TEMPOWER Controll Unit

ALKALMAZÁS
A WTC3 készülék a WAVIN gyártmányú felületi hűtő-fűtő rendszer szabályozására, vezérlésére alkalmas.
Egyedileg szabályozza a rendszerbe tartozó helyiségek hőmérsékletét, figyeli a párakicsapódást, és szükség
esetén beavatkozik a kicsapódás megelőzése érdekében, elvégzi a hűtés/fűtés átváltását és igény szerint
energiatakarékos csökkentett üzemmódban is üzemeltethető. A készülék az RS485 kommunikációs csatornán
keresztül épületfelügyeleti rendszerbe kapcsolható. A készülékhez DRT200 típusú fali kezelő egységek
csatlakoztathatók.
MŰKÖDÉS
Termosztátok, működtetők
Az egyes helyiségekbe WAVIN gyártmányú DRT200 típusú elektronikus termosztátokat, vagy egyszerű fűtési
termosztátokat kell felszerelni és ezek jeleit el kell vezetni a szabályozó készülékbe. A készülék minden
termosztát bemenetéhez tartozik egy kimenet. A kimenet a helyiséghez tartozó szelepet működtető
termoelektromos motort kapcsolja a hűtési vagy fűtési igény szerint. Egy kimenetre maximum három
termoelektromos motor köthető párhuzamosan. A kimenet kikapcsolt állapotában a termoelektromos motornak
zárnia kell. A kiválasztott programtól függően maximum hat, vagy hét szabályozási kör hozható létre. A
kimenetek állapotát az előlapi LED-ek mutatják. Ha a LED világít, akkor az adott kimenet be van kapcsolva.
A WTC3 konfiguráló programmal lehetőség van arra, hogy egy termosztáthoz tartozó szabályozási kör
egyszerre több kimenetet is működtessen. Ezzel lehetőség nyílik háromnál több termoelektromos motor
működtetésére is.
Harmatpont figyelés
A WTC3 készülékben az első öt helyiséghez harmatpont
érzékelő (DWP) bemenetek tartoznak. Minden helyiségnek
önálló érzékelője van. A harmatponti hőmérséklet elérésének
közelében a készülék tiltja az érzékelőhöz tartozó helyiség
hűtését, így megakadályozza a párakicsapódást. A helyiségekhez tartozó harmatpont jelzések egymást nem
befolyásolják. A harmatpont jelzések állapotait az előlapon található LED-ek jelzik vissza. Az adott teremhez
tartozó LED világít, ha harmatpont jelzés van, függetlenül a hűtési vagy fűtési állapottól. A 6-7. szabályozási
körökhöz nem tartoznak harmatpont érzékelők. Ezeket a köröket olyan helyiségek hőmérséklet-szabályozására
kell használni, ahol nem kritikus a párakicsapódás. A hatodik szabályozási kör DRT200 alkalmazása nélkül csak
fűtésre alkalmas, hűtés esetén a kimenet mindig kikapcsolt állapotban van. A 3-as program kiválasztásával mind
a 7 kör alkalmassá válik hűtésre is, mert DRT200 távállítók mindegyike rendelkezik harmatpont érzékelő
fogadási képességgel. A WTC3 második üzemmódjában egy hőmérséklet, relatív páratartalom távadó jelét tudja
fogadni. A mért értékek alapján kiszámítja a harmatponti hőmérsékletet és hűtési üzemben a kevert köri
vízhőmérséklet alapjelét nem engedi a harmatponti hőmérséklet alá csökkenni, ezzel megakadályozva a
párakicsapódást.

Hűtés/fűtés átváltás
A hűtés vagy fűtés kiválasztására a készülék hűtés-fűtés bemenete szolgál. A bemenetre
feszültségmentes kontaktust kell kötni. A hűtés bekapcsolásához a kontaktust zárni kell. A készülék
két kimenete vezérli a hűtési és a fűtési szelepeket. Az adott kimenet kikapcsolt állapotában a
kimenethez tartozó szelepnek zárnia kell. Az előlapon található piros LED világítása a fűtést, a kék
LED világítása pedig a hűtést jelzi. A hűtés-fűtés bemenet állapotának megváltozáskor (hűtésről fűtésre, vagy
fűtésről hűtésre kapcsolás) egy átváltási folyamat indul el. Az összes teremhez tartozó kimenet és a hűtési és
fűtési kimenetek is kikapcsolnak, az új igénynek megfelelő piros vagy kék LED pedig villog. Ez a folyamat tíz
percig tart, majd elindul az új állapotnak megfelelő szabályozás és a LED elkezd folyamatosan világítani. Ha
egy átváltási folyamat közben megszűnik a tápfeszültség, akkor a tápfeszültség megjelenésekor a tíz perces
átváltási idő mérése újra elindul (ez az idő a konfiguráló program segítségével módosítható). Ha a készülék
kikapcsolt állapotában – az utolsó, bekapcsolt állapothoz képest- megváltozik a hűtés-fűtés bemenet állapota,
akkor a bekapcsolás után egy átváltási folyamat indul el. A DRT200 távállítók alkalmazása (3. program) esetén
lehetőség van arra, hogy a hűtés/fűtés átváltási parancsot a bemenet helyett egy kitüntetett távállítón adjuk ki.
Üzemjelzések
A nyolcadik kimenet a fűtési/hűtési igényt jelzi. A kimenet bekapcsolt állapotban van, ha a helyiségekhez
tartozó kimenetek közül legalább egy be van kapcsolva. Ha egyik kimenet sem jelez fűtési/hűtési igényt, akkor a
nyolcadik kimenet is kikapcsol. A nem használt szabályozási körök termosztát bemeneteit párhuzamosan kell
kötni a hűtés-fűtés bemenettel, különben hűtési üzemben a nyolcadik kimenet folyamatosan bekapcsolt
állapotban lesz.
Ha a készülék a 2. program szerint működik, akkor a hetedik kimenet szárítás üzemjelként viselkedik. A mért
hőmérséklet és relatív páratartalom alapján a készülék kiszámítja a harmatponti hőmérsékletet. Ha a számolt
hőmérséklet 2.2°C-kal növelt értéke a gyárilag beállított kevert köri vízhőmérséklet alapjele (15°C ) fölé kerül,
akkor a hetedik kimenet bekapcsol és csak akkor kapcsol ki, ha a harmatponti hőmérséklet 2.7°C-kal növelt
értéke az alapjel alá csökken. A kimenet bekapcsolt állapota tehát azt jelzi, hogy az adott hőmérséklet mellett
magas a páratartalom, nem lehet tartani a gyárilag beállított kevert köri vízhőmérsékletet a párakicsapódás
veszélye nélkül.
Gazdaságos / Economy / üzemmód
A készülék rendelkezik egy csökkentett üzemmód beállítására szolgáló bemenettel. A bemenetre
feszültségmentes kontaktust kell kötni. A kontaktus zárt állapota csökkentett üzemmódot állít be. Ebben
az üzemmódban csak fűtésre van mód, és egyetlen termosztát szabályozza az összes helyiség
hőmérsékletét. A termosztátot a készülék erre a célra létrehozott bemenetéhez kell csatlakoztatni.
Szükség esetén valamelyik helyiség termoszát jele is felhasználható csökkentett üzemmódú alapjelként,
ilyenkor az adott helyiség termosztát bemenetét és a csökkentett üzemmód termosztát bemenetet
párhuzamosan kell kötni. A soros kommunikációs csatornán keresztül a csökkentett üzemmód ki-, illetve
bekapcsolható. A távvezérelt csökkentett üzemmód esetén a helyi bemenet hatástalan. Ügyelni kell arra, hogy a
kommunikációs csatornán érkező beállító utasítások öt percnél gyakrabban érkezzenek, különben a készülék
áttér a helyi vezérlésre. DRT200 távállítók alkalmazása esetén az átváltás helyiségenként adható meg.

Kevert köri vízhőmérséklet szabályozás
A készülék kevert köri vízhőmérsékletet is szabályozhat. A szelepet az analóg kimenet (0-10V)
vezérli. A legnagyobb a fűtési/hűtési igény akkor van, ha a kimeneten 10V feszültség jelenik meg.
Hőmérséklet érzékelőként olyan típust kell választani, amelynek érzékelő eleme KTY-81-222/B
típusú, vagy ezzel kompatibilis.
Amennyiben nincs szükség a hőmérséklet-szabályozásra, az érzékelő bemenet és az analóg kimenet
sorkapocs pontjait szabadon kell hagyni.
Kommunikáció
Az RS485 kommunikációs csatornán keresztül a készülék épületfelügyeleti
rendszerbe köthető. A WTC3 MODBUS-RTU Slave készülékként érhető el. A
kommunikációs címet az előlap melletti kapcsolókon lehet beállítani. A
kommunikációs csatorna segítségével a következő adatok kérdezhetők le:
harmatpont érzékelők ellenállásai, kevert köri vízhőmérséklet, relatív
páratartalom és hőmérséklet, a számolt harmatponti hőmérséklet, a kért szelep helyzet, a ki-, és bemenetek
állapotai, készülék típusa és állapota (hűtés, fűtés, átváltás). A kommunikációs csatorna felhasználásával a
csökkentett üzemmódon is beállítható. A DRT200 alkalmazása esetén (3-as program) a távállítók állapota és a
mért jellemzők is elérhetők.
Beépített programok
A készülék típusát a hátlapon található konfigurációs kapcsolók segítségével lehet
beállítani. A típus határozza meg a sorkapocs kiosztást és egyéb működési feltételeket.
Egyéb információk
A készülék beszerelését csak szakember végezheti. A nem szakszerű beszerelésből eredő meghibásodásokért
garanciát nem tudunk vállalni. A készülék burkolatát tilos bármilyen okból eltávolítani, amennyiben ez
megtörténik a berendezés elveszíti garanciáját. A készülék csatlakoztatása, beszerelése csak feszültségmentes
állapotban történhet. Az üzembehelyezés során az elektromos készülékekre vonatkozó érintésvédelmi és
szerelési szabályokat be kell tartani. A készülék esetleges rendellenes működését kérjük mielőbb jelezze
szakembernek.

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség
Teljesítményfelvétel
Védettség
Méretek
Szerelés
Bemenetek
Digitális bemenetek (DI)
Analóg bemenetek (AI)

Univerzális bemenetek (UI)

Digitális kimenetek (DO)

Analóg kimenetek (AO)

Visszajelzések
Kommunikáció (BMS)

DRT200 távállítók

230VAC, ±10%
6VA (kimenetek kikapcsolva)
IP20
175x90x65 mm
kapcsolószekrénybe, szerelősínre
összesen 16 darab
összesen 10 darab
feszültség a nyitott kontaktuson: 3.5V (maximum)
áram a zárt kontaktuson: 1mA (maximum)
5 darab
a bemenetek feszültséget vagy ellenállást mérnek
ellenállás mérés (harmatpont érzékelők)
méréstartomány: 100kohm – 20Mohm
a mérés pontossága: 5%
harmatpont jelzés bekapcsolás: 4 Mohm alatt
harmatpont jelzés kikapcsolás: 8 Mohm felett
feszültség mérés (feszültség távadók)
méréstartomány: 0 – 10VDC
a mérés pontossága: 1%
1 darab (vízhőmérséklet mérés vagy digitális bemenet)
feszültség a nyitott kontaktuson (digitális bemenetként): 3.5V (maximum)
áram a zárt kontaktuson (digitális bemenetként): 1mA (maximum)
hőmérséklet mérés
érzékelő típusa: KTY-81-222/B
méréstartomány: 0-100 °C
a mérés pontossága: ±0.3 °C
10 darab (relé)
feszültség kimenet
feszültség bekapcsolt állapotban: 230VAC
terhelhetőség: 0.5A (maximum)
1 darab
feszültség kimenet: 0-10V
terhelhetőség: 1mA/10Kohm (maximum)
a kimenet pontossága: 0.5%
előlapi LED-ek
RS485, galvanikusan leválasztva
1200m vezeték hosszúság, maximum 32 készülék
kommunikációs jellemzők: 9600,8,N,1
kommunikációs protokoll: MODBUS-RTU / Slave
kommunikációs cím: a készüléken található kapcsoló alapján
(a címek binárisak, az ON jelenti a 0-t. Pl.: 1-es cím: 1=OFF, 2..8=ON)
RS485 vonallezárás: RJ45 alatti tolókapcsoló. Készülék széle felé áll: aktív.
galvanikusan leválasztott kommunikáció és távtáplálás (max. 9V, max. 60mA)

TÍPUSOK

1. Program
 Hét független terem hőmérséklet-szabályozás valósítható meg.
 Az első öt szabályozó körhöz harmatpont érzékelő is használható.
 Az utolsó két kimenet a hűtés-fűtés hibamentes átváltását vezérli.
 A nyolcadik kimenet a fűtési/hűtési igényt jelzi.
 A nem használt szabályozási körök kimeneti sorkapocs pontjait szabadon kell hagyni.
 A nem használt szabályozási körök termosztát bemeneteit párhuzamosan kell kötni a hűtés-fűtés átváltó
bemenettel. Ha ezt elmulasztjuk, akkor hűtési üzemben a nyolcadik kimenet (fűtés/hűtés igény)
folyamatosan bekapcsolva marad.
 A hatodik szabályozási kör csak fűtésre használható.
 A csökkentett üzemmód a „C\E” bemeneten vagy a kommunikációs csatornán keresztül állítható be.
Ekkor a „TH-Eco” bemenetre kötött termosztát adja az alapjelet, a hét terem párhuzamos szabályozása
ennek alapján történik. A csökkentett üzemmód csak fűtés esetén működik, a hűtési üzemmódban
beállított csökkentett üzemmód kikapcsolja a hűtést.
 Az analóg kimenet (0-10V), valamint a „Temp” bemenet felhasználásával szabályozott előremenő
vízhőmérséklet állítható elő. A szabályozás alapjele hűtés esetén 15°C, fűtés esetén pedig 45°C. Ha
nincs szükség a szabályozásra, akkor az analóg kimenet és a mérő bemenet sorkapocs pontjait szabadon
kell hagyni.
Konfigurációs kapcsoló:





1. kapcsoló = ON
2. kapcsoló = ON
3. kapcsoló = ON
4. kapcsoló = ON

2. Program
 Hat független terem hőmérséklet-szabályozás valósítható meg.
 Az első két szabályozási kör harmatpont bemeneteire feszültség kimenetű hőmérséklet és relatív
páratartalom távadót kell kötni. Hőmérséklet: 0-50 °C (0-10V), relatív páratartalom: 0-100 RH% (010V).
 A 3-5. szabályozó körhöz harmatpont érzékelő is használható.
 Az utolsó két kimenet a hűtés-fűtés hibamentes átváltását vezérli.
 A nyolcadik kimenet a fűtési/hűtési igényt jelzi.
 A hetedik kimenet a szárítási igényt jelzi.
 A nem használt szabályozási körök kimeneti sorkapocs pontjait szabadon kell hagyni.
 A nem használt szabályozási körök termosztát bemeneteit párhuzamosan kell kötni a hűtés-fűtés átváltó
bemenettel. Ha ezt elmulasztjuk, akkor hűtési üzemben a nyolcadik kimenet (fűtés/hűtés igény)
folyamatosan bekapcsolva marad.
 A hatodik szabályozási kör csak fűtésre használható.
 A csökkentett üzemmód a „C\E” bemeneten vagy a kommunikációs csatornán keresztül állítható be.
Ekkor a „TH-Eco” bemenetre kötött termosztát adja az alapjelet, a hat terem párhuzamos szabályozása
ennek alapján történik. A csökkentett üzemmód csak fűtés esetén működik, a hűtési üzemmódban
beállított csökkentett üzemmód kikapcsolja a hűtést.
 Az analóg kimenet (0-10V), valamint a „Temp” bemenet felhasználásával szabályozott előremenő
vízhőmérséklet állítható elő. A szabályozás alapjele hűtés esetén 15 °C, fűtés esetén pedig 45 °C. Ha a
távadó jeleiből számolt harmatponti hőmérséklet 2.2°C-kal növelt értéke meghaladja a 15°C-t, akkor ez
az érték lesz az előremenő vízhőmérséklet szabályozás alapjele hűtés esetén, így elérjük, hogy a
szabályozott hideg víz hőmérséklete 2.2°C-kal mindig magasabb, mint a harmatponti hőmérséklet. Ha

nincs szükség a szabályozásra, akkor az analóg kimenet és a mérő bemenet sorkapocs pontjait szabadon
kell hagyni.

Konfigurációs kapcsoló:





1. kapcsoló = OFF
2. kapcsoló = ON
3. kapcsoló = ON
4. kapcsoló = ON

3. Program
 Maximum 7db független terem hőmérséklet-szabályozás valósítható meg.
 Maximum 7db DRT200 távállítót fogad a készülék. A távállítón beállítható címmel adjuk meg, hogy
melyik szabályozási körhöz (helyiséghez) melyik távállítót rendeljük. A címzést és a távállítók
használatát részletesen ld. a DRT200 dokumentációban.)
 Az első öt szabályozó körhöz a DRT200 mellett a WTC3 harmatpont érzékelő is használhatóak.
 Az utolsó két kimenet a hűtés-fűtés hibamentes átváltását vezérli.
 Az alapértelmezett beállításban az M1..M7 kimenetek az 1..7 szabályozási körök termoelektromos
szelepeit vezérlik, az M8 kimenet a szivattyút indítja. Ezt a beállítást a konfiguráló program segítségével
tetszőlegesen megváltoztathatjuk. Az alábbi funkciókat rendelhetjük az egyes kimenetekhez:
- termoelektromos szelep vezérlése (egy szabályozási körhöz több kimenetet is hozzárendelhetünk),
- szárítási igény (az adott termosztáthoz tartozó helyiségben csak szárítással tartható a páratartalom),
- fűtési/hűtési igény jelzése (valamennyi szabályozási körre közös szivattyú indítás).
 A nem használt szabályozási körök kimeneti sorkapocs pontjait szabadon kell hagyni.
 A termosztát bemeneteket szabadon kell hagyni. Ezek szerepét a DRT200 távállítók látják el.
 A csökkentett üzemmód a „C\E” bemeneten, a kommunikációs csatornán keresztül vagy a
helyiségenként a DRT200 kezelői felületén állítható be. A csökkentett üzemmód csak fűtés esetén
működik, a hűtési üzemmódban beállított csökkentett üzemmód kikapcsolja a hűtést.
 A
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A konfiguráló programmal beállítható az is, hogy egy kitüntetett termosztát az összes kört leállítsa.
 A hűtés / fűtés átváltást vezérelhetjük a H\C bemenetről, a kommunikáción keresztül vagy egy
kitüntetett DRT200 távállítóról. (A többi távállító csak az aktuális állapotot fogja kijelezni.)

 Az analóg kimenet (0-10V), valamint a „Temp” bemenet felhasználásával szabályozott előremenő
vízhőmérséklet állítható elő. A szabályozás alapjele hűtés esetén 15°C, fűtés esetén pedig 45°C, mely a
konfiguráló program segítségével módosítható. Ha nincs szükség a szabályozásra, akkor az analóg
kimenet és a mérő bemenet sorkapocs pontjait szabadon kell hagyni.
Konfigurációs kapcsoló:





1. kapcsoló = ON
2. kapcsoló = OFF
3. kapcsoló = ON
4. kapcsoló = ON

