Sterownik strefowy
Tracer ZN523
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Wstęp
ZN523 to mikroprocesorowy bezpośredni sterownik cyfrowy przeznaczony do
sterowania i optymalizacji jednostek końcowych wody lodowej.
ZN523 został zaprojektowany dla zwiększenia komfortu i minimalizacji zużycia
energii.
Wykorzystuje mierzoną temperaturę otoczenia oraz temperaturę powietrza
wylotowego (w trybie sterowania kaskadowego), a algorytm sterujący utrzymuje
temperaturę otoczenia na poziomie aktywnej wartości zadanej dla chłodzenia (w
trybie chłodzenie) lub aktywnej wartości zadanej dla ogrzewania (w trybie
ogrzewania), natomiast prędkość pracy wentylatora na możliwie najniższym
poziomie.
• Profil 8501 sterownika temperatury otoczenia LonMark® HVAC.
• Możliwość sterowania silnikiem wentylatora o 3 prędkościach.
• Obsługuje różne konfiguracje: tylko 2-rurowe chłodzenie, tylko 2-rurowe
ogrzewanie, 2-rurowe z funkcją przełączania, 2-rurowe chłodzenie +
ogrzewanie elektryczne, 2-rurowe z funkcją przełączania + ogrzewanie
elektryczne, 4-rurowe, belka chłodząca.
• Kaskadowy proporcjonalno-całkowy obieg regulacji temperatury
pomieszczenia / powietrza zasilającego lub pojedynczy obieg sterujący PI
(proporcjonalny-całkowy) dla aplikacji o niskim profilu.
• Inteligentny układ sterujący dla wentylatora z 3 prędkościami dla zachowania
komfortu akustycznego.
• Opracowana fabrycznie funkcja Nadrzędny / Podrzędny w celu łatwych zmian
ułożenia na ścianie i podłodze.
• Diagnostyka automatyczna: błąd czujnika, ochrona przed zamarzaniem,
zabezpieczenie przed przelaniem skroplin, zanieczyszczony filtr.
• Przeznaczone do instalacji w miejscu pracy i fabryce.
• Obsługa zaworu termicznego lub siłowników zaworów z 3 punktami
ruchomymi.
• Bezpośrednie podłączenie do wentylatora.
• Bezpośrednie sterowanie nagrzewnicy elektrycznej (zintegrowany przekaźnik
o wydajności
do 1,8 kW).
• Zdolność pilotowania zewnętrznego przekaźnika półprzewodnikowego dla
nagrzewnicy elektrycznej.
• Wiele trybów działania do warunków przebywania w pomieszczeniu.
(obecność / nieobecność / stan gotowości).
• Sterowanie PWM dla siłowników zaworów termicznych.
• Sterowanie PWM nagrzewnicy elektrycznej.
• Przełączenie automatyczne.
• Próbkowanie temperatury wpływającej wody w typach aplikacji z zaworami
2-drogowymi.
• Zasilanie 230 V~.
W przypadku dostarczenia jako układ sterujący montowany fabrycznie, Trane
ZN523 jest instalowany i testowany podczas procesu montażowego i jest
gotowy do pracy w momencie dostarczenia do klienta.
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Charakterystyki dla wejść i wyjść
ZN523 posiada następujące wejścia i wyjścia:

Wejścia dwójkowe
Sterownik ZN523 jest wyposażony w trzy wejścia dwójkowe. Wejścia te zostały
zaprojektowane do następujących funkcji:
• Wejście dwójkowe 1: Obecność
• Wejście dwójkowe 2: Kontakt okienny
• Wejście dwójkowe 3: Przelanie skroplin
Wejście trybu obecności
Wejście trybu obecności jest wykorzystywane do dwóch funkcji:
• Sterowniki samodzielne (urządzenia nie podłączone do BMS za
pośrednictwem LonTalk®):
Wejście dwójkowe trybu obecności określa przebywanie w pomieszczeniu.
Wejście to jest najczęściej podłączone do czujnika ruchu lub zegara. W tym
wypadku obsługiwane są tryby obecności i nieobecności.
• Komunikacyjne układy sterujące podłączone do BMS za pośrednictwem
LonTalk®: BMS wysyła żądania w zakresie trybu obecności/nieobecności.
Podczas działania trybu obecności, sterownik ZN523 monitoruje wejście
dwójkowe trybu obecności, aby wybrać pomiędzy trybem obecności (Tryb
obecności wymagany jest przez BMS ORAZ ktoś jest w pomieszczeniu) lub
trybem oczekiwania na obecność (Tryb obecności jest wymagany przez BMS,
lecz nikogo nie ma w pomieszczeniu = Tryb obecności, tryb ekonomiczny).

Tabela 1 - Konfiguracja Wejścia Trybu Obecności o Stałym Okablowaniu, Standardowo Otwartego
Opis

Wysyłane żądanie

Stan elementów stałych

Wynik

Urządzenie samodzielne

Nie dotyczy

Otwarty = Obecność

Obecność

Urządzenie samodzielne

Nie dotyczy

Zamknięty = Brak obecności

Nieobecność

Komunikacja

Obecność

Otwarty = Obecność

Obecność

Komunikacja

Nieobecność

Otwarty = Obecność

Nieobecność

Komunikacja

Oczekiwanie na obecność

Otwarty = Obecność

Oczekiwanie na obecność

Komunikacja

Obecność

Zamknięty = Brak obecności

Oczekiwanie na obecność

Komunikacja

Nieobecność

Zamknięty = Brak obecności

Nieobecność

Komunikacja

Oczekiwanie na obecność

Zamknięty = Brak obecności

Oczekiwanie na obecność

Tabela 2 - Konfiguracja Wejścia Trybu Obecności o Stałym Okablowaniu, Standardowo Zamkniętego
Opis

Wysyłane żądanie

Stan elementów stałych

Wynik

Urządzenie samodzielne

Nie dotyczy

Zamknięty = Obecność

Obecność

Urządzenie samodzielne

Nie dotyczy

Otwarty = Brak obecności

Nieobecność

Komunikacja

Obecność

Zamknięty = Obecność

Obecność

Komunikacja

Nieobecność

Zamknięty = Obecność

Nieobecność

Komunikacja

Oczekiwanie na obecność

Zamknięty = Obecność

Oczekiwanie na obecność

Komunikacja

Obecność

Otwarty = Brak obecności

Oczekiwanie na obecność

Komunikacja

Nieobecność

Otwarty = Brak obecności

Nieobecność

Komunikacja

Oczekiwanie na obecność

Otwarty = Brak obecności

Oczekiwanie na obecność
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Charakterystyki dla wejść i wyjść
Wejście dla styku okiennego
Gdy stan wejścia wskazuje na otwarte okno, układ sterujący wyłączy działanie
wentylatora, zamknie wszystkie zawory wodne jednostki i wyłączy ogrzewanie
elektryczne (o ile jest obecne).
Wejście zabezpieczenia przed przelaniem skroplin
Sygnał zabezpieczenia przed przelaniem skroplin wyłączy działanie wentylatora,
zamknie wszystkie zawory wodne jednostki i wyłączy ogrzewanie elektryczne
(o ile jest obecne). Komunikat diagnostyczny zabezpieczenia przed przelaniem
skroplin oraz komunikat diagnostyczny błędu temperatury powietrza wylotowego
są zawarte w tym samym komunikacie diagnostycznym: Błąd temperatury
powietrza wylotowego. Styk ten jest okablowany równolegle do czujnika
temperatury powietrza wylotowego. Gdy zabezpieczenie przed przelaniem
skroplin jest zamknięte, sterownik wykrywa zwarcie w wejściu czujnika
temperatury powietrza wylotowego i generuje komunikat diagnostyczny błędu
temperatury powietrza wylotowego.

Tabela 3 - Konfiguracje wejść dwójkowych
Działania układu sterującego
Wejście dwójkowe

Opis

Konfiguracja

Styk zamknięty

Styk otwarty

BI 1

Obecność

Standardowo Otwarty

Nieobecność

Obecność

Standardowo Zamknięty

Obecność

Nieobecność

Standardowo Otwarty

Diagnostyka*

Normalne

Standardowo Zamknięty

Normalne

Diagnostyka*

Standardowo Otwarty

Diagnostyka*

Normalne

BI 2

BI 3

Styk okienny

Zabezpieczenie przed przelaniem skroplin

*: patrz tabela 4
TM

Tabela 4 - Komunikaty diagnostyczne układu sterującego jednostki Tracer

ZN523
Działania układu sterującego

Wejście
dwójkowe

Opis

BI 1
BI 2

BI 3
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Wentylator

Zawór
chłodzenia

Zawór
ogrzewania

Ogrzewanie
elektryczne

Diagnostyka

Typ diagnostyki

Obecność

-

-

-

-

-

-

Styk okienny

Wyłączony

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

Styk okienny

Informacyjny

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

Błąd temperatury
powietrza wylotowego

Nieblokujący

Zabezpieczenie
przed
Niskie obroty
przelaniem
wentylatora
skroplin
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Charakterystyki dla wejść i wyjść
Wyjścia dwójkowe
Sterownik ZN523 jest wyposażony w osiem wyjść dwójkowych:
3 dla układu sterującego prędkością pracy silnika wentylatora
2 dla układu sterującego siłownikiem zaworu chłodzenia
2 dla układu sterującego siłownikiem zaworów ogrzewania
1 dla układu sterującego nagrzewnicą elektryczną
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Ogrzewanie elektryczne neutralne

Ogrzewanie elektryczne
Ogrzewanie elektryczne neutralne
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Belka chłodząca (wyłącznie chłodzenie + ogrzewanie elektryczne)

Układ 2-rurowy z funkcją przełączania + ogrzewanie elektryczne (przekaźnik)

Układ 2-rurowy, wyłącznie grzewczy

Terminale
TB2-1
TB2-2
TB2-3
TB2-4
TB2-5
TB2-6
TB2-7
TB2-8
TB2-9
TB2-10
TB2-5
TB2-6
TB2-8
TB2-9
TB5-2
TB5-1
TB2-8
TB2-9

Belka chłodząca (wyłącznie chłodzenie)

