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Przeznaczenie: 
Sterownik jest przeznaczony do regulacji pracy regulatorów 
VAV w pomieszczeniach laboratoryjnych.

6.0.0

SL-POL
STEROWNIKI

Przeznaczenie
W zależności od zastosowania oraz wgranego do jego pamięci 
oprogramowania jest w stanie wysterować:

1. Sterownik pomieszczeniowy SL-POL 101 – 1 regulator VAV 
na nawiewie oraz 1 regulator na wyciągu.

2. Sterownik dygestorium SL-POL 201 - jedno dygestorium.
3. Sterownik odciągu technologicznego SL-POL 001 - max 4 

stanowiska.

Producent urządzenia: Siemens.

Ważniejsze parametry panelu operatora
• Zasilanie 24V AC lub 24V DC,
• 5 wejść cyfrowych,
• 6 wyjść przekaźnikowych,
• 8 wejść/wyjść uniwersalnych,
• 2 wyjścia analogowe,
• RS-232 do podłączenia modemu,
• Możliwość podłączenia lokalnego HMI (RJ45) i PC (USB),
• Czytnik kart SD do celów serwisowych,
• Wbudowany LON,
• Zakres pracy -40…70°C.
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Zasilanie
Tabela 1. Zasilanie HLM10.2.

Napięcie zasilające: AC 24 V ±20%; DC 24 V ±10%

Częstotliwość: 45…65 Hz

Natężenie prądu zmiennego: Max. 1.8 A @ 24 VAC

Natężenie prądu stałego: Max. 1.0 A @ 24 VAC

Zewnętrzny bezpiecznik na zasilaniu: Max. 10 A
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Rysunek 1. Zasilanie SL-POL. 

Wyjścia przekaźnikowe

Przekaźnik: Monostabilny, styk typu NO

Napięcie przełączane: AC 24…230 V (-20%, +10%)

Prąd nominalny (rez. / ind.): Max. AC 4 A / 3 A (cosö 0.6)

Prąd przełączający przy 19 V AC: Min. AC 30 mA

Zewnętrzny bezpiecznik: Max. 6,3 A

Nie mieszaj napięć (SELV /PELV) w jednej grupie przekaźników.
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Rysunek 2. Wyjście przekaźnikowe.
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STREFA CZYSTA 
SMAYLAB

Wejścia cyfrowe

Sygnał cyfrowy 0/1 (binarny): Styki bezpotencjałowe

Napięcie / prąd próbkujące: DC 24 V / 8 mA

Rezystancja styków: Max. 200 Ω (zamknięte)

Prąd przełączający przy 19 V AC: Min. 50 kΩ (otwarte)

Opóźnienie: 10 ms

Częstotliwość impulsowania: Max. 30 Hz
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Rysunek 3. Wejścia cyfrowe.

LON
Platformę sieciową LonWorks stworzono aby zapewnić jak 
najlepszą wydajność, niezawodność, łatwość instalacji układów 
sterowania. Standard został oparty na protokole stworzonym 
przez Echelon Corporation dla urządzeń sieciowych 
komunikujących poprzez skręconą parę przewodów, linie 
energetyczne, światłowody oraz fale radiowe. Sieć LonWorks jest 
wykorzystywana w automatyzacji budynków np. w sterowaniu 
oświetleniem oraz wentylacją i klimatyzacją.
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Rysunek 4. LON.

Interfejs LON: dwuprzewodowy, galwanicznie 
separowany terminal wtykowy

Typ: TP/FT-10 78 Kb/s

Zalecane przewody: Belden 8471 2x1,3

Odległość między 2 urządzeniami: Max. 700m

Status urządzenia – diody LED

BUS
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BSP

Rysunek 5. LON.

Diody LED: 3 kolory (zielony, żółty i czerwony)

BSP Praca/Stop LED

Tryb LED status: Aktualizacja, wgrywanie 
oprogramowania Co sekundę

Aplikacja niezaładowana: Miga żółta: 50 ms zał. i 1s wył.

Aplikacja załadowana ale nie 
uruchomiona: ¯ółta załączona

Aplikacja uruchomiona: Zielona załączona

Błąd programowy: Czerwona miga z częstotliwością 
2 Hz

Błąd sprzętowy: Czerwona załączona

Bus LED

Ta dioda pokazuje tylko stan komunikacji na tym porcie.

