąpiły błędy
komunikacji. W przypadku utraty komunikacji
sterownik Master próbuje pięciokrotnie nawiązać
komunikację ze swoim sterownik Slave resetując
sieć. Po piątej nieudanej próbie wyświetla status –
brak połączenia
Czerwona dioda oznacza brak połączenia. Zapala
się ona na stałe po pięciu próbach nawiązania
połączenia. Po pojawieniu się błędu komunikacji
można użyć przycisku reset po użyciu, którego
sterownik ponownie pięciokrotnie spróbuje
nawiązać komunikację
Przycisk resetowania komunikacji wyświetla się on
przy wykryciu błędów komunikacji.

System posiada możliwość definiowania czasu automatycznego resetowania połączenia
między sterownikami w przypadku wykrycia błędów komunikacji. Czas definiowany jest
osobno dla sterowników slave i osobno dla sterownika master. W przypadku braku
możliwości przywrócenia komunikacji zaleca się odznaczenie danego sterownika Slave
natomiast po usunięciu problemu zaznaczyć dostępność sterownika w sieci i zresetowanie
połączenia przy użyciu przycisku reset
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Automatyczny reset pozwala na zachowanie ciągłości komunikacji nawet w przypadku
problemów komunikacyjnych ze sterownikami slave. Utrata komunikacji ze sterownikiem
slave powoduje, że algorytmy sterowania nie biorą pod uwagę parametrów ze sterownika,
z którym nie ma komunikacji. Algorytm sterowania w sterowniku slave wykonywany jest
niezależnie od mastera i komunikacją z nim.
Najczęstszym powodem braku komunikacji jest:
•
•
•

Brak zasilania w sterowniku slave
Brak połączenia protokołu s-bus
Brak sterownika slave

Z części komunikacja można również odczytać adresy IP sterowników slave i przejść do
niego w celu parametryzacji

o USTAWIENIA SIECI I CZASU

W tej części ustawień można sprawdzić oraz zmienić ustawienia karty sieciowej
sterownika. Po zmianie adresu należy ponownie połączyć się z Webserwerem wpisując w
przeglądarce nowy adres IP. Wszelkie zmiany adresów IP należy robić rozważnie ponieważ
można utracić komunikację miedzy sterownikami lub z Webserwerem. Przycisk Zapisz
adres IP jest dostępny jedynie dla użytkownika z uprawnieniami Serwis.
Zmiana daty i godziny dokonuje się w części Ustawienia czasu należy pamiętać, aby przed
użyciem przycisku zapisz wprowadzić poprawna datę i godzinę.

9. Ustawienia centrali wentylacyjnej
System może przesyłam informacje w postaci napięciowego sygnału analogowego (010VDC) do centrali wentylacyjnej. Realizowane jest to za pomocą 3 wyjśc analogowych.
Dwa wyjścia do sterowania obrotami wentylatora nawiewnego i wyciągowego oraz jeden
sygnał do przesyłania wartości zadanej temperatury nawiewu.
o STEROWANIE OBROTAMI
Obroty centrali wentylacyjnej może być realizowane oddzielnie dla nawiewu i wyciągu.
Istnieje możliwość sterowania obrotami od kąta otwarcia regulatorów VAV lub ciśnienia
w instalacji.
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Sterowanie od kąta otwarcia VAV
W celu prawidłowego działania układu sterowania należy pilnować poprawnego
podłączenia regulatorów VAV. Regulatory nawiewne posiadają zawsze adresy nieparzyste
np. MP5, natomiast regulatory wyciągowe posiadają zawsze adresy parzyste np. MP4. Ma
to szczególne znaczenie w algorytmie sterowania który wykorzystuje kąty otwarcia z
przypisanych regulatorów nawiewnych bądź wyciągowych. System samodzielnie
wyszukuje regulator VAV najbardziej otwarty i do niego dostosowuje system sterowania
centrali. Dąży do takiego wysterowania obrotów, aby uzyskać zadana pozycje otwarcia
regulatora. Zalecana wartość procentowego otwarcia regulatora to 90% pozwala to na
zapewnienie spręży dyspozycyjnego centrali oraz dostosowanie obrotów centrali do
najgorszego przypadku. System zbiera sygnały ze wszystkich regulatorów VAV sterownika
Master i podłączonych do niego sterowników slave. W przypadku braku komunikacji ze
sterownikiem slave regulatory przypisane do tego sterownika nie są brane pod uwagę w
algorytmie sterowania. Ze względu na różnorodność układów wentylacji, długości
układów i ich bezwładność może istnieć potrzeba dostosowania parametrów regulatora
PI w celu optymalizacji pracy centrali dlatego algorytm sterowania przewiduje
samodzielne wprowadzenie parametrów regulatora PI.
Okno sterowania obrotami podzielone jest na cześć dotyczącą oddzielnie nawiewu i
wyciągu. Z listy rozwijanej Typ sterowania należy wybrać Otwarcie VAV. Pojawią się
wówczas okna parametryzacji funkcji sterowania.