Układ 2-rurowy + ogrzewanie elektryczne (triak)

Zawór ogrzewania
3-przewodowy
Zawór chłodzenia
Zawór termiczny
Zawór ogrzewania
Zawór termiczny
Ogrzewanie elektryczne
Przekaźnik
Ogrzewanie elektryczne
Triak

Wysokie obroty wentylatora
Średnie obroty wentylatora
Niskie obroty wentylatora
Wentylator neutralny
Chłodzenie otwarte
Chłodzenie neutralne
Chłodzenie Zamknięte
Ogrzewanie otwarte
Ogrzewanie neutralne
Ogrzewanie zamknięte
Chłodzenie otwarte
Chłodzenie neutralne
Ogrzewanie otwarte
Ogrzewanie neutralne
Ogrzewanie elektryczne

Układ 2-rurowy, wyłącznie chłodzący

Zawór chłodzenia
3-przewodowy

Funkcja

Opis
Wentylator

Układ 4-rurowy

Układ 2-rurowy + ogrzewanie elektryczne (przekaźnik)

x
x
x
x
x
x
x

Tabela 5 - przypisania wyjścia ZN523

Układ 2-rurowy z funkcją przełączania + ogrzewanie
elektryczne (triak)

Układ 2-rurowy z funkcją przełączania

Aby uzyskać informacje o przypisaniu wyjść, patrz poniższa tabela:
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Charakterystyki dla wejść i wyjść
Wejścia analogowe
Sterownik ZN523 jest wyposażony w trzy wejścia analogowe:
Temperatura powietrza powrotnego / Temperatura strefy lokalnej
(RAT) / (ZT)
ZN523 wymaga prawidłowej wartości temperatury otoczenia dla działania
swoich algorytmów temperatury. O ile dokonano konfiguracji do używania
temperatury strefy lokalnej, wejście analogowe RAT/ZT mierzy temperaturę
pomieszczenia za pomocą termistora 10 kiloomów.
Temperatura wody wpływającej (EWT)
ZN523 może zostać skonfigurowany do użycia EWT w celu ustalenia warunków
przełączania lub do raportowania informacji typu EWT do urządzenia BMS.
W żadnym przypadku wejście analogowe EWT nie może być okablowane do
termistora 10 kiloomów.
Temperatura powietrza wylotowego (DAT)
ZN523 dokonuje pomiaru DAT za pomocą termistora 10 kiloomów. Czujnik ten
jest najczęściej zlokalizowany za wężownicami wodnymi (Hydronic) trybu
chłodzenia/ogrzewania. DAT używany jest do utrzymywania temperatury
powietrza wylotowego w zakresie określonych wartości granicznych poziomu
komfortu (funkcja mierzenia temperatury powietrza wylotowego).
Celem pomiaru istotnej temperatury powietrza wylotowego, należy sprawdzić,
czy czujnik powietrza wylotowego znajduje się na linii wylotowej powietrza oraz,
czy do czujnika dostarczane jest odpowiednie natężenie przepływu powietrza.

Tabela 6 - Charakterystyki wyjść analogowych
Wejście analogowe

Opis

Typ czujnika

Zakres

Dokładność

Diagnostyka
Błąd temperatury
otoczenia

AI1

RAT / ZT

NTC 10 kiloomów

0°C do 100°C

+/- 0,2°C

AI2

EWT

NTC 10 kiloomów

0°C do 100°C

+/- 0,2°C

Nie dotyczy

+/- 0,2°C

Błąd temperatury
powietrza wylotowego

AI3
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DAT

NTC 10 kiloomów

0°C do 100°C
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Działania normalne
ZN523 jest zoptymalizowanym sterownikiem do zastosowań związanych ze
sterowaniem jednostką terminala wodnego.
Jego głównym zadaniem jest utrzymanie komfortowych warunków przebywania
w pokoju, zarówno pod względem poziomu temperatury, jak i poziomu dźwięku.
Do sterowania wentylatorem używa unikatowego algorytmu utrzymującego
prędkość silnika wentylatora na możliwie najniższych obrotach.

Tryby obecności
Opis
Tryby obecności mogą być wskazywane do urządzenia Trane ZN523 przez
wejście dwójkowe trybu obecności lub wysyłane z systemu zarządzania
budynkiem, sterowane są 4 tryby obecności:
Tryb obecności (lub Komfortowy)
Jest to standardowy tryb obecności lub pory dnia. W trybie tym wykorzystywane
są wartości zadane chłodzenia i ogrzewania trybu obecności.
Sterownik automatycznie dobiera najniższą prędkość wentylatora (jeżeli pracuje
on w trybie automatycznym). Zawór (chłodzenia / ogrzewania) lub nagrzewnica
elektryczna (o ile zainstalowana) steruje utrzymaniem żądanej wartości zadanej.
Tryb nieobecności (lub Zapobiegający Zamarzaniu)
Standardowy tryb pracy w otoczeniu, w którym nikt nie przebywa lub w porze
nocnej. Sterownik usiłuje utrzymać temperaturę otoczenia na poziomie wartości
zadanej ogrzewania lub chłodzenia w trybie nieobecności.
Tryb gotowości obecności (lub Ekonomiczny)
Tryb stosowany do zmniejszenia ogrzewania i chłodzenia podczas godzin
obecności osób, gdy pomieszczenie jest wolne lub nie przebywają w nim na
stałe osoby. Zakres wartości zadanych jest poszerzony, co powoduje
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Tryb ten jest dostępny jedynie w
konfiguracji sieciowej i Systemu Zarządzania Budynkiem.
Tryb obejścia obecności (lub Nadpisanie Nocne)
Tryb stosowany w warunkach nadpisania czasowego. W trybie obejścia
obecności sterownik korzysta z wartości zadanych chłodzenia i ogrzewania
przez 120 minut (ustawienie fabryczne). Tryb ten jest wybierany, gdy żądanie
komunikacji ma wartość 'brak obecności' lub 'stan gotowości', a mieszkaniec
budynku wskazuje swoją obecność w pomieszczeniu sterowanym przez
jednostkę za pomocą żądania nadpisania od BMS.

8
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Działania normalne
Rysunek 1 - Wartości zadane trybu obecności ZN523
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1. Wartość zadana ogrzewania w trybie nieobecności
2. Wartość zadana ogrzewania w trybie oczekiwania na obecność
3. Wartość zadana ogrzewania w trybie obecności
4. Strefa nieczułości
5. Lokalna wartość zadana
6. Wartość zadana chłodzenia w trybie obecności
7. Wartość zadana chłodzenia w trybie oczekiwania na obecność
8. Wartość zadana chłodzenia w trybie nieobecności

Korzyści dla właściciela
• Zmniejszenie zużycia energii: Poziom komfortu jest ustalany zgodnie z
rzeczywistym stanem obecności w strefie.
Korzyści dla użytkownika końcowego
• Tryb komfortowy w odpowiednim czasie.
• Tryb nadpisania czasowego dla sterowania trybem komfortowym
”dodatkowych godzin”.
Korzyści dla personelu obsługi
• Oszczędności energii, gdy budynek nie jest zamieszkały.
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Działania normalne
Układ logiczny zaworów ogrzewania i chłodzenia
Opis
ZN523 automatycznie określa, czy konieczne jest ogrzewanie lub chłodzenie na
podstawie wielkości pomieszczenia i warunków systemu w celu utrzymania
odpowiednich poziomów komfortu. Sterownik dokonuje pomiaru temperatury
pomieszczenia i odczytu wartości zadanej temperatury, aby określić wymaganą
wydajność grzewczą lub chłodniczą urządzenia (0-100%) w celu regulacji
prędkości wentylatora (jeśli dostępna jest funkcja automatycznego przełączania)
i odpowiedniego położenia zaworu. Zapewniane jest płynne przejście z trybu
chłodzenia do ogrzewania / z trybu ogrzewania do chłodzenia celem
zapobieżenia trybom "migotania".

Rysunek 2 - Normalny tryb działania
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Wyjście kontrolne
Wartość zadana ogrzewania w trybie nieobecności
Wartość zadana ogrzewania w trybie oczekiwania na obecność
Wartość zadana ogrzewania w trybie obecności
Strefa nieczułości
Lokalna wartość zadana
Wartość zadana chłodzenia w trybie obecności
Wartość zadana chłodzenia w trybie oczekiwania na obecność
Wartość zadana chłodzenia w trybie nieobecności
Temperatura

Korzyści dla użytkownika końcowego
• Odpowiedni tryb w celu utrzymania idealnych warunków komfortowych.
• Inteligentny algorytm sterujący utrzymujący możliwie najniższy poziom
hałasu.
Korzyści dla personelu obsługi
• Zoptymalizowany do oszczędzania energii.
• Płynne przejście ze stanu ogrzewania do stanu chłodzenia i na odwrót w celu
łatwego sterowania produkcją wody gorącej/zimnej.

10
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Działania normalne
Działanie ogrzewania elektrycznego
Opis
ZN523 obsługuje 1-stopniową nagrzewnicę powietrza. Do sterowania
nagrzewaniem elektrycznym służą wyjścia przekaźnika i triaka (z możliwością
konfiguracji).
Dla potrzeb sterowania temperaturą strefową ogrzewanie elektryczne włączane
jest cyklicznie, regulując w ten sposób temperaturę powietrza wylotowego.
Wyjście ogrzewania elektrycznego, podobnie jak zawór ogrzewania z modulacją
(0 do 100 %), jest włączane przez algorytm sterowania kaskadowego. Specjalny
algorytm kontrolny modulacji szerokości impulsu (PWM) oblicza wydajność
procentową dla modulacji szerokości impulsu.
Nagrzewnica elektryczna może być sterowana bezpośrednio przez wbudowany
przekaźnik wyjścia lub triak + przekaźnik statyczny. W przypadku sterowania za
pomocą wbudowanego przekaźnika, minimalny czas cyklu wynosi 360 sekund.
W przypadku sterowania za pomocą triaka, minimalny czas cyklu wynosi 10
sekund.
Jednostki posiadające układ 2-rurowy z funkcją przełączania z ogrzewaniem
elektrycznym używają nagrzewnicy elektrycznej jako uzupełnienie ogrzewania
wodnego, gdy siłownik zaworu ogrzewania jest całkowicie otwarty, lecz
ogrzewanie nie jest wystarczające, by zapewnić wydajność wymaganą przez
zapotrzebowanie cieplne budynku.
Ogrzewanie elektryczne zatrzymuje żądanie ograniczenia. nviAuxHeatEnable
umożliwia systemowi zarządzania budynkiem włączanie lub wyłączanie działania
ogrzewania elektrycznego.
Korzyści dla użytkownika końcowego
• Zapewnia mieszkańcom idealne warunki komfortowe.