Tryb LED status:
Brak urządzenia lub wyłączona 

dioda LED Wyłączone
Urządzenie podłączone,

brak aktywnej komunikacji: ¯ółta załączona
Urządzenie podłączone,

aktywna komunikacja: Zielona załączona,
Urządzenie podłączone,

ale są błędy (np. niemożliwa 
inicjalizacja): Urządzenie podłączone,

Błąd programowy: Czerwona miga z częstotliwością 
2 Hz

Błąd sprzętowy: Czerwona załączona
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USB

Rodzaj USB: Gniazdo typu B

Przewód podłączeniowy: Standardowy USB

Długość: Max. 3 m

Obudowa
Istnieje możliwość doposażenia sterownika w obudowę 
ELEGANT RN 1/12 IP 40 (N+PE)

Zdjęcie 1. Obudowa ELEGANT RN 1/12 IP 40 (N+PE).

Opis zastosowanych piktogramów w aplikacjach sterujących

Rysunek 6. Opis zastosowanych piktogramów w aplikacjach sterujących.

Aplikacje
ACT101.1

Rysunek 7. Regulacja przepływu na nawiewie i wywiewie przez VAV.
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ACT101.2

Rysunek 8. Regulacja ciśnienia w pomieszczenia oraz przepływu na nawiewie poprzez VAV. Wyciąg na regulatorze CAV.

ACT101.4

Rysunek 9. Przykład Cleanroom z zastosowaniem filtru HEPA podpiętego do sterownika w celu sygnalizacji zabrudzenia filtra.

ACT101.5

Rysunek 10. Przykład z zastosowaniem MPPO przy zastosowaniu jedynie sterownika z aplikacją ACT101.
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Rysunek 11. Przykład z zastosowaniem MPPO do odciągów ramieniowych z ręczną przepustnicą odcinającą, sterowanie z poziomu ACT101.

ACT201.2

Rysunek 12. Dygestorium z regulacją przepływu przez VAV, pomiar prędkości przepływu na oknie dygestorium poprzez czujnik prędkości przepływu oraz 
możliwością załączenia wentylatora wyciągowego (przez stycznik) oraz światła w dygestorium. Zalecane do dygestoriów z oknem kombinowanym lub 

przesuwny jedynie w poziomie.ACT101.3.

ACT201.3

Rysunek 13. Dygestorium z regulacją przepływu przez VAV, pomiar prędkości przepływu na oknie dygestorium poprzez czujnik prędkości przepływu 
i pomiarem położenia okna przez potencjometr linkowy. Rozwiązanie pozwala na bardzo stabilna i niezawodną prace nie zależnie od konstrukcji okna 

dygestorium. Dzięki podwójnemu układowi pomiarowemu zapewnia wysokie bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia jednego z nich. Dodatkowo istnieje 
możliwość załączenia światła w dygestorium oraz wygenerowanie sygnału konieczności załączenia wentylatora wyciągowego poprzez wyjścia przekaźnikowe.

ACT101.6
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Rysunek 14. Przykład z zastosowaniem MPPO do odciągów z przepustnica mechaniczną oraz ręczną, sterowanie wyłącznie z poziomu ACT101. Dodatkowo 
możliwość regulacji ciśnienia.

ACT201.1

Rysunek 15. Dygestorium z regulacją przepływu przez VAV, pomiarem położenia okna przez potencjometr linkowy oraz możliwością załączenia wentylatora 
wyciągowego (przez stycznik) oraz światła w dygestorium. Zalecane do dygestoriów z oknem przesuwny jedynie w pionie.

ACT201.1

Rysunek 16. Przykład możliwości regulacji bilansu powietrza w pomieszczeniach z maksymalnie dwoma dygestoriami. Bilansowanie odbywa się jedynie 
poprzez jeden z regulatorów na nawiewie lub wyciągu w zależności od potrzeb i projektu. Układ może być stosowany w przypadku dygestoriów wyposażonych 

w regulator VAV. Pozwala na maksymalne ograniczenie kosztów instalacji. Poprzez sterownik dygestorium można również sterować jednym regulatorem 
VAV np. odciągu technologicznego oraz wystawiać sygnał konieczności załączenia się wentylatora wyciągowego dla tego regulatora niezależnie od pracy 

dygestorium.