Parametr ten odpowiada za % otwarcia
regulatorów VAV do którego będzie dążył system
sterowania. Układ będzie automatycznie wybierał
regulator najbardziej otwarty i tak sterował
obrotami centrali aby uzyskać jego kąt otwarcia na
poziomie wartości zadanej np. 90%.
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Parametr regulatora PI dla sterowania
wentylatorem od kąta otwarcia VAV. Tp –
wzmocnienie, Ti - człon całkujący. W najprostszy
sposób wpływ zmian ww. parametrów można
opisać następująco:
Zwiększenie
parametru
Tp
powoduje
przyspieszenie narastania zmiany w zależności od
odchyłki regulacji.
Zwiększenie członu Ti powoduje wydłużenie czasu,
w którym będzie narastała zmiana sterowania
wymuszona odchyłka regulacji.

Sterowanie od ciśnienia w kanale
System pozwala na podłączenie do sterownika dwóch czujników ciśnienia, jeden dla
kanału nawiewnego drugi dla kanału wyciągowego. Sygnał ten może zostać wykorzystany
do sterowania wentylatorem wyciągowym lub zostać przekazany do układu sterowania
centrali w celu wykorzystania w jej algorytmie sterowania. W celu wybrania formy
sterowania lub przekazani sygnału analogowego należy z listy rozwijanej Typ sterowania
wybrać Ciśnienie (dp) a następnie z Rodzaj sygnału wybrać odpowiedni parametr:
sterowanie PI dla sterowania obrotami wentylatorów z poziomu sterownika iFlow lub
Min. dp w celu przesłania napięcia o sprężu w instalacji.

W przypadku sterowania poprzez regulator PI należy zdefiniować wartość zadana
ciśnienia, parametr regulatora PI oraz zakres Pmax przetwornika ciśnienia
wykorzystywanego do pomiaru. Przetwornik ciśnienia może być podpięty zarówno do
sterownika master jak i każdego ze sterowników slave. System wykrywa najniższe
ciśnienie w instalacji i od tego przetwornika dokonuje korekty sygnału sterującego
centralą. Jeżeli jednak wykorzystywany jest tylko jeden przetwornik ciśnienia zaleca się
podłączenie go do sterownika master co zminimalizuje ryzyko braku sterowania w
przypadku przerwania komunikacji między masterem a slava-mi. Rozwiązanie to pozwala
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na montaż przetwornika ciśnienia na końcowym odcinku instalacji co daje możliwość
sterowania rzeczywistego sprężu dyspozycyjnego instalacji na odcinkach instalacji gdzie
ma to największe znaczenie i w zakresie ciśnień które faktycznie w tych odcinkach
występują lub powinny występować.
Parametr wartości zadanej ciśnienia jakie
ma być utrzymywane w instalacji przez
system.
Parametr regulatora PI dla sterowania
cisnienim w instalacji. Tp – wzmocnienie, Ti
- człon całkujący. W najprostszy sposób
wpływ zmian ww. parametrów można
opisać następująco:
Zwiększenie parametru Tp powoduje
przyspieszenie narastania zmiany w
zależności od odchyłki regulacji.
Zwiększenie
członu
Ti
powoduje
wydłużenie czasu, w którym będzie
narastała zmiana sterowania wymuszona
odchyłka regulacji.
W parametrze tym należy wprowadzić
zakres maksymalny dla zastosowanego w
instalacji przetwornika ciśnienia. Jeżeli
przetworników ciśnienia jest kilka należy
zastosować przetworniki o tym samym
zakresie pomiarowym. Zakres Pmin
przyjmowany jest jako 0Pa.