BAS-PRC018-PL
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Sterowanie Modulacyjne/Kaskadowe
Opis
Sterowanie modulacyjne
ZN523 zapewnia komfort dzięki zaworowi wodnemu Hydronic oraz modulacji
prędkości wentylatora za pomocą proporcjonalnego-całkowego algorytmu
sterującego. W urządzeniu ZN523 można zastosować dwa tryby:
Sterowanie kaskadowe
W przypadku skonfigurowania dla sterowania typu kaskadowego, jednostka
ustawia temperaturę powietrza wylotowego w celu sterowania temperaturą
pomieszczenia.

Rysunek 3 - Diagram blokowy sterowania kaskadowego
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+
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6
1. Aktywna wartość zadana
2. Mierzona temperatura pomieszczenia
3. Delta
4. Sterowanie temperaturą pomieszczenia
5. Obliczona wartość zadana temperatury powietrza wylotowego
6. Mierzona temperatura powietrza wylotowego
7. Sterowanie temperaturą powietrza wylotowego
8. Wydajność ogrzewania/chłodzenia

Korzyści dla użytkownika końcowego
• Mieszkańcy budynku nie odczuwają chłodnego/ciepłego przepływu powietrza
dzięki sterowaniu ograniczeniem temperatury powietrza wylotowego.
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Sterowanie temperaturą strefy
Algorytm kontrolny temperatury otoczenia porównuje aktywną wartość zadaną
(w zależności od trybu ogrzewania/chłodzenia) do mierzonej temperatury
otoczenia w celu wygenerowania błędu kontrolnego. Układ sterujący używa
następnie błędu kontrolnego w proporcjonalno/całkowym algorytmie kontrolnym
do obliczenia wydajności odpowiednio ogrzewania/chłodzenia jednostki.
Urządzenia końcowe (zawory i ogrzewanie elektryczne) działają z
uwzględnieniem wydajności ogrzewania/chłodzenia jednostki (tryb ogrzewania
lub chłodzenia, 0 do 100%).

Rysunek 4 - Diagram blokowy sterowania temperaturą otoczenia

1
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2
1. Aktywna wartość zadana
2. Mierzona temperatura pomieszczenia
3. Delta
4. Sterowanie temperaturą pomieszczenia
5. Wydajność ogrzewania/chłodzenia

Korzyści dla użytkownika końcowego
• Sterowanie najniższą prędkością wentylatora zapewnia minimalny poziom
hałasu.
Korzyści dla personelu obsługi
• Oszczędności energii dzięki precyzyjnemu dostosowaniu dostarczanej
wydajności zgodnie z zapotrzebowaniem w budynku.

BAS-PRC018-PL
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Działanie wentylatora
Opis
Sterownik ZN523 obsługuje wentylatory z 1, 2, lub 3 prędkościami.
W przypadku zastosowań z belką chłodzącą, sterownik jest ustawiony dla
sterowania wentylatorem z 1 prędkością.
Obsługiwane są ciągła lub cykliczna praca wentylatora.
Gdy układ sterujący znajduje się w trybie obecności, może automatycznie
sterować prędkością pracy wentylatora, jeśli włączony jest tryb 'auto' z poziomu
lokalnego czujnika strefowego lub BMS.
Jeśli wybrano tryb 'wyłączony', sterownik wyłącza prędkość wentylatora, zamyka
zawory i oczekuje na polecenie powrotu do prędkości pracy wentylatora lub
trybu 'auto'.
Nadpisanie prędkości pracy wentylatora, które ma miejsce na poziomie czujnika
strefowego, może zostać automatycznie zresetowane z poziomu BMS. Dla
przykładu, jeśli mieszkaniec budynku wymusza niską prędkość wentylatora
podczas odbywającego się spotkania, prędkość pracy wentylatora jest
zmieniana do pozycji 'auto' za pomocą polecenia wysłanego przez BMS, który
anuluje nadpisanie prędkości wentylatora z poziomu lokalnego czujnika
strefowego.
Sterowanie wentylatorem
Jeśli urządzenie znajduje się w trybie 'auto' i ustawione jest dla sterowania
prędkością wentylatora z 3 zakresami, inteligentny algorytm sterujący urządzenia
ZN523 używa niskiej prędkości wentylatora w celu dostarczenia maksymalnie
65% całkowitej wydajności.
Rysunek 5 - Sterowanie wentylatorem

1. Pozycja zaworu
2. Wydajność jednostki
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Rysunek 6 - Sterowanie siłownikiem zaworów oraz wentylatorem
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1. Wysokie obroty wentylatora
2. Średnie obroty wentylatora
3. Niskie obroty wentylatora
4. Wentylator Wyłączony
5. Wydajność jednostki
6. Pozycja zaworu
7. Pozycja zaworu ogrzewania
8. Pozycja zaworu chłodzenia
9. Prędkość wentylatora

Korzyści dla użytkownika końcowego
• Szumy powietrza zostały wyeliminowane dzięki inteligentnemu sterowaniu
prędkością pracy wentylatora.
• Ochrona przed przegrzaniem się jednostki.
Ciągła praca wentylatora
Wymagana jest ciągła praca wentylatora w celu sterowania temperaturą
powietrza wylotowego.
Podczas trybów obecności oraz oczekiwania na obecność, wentylator jest
zwykle włączony. Dla aplikacji z kilkoma prędkościami pracy wentylatora,
wentylator zwykle działa z wybraną prędkością lub prędkością domyślną
(wyłączony, wysoka, średnia lub niska). Gdy wentylator działa w trybie
automatycznym, wówczas pracuje z prędkością domyślną.
Podczas trybu braku obecności, sterownik wyłącza wentylator, przy czym
temperatura jest utrzymywana w zakresie strefy nieczułości aktywnej wartości
zadanej. W przypadku zmiany temperatury na wartość poza strefą nieczułości,
sterownik uruchamia wentylator z wysoką prędkością i ogrzewa / chłodzi
pomieszczenie celem przywrócenia temperatury zgodnej z wartością zadaną
strefy nieczułości ogrzewania / chłodzenia.
Wentylator jednostki jest zawsze wyłączony w czasie działania trybów
obecności, oczekiwania na obecność oraz nieobecności, gdy jednostka jest
wyłączona z powodu komunikatu diagnostycznego lub, jeśli jednostka znajduje
się w trybie wyłączenia zgodnie z modułem lokalnego czujnika strefowego,
wysyłanego żądania lub domyślnej prędkości wentylatora (wyłączony).
Jeśli występuje zarówno moduł czujnika strefowego oraz zostało wysyłane
żądanie, wysyłane żądanie ma priorytet.