ACT201.4



wersja 6.0.0SL-POL – Sterowniki9

Rysunek 17. Dygestorium z regulacją przepływu przez VAV, pomiar prędkości przepływu na oknie dygestorium poprzez czujnik prędkości przepływu i/
lub pomiarem położenia okna przez potencjometr linkowy. Rozwiązanie pozwala na bardzo stabilna i niezawodną prace nie zależnie od konstrukcji okna 

dygestorium. Dzięki podwójnemu układowi pomiarowemu zapewnia wysokie bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia jednego z nich. Dodatkowo istnieje 
możliwość załączenia światła w dygestorium oraz regulacje obrotów wentylatora wyciągowego optymalizując zużycie energii.

ACT201.5

Rysunek 18. Dygestorium z regulacją przepływu przez wentylator wyciągowy oraz pomiarem przepływu przez MPPO, pomiar prędkości przepływu na oknie 
dygestorium poprzez czujnik prędkości przepływu i/lub pomiarem położenia okna przez potencjometr linkowy. Rozwiązanie pozwala na bardzo stabilna 

i niezawodną prace nie zależnie od konstrukcji okna dygestorium. Dzięki podwójnemu układowi pomiarowemu zapewnia wysokie bezpieczeństwo w przypadku 
uszkodzenia jednego z nich. Dodatkowo istnieje możliwość załączenia światła w dygestorium.
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ACT201.6

Rysunek 19. Dygestorium z regulacją przepływu przez wentylator wyciągowy, pomiar prędkości przepływu na oknie dygestorium wyłącznie poprzez czujnik 
prędkości przepływu. W tym przypadku nie dopuszczalne jest kompensowanie powietrza w pomieszczeniu poprzez sumowanie przepływów rzeczywistych. 

Dopuszcza się jedynie kompensację poprzez kontrole ciśnienia w pomieszczeniu jednak jest to rozwiązanie nie zalecane do szerokiego stosowania. Dodatkowo 
istnieje możliwość załączenia światła w dygestorium.

Rysunek 20. Przykład pomieszczenia z regulacją przepływów na nawiewie i wyciągu bytowym, regulacją ciśnienia oraz kompensacją powietrza wyciąganego 
przez dygestoria.

ACT001.1

Rysunek 21. Przykład zastosowania regulatorów VAV do okapów z wykorzystaniem aplikaci ACT001.



wersja 6.0.0SL-POL – Sterowniki11

ACT001.2

Rysunek 22. Przykład zastosowania aplikacja ACT001 do sterowania wentylacją bytową oraz okapami. W tym rozwiązaniu możemy kompensować przepływy 
od dowolnych urządzeń maksymalnie 9 sterowników. Nie ma możliwości regulacji ciśnienia w pomieszczeniu oraz kontroli ilości wymian powietrza.

ACT001.3

Rysunek 23. Sterowanie wentylacja bytową z wykorzystaniem sterownika z aplikacją ACT001. Należy pamiętać że w tym przypadku występują pewne 
ograniczenia takie jak brak możliwości regulacji ciśnienia poprzez pomieszczeniowy czujnik różnicy ciśnień. Maksymalnie można podpiąć do jednego 

pomieszczenia 4 sterowniki podrzędne.

Wymiar bez obudowy
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Rysunek 24. Wymiary sterownika bez obudowy SL-POL 001 / SL-POL 101 / 
SL-POL 201.
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Rysunek 25. Wymiary sterownika bez obudowy SL-POL 001 / SL-POL 101 
/ SL-POL 201.
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Wymiar obudowy sterownika

Wymiary obudowy sterownika SL-POL 001 / SL-POL 101 / SL-POL 201.

SL-POL  – Sterowniki
Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

SL-POL - <X> 01 <U> 

Gdzie:

X typ aplikacji

0 - okap, odciągv

1 - pomieszczeniowy

2 - dygestorium

U obudowa

brak - brak obudowy

B - obudowa plastikowa

Przykładowe oznakowanie produktu: SL-POL101B