W przypadku jedynie przesyłania sygnału pomiaru ciśnienia podobnie jak w poprzednim
przypadku można podpiąć przetworniki ciśnienia do mastera oraz każdego ze slave-ów
natomiast system samodzielnie wybierze najniższe ciśnienia i prześle je do centrali. Jeżeli
jednak wykorzystywany jest tylko jeden przetwornik ciśnienia zaleca się podłączenie go
do sterownika master co zminimalizuje ryzyko braku sterowania w przypadku przerwania
komunikacji między masterem a slava-mi. W przypadku tej opcji sterowania należy
zdefiniować zakres napięcia jaki ma być przesłany do centrali oraz odpowiadającym im
zakresom ciśnień.

o STEROWANIE TEMPERATURĄ

Minimalne napięcie przesyłanego sygnału
analogowego do centrali odpowiadające
wartość Pmin.
Maksymalne
napięcie
przesyłanego
sygnału
analogowego
do
centrali
odpowiadające wartość Pmax.
Minimalne ciśnienie w Pa jakie przyjmuje
centrala wentylacyjna dla wartości napięcia
Vmin
Maksymalne ciśnienie w Pa jakie przyjmuje
centrala wentylacyjna dla wartości napięcia
Vmax
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System daje możliwość przekazywania do centrali wentylacyjnej informacji o zalecanej
temperaturze nawiewu. Wartość ta jest wyliczana na podstawie aktualnej temperatury
powietrza w pomieszczeniach kontrolowanych przez system oraz wartości zadanej w tych
pomieszczeniach. W celu wykorzystania sterowania temperatura sterownik master musi
być wyposażony w moduł dodatkowych wyjść analogowych. W przypadku
niewykorzystywania sterowania analogowego (płynnego) należy zdefiniować
temperatury nawiewu ręcznie, ponieważ mają one wpływ na algorytmy sterowania
temperatura w pomieszczeniach.

Sterowanie płynne
Sterowanie płynne odbywa się poprzez napięciowy sygnał analogowy (0-10VDC). W celu
uruchomienia sterowania płynnego należy wybrać tą opcje zaznaczając pole w górnej
części ekranu w wyniku czego znikną okna ustawienia parametrów stałowartościowych u
dołu ekranu.

Wartość zadana może być sterowana na bazie średniej temperatury zadanej
skorygowanej o odchyłkę od wartości aktualnej lub minimalnej jaka występuje we
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wszystkich pomieszczeniach. Wyboru dokonuje się z listy rozwijanej parametru Typ
wartości zadanej. W celu przesyłania prawidłowych sygnałów do centrali wentylacyjnej
należy zdefiniować poziom sygnału analogowego odpowiadający temperaturze jakie
obsługuje sterownik centrali wentylacyjnej. Wartość napięcia przesyłana do centrali jest
zmienną liniową w mV skalowaną między zadanymi wartościami temperatury T1-T2.

Sterowanie Lato/Zima

Temperatura minimalna dla wartości
napięcia V1.
Temperatura maksymalna dla wartości
napięcia V2.
Wartość napięcia w mV przesyłana do
centrali wentylacyjnej odpowiadająca
wartości temperatury T1
Wartość napięcia w mV przesyłana do
centrali wentylacyjnej odpowiadająca
wartości temperatury T2

W przypadku braku możliwości sterowania płynnego centrala wentylacyjną istnieje
możliwość ręcznej lub automatycznej zmiany sezonu Lato/Zima. W celu wyboru
sterowania sezonem należy odznaczyć pole płynnego sterowania znajdujące się w górnej
części bloku Sterowanie temperaturą.

W wyniku tej operacji w dolnej części pojawi się okna z konfiguracją parametrów
stałowartościowych temperatury.