BAS-PRC018-PL
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Cykliczna praca wentylatora
Cykliczna praca wentylatora nie obsługuje sterowania temperaturą powietrza
wylotowego (algorytm sterowania kaskadowego). Wybranie cyklicznej pracy
wentylatora wprowadza warunek używania wyłącznie sterowania temperaturą
pomieszczenia (pojedynczy algorytm kontrolny PI) i nieużywania sterowania
temperaturą powietrza wylotowego.
Wentylator cyklicznie zmienia tryby pomiędzy "wyłączony" i domyślną
prędkością wentylatora podczas działania w trybie nieobecności, obecności,
oczekiwania na obecność oraz obejścia obecności.
Wentylator jednostki jest zawsze wyłączony w czasie działania trybów
obecności, oczekiwania na obecność oraz nieobecności, gdy jednostka jest
wyłączona z powodu komunikatu diagnostycznego lub, jeśli jednostka znajduje
się w trybie wyłączenia zgodnie z modułem lokalnego czujnika strefowego,
wysyłanego żądania lub domyślnej prędkości wentylatora (wyłączony).
Jeśli występuje moduł czujnika strefowego, jak również zostało wysłane żądanie,
wysłane żądanie ma priorytet.
Korzyści dla użytkownika końcowego
• Sterowanie kaskadowe: mieszkańcy budynku nie odczuwają
chłodnego/ciepłego przepływu powietrza dzięki sterowaniu ograniczeniem
temperatury powietrza wylotowego.
• Minimalna prędkość wentylatora zapewnia najniższy możliwy poziom hałasu.
Opóźnienie wyłączenia wentylatora
Gdy dowolne źródło ogrzewania jest przełączane ze stanu włączonego do
wyłączonego, sterownik ZN523 utrzymuje działanie wentylatora przez
dodatkowych kilka sekund (możliwość regulacji od 0 do 600 sek., wartość
domyślna to 30 sek.).
Korzyści dla personelu obsługi
• Bezpieczeństwo dzięki opóźnieniu umożliwiającemu wentylatorowi
wydmuchanie pozostałego ciepła ze źródła nagrzewania.
Uruchamianie wentylatora przy dużej prędkości
Podczas przejścia ze stanu "wyłączony" do każdej innej prędkości pracy
wentylatora, sterownik ZN523 automatycznie uruchamia wentylator na wysokiej
prędkości i wentylator pracuje na wysokiej prędkości przez 0,5 sekundy.
Korzyści dla personelu obsługi
• Zapewnia uruchomienie wszystkich silników wentylatorów z pozycji
wyłączenia do innej pozycji, nawet po długim okresie nieaktywności.
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Moduł strefowego czujnika komunikacyjnego firmy Trane
(ZSM)
Opis
Moduł strefowego czujnika komunikacyjnego firmy Trane jest interfejsem
użytkowników budynku, gdy używane są jednostki terminali wodnych.
Innowacyjny w swojej budowie oraz zestawie funkcji, interfejs ten oferuje
przyjazne sterowanie trybem komfortu, jak również unikalne funkcje ustawiane
przez mieszkańców budynku.
Mierzenie temperatury pomieszczenia
Czujniki strefowe mogą wyświetlać temperaturę pomieszczenia lokalnego lub
temperaturę powietrza powrotnego podaną przez czujnik układu sterującego.
Czujnik strefowy wysyła wartość temperatury pomieszczenia przy zmianie o
0,1°C oraz co 10 minut.
Regulacja wartości zadanej temperatury
Czujnik strefowy ZN523 umożliwia dwa sposoby regulowania wartości
nastawionej temperatury:
Bezwzględna wartość zadana
Czujnik strefowy umożliwia mieszkańcom regulację wartości zadanej
temperatury w podanym zakresie.
Względna wartość zadana
Czujnik strefowy umożliwia mieszkańcom zwiększanie oraz zmniejszanie
wartości zadanej temperatury.
Synchronizacja czujników strefowych
W instalacji z kilkoma czujnikami strefowymi, ZN523 może współdzielić te same
zmienne (aktywna wartość zadana temperatury operatora, żądanie prędkości
wentylatora, włączony tryb nadpisywania czasowego oraz żądania anulowania)
ze wszystkimi czujnikami strefowymi. Mieszkańcy budynku mogą regulować
wartość zadaną temperatury w pokoju z poziomu dowolnego czujnika
temperatury znajdującego się w pokoju, wówczas “zmodyfikowana” wartość
zadana wysyłana jest do wszystkich czujników strefowych.
Regulacja prędkości wentylatora
Przełącznik wentylatora czujnika strefowego przekazuje układowi sterującemu
sygnał trybu obecności (oraz oczekiwania na obecność) żądania wentylatora
(Wyłączony, Niski, Średni, Wysoki, Automatyczny). Jeśli żądanie układu
sterującego wentylatora jest wysyłane do sterownika, sterownik ignoruje wejście
czujnika strefowego przełącznika wentylatora i używa wysyłanej przez układ
wartości.
Wejście czujnika strefowego przełącznika wentylatora może być włączone lub
wyłączone za pomocą konfiguracji przy użyciu wtyczki narzędzia serwisowego.
Jeśli przełącznik czujnika strefowego jest wyłączony, układ sterujący powróci do
swoich domyślnych prędkości pracy wentylatora zapisanych w konfiguracji dla
ogrzewania i chłodzenia, do momentu, aż układ sterujący odbierze stan wejścia
wentylatora.
Gdy przełącznik wentylatora jest w pozycji "wyłączony", sterownik nie steruje
pracą jednostki. Jednostka jest nadal zasilana, a wszystkie wyjścia są
zamykane.
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Przycisk oraz stan trybu obecności
Krótkie naciśnięcie przycisku trybu obecności w czasie trwania trybu
nieobecności ustawia układ sterujący w tryb obejścia obecności na czas
120 minut (Liczba minut jest regulowana przy użyciu narzędzia serwisowego).
Układ sterujący pozostaje w trybie obejścia obecności do momentu, aż minie
czas nadpisania lub do momentu, aż użytkownik naciśnie przycisk trybu
obecności na czas co najmniej 5 sekund.
Czujnik strefowy wyświetla stan obecności układu sterującego (tryb obecności,
tryb obejście obecności, tryb oczekiwania na obecność i tryb nieobecności).
Wyświetlacz styku okiennego
Gdy czujnik strefowy otrzyma wartość stanu przełącznika styku okiennego
okablowanego do układu sterującego ZN523, na ekranie czujnika strefowego
wyświetlana jest ikona otwartego okna. Użytkownik może odczytać przyczynę
wyłączenia.
Wywołanie mieszkańców
Używając predefiniowanej sekwencji klawiszy, mieszkaniec budynku może
wygenerować polecenie do systemu zarządzania budynkiem. Funkcja wywołania
mieszkańców działa podobnie jak przywołanie pielęgniarki w szpitalu. Po
wprowadzeniu predefiniowanej sekwencji przycisków, czujnik strefowy wysyła do
sterownika ZN523 żądanie wywołania mieszkańców. Sterownik ZN523 ustawia
zmienne wejście dedykowanej sieci na WŁĄCZONE (ON) i generuje komunikat
diagnostyczny Wywołanie mieszkańców. Ponowne naciśnięcie sekwencji
predefiniowanych przycisków resetuje funkcję wywołania mieszkańców.

Tabela 7 - Charakterystyki czujnika strefowego ZN523
Najważniejsze cechy

Opis

Przyciski

Duże przyciski: Regulacja wartości zadanej (zwiększanie / zmniejszanie), prędkość wentylatora
(automatyczny/wyłączony/niska prędkość/średnia prędkość/wysoka prędkość, nadpisanie czasowe + różne
kombinacje.

Wyświetlacz LCD

Ikony: wentylator, obecność, temperatura, okno otwarte, awaria

Wskazania

Temperatura bezwzględna, wartość zadana bezwzględnego lub względnego natężenie prądu, stan
obecności, stan awarii układu sterującego, aktywny stan wywołania mieszkańców, stan otwartego okna,
wywołanie serwisowe

Czujnik strefowy

Zamontowany w naściennym interfejsie
Mierzy temperaturę w zakresie od +5°C do 30°C z dokładnością 0,2°C
Czujnik jest automatycznie dezaktywowany, gdy zdalny układ sterujący wykorzystuje wartości 'powietrza
powrotnego'

Podłączenie do układu
sterowania

Łącze typu RJ 9
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Korzyści dla wykonawcy
• Łatwa instalacja: czujnik naścienny jest zasilany przez sterownik, do którego
jest podłączony.
Korzyści dla właściciela
• Można zmieniać rozplanowanie pokoju, gdyż nie wymaga to instalacji
nowego okablowania.
Korzyści dla użytkownika końcowego
• Łatwa obsługa: posiada intuicyjny interfejs dla mieszkańców.
Korzyści dla personelu obsługi
• Łatwe serwisowanie: prosty interfejs diagnostyczny dla obsługi budynku.

BAS-PRC018-PL
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Komunikacja
Opis
W celu optymalnej wydajności systemu, klimakonwektory wentylatorowe mogą
działać jako część BMS. Sterowniki jednostki ZN523 połączone są za pomocą
ekranowanej skrętki dwużyłowej bezpośrednio do jednostki sterującej
budynkiem Tracer Summit ™, która działa jak serwer komunikacyjny.
Komunikacja typu "każdy z każdym" (peer-to-peer)
ZN523 korzysta z interfejsu komunikacyjnego LON typu FTT - 10A.
Pozwala on na wymianę danych na zasadzie „peer-to-peer" (czasami określanej j
ako „nadrzędny/podrzędny”). W celu uproszczenia konfiguracji aplikacji typu "jed
nostka nadrzędna/podrzędna", układ sterujący dostarcza informacji grupującej w
szystkie niezbędne współdzielone dane w jedną zmienną komunikacyjną. Zmien
na typu jednostka nadrzędna/podrzędna zawiera następujące informacje, które s
ą wysyłane z jednostki nadrzędnej do jednostki podrzędnej w celu zapewnienia
podobnego działania jednostki:
• Efektywna wartość zadana.
• Tryb chłodzenia/grzania.
• Tryb obecności.
• Prędkość wentylatora.
• Temperatura otoczenia.
Częściowy tryb urządzenia nadrzędnego/podrzędnego
Jednostka nadrzędna determinuje w jednostce podrzędnej następujące
ustawienia:
• Efektywna wartość zadana.
• Tryb chłodzenia/grzania.
• Tryb obecności.
• Wartość polecenia prędkości wentylatora
Każda jednostka podrzędna steruje swoimi zaworami i prędkością pracy
wentylatora w celu regulacji lokalnego obciążenia ogrzewania/chłodzenia. Może
również kontrolować sterować prędkością swojego wentylatora automatycznie,
wysyłając polecenie prędkości wentylatora, gdy jednostka nadrzędna jest w
Trybie automatycznym. Może również wymusić wartość żądaną przez urządzenie
nadrzędne.
Korzyści dla użytkownika końcowego
• Tryb komfortowy dzięki lokalnej regulacji obciążenia ogrzewania/chłodzenia.
Korzyści dla personelu obsługi
• Oszczędności dzięki tej samej wartości zadanej i współdzieleniu trybu
obecności.
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Pełny tryb urządzenia nadrzędnego/podrzędnego
Jednostka nadrzędna determinuje w jednostce podrzędnej następujące
ustawienia:
• Efektywna wartość zadana.
• Tryb chłodzenia/grzania.
• Tryb obecności.
• Wartość polecenia prędkości wentylatora
• Pozycja zaworów/ogrzewania elektrycznego.
Korzyści dla użytkownika końcowego
• Homogeniczny poziom akustyczny w otwartych przestrzeniach.
Współpraca z innymi systemami
ZN523 jest zgodny z profilem LonMark® Regulatora temperatury powietrza (SCC)
i komunikuje się poprzez protokół LonTalk®.
Korzyści dla wykonawcy
• Zredukowane okablowanie przez zastosowanie łączy oprogramowania.
• Pełna kompatybilność z innymi układami sterującymi typu Lon (firmy Trane
lub innych dostawców).
Korzyści dla właściciela
• Możliwa jest integracja z dowolnymi systemami sterującymi obsługującymi
protokół LonTalk® oraz profil SCC.
• Elastyczność umożliwiająca zmiany w budynku: możliwe jest zmodyfikowanie
oddziaływania trybu nadrzędnego/podrzędnego, ponieważ zmiany w
rozplanowaniu pokoju dotyczą kilku specyficznych wymagań technicznych.
• Kompatybilny z interfejsami użytkownika firmy Trane (strefowy czujnik
komunikacyjny, BMS firmy Trane: ekran dotykowy oprogramowania BCU lub
Tracer SummitTM, standardowa przeglądarka internetowa).
Korzyści dla personelu obsługi
• Wiele jednostek obsługujących duże powierzchnie działa bardziej wydajnie w
przypadku współdzielenia właściwości takich jak tryb ogrzewania/chłodzenia
oraz wartości zadane, unikając marnowania energii oraz skarg mieszkańców.
Dalsze informacje można znaleźć w oficjalnej dokumentacji zespołu
nadawczo-odbiorczego linii o dowolnej topologii LonWorks® FTT-10A oraz
oficjalnych wytycznych dotyczących technologii LonWorks® i wytycznych
dotyczących standardu współdziałania warstwy typu LonMark® 1-6, wersja 3.3.
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Zaawansowane działanie
Niska temperatura otoczenia
Opis
Wartość niskiej temperatury otoczenia jest używana jako ochrona przed niską
temperaturą zewnętrzną i może być wywołana w dowolnym czasie.
Układ sterujący włącza tryb niskiej temperatury otoczenia, gdy temperatura
pomieszczenia jest niższa, niż wartość zadana funkcji zapobiegania niskiej
temperaturze otoczenia (możliwa do skonfigurowania). Układ sterujący wyłącza
niską temperaturę otoczenia, gdy temperatura pomieszczenia rośnie o 2°C
powyżej wartości zadanej niskiej temperatury otoczenia.
Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny niskiej temperatury
pomieszczenia:
• Wszystkie zawory układu wodnego są otwierane w celu umożliwienia wodzie
przepływu przez wężownicę.
• Wentylator będzie wyłączony.
• Ogrzewanie elektryczne (o ile jest obecne) będzie Wyłączone.
Korzyści dla personelu obsługi
• Bezpieczeństwo: sterownik wysyła sygnał alarmowy bezzwłocznie
powiadamiający ekipę obsługi budynku.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Opis
Ochrona przed zamarzaniem wywoływana jest w momencie, gdy temperatura
powietrza wylotowego spada poniżej dolnego limitu dla temperatury powietrza
wylotowego. Podczas działania funkcji ochrony przed zamarzaniem układ sterujący
zwiększa wydajność ogrzewania lub zmniejsza wydajność chłodzenia w celu
zwiększenia temperatury powietrza wylotowego powyżej tego limitu.
Jeśli temperatura powietrza wylotowego pozostaje poniżej limitu na czas ośmiu
minut, układ sterujący generuje komunikat diagnostyczny Dolna granica
temperatury powietrza wylotowego.
Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny Dolna granica
temperatury powietrza wylotowego:
• Wszystkie zawory układu wodnego są otwierane w celu umożliwienia wodzie
przepływu przez wężownicę.
• Wentylator będzie wyłączony.
• Ogrzewanie elektryczne (o ile jest obecne) będzie Wyłączone.
Korzyści dla personelu obsługi
• Bezpieczeństwo: układ sterujący otwiera wszystkie zawory, aby pomóc w
ochronie wężownicy przed zamarzaniem.

