Instrukcja sterownika MTS 8 dla oprogramowania w wersji 36 i wy¿szej

PRACA STEROWNIKA

Za³¹czyæ zasilanie sterownika w³¹cznikiem SIEÆ.
START.
Nacisn¹æ przycisk
Zaczyna pulsowaæ zielona kontrolka PRACA - sterownik reguluje temperaturê kot³a
steruj¹c dmuchaw¹ wed³ug nastaw.
Pulsowanie kontrolki PRACA oznacza rozpalanie kot³a. Je¿eli w czasie ROZPALANIA
temperatura kot³a spadnie poni¿ej temperatury WYGASZANIA, sterownik nie wy³¹czy
dmuchawy - bêdzie nadal próbowa³ rozpaliæ.
Gdy czas ROZPALANIA up³ynie, kontrolka PRACA zacznie œwieciæ w sposób ci¹g³y.
W tym przypadku sterownik poni¿ej temperatury WYGASZANIA wy³¹czy dmuchawê.
Podczas WYGASZANIA wystêpuj¹ tylko PRZEDMUCHY, a gdy czas WYGASZANIA up³ynie
sterownik automatycznie zmieni stan pracy na STOP (kontrolka PRACA gaœnie).
W stanie START im bli¿ej ¿¹danej temperatury, tym dmuchawa bardziej zwalnia i odwrotnie,
poniewa¿ spalanie jest najbardziej ekonomiczne, gdy dmuchawa pracuje ci¹gle z niewielk¹ moc¹.
Powy¿ej nastawionej temperatury dmuchawa zostaje wy³¹czona, ale za³¹cza siê okresowo
na krótki czas zdefiniowany przez u¿ytkownika - PRZEDMUCHY.
Je¿eli zachodzi potrzeba wy³¹czenia dmuchawy, np. w celu do³o¿enia wêgla do paleniska,
nale¿y nacisn¹æ przycisk
STOP (kontrolka PRACA gaœnie).
Ponowne naciœniêcie przycisku
START wznawia pracê dmuchawy.
Sterownik za³¹cza i wy³¹cza pompê c.o. wed³ug nastawy w obu stanach pracy START i STOP.

-Temperatura kot³a(1)
25 - 90 °C.
-Czas trwania przedmuchów
0 - 30 sek.(2)
(3,4)
-Czas miêdzy przedmuchami
10 sek. do 30 min. w minutach.
(5,6)
-Maksymalna moc dmuchawy
od 100% do minimalnej, co 10%.
-Temperatura za³¹czania pompy
20 - 80 °C.

NASTAWY ZAAWANSOWANE:
ŒWIECI KONTROLKA

Mikroprocesorowy regulator temperatury przeznaczony jest do sterowania nadmuchem przy
kot³ach i pomp¹ obiegow¹ c.o. Przeciwdzia³a efektowi „zastania” pompy c.o. po sezonie
grzewczym, przez w³¹czanie jej co 14 dni na 30 sek. Przez automatyczne uruchamianie pompy
poni¿ej temp. 9 °C opóŸnia przemarzanie najbardziej nara¿onych na wych³odzenie elementów
instalacji c.o. Posiada dodatkowe zabezpieczenie zmniejszaj¹ce ryzyko zagotowania siê w o d y
w kotle c.o. w postaci wy³¹cznika termicznego.

PULSUJE KONTROLKA

NASTAWY PODSTAWOWE:

ZASTOSOWANIE

-Temperatura WYGASZANIA(1)
20 - 50 °C.
-Czas ROZPALANIA
0,5 - 4 godzin co 0,5 godziny.
-Czas WYGASZANIA
0 - 4 godzin co 0,5 godziny.
(5,6)
-Minimalna moc dmuchawy
20%, 30%, 40% lub 100%.
-Wersja oprogramowania

Uwagi:
1. Temperatura kot³a jest zawsze o 5 °C wy¿sza od temperatury WYGASZANIA.
2. Nastawa „0” oznacza wy³¹czenie przedmuchów.
3. W czasie tym zawiera siê d³ugoœæ przedmuchu.
4. Dla okresów krótszych ni¿ 1 min. czas podawany jest w dziesi¹tkach sekund (np. „0.1” = 10 sek.).
5. Dmuchawa za³¹cza siê, aby mo¿na by³o oceniæ jej rzeczywiste obroty.
6. Wskazanie „99” oznacza 100% mocy.
Uwaga: Nie zaleca siê wy³¹czania przedmuchów ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Zapisanie zmian i opuszczenie NASTAW nastêpuje gdy:
- przez 10 sek. nie zostanie naciœniêty ¿aden przycisk
- podczas wyœwietlania dolnej kontrolki
zostanie naciœniêty przycisk

TRYB PRACY

ODTWORZENIE NASTAW FABRYCZNYCH
W celu odtworzenia nastaw fabrycznych nale¿y wy³¹czyæ sterownik wy³¹cznikiem SIEÆ,
nacisn¹æ przycisk
TRYB PRACY i nie zwalniaj¹c go w³¹czyæ sterownik, a po ustaniu
sygna³u dŸwiêkowego (oko³o 3 sek.) zwolniæ przycisk.

Opis kontrolek (podczas pracy sterownika):
- osi¹gniêta temperatura kot³a
- PRZEDMUCH kot³a
- oczekiwanie na PRZEDMUCH kot³a

NASTAWY

- dmuchawa jest za³¹czona
- pompa jest za³¹czona

NASTAWY PODSTAWOWE - nacisn¹æ przycisk
TRYB PRACY. Kolejne naciskanie tego przycisku
powoduje przejœcie do nastêpnej kontrolki (KONTROLKI PULSUJ¥).
NASTAWY ZAAWANSOWANE - nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk

TRYB PRACY przez 2 sek.
Kolejne naciskanie tego przycisku powoduje przejœcie do nastêpnej kontrolki (KONTROLKI ŒWIEC¥).

Wyœwietlacz pokazuje aktualn¹ nastawê. Zmiana nastawy odbywa siê przyciskiem

lub

.

Uwaga
Dla utrzymania przez sterownik zadanej temperatury konieczne mo¿e okazaæ siê uszczelnienie kot³a.
W przeciwnym przypadku mo¿e ona rosn¹æ w sposób niekontrolowany, szczególnie podczas
wietrznej pogody.

Uwaga: Sterownik MTS 8 mo¿e pracowaæ tylko wtedy, gdy instalacja nie jest
opró¿niona. W przypadku opró¿nienia instalacji sterownik nale¿y wy³¹czyæ z sieci.
W przeciwnym wypadku mo¿e dojœæ do uszkodzenia pompy.
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dmuchawa

1. Mocowanie sterownika.
Zamocowaæ sterownik na œcianie w pobli¿u kot³a c.o. za pomoc¹ ko³ków rozporowych Æ6
(ko³ki z wkrêtami do³¹czone s¹ do zestawu).

ZABEZPIECZENIA

Sterownik, silnik wentylatora podmuchowego oraz pompa c.o. zabezpieczone s¹ bezpiecznikiem1,25A,
który przepala siê w sytuacjach awaryjnych (np. zwarcie w silniku lub sterowniku). Dodatkowym
zabezpieczeniem, w które wyposa¿ono sterownik jest wy³¹cznik termiczny, wy³¹czaj¹cy niezale¿nie
od sterownika wentylator podmuchowy, gdy temperatura kot³a c.o. przekroczy 90 °C.
Sytuacje takie mog¹ siê zdarzyæ w przypadku:
• awarii pompy obiegowej,
• awarii sterownika.

2. Mocowanie czujnika i wy³¹cznika termicznego (rys. poni¿ej).
• czujnik oraz wy³¹cznik termiczny zainstalowaæ na nieos³oniêtej rurze wyjœciowej z kot³a
c.o., mo¿liwie jak najbli¿ej kot³a,
• dopasowaæ nak³adkê czujnika do œrednicy rury,
• prze³o¿yæ opaskê zaciskow¹ (3) przez otwory w nak³adce czujnika (2) i zacisn¹æ
wstêpnie opaskê na rurze (zgodnie z rysunkiem),
• wsun¹æ czujnik (1) miêdzy rurê (4) a nak³adkê czujnika (2),
• wsun¹æ wy³¹cznik termiczny (5) miêdzy nak³adkê czujnika (2) a opaskê zaciskow¹ (3)
i zacisn¹æ opaskê,
• wskazane jest owiniêcie rury z czujnikiem i wy³¹cznikiem termicznym materia³em
termoizolacyjnym.
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Mocowanie czujnika i wy³¹cznika
termicznego na rurze wyjœciowej kot³a c.o.
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Dane techniczne:
-Napiêcie zasilania 230V/50Hz
-Obci¹¿alnoœæ wyjœæ 2x100VA
-Zakres pomiaru temperatury 0 - 99 °C
-Alarm poni¿ej 9 °C i powy¿ej 92 °C
-Zakres nastaw temperatury kot³a 25 - 90 °C
-Czas trwania przedmuchów 0 - 30 sek.
-Czas miêdzy przedmuchami 10 sek. do 30 min.
-Maksymalna moc dmuchawy od 100% do minimalnej (co 10%)
-Temperatura za³¹czania pompy c.o. 20 - 80 °C
-Temperatura wygaszania kot³a 20 - 50 °C
-Czas rozpalania 0,5 - 4 godz.
-Czas wygaszania 0 - 4 godz.
-Minimalna moc dmuchawy 20%, 30%, 40% lub 100%
-Ochrona pompy przed „zastaniem” po sezonie - uruchamianie co 14 dni na 30 sek.
-Zmniejszenie ryzyka przemarzania instalacji - uruchamianie pompy poni¿ej 9 °C
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Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezpoœrednio w cieczy!
3. Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do wentylatora podmuchowego
oraz pompy c.o.
• do zacisku zera ochronnego silnika pod³¹czyæ najd³u¿sz¹ ¿y³ê koloru zielono-¿ó³tego (zero ochronne) 3-¿y³owego przewodu zasilaj¹cego.
• ¿y³y br¹zow¹ i niebiesk¹ pod³¹czyæ do zacisków sieciowych silnika.
• w wersji ze z³¹czem IEC po³¹czyæ z³¹cza sterownika i urz¹dzenia sterowanego.

4. Pod³¹czenie sterownika.
Przewód zasilaj¹cy nale¿y pod³¹czyæ do gniazda sieciowego 230V 50Hz z ko³kiem
zeruj¹cym. Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie powinna
przekraczaæ 40 °C.

Sk³ad zestawu.
• sterownik z czujnikiem i wy³¹cznikiem termicznym
• nak³adka czujnika • opaska zaciskowa z zawleczk¹
• zapasowy bezpiecznik 1,25A • ko³ki rozporowe Æ 6 - 2 szt.

Nastawy
fabryczne
50 °C
6 sek.
5 min.
100%
30 °C
30 °C
2 godz.
1 godz.
30%