Okno to daje nam możliwość zmiany sezonu w sposób automatyczny na bazie
kalendarza i definiowania okresu dla sezonu Lato lub w sposób ręczny gdzie należy
pamiętać o własnoręcznej zmianie sezonu Lato/Zima. W celu sterowania na bazie
kalendarza należy zaznaczyć pole przy napisie kalendarz. Brak zaznaczenia tego pola
oznacza że zmianą sezonu sterujemy ręcznie.
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Sterowanie zmianą wartości zadanej
temperatury nawiewu w sposób
automatyczny lub ręczny. Zaznaczenie
pola oznacza że wartość temperatury
nawiewu wyświetlana w systemie
będzie przełączana automatycznie w
zdefiniowanych terminach sezonu Lato i
Zima. Brak zaznaczenia wymusza ręczne
sterowanie sezonem.
Pola definiujące zakres sezonu Lato w
którym system będzie wyświetlał
temperaturę nawiewu właściwą dla
sezonu Lato. Wartość ta wyrazona jest w
standardzie Dzień.Miesiąc
Wartość wprowadzana bez kropki (.) jest
interpretowana jako miesiąc dzień np.
0501 – 1 Maj lub 01.05 – 1 Maj, wartość
0105 – 5 Stycznia.
Pole
ręcznego
sterowania
wyświetlaniem temperatury w sezonie
Lato/Zima. Zaznaczenie pola Lato
oznacza że temperatura wyświetlana
jest przyjmowana dla pola Temp. Lato
brak
zaznaczenia
oznacza
że
temperatura przyjmowana jest dla pola
Temp. Zima.
Deklarowana temperatura nawiewu dla
sezonu Lato
Deklarowana temperatura nawiewu dla
sezonu Zima

Uwaga! Poprawność działania systemu sterowania jest uzależniona od prawidłowego
przełączania się parametrów temperatury nawiewu ponieważ wartość ta jest brana pod
uwagę w algorytmie sterowania.
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10. Schematy podłączeń
Wszystkie podłączenia powinny być wykonywane przez osoby uprawnione.
Podłączenie regulatorów VAV
Sterownik wyposażony jest maksymalnie w dwie linie MP-BUS. Każda z linii MP-BUS
obsługuje do 8 regulatorów VAV co daje 4 pomieszczenia na linię i 8 pomieszczeń na
sterownik. Adresy nieparzyste od 1-8 przypisane są do regulatorów nawiewnych
natomiast parzyste do wyciągu, adresy od 9-12 przypisane są do czujników z
komunikacja MP-BUS – szczegóły w Tabeli ponizej. Poprawne podpięcie i adresowanie
regulatorów VAV na wpływ na prawidłowe działanie systemu
Numer
pomieszczenia na
linii
Pomieszczenie 1
Pomieszczenie 2
Pomieszczenie 3
Pomieszczenie 4

VAV - nawiew

VAV - wyciąg

Czujnik CP24

MP1
MP3
MP5
MP7

MP2
MP4
MP6
MP8

MP9
MP10
MP11
MP12

Szyna XZ1 – Zasilanie 230V
Szyna XZ2 – Zasilanie wyjściowe 24VDC
Szyna MPB – Dwie linie MP-BUS
Szyna SB – Komunikacja S-BUS między Master-Slave
Szyna CW – szyna podłączenia czujników centrali
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Sugerowane okablowanie
Oznaczenia na schemacie Połączenia
Typ Kabla
A1
Zasilanie 24V + MP-BUS
OMY 3x1,5
B1
Zasilanie 230V
YDY / OWY 3x1,5
C1
Ethernet
UTP CAT.5e
S-BUS
Komunikacja Master-Slave LiYCY 2x0,75
Przekrój przewodu powinien być zawsze dobrany indywidualnie dla obiektu i
wyliczonych spadków napięć zależnych od długości instalacji elektrycznej.
Długość linii MP-BUS nie może przekraczać 400m. Większa odległość może powodować
błędy komunikacji.
Komunikacja miedzy sterownikami Master i Slave odbywa się po magistrali S-BUS,
długość magistrali nie może przekroczyć 1200m, maksymalna ilość urządzeń na
magistrali to 10 urządzeń. Ekran należy wpiąć na
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Schemat 1. Przykład podłączenia Regulatorów VAV i czujnika CP24
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Schemat 2. Podłączenia Czujnika obecności CO24 do czujnika CP24

Czujnik obecności CO24-.. może być podłączony tylko i wyłączeni do układu z czujnikiem CP24. Schemat
podłączenia przedstawiony jest powyżej.

Schemat 3. Podłączenie analogowego czujnika Co2 i Temperatury do systemu

System umożliwia podłączenia czujników analogowych z sygnałem wyjściowym 0-10VDC. Odczyt CO2
podpinany jest do regulatora wyciągowego natomiast odczyt Temperatury podpinany jest do regulatora
nawiewnego. Ze względu na skalowanie zakresu pracy czujników zaleca się stosowanie tylko i wyłącznie
oryginalnych czujników dedykowanych do systemu.
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