Wejście zabezpieczenia przed przelaniem skroplin
Opis
Przełącznik zabezpieczenia przed przelaniem skroplin jest fizycznie podłączony
do wejścia czujnika temperatury powietrza wylotowego. Sygnał zabezpieczenia
przed przelaniem skroplin wygeneruje komunikat diagnostyczny, który nadpisze
stan wentylatora działającego z niską prędkością, zamknie wszystkie zawory
wodne jednostki (o ile są obecne) i wyłączy ogrzewanie elektryczne (o ile jest
obecne). Gdy poziom skroplin powraca do normalnego poziomu aktualny
przełącznik zabezpieczenia przed przelaniem skroplin zostanie automatycznie
zresetowany.
Korzyści dla personelu obsługi
• Bezpieczeństwo: Sterownik wyłącza urządzenie i wysyła komunikat alarmowy.
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Zaawansowane działanie
Zarządzanie stykiem okiennym
Opis
W przypadku otwartego okna, jednostka zamyka zawory, wentylator i
nagrzewnicę elektryczną. W pokoju, gdzie znajduje się kilka jednostek, zaleca się
zatrzymanie wszystkich jednostek, jeśli co najmniej jedno okno w pokoju jest
otwarte. Funkcja zaimplementowana w urządzeniu ZN 523 wykonuje
następujące zadania:
• Zatrzymuje jednostkę, jeśli okno jest otwarte.
• Generuje komunikat diagnostyczny Styk okienny (diagnostyka jest
resetowana, gdy warunek ma wartość WYŁĄCZONY (OFF)).
• Informuje inne jednostki w tym samym pokoju, że okno jest otwarte.
Funkcja ta jest powiązana z następującym schematem połączeń:

Rysunek 7 - Zarządzanie kontaktem okiennym

nviEnergyHoldOff

nviEnergyHoldOff

nviEnergyHoldOff

nvoEnergyHoldOff

nvoEnergyHoldOff

nvoEnergyHoldOff

nviLoopWind

nviLoopWind

nviLoopWind

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

Wejście wstrzymania energii - nviEnergyHoldOff:
Wejście to jest używane do wstrzymania ogrzewania i chłodzenia, a jednocześnie
umożliwia urządzeniu ochronę pokoju przed ekstremalną temperaturą. Wejście to
jest zwykle powiązane z urządzeniem takim jak czujnik styku okiennego. Jeśli
czujnik fizyczny jest podłączony, a zmienna sieciowa jest obecna, wejście może
zainicjować funkcję Wstrzymania Energii. (Wstrzymanie Energii = HVAC-OFF)
Wejście obwodu styku okiennego - nviLoopWind:
To wejście jest używane do obwodu styku okiennego, kiedy w pokoju znajduje
się kilka urządzeń.
Korzyści dla personelu obsługi
• Oszczędności energii dzięki wyłączeniu źródeł chłodzenia lub ogrzewania
oraz wentylatorów, gdy okno w pokoju zostało otwarte.

BAS-PRC018-PL
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Funkcje specjalne
Próbkowanie temperatury wpływającej wody
Opis
W zastosowaniach 2-drogowych zawór zamyka się, gdy temperatura wody nie
jest w stanie zapewnić wymaganej wydajności. Układ sterujący będzie okresowo
sprawdzał temperaturę wody otwierając zawór na kilka minut, umożliwiając
ustanowienie przepływu wody oraz wykonanie dokładnego pomiaru temperatury
wody. Jeśli mierzona w ten sposób temperatura wody jest wyższa niż aktualna
temperatura pomieszczenia, układ sterujący przyjmuje, że jest możliwe
dostarczenie ogrzewania do pomieszczenia. Jeśli temperatura wody jest niższa,
niż aktualna temperatura pomieszczenia, możliwa jest praca w trybie chłodzenia.
Jeśli wymagane jest chłodzenie i wykryto dostępność dla funkcji wydajności
chłodzenia, układ sterujący powraca do normalnego działania. Ta sama
procedura ma miejsce w przypadku poleceń ogrzewania. Jeśli wydajność
wężownicy jest niewystarczająca, wtedy sterownik zamyka zawory na 60 minut,
po których następuje ponowny proces określania wydajności.
Korzyści dla użytkownika końcowego
• Zapobiega niedokładnym odczytom temperatury wody wpływającej,
prowadzącym do problemów z komfortem.
• Umożliwia samodzielnym jednostkom prawidłową pracę w aplikacjach z
układem 2-rurowym z funkcją przełączania / z zaworami 2-drogowymi.
Korzyści dla personelu obsługi
• Umożliwia płynne i niezawodne sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem.
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Funkcje specjalne
Stan czyszczenia filtra / Godziny pracy
Opis
Wskazania stanu filtra sterownika oparte są na sumie godzin roboczych
wentylatora urządzenia. Sterownik porównuje czas pracy wentylatora do
regulowanego limitu czasu pracy wentylatora. Po przekroczeniu limitu wartości
zadanej, sterownik generuje komunikat diagnostyczny Wymagana jest
Konserwacja.
Narzędzia serwisowego można użyć do:
• Modyfikowania czasu wartości zadanej żądania serwisowania.
• Zerowanie czasu wartości zadanej żądania serwisowania: sterownik wyłącza
funkcję diagnostyczną, resetuje czas pracy wentylatora do zera i rozpoczyna
ponowne naliczanie czasu pracy wentylatora.
Korzyści dla personelu obsługi
• Łatwe serwisowanie prewencyjne: sterownik automatycznie powiadamia
operatorów, o przekroczeniu przez urządzenie zaprogramowanego czasu
pracy.

Godziny pracy nagrzewnicy elektrycznej
Opis
Układ sterujący obsługuje licznik skumulowanych godzin pracy nagrzewnicy
elektrycznej, który może być zresetowany przy podanej wartości zadanej.
Godziny pracy nagrzewnicy elektrycznej gromadzone są dwa razy na dzień w
pamięci typu EEPROM.
Korzyści dla personelu obsługi
• Funkcja ta umożliwia przeprowadzenie pomiaru mocy.
• Umożliwia prostą optymalizację budynku.
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Funkcje specjalne
Limitowanie pracy
Opis
System zarządzania budynkiem wysyła żądanie ograniczenia do układu
sterującego. W tym przypadku ZN523 wyłącza swoją nagrzewnice elektryczną.
Korzyści dla personelu obsługi
• Oszczędność energii: Wyłączenie nagrzewnicy elektrycznej redukuje
maksymalną ilość zużytej energii elektrycznej urządzenia dla systemu
klimatyzacji dzięki transferowi obciążenia do godzin poza szczytem.
Ograniczenie zapotrzebowania redukuje ilość zużytej energii elektrycznej
urządzenia podczas godzin szczytowych, co zmniejsza zapotrzebowanie na
energię elektryczną oraz rachunki za energię elektryczną.

Nadpisania wyjścia
Opis
Układ sterujący zawiera funkcję nadpisania wyjść dwójkowych (najczęściej w
celach testu i inspekcji) z poziomu oprogramowania narzędzia serwisowego
firmy Trane.
Test wyjścia w miejscu pracy (nviTraneVar1401)
Układ sterujący zawiera funkcję testu wyjścia w miejscu pracy urządzenia, która
umożliwia użytkownikowi ręczne sprawdzenie wyjść w predefiniowanej
sekwencji. Testy wyjścia w miejscu pracy można zakończyć przez uruchomienie
całej sekwencji testowej. Układ sterujący zostanie wyłączony i zresetowany, jeśli
jednostka pozostaje na tym samym kroku na czas jednej godziny. Typy styków
(NO/NC) nie są używane w tym teście.
TM

Tabela 8 - Stany wyjściowe sterownika jednostki Tracer
Przekaźnik
ogrzewania
elektrycznego

1 - Wyłączony1

Zawór
ogrzewania
zamknięty

ZN523

Zawór
ogrzewania
otwarty

Zawór
chłodzenia
zamknięty

Zawór
chłodzenia
otwarty

Niskie obroty
wentylatora

Średnie obroty
wentylatora

Wysokie
obroty
wentylatora

BO8

BO7

BO6

BO5

BO4

BO3

BO2

BO1

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

2 - Wysokie obroty wentylatora

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

3 - Średnie obroty wentylatora2

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

4 - Niskie obroty wentylatora3

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

5 - Triak układu chłodzenia
otwarty

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

6 - Triak układu chłodzenia
zamknięty

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Włączony

7 - Triak układu ogrzewania
otwarty
8 - Triak układu ogrzewania
zamknięty
9 - Przekaźnik ogrzewania
4

10 - Wyjście

Uwaga 1: Po wejściu w tryb testu wyjścia w miejscu pracy urządzenia, układ sterujący wyłącza wszystkie wyjścia wentylatora i nagrzewnicy elektrycznej oraz wszystkie zawory.
Uwaga 2: Jeśli jednostka jest skonfigurowana dla wentylatora z 2 prędkościami, wentylator pracuje przy wysokiej prędkości kroku 3.
Uwaga 3: Jeśli jednostka jest skonfigurowana dla wentylatora z 2 zakresami prędkości, wyjście niskiej prędkości wentylatora zostanie uaktywnione w kroku 4. Jeśli jednostka jest
skonfigurowana dla wentylatora z 1 zakresem prędkości, wentylator pozostaje w trybie wysokiej prędkości kroku 4.
Uwaga 4: Po kroku 9 sekwencja testowa zostaje zakończona. Powoduje to zresetowanie i próbę powrotu układu sterującego do normalnego działania.

Korzyści dla wykonawcy
• Łatwa instalacja dla celów testowania i inspekcji.
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Funkcje specjalne
Nadpisanie stanu zaworów wodnych podczas
uruchomienia
Opis
Sterownik zawiera funkcję nadpisania stanu zaworów wodnych podczas
uruchomienia. Funkcja ta umożliwia łatwe wyrównanie poziomu wody w
systemie. W czasie pierwszego uruchomienia, układ sterujący całkowicie otwiera
zawory układu wodnego na okres czasu skonfigurowany fabrycznie (najczęściej
4 godziny). Zawory wodne pozostaną otwarte do momentu, aż minie ten czas.
Po 4 godzinach, sterownik zostaje zresetowany i rozpoczyna działanie normalne.
Korzyści dla wykonawcy
• Łatwa instalacja: najczęściej dla celów testu i inspekcji przy użyciu systemu
automatycznego zarządzania budynkiem Tracer SummitTM firmy Trane lub
narzędzia serwisowego Rover. Ta funkcja pozwala znacznie ograniczyć czas
wymagany na zrównoważenie systemu dystrybucyjnego wody.
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Diagnostyki
Możliwe są różne typy diagnostyk:
Komunikat diagnostyczny Nieblokujący wykonuje tryb procedury awaryjnej
sterownika (Fallback) i restartuje automatycznie, gdy wejście jest obecne i
prawidłowe. Komunikat diagnostyczny jest usuwany, gdy wejście jest aktywne.
Blokujący komunikat diagnostyczny wykonuje tryb procedury awaryjnej
sterownika (Fallback) i restartuje automatycznie, gdy wejście jest obecne i
prawidłowe. Diagnostyka ta jest utrzymywana do momentu zresetowania
sterownika.
Komunikat diagnostyki Informacyjnej automatycznie znika po ustaniu
przyczyny.
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Diagnostyki
Tabela 9 - Komunikaty układu diagnostycznego sterownika ZN523
Diagnostyka

Diag. #

Wentylator

Zawór chłodzenia Zawór ogrzewania Ogrzewanie elektryczne

Typ diag.

Błąd temperatury otoczenia

1

Wyłączony

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

Nieblokujący

Błąd temperatury wody
wpływającej (uwaga 1)

2

Aktywny

Zamknięty

Aktywny

Aktywny

Nieblokujący

Błąd temperatury powietrza
wylotowego (uwaga 2)

3

O niskiej
prędkości

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

Nieblokujący

Dolna granica temperatury
powietrza wylotowego

4

Wyłączony

Otwarty

Otwarty

Wyłączony

Blokujący

Niska temperatura otoczenia

5

Wyłączony

Otwarty

Otwarty

Wyłączony

Blokujący

Błąd czujnika strefowego
(uwaga 3)

6

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Nieblokujący

Wymagana jest konserwacja

7

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Informacyjny

Kontakt okienny

8

Wyłączony

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

Informacyjny

Wywołanie mieszkańców

9

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Informacyjny

Polecenie serwisowe Ping

10

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Informacyjny

Ręczny test wyjścia
(uwaga 2)

11

Wyłączony

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

Informacyjny

Nadpisanie zaworów
podczas uruchomienia

12

Wyłączony

Otwarty

Otwarty

Wyłączony

Informacyjny

Zapasowa

13

Zapasowa

14

Normalne uruchomienie

15

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Informacyjny

Uwaga 1: Gdy wymagana jest temperatura wody wpływającej, ale nie jest ona obecna, układ sterujący ZN523 generuje komunikat diagnostyczny w celu wskazania warunku utraty
czujnika. Układ sterujący automatycznie usuwa komunikat diagnostyczny po otrzymaniu prawidłowej wartości temperatury wody wpływającej (nieblokujący komunikat
diagnostyczny). Gdy wystąpi błąd czujnika temperatury wody wpływającej, układ sterujący wstrzymuje wszelką pracę w trybie chłodzenia, lecz zezwala na dostarczanie ciepła,
gdy wymagane jest ogrzewanie. W trybie Chłodzenie, chłodzenie jest zablokowane, lecz dozwolone jest normalne działanie wentylatora.
Uwaga 2: Podczas trybu ręcznego testu wyjść, działanie normalne jest zatrzymane, a wszystkie wyjścia znajdują się w stanie wyłączenia. Tryb ręcznego testu wyjścia włącza wyjście
zgodnie z predefiniowaną sekwencją. Należy zakończyć sekwencję testową, aby umożliwić układowi sterującemu przełączenie na działanie normalne.
Uwaga 3: Diagnostyka ma miejsce, kiedy czujnik strefowy temperatury pomieszczenia nie został zaktualizowany w ciągu 15 minut.
Uwaga 4: Błąd temperatury powietrza wylotowego może powstać, gdy czujnik temperatury powietrza wylotowego uległ awarii (otwarty lub zwarcie) lub, gdy wejście zabezpieczenia
przed przelaniem skroplin uległo zwarciu (tworzy zwarcie w czujniku temperatury powietrza wylotowego).
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Charakterystyki i specyfikacje
Wymiary
Wymiary ZN523 przedstawiono na poniższym rysunku.
Rysunek 7 - ZN523 Wymiary
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Charakterystyki i specyfikacje
Specyfikacje
Tabela 10 - ZN523 specyfikacje układu sterującego
Wymiary płyty

wys. 107 mm wysokości x szer. 132 mm x gł. 56 mm

Środowisko robocze

Temperatura: od 0° do 60°C
Wilgotność względna: od 5% do 95% nie powodująca powstawania skroplin
Zabezpieczenie przed pyłem: zanieczyszczenie poziom 1

Warunki składowania

Temperatura: od -40° do 85°C
Wilgotność względna: od 5% do 95% nie powodująca powstawania skroplin

Zapotrzebowanie na energię

230 V~ (+10%/-15%)
50 lub 60 Hz
3 A maksimum (przy wykorzystaniu wszystkich wyjść)

Normy

89/336/EEC Europejska dyrektywa dotycząca zgodności elektromagnetycznej:
Odporność: 61000-6-1
Emisja: 61000-6-3
73/23/EEC Europejska dyrektywa dotycząca sprzętu elektrycznego niskonapięciowego:
•
EN 60335-1
•
EN 60335-2-40

•
•

Klasa zabezpieczeń

IP 20

Interfejs diagnostyczny

3 Diody LED / 1 przycisk ze stykiem serwisowym

Komunikacja

protokół LonTalk® profil SCC 8501
Typ sieci FTT 10A
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Charakterystyki i specyfikacje
Architektura sieci
Strefowe układy sterujące TracerTM, pokazane na rysunku poniżej, mogą działać
w systemie automatycznego zarządzania budynkiem typu Tracer SummitTM, w
sieciach typu każdy-z-każdym (peer-to-peer) lub jako urządzenia samodzielne.

Rysunek 8 - Architektura sieciowa ZN523

Workstation

LAN (Ethernet or ARCNET)
BACnet protocol

1

S

S

M

ZA

FTT 10A topology

LonWorks - LonTalk protocol

M

S

M

S

2
3

ZB

ZC

1. Jednostka Sterująca Budynkiem Tracer SummitTM.
2. Jednostka terminala + ZN523.
3 Moduł strefowego czujnika komunikacyjnego firmy Trane.
M. Sterownik ZN523 z czujnikiem strefowym
S. Sterownik ZN523 z czujnikiem strefowym
Z. Strefa.
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Charakterystyki i specyfikacje
Rysunek 9 - Architektura typu "każdy z każdym" (peer-to-peer") ZN523

LonWorks - LonTalk protocol
M

FTT 10A topology
S

S

2
1

1. Jednostka terminala + ZN523.
2 Moduł strefowego czujnika komunikacyjnego firmy Trane.
M. Sterownik ZN523 z czujnikiem strefowym
S. Sterownik ZN523 z czujnikiem strefowym
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Charakterystyki i specyfikacje
Konfiguracja
Narzędzie serwisowe Rover firmy TRANE umożliwia monitorowanie,
konfigurowanie oraz testowanie urządzenia ZN523 przez połączenie do łącza
komunikacyjnego lub bezpośrednio do układu sterującego (w przypadku
urządzenia pracującego samodzielnie).
Rysunek 10 - Narzędzie serwisowe Rover - Jednostka wymagająca konfiguracji
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Charakterystyki i specyfikacje
Rysunek 11 - Narzędzie serwisowe Rover - Konfiguracja wartości zadanych jednostki
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Wykaz zmiennych sieciowych ZN523

Tabela 11 - ZN523 Wykaz zmiennych sieciowych
Nazwa NV
nciDevMajVer
nciDevMinVer
nciBypassTime
nciMinOutTm
nciRcvHrtBt
nciSndHrtBt
nciLocation
nciSetpoints

Typ NV
SCPTdevMajVer
SCPTdevMinVer
SCPTBypassTime
SCPTminSendTime
SCPTmaxRcvTime
SCPTmaxSendTime
SCPTlocation
SCPTlocation

Opis
Główna wersja urządzenia
Podrzędna wersja urządzenia
Czas obejścia lokalnego
Minimalny czas wysłania
Odbiór impulsu
Wysłanie impulsu
Etykieta miejsca
Wartości zadane dla trybu obecności

nviRequest
nviSpaceTemp

SNVT_obj_request
SNVT_temp_p

Żądanie stanu
Wejście temperatury otoczenia

nviSetpoint

SNVT_temp_p

Wejście wartości zadanej temperatury (bezwzględne)

nviOccSchedule
nviOccManCmd
nviOccSensor
nviApplicMode
nviHeatCool
nviFanSpeedCmd
nviAuxHeatEnable
nviValveOverride
nviSourceTemp
nviEnergyHoldOff
nviMstrSlv4

SNVT_tod_event
SNVT_occupancy
SNVT_occupancy
SNVT_hvac_mode
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_hvac_overid
SNVT_temp_p
SNVT_switch
UNVT_MstrSlv4

nviLoopWind

SNVT_switch

Wejście harmonogramu obecności
Wejście nadpisania trybu obecności
Wejście czujnika obecności
Wejście trybu aplikacji
Wejście trybu ogrzewania/chłodzenia
Wejście polecenia prędkości wentylatora
Dodatkowe wejście włączające ogrzewanie
Układ sterujący nadpisania zaworu wodnego
Wejście temperatury źródłowej
Wejście wstrzymania energii
Sterowanie urządzeniem nadrzędnym i
podrzędnym
Wejście obwodu kontaktu okiennego

nvoStatus
nvoFileDirectory
nvoAlarmMessage
nvoSpaceTemp
nvoUnitStatus
nvoEffectSetpt
nvoEffectOccup
nvoHeatCool
nvoSetpoint
nvoFanSpeed
nvoDischAirTemp
nvoTerminalLoad
nvoEnergyHoldOff
nvoEnterWaterTmp
nvoMstSlvStat

SNVT_obj_status
SNVT_address
SNVT_str_asc
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_status
SNVT_temp_p
SNVT_occupancy
SNVT_hvac_mode
SNVT_temp_p
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_lev_percent
SNVT_switch
SNVT_temp_p
UNVT_mstslv
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Żądanie stanu
Adres pamięci pliku (tabela danych)
Struktura komunikatu diagnostycznego
Efektywne wyjście temperatury otoczenia
Wyjście stanu jednostki
Efektywne wyjście wartości zadanej
Efektywne wyjście trybu obecności
Efektywne wyjście ogrzewania/chłodzenia
Lokalne wyjście wartości zadanej
Efektywna prędkość wentylatora
Wyjście temperatury powietrza wylotowego
Wyjście obciążenia terminala
Wyjście wstrzymania energii
Temperatura wody wpływającej
Stan urządzeń nadrzędnego i
podrzędnego
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Instalacja
Montaż i okablowanie
Opis
Bezpośrednie zasilanie 230 V~.
Wyraźnie oznaczone zaciski do połączeń.
Model ze zwartą obudową.
Proste podłączenie do sieci typu Lon.
Zwykły kabel telefoniczny posiadający szybkie łącze typu RJ9 dla okablowania
pomiędzy urządzeniem Trane ZN523 oraz czujnikiem strefowym.
Obsługuje dowolny typ konfiguracji jednostki terminala wodnego.
Korzyści dla wykonawcy
• Zredukowany czas inspekcji/koszt
• Brak dodatkowego transformatora układu zasilania
• Szybkie okablowanie czujnika strefowego
• Wyjmowane zaciski w celu łatwej obsługi
• Zaciski do połączeń o wysokiej jakości
• Zredukowany nacisk jednostek na podłoże
• Brak dodatkowego przekaźnika dla nagrzewnic elektrycznych o mocy
<1,8 kW
• Tylko jeden układ sterujący niezależnie od typu aplikacji terminala wodnego.
Korzyści dla właściciela
• Wysoka elastyczność w celu umożliwienia zmian w budynku.

BAS-PRC018-PL
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Instalacja
Konfiguracje
Opis
Układ sterujący jest stosowany w konfiguracjach klimakonwektorów
wentylatorowych obsługujących zawory 3-przewodowe z modulacją, zawory
termiczne (zawory standardowe) z modulacją oraz 1-stopniową nagrzewnicę
elektryczną. Obsługuje również wentylatory o 1, 2 i 3 prędkościach.
Tabela 12 - Typowe obsługiwane aplikacje
Konfiguracje

Typ zaworu

Typ ogrzewania elektrycznego
Przekaźnik

Triak dla zasilania
zewnętrznego przekaźnika
półprzewodnikowego

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3-przewodowe z
modulacją

Modulacja termiczna

X

X

Układ 2-rurowy z funkcją
przełączania

X

X

Układ 2-rurowy, wyłącznie chłodzący
+ nagrzewnica elektryczna

X

Układ 2-rurowy z funkcją
przełączania + nagrzewnica
elektryczna
Układ 4-rurowy

Układ 2-rurowy, tylko chłodzący
Układ 2-rurowy, wyłącznie grzejny

Korzyści dla wykonawcy
• Uproszczona instalacja: do wszystkich zastosowań używany jest ten sam
sterownik.
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Znaczenie sygnałów wskaźników diodowych
Czerwona dioda serwisowa
Tabela 13 - Działanie czerwonej diody serwisowej LED
Działanie czerwonej diody LED

Opis

Dioda jest zgaszona przez cały czas po włączeniu zasilania
sterownika.

Działanie normalne.

Dioda jest zapalona przez cały czas, nawet po wcześniejszym
włączeniu zasilania sterownika.

Naciśnięto przycisk serwisowy lub układ sterujący jest uszkodzony.

Dioda LED miga (w odstępach 1/4 sek. włączona, 1/4 sek.
wyłączona przez 10 sekund).

•
•

Dioda LED miga co sekundę.

Odinstalowanie (normalny tryb sterownika). Należy użyć narzędzia
serwisowego, aby przywrócić normalną pracę urządzenia.

Tryb wink:
Określa urządzenie
Sprawdza, czy odbywa się komunikacja układu sterującego na
łączu

Przycisk serwisowy
Przycisk serwisowy, zlokalizowany w górnym prawym rogu układu sterującego,
może być zastosowany (jedna z kilku metod) do zainstalowania sterownika
jednostki ZN523 w sieci komunikacyjnej.
Zielona dioda statusu
Zielona dioda LED używana jest zwykle do sygnalizowania, czy sterownik jest
podłączony do zasilania.
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Diagnostyki
Możliwe są różne typy komunikatów diagnostycznych:
Blokujący komunikat diagnostyczny wykonuje tryb procedury awaryjnej
sterownika (Fallback) i restartuje automatycznie, gdy wejście jest obecne i
prawidłowe. Diagnostyka ta jest utrzymywana do momentu pojawienia się
zresetowania układu sterującego.
Komunikat diagnostyczny Nieblokujący wykonuje tryb procedury awaryjnej
sterownika (Fallback) i restartuje automatycznie, gdy wejście jest obecne i
prawidłowe. Komunikat diagnostyczny jest usuwany, gdy wejście jest aktywne.
Komunikat diagnostyki Informacyjnej automatycznie znika po ustaniu
przyczyny.
Istnieje wiele sposobów resetowania komunikatów diagnostycznych jednostki:
• Automatycznie przez sterownik: Sterownik ZN523 posiada wbudowaną
funkcję resetowania diagnostyki automatycznej. Dzięki tej funkcji
podejmowane są próby automatycznego przywrócenia normalnej pracy
urządzenia po wystąpieniu komunikatu diagnostycznego typu "nieblokujący".
Funkcja ta spowoduje wyczyszczenie komunikatu diagnostycznego typu
"nieblokujący" i podjęta zostanie próba przywrócenia normalnej pracy
sterownika. Sterownik powraca do normalnej pracy, aż do pojawienia się
innego komunikatu diagnostycznego.
• Przez cykliczne zasilanie sterownika: W momencie wyłączenia zasilania
sterownika, a następnie ponownego podłączenia zasilania, urządzenie
przełącza się na sekwencję uruchamiania. Domyślnie sterownik podejmie
próbę zresetowania wszystkich komunikatów diagnostycznych w momencie
włączenia zasilania. Komunikaty diagnostyczne występujące w momencie
włączenia zasilania i te, które pojawią się po włączeniu zasilania są
obsługiwane zgodnie ze zdefiniowanymi sekwencjami komunikatów
diagnostycznych jednostki.
• Poprzez użycie dowolnego urządzenia komunikacyjnego posiadającego
dostęp do wejścia resetowania diagnostyki sterownika: Każde urządzenie
zdolne do przekazywania zmiennej sieciowej nviRequest (oznaczenie
"clear_alarm") może resetować komunikaty diagnostyczne w sterowniku
ZN523.
• Poprzez wysłanie z czujnika strefowego polecenia zresetowania
sterownika: Jeżeli użytkownik zainicjuje ze sterownika strefowego (przez
wybranie predefiniowanej sekwencji klawiszy ) polecenie resetowania, wtedy
sterownik zresetuje wszystkie komunikaty diagnostyczne. Komunikaty
diagnostyczne mogą natychmiast pojawić się ponownie, jeżeli problem nadal
istnieje.
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Komunikatami diagnostycznymi typu BLOKUJĄCEGO są:
• Ochrona przed zamarzaniem: wywoływana jest w momencie, gdy
temperatura powietrza wylotowego spada poniżej dolnego limitu dla
temperatury powietrza wylotowego.
• Jeśli temperatura powietrza wylotowego pozostaje poniżej limitu na czas
ośmiu minut, układ sterujący generuje komunikat diagnostyczny Dolna
granica temperatury powietrza wylotowego, wówczas:
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Wyłączony

Otwarty

Otwarty

Wyłączony

• Wartość niskiej temperatury otoczenia: jest używana jako ochrona przed
niską temperaturą zewnętrzną i może być wywołana w dowolnym czasie.
Układ sterujący włącza tryb niskiej temperatury otoczenia, gdy temperatura
pomieszczenia jest niższa niż wartość zadana funkcji zapobiegania niskiej
temperaturze otoczenia (możliwa do skonfigurowania).
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny niskiej
temperatury pomieszczenia, wówczas:
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Wyłączony

Otwarty

Otwarty

Wyłączony

• Układ sterujący wyłącza niską temperaturę otoczenia, gdy temperatura
pomieszczenia rośnie o 2°C powyżej wartości zadanej niskiej temperatury
otoczenia.
Komunikatami diagnostycznymi typu NIEBLOKUJĄCEGO są:
• Temperatura powietrza powrotnego / Temperatura strefy lokalnej: Układ
sterujący jednostki ZN523 otrzymuje wartość temperatury otoczenia z
czujnika strefowego, wysyłanej przez układ wartości (z systemu zarządzania
budynkiem) lub z okablowanego czujnika lokalnego (temperatura powietrza
powrotnego). Jeśli brak jest wszystkich tych źródeł temperatury
pomieszczenia, jednostka ZN523 generuje komunikat diagnostyczny Błędu
Temperatury Pomieszczenia.
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny błędu
temperatury pomieszczenia, wówczas:
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Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Wyłączony

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony
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• Temperatura wody wpływającej: Gdy wymagana jest temperatura wody
wpływającej, ale nie jest ona obecna, sterownik ZN523 generuje komunikat
diagnostyczny w celu wskazania warunku utraty czujnika. Układ sterujący
automatycznie usuwa komunikat diagnostyczny po otrzymaniu prawidłowej
wartości temperatury wody wpływającej (nieblokujący komunikat
diagnostyczny). Gdy wystąpi błąd czujnika temperatury wody wpływającej,
wtedy układ sterujący wstrzymuje wszelką pracę w trybie chłodzenia, lecz
zezwala na dostarczanie ciepła, gdy wymagane jest ogrzewanie. W trybie
Chłodzenie, chłodzenie jest zablokowane, lecz dozwolone jest normalne
działanie wentylatora.
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny temperatury
wody wpływającej, wówczas:
Wentylator
Aktywny

Zawór chłodzenia Zawór ogrzewania
Zamknięty

Aktywny

Ogrzewanie elektryczne
Aktywny

• Błąd temperatury powietrza wylotowego: Wartość temperatury powietrza
wylotowego jest używana jako wejście kontrolne dla układu sterującego
pomiarem temperatury powietrza wylotowego. Po ustanowieniu
prawidłowego sygnału temperatury powietrza wylotowego przez termistor i
braku zaworu, układ sterujący generuje a komunikat diagnostyczny Błędu
Temperatury Powietrza Wylotowego i powoduje wyłączenie jednostki,
wówczas:
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Niskie obroty

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

• Gdy czujnik powraca do stanu prawidłowego wejścia, układ sterujący
automatycznie umożliwi jednostce zakończenie działania.
• Zestyk zabezpieczenia przed przelaniem skroplin może być okablowany
równolegle do czujnika temperatury powietrza wylotowego. Gdy zestyk jest
zamknięty, wejście uległo zwarciu, a układ sterujący traktuje czujnik
temperatury powietrza wylotowego jako uszkodzony.
• Utrata komunikacji czujnika strefowego: Czujnik strefowy wysyła wartość
swojej temperatury otoczenia co najmniej co 10 minut. Jeśli układ sterujący
nie otrzymuje aktualnych wartości przez 15 minut, zostanie utracona
komunikacja z czujnikiem strefowym. Układ sterujący przełącza na
temperaturę pomieszczenia lokalnego i na domyślną prędkość wentylatora
oraz generuje komunikat diagnostyczny Błąd czujnika strefowego.
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny błędu czujnika
strefowego, wówczas:
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Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny
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Komunikatami diagnostycznymi typu INFORMACYJNEGO są:
• Stan czyszczenia filtra / Godziny pracy: W celu łatwiejszej obsługi
urządzenia, sterownik ZN523 posiada wbudowany programator czasowy
który, jeśli osiągnie wartość zero, może zainicjować powiadomienie
alarmowe. Wskazania stanu filtra układu sterującego oparte są na sumie
godzin roboczych wentylatora urządzenia. Układ sterujący porównuje czas
pracy wentylatora z regulowanym limitem godzin pracy (wartość domyślna to
600 godzin) oraz zaleca konserwację jednostki, o ile jest to konieczne. Po
przekroczeniu limitu wartości zadanej, układ sterujący generuje komunikat
diagnostyczny Wymagane jest serwisowanie..
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny czyszczenia
filtra, wówczas:
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny

• Do wyzerowania komunikatu diagnostycznego wymagane jest
serwisowanie można użyć narzędzia diagnostycznego. Po wyzerowaniu
komunikatu diagnostycznego sterownik resetuje czas pracy wentylatora do
zera i rozpoczyna ponowne naliczanie czasu pracy wentylatora.
• Wejście dla kontaktu okiennego: przełącznik kontaktu okiennego jest
fizycznie podłączony do wejścia dwójkowego układu sterującego (BI2). Gdy
okna są otwarte, wejście dwójkowe wykrywa stan komunikatu
diagnostycznego. Zestyk okienny może zostać skonfigurowany jako
normalnie otwarty (NO) lub normalnie zamknięty (NC).
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny kontaktu
okiennego, wówczas:
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Wyłączony

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

• Aktualna wartość przełącznika kontaktu okiennego jest automatycznie
resetowana, gdy okno jest zamknięte, a komunikat diagnostyczny
automatycznie zerowany.
• Wywołanie mieszkańców: Używając predefiniowanej sekwencji klawiszy,
mieszkaniec budynku może wygenerować polecenie do systemu zarządzania
budynkiem. Po wprowadzeniu predefiniowanej sekwencji przycisków, czujnik
strefowy wysyła do sterownika ZN523 żądanie wywołania mieszkańców.
Wtedy ZN523 generuje komunikat diagnostyczny Wywołanie
mieszkańców.
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny wywołania
mieszkańców, wówczas:
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny

• Ponowne naciśnięcie sekwencji predefiniowanych przycisków resetuje funkcję
wywołania mieszkańców.
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• Żądanie serwisowania: Używając predefiniowanej sekwencji klawiszy,
obsługa budynku może wygenerować polecenie do systemu zarządzania
budynkiem a następnie zidentyfikować urządzenie, w którym zainicjowano
żądanie serwisowania. Po wprowadzeniu predefiniowanej sekwencji
przycisków, czujnik strefowy wysyła do sterownika ZN523 żądanie
serwisowania. Sterownik ZN523 generuje komunikat diagnostyczny Żądania
serwisowania.
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny żądania
serwisowego, wówczas:
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Aktywny

Aktywny

Aktywny

Aktywny

• Polecenie serwisowe PING resetuje (OFF) automatycznie po 60 minutach.
• Nadpisania wyjścia: Sterownik ZN523 posiada funkcję ręcznego testu
wyjść. Funkcja ta może zostać zainicjowana przez system komunikacyjny
przy użyciu zmiennej testu ręcznego. Użyć tej funkcji w celu ręcznego
sprawdzenia wyjść w zdefiniowanej sekwencji.
• Gdy układ sterujący wygenerował komunikat diagnostyczny nadpisania
wyjścia, wówczas:
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Wyłączony

Zamknięty

Zamknięty

Wyłączony

• Podczas trybu ręcznego testu wyjść, działanie normalne jest zatrzymane, a
wszystkie wyjścia znajdują się w stanie wyłączenia. Tryb ręcznego testu
wyjścia włącza wyjście zgodnie z predefiniowaną sekwencją.
• Należy zakończyć sekwencję testową, aby umożliwić układowi sterującemu
przełączenie na działanie normalne.
• Nadpisanie stanu zaworów wodnych podczas uruchomienia : Sterownik
zawiera funkcję nadpisania stanu zaworów wodnych podczas uruchomienia.
Funkcja ta jednocześnie otwiera wszystkie zawory wodne w każdej
jednostce.
Wentylator

Zawór chłodzenia

Zawór ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

Wyłączony

Otwarty

Otwarty

Wyłączony

Funkcja ta umożliwia łatwe wyrównanie poziomu wody w systemie. W czasie
pierwszego uruchomienia, układ sterujący całkowicie otwiera zawory układu
wodnego na okres czasu skonfigurowany fabrycznie (4 godziny). Zawory wodne
pozostaną otwarte do momentu, aż minie ten czas.
Po 4 godzinach, układ sterujący zostaje zresetowany i rozpoczyna działanie
normalne.
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Firma Trane dąży do stałego ulepszania swoich produktów, w związku z czym zastrzega sobie prawo
do zmiany projektu i specyfikacji bez uprzedzenia. Instalacja i obsługa serwisowa urządzeń opisanych
w niniejszej publikacji powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
Trane bvba
Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium
ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS

