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Zmiany produktu oraz dokumentacji
SKOV A/S zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej instrukcji oraz produktu w niej opisanego bez żadnego
uprzedzenia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z SKOV A/S.
Data aktualizacji widnieje na pierwszej i ostatniej stronie.
WAŻNE
Uwagi dotyczące systemów alarmowych
Awarie, nieprawidłowe działanie lub niewłaściwe ustawienia mogą prowadzić do znacznych szkód i strat finansowych związanych z regulacją i sterowaniem klimatem w budynku inwentarskim. Dlatego też niezbędne jest
zainstalowanie oddzielnego, niezależnego systemu alarmowego, który monitoruje klimat budynku jednocześnie
z sterownikiem klimatu i produkcji. Zgodnie z dyrektywą UE nr 98/58/WE system alarmowy musi być zainstalowany we wszystkich budynkach wentylowanych mechanicznie.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że klauzula odpowiedzialności za produkt zawarta w ogólnych warunkach
sprzedaży i dostawy określa, że należy zainstalować system alarmowy.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w obsłudze lub niewłaściwego użytkowania, systemy
wentylacyjne mogą prowadzić do strat w produkcji lub doprowadzić do utraty życia wśród zwierząt
gospodarskich.
Zalecamy, aby systemy wentylacyjne były montowane, obsługiwane i serwisowane wyłącznie
przez przeszkolony personel oraz aby w regularnych odstępach czasu, zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy, instalowano, konserwowano i testowano oddzielne urządzenie awaryjnego otwierania oraz system alarmowy.
Instalację, serwisowanie i usuwanie usterek w całym wyposażeniu elektrycznym może wykonywać wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującą krajową i międzynarodową normą EN
60204-1 i innymi normami UE obowiązującymi w Europie.
Instalacja izolatora zasilania jest wymagana w przypadku każdego silnika i zasilania w celu umożliwienia pracy na wyposażeniu elektrycznym w stanie beznapięciowym. Izolator zasilania nie jest
zawarty w dostawie.
Uwaga
• Wszystkie prawa należą do SKOV A/S. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody SKOV A/S.
• Dołożono wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności danych zawartych w niniejszej
instrukcji. Jeżeli pomimo tego w tekście pojawią się jakiekolwiek błędy lub niedokładności, to firma SKOV A/
S byłaby wdzięczna za powiadomienie o nich.
• Niezależnie od powyższego SKOV A/S nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe, rzekomo
lub faktycznie, z zastosowania się do jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej instrukcji.
• Prawa autorskie: SKOV A/S.
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1 Opis produktu
DOL 53X to seria sterowników jednobudynkowych przeznaczonych specjalnie do kurników. Seria sterowników
zawiera kilka modeli. Każdy z nich spełnia różne wymagania w zakresie sterowania klimatem i produkcją zgodnie z typem produkcji i geograficznymi warunkami klimatycznymi.
• Sterownik klimatu DOL 534
• Sterownik produkcji DOL 535
• Sterownik klimatu i produkcji DOL 539 (uzyskiwany przez połączenie DOL 534 i DOL 535)
DOL 534 dostępny jest z następującymi wersjami oprogramowania klimatycznego:
• LPV
• T (tunel)
• CT(combi-tunel)
• N (wentylacja naturalna)
DOL 535 jest dostępny z następującymi wersjami oprogramowania produkcyjnego:
• Brojler (brojler)
• Produkcja (ograniczone funkcje produkcyjne dla brojlerów)
• Szt. rozpłodowe (stado rodzicielskie)
• Nioska (nioski)
Sterownik jest obsługiwany za pośrednictwem dużego ekranu dotykowego zawierającego, m.in., widoki graficzne statusu wentylacji, ikony oraz krzywe. Strony widoczne na ekranie można dostosować zgodnie z wymogami
użytkownika, aby najczęściej używane procedury robocze były łatwo dostępne. Ponadto użytkownik może
nadać nazwę szerokiej gamie funkcji, np. zegarowi dobowemu, oświetleniu, wodomierzowi i - dodatkowym czujnikom, aby można było łatwiej rozpoznawać te funkcje w menu i alarmach.
Oprócz dwóch portów USB sterownik DOL 53X zawiera dwa porty LAN do podłączania programu zarządzania
FarmOnline.
10- i 7-calowe wyświetlacze sterowników
Ekrany przedstawione w niniejszej instrukcji zostały zaczerpnięte ze sterowników z wyświetlaczem 10-calowym,
na których przegląd menu jest wyświetlany po lewej stronie ekranu. W przypadku sterownika z wyświetlaczem
7-calowym menu są wyświetlane na środku ekranu.
Używając wyświetlacza 7-calowego, można nacisnąć nagłówki
menu w górnej części wyświetlacza, aby przejść wstecz krok po
kroku w menu.
Jeśli jest dostępnych więcej kroków, niż można wyświetlić, naciskając symbol 3 kropek, można wybrać menu z pojawiającej się
listy.
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2 Procedura robocza
Niniejsza instrukcja techniczna dotyczy instalacji sterownika klimatu i jest adresowana głównie do techników
i elektryków przeprowadzających montaż, instalację i testy sterownika.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, a w Europie również przepisami UE, instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.
Należy pamiętać, że nie wolno otwierać urządzeń elektrycznych przed odłączeniem napięcia zasilającego, a
prace serwisowe i usuwanie usterek mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Poniższa lista kontrolna wskazuje główne punkty przebiegu konfiguracji sterownika budynku.

Montaż
1. Sterownik budynku.
2. Otwieranie awaryjne, jeśli dotyczy.

Instalacja
1. Podłącz kable zgodnie ze schematami obwodów otwierania awaryjnego.
2. Ustaw napięcie w sterowniku.
3. Podłącz napięcie zasilające do sterownika.
4. Wybierz komponenty w menu
Techniczne | Instalacja | Kreator instalacji sterownika budynku, zapoznając się z treścią wszystkich punktów w Kreatorze instalacji.
5. Podłącz poszczególne komponenty za pomocą menu
sterownika i schematów obwodów.

Techniczne | Instalacja | Pokaż połączenia

6. Dostosuj wygląd stron sterownika tak, aby zawierały dokładnie te funkcje i wartości, które są używane w danym budynku.
7. Dostosuj system.
8. Przeprowadź test systemu.

Uruchomienie
1. Ustawienia i kalibracja.

8
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3 Instrukcja instalacji
3.1 Wybór komponentów
Istnieją dwa sposoby przeprowadzenia instalacji sterownika.
W przypadku pierwszej instalacji: Należy użyć Kreatora instalacji, który przeprowadzi użytkownika przez
wszystkie opcje i funkcje.
W przypadku adaptacji dotychczasowej instalacji: Użyć menu Techniczne | Ręczna instalacja, które umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej funkcji.
Wybierz komponenty w menu instalacji sterownika.
(

Techniczne | Instalacja | Start instalacji lub Ręczna
instalacja).

Nie można wybrać liczby komponentów większej niż liczba dostępnych wejść/wyjść.
Konieczna jest więc informacja, czy sterownik zaakceptuje podłączany komponent.
W przypadku braku wejścia/wyjścia można:
• zainstalować dodatkowe moduły we/wy (jeśli są dostępne).
• odinstalować komponenty;

Jeśli wybrano funkcje w menu ustawień Instalacja i Pokaż połączenie, wszystkie alarmy będą opóźniane. Dlatego alarmy nie
będą sygnalizowane do 2 minut od czasu ostatniej zmiany w
menu Instalacja.
Stan ten jest wskazywany w menu alarmów przez czas trwania
opóźnienia.
Nie dotyczy to alarmów pochodzących z magistrali CAN (modułów we/wy).

3.2 Przekaźniki pomocnicze
Przekaźniki pomocnicze umożliwiają rozdzielanie mocy między wieloma innymi przekaźnikami. Jest to szczególnie przydatne, gdy obciążenie przekracza maksymalne natężenie dla przekaźników.
W przypadku kilku funkcji można wybrać przekaźnik pomocniczy, który będzie działał tak samo jak przekaźnik
główny – choć z opóźnieniem wynoszącym maksymalnie 1 sekundę. Jeśli sterownik jest ustawiony na tryb ręczny, stan przekaźnika pomocniczego będzie zmieniał się wraz z przekaźnikiem głównym.
W przypadku ogrzewania – gdy napięcie wyjściowe przekaźnika głównego wynosi 0–10 V, przekaźnik pomocniczy włączy się przy włączeniu ogrzewania.

3.3 Ustawienia rodzaju pracy
Rodzaj pracy
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3.4 Zobacz numer tygodnia
Zobacz numer tygodnia

Wyświetlanie numeru tygodnia na górze każdej strony.

3.5 Wybór typu jednostki miary
Jednostki miary

Sterownik może wyświetlać zarówno jednostki metryczne, jak i amerykańskiego
systemu miar.

3.6 Podłączanie komponentów
Większość zacisków połączeniowych jest uniwersalna. Oznacza to, że do poszczególnych zacisków można
podłączać różne komponenty.
Po wybraniu komponentu w menu
Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja sterownik budynku przydzieli we/wy
z listy. Sterownik budynku wybierze więc pierwsze dostępne
we/wy na liście, a wejścia/wyjścia będą przydzielane do komponentów w kolejności, w jakiej zostaną wybrane.
Taki sam przydział we/wy w kilku sterownikach – tj. w przypadku, gdy poszczególne komponenty są podłączone do tych zacisków o tych samych numerach – można zapewnić, zapisując
konfigurację w pamięci USB i kopiując ją do kilku sterowników.

3.6.1 Kreator instalacji
Kreator instalacji uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu sterownika. Prowadzi on użytkownika
przez instalację funkcji sterownika. Zalecamy korzystanie z kreatora w celu instalacji sterownika.
Pomaga użytkownikom dokonać koniecznych wyborów w związku z instalacją sterownika.
Możliwy jest wybór między dwoma menu:
• Techniczne | Kreator instalacji: Pełny przewodnik po instalacji.
• Techniczne | Ręczna instalacja: Instalacja lub dostosowanie określonej funkcji, np. chłodzenia. W tym menu można
zapisać poszczególne zmiany.

Aby poruszać się naprzód lub wstecz między kolejnymi krokami
instalacji, użyj przycisków ze strzałkami w prawym górnym rogu.
Aby zakończyć instalację przed wykonaniem wszystkich kroków, naciśnij znak X w lewym górnym rogu.
Aby zakończyć bez zapisywania, naciśnij przycisk Anuluj.
Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk Potwierdź.
Patrz również rozdział Procedura robocza, w którym omówiono
pełną procedurę konfiguracji sterownika budynku.
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3.6.2 Menu Pokaż połączenie
Po wybraniu wszystkich komponentów w menu instalacji komputer budynku wyświetli miejsca, w których należy
podłączyć poszczególne komponenty.
Dokładne lokalizacje podłączania komponentów są przedstawione w menu Pokaż połączenie.
Jeśli schemat elektryczny w rozdziałach Schematy obwodów i Schematy okablowania zawiera tekst „Patrz Pokaż połączenie”, odnosi się on do tego menu.

3.6.3 Ręczny przydz. WE/WY
Jeśli użytkownik postanowi samodzielnie dokonać przydziału we/wy do jednego lub więcej komponentów, może
dokonać zmian ręcznie w pozycji menu Ręczny przydz. WE/WY.
Wybierz menu

Techniczne | Instalacja | Ręczny
przydz. WE/WY, a następnie naciśnij komponent, który ma zo-

stać zmieniony.

Wybierz zacisk z listy. Należy pamiętać, że zacisk może być już
przydzielony do innej funkcji.
Naciśnij wybrany zacisk.

Jeśli użyty zostanie zacisk wcześniej przypisany do innej funkcji, sterownik budynku zmieni przydział we/wy dla tej funkcji.
W menu Pokaż połączenie można sprawdzić, czy sterownik budynku przeniósł funkcję wcześniej przydzieloną do innego zacisku.
Sterownik natychmiast zmieni przydział we/wy.
Jeśli przydział we/wy może zostać zmieniony, zostanie zaakceptowany przez sterownik budynku.
Jeśli przydział we/wy nie może zostać zmieniony, sterownik budynku odrzuci go, a dotychczasowy przydział pozostanie bez
zmian.

Instrukcje techniczne

11

DOL 534 • DOL 539

3.6.4 Wspólne urządzenia
Sterowniki w tej samej sieci (patrz Ustawienia sieciowe [} 46]) mogą współdzielić urządzenia, np. zewnętrzny
czujnik temperatury i zewnętrzny czujnik wilgotności.
Sterownik, do którego urządzenie jest fizycznie podłączone, nazywa się sterownikiem głównym (ang. „master”).
Pozostałe sterowniki są nazywane „klientami”.
Sterownik klimatu lub produkcji może być urządzeniem głównym kontrolującym podłączone urządzenia (master), jednocześnie będąc klientem urządzeń podłączonych do innego sterownika (klient).
W przypadku utraty połączenia między sterownikami, zarówno w sterowniku głównym jak i klienckim zostanie wyświetlony alarm.

Przykład wspólnego czujnika temperatury zewnętrznej — konfiguracja sterownika klienckiego
Wybierz menu

Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja | Klimat | Czujniki | Czujnik temperatury

Uaktywnij ustawienie Użyj wspólnego czujnika temperatury zewnętrznej.

Wybierz sterownik, do którego podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej.

Nazwa sterownika dostarczającego pomiar temperatury zewnętrznej pojawi się na wyświetlaczu.

3.7 Klimat
3.7.1 Sterowanie jedno- i dwustrefowe
Sterowanie dwustrefowe jest dostępne wyłącznie w wariantach CT i wariancie LPV z ośmioma jednostkami MultiStep.
Warunkami w budynku inwentarskim można sterować w dwóch odrębnych strefach: przedniej i tylnej. Z tego
względu dla każdej strefy należy skonfigurować osobno następujące funkcje: Czujnik temperatury i wilgotności,
wlot powietrza, wylot powietrza, otwarcie awaryjne, ogrzewanie, mieszacz powietrza, ogrzewanie strefowe i
chłodzenie boczne.

12

Instrukcje techniczne

DOL 534 • DOL 539

Funkcja ta jest także przydatna w budynkach, w których zużyta ściółka jest przechowywana w strefie nieaktywnej. W strefie nieaktywnej można korzystać z wylotów powietrza.

3.7.2 Wylot z lęgu
Regulacji dwustrefowej można używać również w strefie lęgowej zajmującej połowę powierzchni budynku.
Umożliwia to odprowadzanie powietrza ze strefy aktywnej przez wyloty w strefie nieaktywnej. Funkcja ta jest
także przydatna w budynkach, w których zużyta ściółka jest przechowywana w strefie nieaktywnej. Patrz również Instrukcja użytkownika.
Jeśli opcja Rozpoczęcie w jest ustawiona na Przód, ustawienie Wylot powietrza strefy lęgowej należ ustawić
na Tył i vice versa.

3.7.3 Ograniczenia rozpoczęcia tuczu w częściach budynku
Rozpoczęcie w

Należy określić, czy sterowanie klimatem ma być ograniczone do części budynku
(Pełen budynek/Przód/Tył)
W budynku dwustrefowym można określić, czy rozpoczynać sterowanie klimatem
w części budynku (Przód/Tył).
W strefie aktywnej sterownik budynku prowadzi regulację zgodnie z normalnymi
ustawieniami klimatu, podczas gdy druga strefa (nieaktywna) jest regulowana według ustawień Pusty budynek (w menu Zarządzanie | Dane budynku).
Jeśli Rozpoczęcie w jest ustawione na Pełen budynek, funkcja jest nieaktywna.

3.7.4 Wlot powietrza
Sterownik budynku obsługuje różne typy wlotu powietrza:
Wlot dachowy

Wlot powietrza w dachu, który regulowany jest za pomocą klapy, wentylatora i wentylatora recyrkulacyjnego.

Wlot boczny

Np. wloty ścienne regulowane za pomocą serwomotoru.

Wlot tunelu

Otwory tunelowe regulowane za pomocą serwomotoru.
Funkcja Ręcznie obsług. wejście tunelowe pozwala na podłączenie przełącznika,
umożliwiającego ręczną zmianę między trybem wentylacji bocznej a trybem wentylacji tunelowej.

Połączenie trzech typów wlotów powietrza – dachowego, bocznego i tunelowego – umożliwia spełnienie zwiększonego zapotrzebowania na wentylację dzięki automatycznemu dostosowaniu trybu wentylatora.

3.7.4.1 Odladzanie wlotu powietrza
Odladzanie jest funkcją, która zmienia sterowanie wentylacją przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych
na czas cyklu w celu zapobiegania tworzeniu się lodu we wlocie powietrza.
Wylot powietrza

Wentylatory działają zgodnie z czasem cyklu.

Wlot powietrza

Trzy typy sterowania przepustnicą.
Określa sposób regulacji klapy wlotu powietrza:
• Czas cyklu
• Zatrzym. klapy
• Tylko otwarcie

Instrukcje techniczne
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Wlot powietrza %
Maks. poz. wlotu

Wylot powietrza
Wlot powietrza
Min. położenie wlotu powietrza

Rysunek 1: Czas cyklu: klapa wlotu powietrza jest regulowana zgodnie z czasem cyklu

Wlot powietrza %

Maks. poz. wlotu

Wylot powietrza
Wlot powietrza
Min. położenie wlotu powietrza

Rysunek 2: Zatrzymaj klapy: klapa wlotu powietrza pozostaje w bieżącym położeniu niezależnie od poziomu wentylacji.

Wlot powietrza %

Maks. poz. wlotu

Wylot powietrza
Wlot powietrza

Min. położenie wlotu powietrza

Rysunek 3: Tylko otwarta: klapa wlotu powietrza pozostaje w bieżącym położeniu, ale może otworzyć się bardziej, jeśli zapotrzebowanie na wentylację wzrośnie.

Wyciąg %

Wylot powietrza
Wlot powietrza

Czas ogrzewania

Rysunek 4: Zatrzymanie wentylatorów wylotu powietrza. Wentylatory wylotów powietrza zatrzymają się całkowicie na krótki
czas, np. 10 minut. Pozwoli to także zapobiec tworzeniu się lodu na wlotach powietrza.

3.7.4.2 Ustawienia sterowanych strefowo wlotów powietrza
W każdym budynku inwentarskim można sterować maksymalnie sześcioma wlotami powietrza jako odrębną
strefą wlotu. W każdej strefie wlotu można więc sterować położeniem klap wlotów ściennych w przypadku zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperatury w strefie.
14
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Ta funkcja jest dostępna tylko po zainstalowaniu kilku czujników temperatury.

Strefa 3
Strefa 2

Strefa 1

Strefa 6
Strefa 5

Strefa 4

Rysunek 5: Schemat budynku inwentarskiego ze sterowanymi strefowo wlotami powietrza.

Wybierz menu

Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja | Klimat | Wlot powietrza | Konfig. strefy

Konfig. strefy

Aktywacja sterowanych strefowo wlotów powietrza.

Czujniki temperatury
wlotów

Przydzielanie czujników do wlotów powietrza.

Zainstalowane czujniki temperatury są przypisane do strefy wlotu powietrza.
Jeśli w strefie jest kilka czujników, sterownik budynku oblicza
średnią temperaturę zgodnie, z którą będzie dokonywał regulacji.

Jeśli temperatura strefy będzie różniła się od Nastawy temperatury (+ lub -), sterownik budynku dostosuje położenie klap.
Patrz menu

Klimat | Wentylacja | Współcz. korekt.

wlotu

Przykład: Wloty ster. stref
20% Krzywa podciśnienia
22 °C Wentylacja

0

1

8

16

20

28

50

60

90

100

Odchylenie temperatury:

1° C Pozycja klapy

0

5

10

15

27

33

50

60

90

100

Współczynnik korekcji
wlotu:

10%

Zapotrzebowanie na
wentylację:
Nastawa temperatury:
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Temperatura mierzona przez czujnik temperatury strefy 4 wynosi 21,5 °C.
Oznacza to różnicę 0,5 °C względem nastawy temperatury (22 – 21,5 = 0,5 °C).
0,5 °C odpowiada 50 % odchylenia temperatury.
W rezultacie otrzymujemy 50% współczynnika korekcji wlotu = 0,5 x 10 % = 5 %.
Ponieważ jest to zbyt niska temperatura, bieżące otwarcie klap (27 %) jest zmniejszane o 5 % = 22 %
otwarcia klap.

3.7.5 Wylot powietrza
3.7.5.1 Standardowe ustawienia dla bezstopniowego wentylatora
Sterownik ma szereg ustawień domyślnych dla różnych typów wentylatorów.
Po załadowaniu ustawienia standardowego nie jest wymagane dodatkowe ustawianie wentylatora.
Przejdź do menu

Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja | Klimat | Wentylacja | Wylot powietrza
| Wylot boczny | Bezstopniowy | Załaduj ustawienia bezstopniowego wentylatora.

Wybrać pożądany rodzaj wentylatora.
Ustawienia można wyświetlić i dostosować w menu Techniczne
| Serwis | Bezstopniowy | Regul. bezstopn.. Patrz także rozdział Dostosowanie jednostki bezstopniowej [} 71].

3.7.5.2 Sterowanie prędkością
3.7.5.2.1 Wewnętrzny regulator obrotów
W przypadku wewnętrznego regulatora obrotów należy wprowadzić typowe napięcie sieci elektrycznej, aby
umożliwić prawidłowe sterowanie wentylatorem. Zmierz napięcie za pomocą woltomierza lub ewentualnie skontaktuj się z elektrykiem.
Wybierz menu
Techniczne | Instalacja| Ręczna instalacja | Klimat | Wentylacja | Wylot powietrza|
Wybierz typ wylotu | Regulator obrotów
Zasilanie

Wprowadź typowe napięcie zasilania sieci elektrycznej, aby umożliwić prawidłowe sterowanie wentylatorem.

3.7.5.2.2 Sterowanie prędkością 0-10 V
Jeżeli wentylator jest sterowany za pomocą regulatora prędkości 0-10 V, należy ustawić wartości napięcia, które
odpowiadają zatrzymaniu wentylatora i pracy wentylatora z maksymalną prędkością. Ustawienia te zależą od typu zastosowanego regulatora obrotów.
Wybierz menu
Techniczne | Instalacja| Ręczna instalacja | Klimat | Wentylacja | Wylot powietrza|
Wybierz typ wylotu | Regulator obrotów
Zatrzymanie wentylatora

Napięcie przy 0% wydatku wentylatora.

Maksymalna prędkość

Napięcie przy 100 % wydatku wentylatora.

Należy pamiętać, że ustawienie fabryczne dla obu pozycji menu wynosi 5,0 V. Jeżeli ustawienia nie zostaną
skorygowane, sterownik budynku wygeneruje alarm.
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3.7.5.3 Dynamic MultiStep
Ogólny opis systemu MultiStep zamieszczono w rozdziale Ustawienia wyciągu (MultiStep) [} 42].
Dynamiczny MultiStep umożliwia zmniejszenie zużycia energii w przypadku wentylatorów w układzie MultiStep.
Jest to możliwe dzięki zdolności pracy wentylatorów z dwoma prędkościami (niską i wysoką) oraz ich jak najdłuższej pracy z niską prędkością.
Gdy potrzebny jest niższy poziom wentylacji, jest ona realizowana w ramach zwykłego systemu MultiStep, ale
wydajność wentylatora jest ograniczana, aby można było uzyskać jedynie odsetek jego maksymalnej wydajności.
Wszystkie jednostki wyciągowe skonfigurowane do działania w systemie Dynamic MultiStep muszą być w stanie działać ze zmniejszoną wydajnością.
Gdy potrzebny jest wyższy poziom wentylacji, wydajność wentylatora zmienia się bezstopniowo z niskiej do pełnej prędkości, a klapy są w pełni otwarte.
Wyjście 0–10 V
Wyjście 0–10 V umożliwia pracę wentylatora z niską prędkością
oraz bezstopniowe zwiększanie obrotów wentylatora do uzyskania pełnej prędkości.
Niska i pełna prędkość
Jeśli wybrano wentylatory podłączone do wyjścia 0–10 V, należy ustawić wartość napięcia, która odpowiada pracy wentylatora z niską i maksymalną prędkością.
Należy pamiętać, że większość typów wentylatorów zatrzymuje
się przy napięciu 10 V.
W zależności od wybranego typu wentylatora napięcie przy niskiej prędkości jest ustawione na 4–6 V.
Dla każdej jednostki MultiStep należy ustalić, czy ma być aktywna, gdy Dynamic MultiStep działa z wysoką prędkością, niską
prędkością lub z obiema prędkościami.

Instrukcje techniczne

17

DOL 534 • DOL 539

System wentylacji budynku inwentarskiego
1 jednostka bezstopniowa
2 jednostki MultiStep

Sekwencja wentylacji
Od niskiej do wysokiej regulacji

Sposób działania
Klapa w jednostce bezstopniowej: Sekwencja wentylacji
bezstopniowej wykonywana przez otwieranie i zamykanie klapy.

Wentylator w jednostce bezstopniowej: Wentylator bezstopniowy
działa jak najdłużej z niską prędkością.

Zmienna prędkość WŁ./WYŁ.: sygnał sterujący 0-10 V do
wentylatora w trybie bezstopniowym WŁ./WYŁ.

Maks. wydajność w % przy niskiej i wysokiej regulacji.

Rysunek 6: Wykres przedstawiający zasadę działania systemu Dynamic MultiStep.

Wydajność

Niska

Wysoka

Jednostka bezstopniowa

8,5

13

MultiStep 1

8,5

13

MultiStep 2

17

26

34

52

Tabela 1: Przykładowe poziomy wyjścia
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3.7.5.3.1 Przykłady konfiguracji
Liczba kominów

Niska

Wysoka

0 – 28 800 m3/h

Bezstopniowe

1

7200

15500

niska prędkość.

MS1

1

7200

15500

28 800 m3/h – 62 000 m3/h

MS2

2

14400

31000

wysoka prędkość.

Łącznie

4

28800

62000

Wydatek wentylatora jest regulowany przy dużych prędkościach sygnałem z wyjścia 0-10 V.

Tabela 2: 4 jednostki wyciągowe z wentylatorami DA 600 LPC-13 o zmiennej prędkości.

Ustawienia wymagają następującej instalacji.

Niska
Wysoka
Jednostka bezstopniowa Zmienna prędkość WŁ./WYŁ. Zmienna prędkość WŁ./WYŁ.
Klapa: bezstopniowa
Klapa: WŁ./WYŁ.
Klapa: WŁ./WYŁ.
Wentylator: Bezstopniowe Wentylator: bezstopniowy
Wentylator: bezstopniowy

Wszystkie klapy są w 100% otwarte,
a prędkość wentylatora wzrasta
równolegle we wszystkich urządzeniach,
bezstopniowo, od niskiej do wysokiej.

Niska

Wysoka

Rysunek 7: Dynamiczny MultiStep. Wszystkie wentylatory o zmiennej prędkości.
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Liczba kominów

Niska

Wysoka

Bezstopniowe

1

7400

15500

MS1

1

7400

15500

Bezstopniowe+MS1+MS2 działają z niską prędkością.

MS2

2

14800

31000

29 600 m3/h -

MS3 WŁ./WYŁ.

2

-

25000

MS4 WŁ./WYŁ.

2

-

25000

Bezstopniowe+MS1+MS2 są całkowicie otwarte,
a ich wentylatory są rozpędzane bezstopniowo
do wysokiej prędkości.

1 wentylator szczytowy
8 + 1 szczytowy

-

38600

29600

150600

MS5
Łącznie

0 – 29 600 m3/h

62 000 m3/h + MS3+MS4 są włączone.
112 000 m3/h – 150 600 m3/h
+MS3+MS3+MS4 są włączone.
Wydatek wentylatora jest regulowany przy dużych prędkościach sygnałem z wyjścia 0-10 V.

Tabela 3: 4 kominy z wentylatorami o zmiennej prędkości. 4 kominy z WŁ./WYŁ. wentylatorami. 1 wentylator szczytowy
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Ustawienia wymagają następującej instalacji.

Jednostka
bezstopniowa
Klapa: bezstopniowa
Wentylator:
Bezstopniowe

Zmienna prędkość Zmienna prędkość
WŁ./WYŁ.
WŁ./WYŁ.
Klapa: WŁ./WYŁ. Klapa: WŁ./WYŁ.
Wentylator:
Wentylator:
bezstopniowy
bezstopniowy

Zmienna prędkość
Zmienna prędkość WŁ./
WŁ./WYŁ.
WYŁ.
Klapa: WŁ./WYŁ.
Klapa: WŁ./WYŁ.
Wentylator: WŁ/WYŁ Wentylator: WŁ/WYŁ

Wentylator: WŁ/WYŁ

Prędkość wzrasta z niskiej do wysokiej

Prędkość wzrasta z niskiej do wysokiej

Wysoka
Niska
Rysunek 8: Dynamiczny MultiStep. Nie wszystkie wentylatory mają zmienną prędkość.

3.7.5.4 Dynamic Air
Funkcja Dynamic Air jest instalowana w przypadku wybrania czujników umieszczonych w jednostce bezstopniowej. Dla każdej jednostki bezstopniowej sterowanych jest równolegle kilka kominów i może być używanych kilka
czujników Dynamic Air.
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Pomiar i zmiana poziomu wyjścia bezstopniowego zapewnia dokładne odwzorowanie poziomu wydajności systemu wentylacyjnego, zgodnie z którym można dokonywać regulacji przez zmianę obrotów wentylatora/położenia klap.

Wylot powietrza 1-1

1–16 kominów 1–3 czujniki

Wylot powietrza 2-1

1–16 kominów 1–3 czujniki

Jeden czujnik może obsłużyć do 6, ale SKOV A/S zwykle zaleca zainstalowanie czujnika Dynamic Air w co drugiej bezstopniowej jednostce wyciągowej dla zapewnienia optymalnych warunków regulacji. Sterownik klimatu
reguluje bezstopniowy wylot powietrza bez czujników na podstawie obliczonej wydajności.

3.7.5.5 Ustawienia dla Dynamic Air
Tryb Dynamic Air

Dynamic Air umożliwia regulację bezstopniowego wylotu powietrza dla zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza.
• W budynkach inwentarskich z bezpośrednim wyciągiem regulowana jest prędkość wentylatora.
• W budynkach inwentarskich z systemem kanałów wentylacyjnych regulowane
jest położenie klapy (zgodnie z krzywą wartości). Zobacz również sekcję Dostosowanie jednostki bezstopniowej [} 71].
Wybór trybu regulacji dla Dynamic Air:
Dynamiczny przepływ: Pomiar rzeczywistej ilości powietrza.
Dynamiczne sterowanie: Pomiar i sterowanie rzeczywistą ilością powietrza.
Należy pamiętać, że dynamiczne sterowanie można wybrać tylko w przypadku
korzystania ze sterownika prędkości wentylatora.

Typ komina

Wybór typu wylotu powietrza, w którym zostanie umieszczony czujnik Dynamic
Air, umożliwia dostosowanie pomiaru powietrza przez sterownik klimatu zgodnie
z wymiarami wylotu powietrza.

Minimalna prędkość
wentylatora

Przy stosowaniu dynamicznego sterowania i bezstopniowego sterowania prędkością (0-10 V) można określić minimalną prędkość wentylatora, aby zapobiec jego
działaniu ze zbyt niską prędkością.
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Pomimo wyboru dynamicznego sterowania, należy także pamiętać o ustawieniu
wartości krzywej dla bezstopniowego wentylatora wylotowego, ponieważ sterownik klimatu będzie dokonywał regulacji zgodnie z tymi wartościami w przypadku
wystąpienia błędu.
Maksymalna prędkość wentylatora
Aby zagwarantować, że komin może zapewnić niezbędny wydmuch powietrza, sterownik klimatu zwiększy
otwarcie klapy o 2% na minutę (w stosunku do krzywej bezstopniowej), jeśli wentylator pracuje z maksymalną
prędkością przez ponad 1 minutę.
W ten sam sposób sterownik klimatu zmniejszy otwarcie klapy o 2% na minutę (w stosunku do krzywej bezstopniowej), gdy prędkość wentylatora będzie o 10% niższa od prędkości maksymalnej przez 1 minutę. Pomaga to
zapewnić stabilną pozycję klapy, tak aby nie dochodziło do jej naprzemiennego otwierania i zamykania.

3.7.5.6 Ustawienia wentylacji tunelowej
Powierzchnia przekroju

Ustawienie powierzchni budynku (combi-tunel).

Blokada tunelu przez
temp. zewn

Określa, czy sterownik klimatu ma blokować zmiany w tunelu, jeśli temperatura zewnętrzna jest poniżej ustawień krzywej tuczu dla temperatury zewnętrznej.

Maksymalna prędkość
powietrza

Odczyt maksymalnej osiągalnej prędkości powietrza. Jest on obliczany na podstawie maksymalnego wydmuchu powietrza i powierzchni przekroju budynku.

3.7.5.7 Wspólny wylot powietrza – korzystanie z tego samego wentylatora
w sterowaniu wentylacją boczną i tunelową
Ta funkcja umożliwia korzystanie z jednego wentylatora zarówno do wentylacji bocznej, jak i tunelowej.
Jeśli wentylator zostanie fizycznie umieszczony w budynku inwentarskim z zamiarem użycia go do wentylacji
bocznej i tunelowej, sterownik umożliwi korzystanie z wentylatora w obu celach. Funkcja służy więc do redukcji
kosztów zakupu i montażu systemu wentylacji, zarówno jeśli chodzi o liczbę wentylatorów, jak i potrzebę stosowania modułów we/wy w sterowniku klimatu. Możliwe jest współdzielenie wentylatorów zarówno w sterowaniu
bezstopniowym, MultiStep, jak i Dynamic MultiStep.
W przypadku Dynamic MultiStep zalecamy współdzielenie wszystkich wentylatorów o zmiennej prędkości wł./
wył.

Naciśnij

i

oraz wybierz menu Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja | Klimat | Wylot powietrza
W pierwszej kolejności należy zainstalować wylot powietrza
w standardowy sposób, montując wyloty boczne i tunelowe.
Następnie określić liczbę współdzielonych wentylatorów bezstopniowych i MultiStep.
Warunki współdzielenia:
• Wylot powietrza może być współdzielony tylko raz.
• Wylot boczny i tunelowy należy ustawić w taki sam sposób
(przekaźnik/0–10 V, sterowanie prędkością, sterowanie silnikiem/powietrzem).
Należy pamiętać, że sterownik klimatu będzie automatycznie
usuwał współdzielenie, jeśli okaże się ono niemożliwe.
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Skonfigurować wspólne wyloty powietrza:
Zacisk: Określić, czy wspólny wylot powietrze powinien użyć

połączenia z wylotem tunelowym czy wylotem bocznym.
Wylot tunelowy: Określić, który wentylator bezstopniowy/Multi-

Step będzie używany jako wylot tunelowy.
Wylot boczny: Określić, z którym wentylatorem bezstopniowym/

MultiStep współdzielony będzie wylot boczny.

W menu Techniczne | Instalacja | Pokaż połączenia sterownik
klimatu wyświetla zaciski wybrane dla wspólnych wylotów powietrza.

W przypadku zmiany konfiguracji wspólnego wylotu sterownik
klimatu automatycznie usunie współdzielenie i wygeneruje
alarm cichy. Alarm można zatwierdzić wyłącznie po zmianie instalacji.

Ograniczenie:
Należy używać wyłącznie wspólnych wylotów powietrza zainstalowanych z dodatkową wentylacją
przy użyciu wentylatorów tunelowych oraz Dynamic MultiStep wraz z opcją Z bezstopn. na stopn.
automat. Patrz także rozdziały Ustawienia podst [} 42] i Z bezstopniowego na stopniowy [} 43].

3.7.5.8 Zatrzymanie wentylatorów
Za pomocą tej funkcji można tymczasowo wyłączyć wentylatory. Może być to przydatne na przykład w zimnych
miesiącach, gdy niektóre wentylatory są zasłonięte na potrzeby izolacji, lub gdy wentylator jest uszkodzony i
oczekuje naprawy.
Funkcja jest dostępna w wariantach LPV i CT oraz we wszystkich rodzajach dwustanowych jednostek MultiStep.
Zalecamy korzystanie z funkcji zatrzymywania nieużywanych wentylatorów, ponieważ pozwoli to systemowi sterowania wentylacją automatycznie dostosować się do zmienionej wydajności wentylacji.
Należy pamiętać, że jeśli MultiStep zostanie ustawiony na aktywację w przypadku usterki, sterownik będzie próbował uruchomić go w takiej sytuacji niezależnie od tego, czy będzie zaparkowany. Zobacz również sekcję
Funkcje aktywne w przypadku awarii sterowania [} 27].

3.7.6 FreeRange
Funkcja FreeRange daje zwierzętom możliwość opuszczenia budynku przez otwory wejściowe. FreeRange
zmienia prędkość powietrza w celu uniknięcia przeciągów przedostających się przez otwory wejściowe.
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Sterownik budynku wyłącza wentylację mechaniczną, a powietrze jest wymieniane przez ciepło w budynku generujące ciśnienie i wypychające powietrze przez komin.
Przekaźnik wyłącza wentylatory we FreeRange.
Przekaźnik przełącza między wyjściowym sygnałem analogowym a stałym napięciem ujemnym, co jest wymagane do zatrzymania zewnętrznych sterowników prędkości.

Dla każdego MultiStep należy określić, czy powinien otwierać
się wraz z FreeRange (Tak).
Przy ustawieniu fabrycznym wszystkie wentylatory MultiStep są
otwarte podczas wentylacji FreeRange.

3.7.6.1 Otwory wejściowe
Ta funkcja jest dostępna tylko w budynkach z funkcją FreeRange.
Otwory wejściowe można wyposażyć w detekcję położenia (sprzężenie zwrotne) lub pominąć tę funkcję. Dzięki
zastosowaniu detekcji za pomocą czujnika indukcyjnego użytkownik może otrzymywać alarm informujący
o otwartych lub zamkniętych drzwiach, w zależności od preferencji. (> 6,5 V).

Instalacja bez detekcji (czujnika indukcyjnego).
Czas trwania otwierania
otworów wejściowych
Czas zamykania otworów wejściowych

Ustawienie czasu potrzebnego do otwarcia i zamknięcia otworów wejściowych.
Otwieranie otworów wejściowych następuje w sposób ciągły w określonym czasie
(05:00 mm:ss).
Zamykanie otworów wejściowych przebiega w cyklu naprzemiennego zamykania
i wstrzymywania (30:00 mm:ss). Ma to na celu zapewnienie, aby wszystkie zwierzęta znalazły się w budynku, zanim otwory zostaną całkowicie zamknięte.

Instalacja z detekcją (czujnikiem indukcyjnym).
Nazwa

Nazwa otworu wejściowego.

Liczba wykrywań

Ustawienie liczby czujników indukcyjnych.

Nazwa wykrywania

Nazwa czujnika indukcyjnego zgodnie z jego lokalizacją, umożliwiająca jego rozpoznanie w menu i alarmach.

Czas działania po wykry- Ustawienie czasu otwierania i zamykania otworów wejściowych (01:00 mm:ss)
ciu otwarcia
Czas działania po wykryciu zamknięcia

Wspólny cykl zamykania.
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Czas wł. zamykania
gniazd

Ustawienie czasu, w którym otwór wejściowy ma zostać zamknięty (00:20 mm:ss).

Czas wył. zamykania

Ustawienie czasu, w którym zamykanie otworu wejściowego ma zostać wstrzymane
(00:20 mm:ss).

3.7.6.2 Woliera
Ta funkcja jest dostępna tylko w budynkach z wentylacją FreeRange i otworami wejściowymi.
Wolierę można wyposażyć w detekcję położenia (sprzężenie zwrotne) lub pominąć tę funkcję. Dzięki zastosowaniu detekcji za pomocą czujnika indukcyjnego użytkownik może otrzymywać alarm informujący o otwartych
lub zamkniętych drzwiach, w zależności od preferencji. (> 6,5 V).

Instalacja bez detekcji (czujnika indukcyjnego).
Czas otwierania woliery

Ustawienie czasu potrzebnego do otwarcia i zamknięcia woliery.

Czas zamykania woliery

Otwieranie woliery następuje w sposób ciągły w określonym czasie (05:00 mm:ss).
Zamykanie woliery przebiega w cyklu naprzemiennego zamykania i wstrzymywania
(30:00 mm:ss). Ma to na celu zapewnienie, aby wszystkie zwierzęta znalazły się
w budynku, zanim woliera zostanie całkowicie zamknięta.

Instalacja z detekcją (czujnikiem indukcyjnym).
Nazwa

Nazwa zainstalowanej woliery.

Liczba wykrywań

Ustawienie liczby czujników indukcyjnych.

Nazwa wykrywania

Nazwa czujnika indukcyjnego zgodnie z jego lokalizacją, umożliwiająca jego rozpoznanie w menu i alarmach.

Czas działania po wykry- Ustawienie czasu otwierania i zamykania woliery (01:00 mm:ss)
ciu otwarcia
Czas działania po wykryciu zamknięcia

Wspólny cykl zamykania.
Czas wł. zamykania
gniazd

Ustawienie czasu, w którym drzwi woliery mają zostać zamknięte (00:20 mm:ss).

Czas wył. zamykania

Ustawienie czasu, w którym zamykanie woliery ma zostać wstrzymane (00:20
mm:ss).

3.7.7 Ustawienia minimalnej wentylacji
| Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja | Klimat | Wentylacja
Wentylacja minimalna

Określa, czy minimalna wentylacja ma być wyświetlana jako procent nominalnego
poziomu wentylacji, czy też w m3/h na zwierzę (powietrze rzeczywiste).

3.7.8 Ogrzewanie
Ogrzewanie pokojowe można regulować jako wspólne lub indywidualne w zależności od liczby czujników temperatury (nie w przypadku opcji Ogrzewanie sterowane własnym czujnikiem).
Wspólna regulacja:
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Indywidualna regula- Kombinacja czujników dla każdej nagrzewnicy pomieszczenia.
cja:
Sterowanie ogrzewaniem

Należy określić, czy źródła ogrzewania 1 i 2 powinny uruchamiać się równolegle lub sekwencyjnie.

(wyłącznie nagrzewnice budynku)
Dystrybucja ogrzewania

Rozdział wydajności między źródłami ogrzewania 1 i 2 (wyłącznie w przypadku osobnego sterowania ogrzewaniem)
Ogrzewanie sekwencyjne jest zwykle używane, gdy w budynku znajdują się dwa różne
źródła ogrzewania.
Na przykład:
• rury grzewcze i nagrzewnice powietrza,
• rury grzewcze i nagrzewnice nadmuchowe zapewniające dodatkowe ogrzewanie.
Ogrzewanie musi być prawidłowo rozdzielone między dwoma typami źródeł ciepła, aby
zapewnić stabilne sterowanie ogrzewaniem. Rzeczywista dystrybucja zależy od rozmiaru i wydajności systemu ogrzewania.

3.7.9 Ustawienia czujników
Wybór czujnika temp

Rozmieszczenie czujników temperatury dla sterowania wentylacją i ogrzewaniem.
W budynku inwentarskim można ustawić kilka czujników temperatury, które będą
rejestrowały temperaturę w poszczególnych strefach.

Konfiguracja czujn.
chłodz. tunel

Wybór czujników temperatury, które mają być używane do sterowania chłodzeniem
tunelowym.
Czujnik chłodzenia tunelowego: Dedykowany czujnik temperatury do chłodzenia
tunelowego.
W przypadku tego typu regulacji, czujnik musi być również skonfigurowany odpowiednio do generowania alarmu chłodzenia tunelowego i sterowania chłodzeniem.
Temperatura tunelu: Średnia z czujników temperatury mierzących temperaturę tunelu.
Czujnik temperatury: Czujnik temperatury umieszczony odpowiednio do chłodzenia tunelowego.

Liczba czujników dodatkowych

Wybór liczby czujników dodatkowych.

Konfiguracja czujnika
dodatkowego

Wybór wymaganego typu czujnika dodatkowego.
Nazwa czujnika dodatkowego zgodnie z funkcją, umożliwiająca rozpoznanie czujnika w alarmach i innych informacjach.

3.7.10 Funkcje aktywne w przypadku awarii sterowania
W przypadku montażu wylotu powietrza MultiStep i chłodzenia bocznego należy wybrać, w jaki sposób te funkcje mają reagować w sytuacji awaryjnej.
Wylot powietrza MultiStep
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Aktywny: W razie awarii sterowania wylot powietrza jest aktywny.
Nieaktywny: W razie awarii sterowania wylot powietrza jest nieaktywny.

3.7.11 Ustawienia chłodzenia bocznego
Tryb chłodzenia

Jeśli istnieje więcej pomp chłodzenia, można ustawić je tak, aby działały sekwencyjnie lub równolegle.

Współczynnik przekaź- Chłodzenie boczne obejmuje do sześciu przekaźników.
nika chłodzenia boczProcentowy rozdział między przekaźnikami chłodzenia sterowanymi sekwencyjnie.
nego

Np. przy dwóch przekaźnikach: 50 %/50 %
Sterownik automatycznie oblicza procentowy udział przekaźnika 1.
Chłodzenie boczne
Aktywny: W razie awarii sterowania chłodzenie boczne jest aktywne i pracuje do usunięcia sytuacji awaryjnej.
Nieaktywny: W razie awarii sterowania chłodzenie boczne jest
nieaktywne.

Należy pamiętać, że w sytuacji awaryjnej sterownik budynku nie może prowadzić regulacji według temperatury i wilgotności. W przypadku wybrania opcji Tak (Akt. prz. brak. zasil), chłodzenie boczne działa bez
względu na to, czy w budynku jest zbyt niska temperatura i zbyt wysoka wilgotność.
Należy także pamiętać, że połączenie wysokiej temperatury wewnętrznej i wysokiej wilgotności powietrza
może zagrażać życiu zwierząt.

3.7.12 Ustawienia chłodzenia tunelowego
Chłodzenie sterowane
przez

Wybór, czy chłodzenie tunelowe ma być regulowane przez czujnik chłodzenia tunelowego, ustawienie temperatury tunelu czy jeden z czujników temperatury.

Typ chłodzenia

Wybór spośród typów chłodzenia tunelowego (Natrysk wysokociśnieniowy/Podkład).

Tryb chłodzenia

Tylko z natryskiem wysokociśnieniowym i wieloma przekaźnikami chłodzenia.
Przekaźniki chłodzenia tunelowego mogą być sterowane sekwencyjnie lub równolegle.

Przek. chł. tun. 1 stosunek
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Sterownik automatycznie oblicza procentowy udział przekaźnika 1.
W przypadku sekwencyjnego ogrzewania tunelowego, chłodzenie można ustawić
na regulację w stylu MultiStep, aby uniknąć dużych różnic temperatury w budynku.

3.7.13 Mieszacz powietrza
Mieszacze powietrza zazwyczaj służą do poprawy cyrkulacji powietrza i tym samym zapewniają bardziej jednolitą temperaturę w budynku. Może to być istotne w budynkach, w których jedna strona budynku jest narażona na
działanie wiatru lub jest mniej szczelna (np. przy drzwiach lub wentylatorach szczytowych). W takich przypadkach mieszacze powietrza mogą pracować, gdy w tych obszarach zostanie zmierzona zbyt duża różnica temperatur. Mogą one również działać w sposób ciągły lub być sterowane przez czasomierz, aby zagwarantować dobrą dystrybucję ogrzewania w okresach, gdy do budynku jest wprowadzane dodatkowe ciepło.
Jednak w zależności od typu, miejsca i sposobu podłączenia, mieszacze powietrza mogą być stosowane do
wielu różnych celów.
Mieszacze powietrza mogą być podłączane za pośrednictwem przekaźnika, wejścia 0-10 V, wejścia 0-10 z
przekaźnikiem dwukierunkowym i przekaźnikiem podrzędnym.
Każdemu mieszaczowi powietrza można nadać nazwę w celu jego łatwiejszej identyfikacji w menu, dzienniku
aktywności i przeglądzie.

3.7.13.1 Metody sterowania mieszaczem powietrza
Przekaźnik
Metoda sterowania: ogrzewanie, zegar dobowy lub temperatura.
Mieszacz powietrza może być sterowany w połączeniu ze źródłem ciepła, za pomocą jednego lub dwóch czujników temperatury lub zegara dobowego.
0-10 V
Metoda sterowania: temperatura.
Mieszacz powietrza jest sterowany i pracuje z minimalną oraz maksymalną prędkością obrotową w oparciu o
pasmo temperatury dodatniej w czujniku temperatury.
0-10 V ze sprzężeniem zwrotnym
Metoda sterowania: temperatura.
Mieszacz powietrza jest sterowany i pracuje z minimalną oraz maksymalną prędkością obrotową w oparciu o
pasmo temperatury dodatniej w czujniku temperatury.
Ponadto można odwrócić kierunek pracy mieszacza powietrza. Tym samym będzie on pracował z minimalną
prędkością obrotową na podstawie pasma temperatury ujemnej w czujniku temperatury.
Szczegółowe opisy metod sterowania podano w instrukcji obsługi sterownika klimatu.
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3.8 Zarządzanie
3.8.1 Konfiguracja funkcji monitorowania urządzeń
Wybierz liczbę czujników natężenia prądu.
Następnie wybierz funkcję, która ma być monitorowana przez
poszczególne czujniki. Jedną funkcję, na przykład MultiStep 3,
można skojarzyć z wieloma czujnikami natężenia prądu.
Każdej funkcji można nadać nazwę w celu jej łatwiejszej identyfikacji w protokole i przeglądzie alarmów.

3.8.2 Dodatkowy
Liczba czujników dodatkowych

Wybór liczby czujników dodatkowych.

Konfiguracja czujnika
dodatkowego

Wybór wymaganego typu czujnika dodatkowego.

30

Nazwa czujnika dodatkowego zgodnie z funkcją, umożliwiająca rozpoznanie czujnika w alarmach i innych informacjach.
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4 Kalibracja
4.1 Kalibracja wlotu i wylotu powietrza
Po instalacji należy dostosować sterownik do serwomotoru.
Serwomotory ze sprzężeniem zwrotnym muszą być kalibrowane przez technika, natomiast serwomotory bez
sprzężenia zwrotnego są kalibrowane automatycznie po ustawieniu przez technika czasu wlotu powietrza.
Podczas automatycznej kalibracji wloty/wyloty powietrza są otwierane i zamykane całkowicie na krótki czas,
a następnie powracają do położenia obliczonego przez sterownik.
Przełącznik serwomotoru musi być ustawiony na „AUT”.

4.1.1 Serwomotor bez sprzężenia zwrotnego
Czas

Ustawienie pory dnia, w której ma być przeprowadzona automatyczna kalibracja.

Czas pracy

Ustawienie czasu pracy od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia.

Przebiegi przed kalibracją

Ustawienie wymaganej liczby cykli pracy klapy wlotowej do przeprowadzenia automatycznej kalibracji.

Napięcie minimalne

Jeśli wloty powietrza lub wyloty powietrza są sterowane napięciem 0–10 V, napięcie
wyjściowe można dostosować za pomocą ustawień Min. napięcie i Maks. napięcie.

Napięcie maksymalne

1. Wybierz menu

Techniczne | Kalibracja | Klimat | Wloty boczne | Kalibracja.

2. Wybierz WŁ., aby rozpocząć kalibrację.
3. Sprawdź, czy odpowiedni(e) wlot(y) otwiera(ją) się i zamyka(ją) prawidłowo.
4. Poczekaj na zakończenie kalibracji i wyświetlenie komunikatu Kalibracja ukończona.
Kalibracja pozostałych wlotów i wylotów powietrza przebiega w taki sam sposób.

4.2 Kalibracja czujników klimatu
Temperatura i wilgotność
Podłączone czujniki temperatury i wilgotności można skalibrować, korzystając z wartości korygującej.
Jeśli bieżąca wartość ręcznego pomiaru różni się od wartości rejestrowanych przez zainstalowane czujniki,
można ją dostosować odczyt tak, aby odpowiadał odnotowanej wartości.
Czujniki 0-10V
Dostosuj sterownik do czujników po instalacji.
Jeśli czujnik jest sterowany napięciem 0–10 V, można dostosować napięcie wyjściowe za pomocą ustawień Napięcie minimalne i Napięcie maksymalne.
Jeśli ustawione są Min. wartość i Maks. wartość, należy także wskazać zakres, w którym czujniki będą dokonywały pomiarów.

4.2.1 Kalibracja stacji pogodowej
Pasmo tylne końcowe od północy

Ustawienie liczby stopni odchylenia lokalizacji geograficznej budynku inwentarskiego względem północy.

Kierunek wiatru, min. napięcie

Dostosowanie napięcia za pomocą funkcji Napięcie minimalne i Napięcie maksymalne.

Kierunek wiatru, maks. napięcie
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Prędkość wiatru, min. napięcie
Prędkość wiatru napięcie maksymalne
Prędkość wiatru prędkość minimalna
Prędkość wiatru prędkość maksymalna

Wprowadź wartość minimalną, jak również wartość maksymalną,
aby wskazać obszar, w którym stacja meteorologiczna może dokonywać pomiarów.

Rysunek 9: Pasmo lokalizacji budynku mieszkalnego – północ to punkt orientacyjny.

4.2.2 Kalibracja czujnika ciśnienia
DOL 18 należy zainstalować i dostosować do typu sterowania (nadciśnienie/podciśnienie), do którego będzie
używany.
Przy instalacji czujnika ciśnienia należy ustawić położenia mikroprzełączników i umieścić rurki. Patrz również
Schematy obwodów i Schematy okablowania.

Typ systemu

Wartość minimalna
(Pa)

Wartość maksymalna
(Pa)

Podciśnienie

0

100

Nadciśnienie

- 50

50

Biofiltr

0

300

Tabela 4: Zalecane wartości

Wybierz menu

Techniczne | Kalibracja | Klimat | Czujnik ciśnienia

Ustawienia wartość minimalnej i maksymalnej można wprowadzić jedynie podczas konfiguracji czujnika.
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4.2.3 Kalibracja czujnika CO2 (zainstalowanego jako czujnik CO2)
Czujnik CO2 powinien być sprawdzany między poszczególnymi tuczami, gdy budynek ma stan Pusty budynek.
Jeśli czujnik CO2 jest zainstalowany jako czujnik dodatkowy (do pomiaru emisji), należy go skalibrować zgodnie
z opisem w rozdziale Kalibracja czujnika CO2 (zainstalowanego jako czujnik dodatkowy) [} 33].
1. Wymień powietrze w budynku w trybie Pusty budynek, uruchamiając system ze 100% wyciągu i przy wlotach otwartych w 100% przez co najmniej 20 minut.
Odczyt poziomu CO2 powinien wynosić 500 ppm +/- 100 ppm lub być równy wartości dla powietrza atmosferycznego +/- 100 ppm.
2. Sprawdź, czy odczyt odchyla się o ponad +/100 ppm od wartości 500 ppm (lub tej samej wartości co powietrze atmosferyczne).
Jeśli odczyt odbiega od normy o więcej niż +/- 250 ppm, należy wymienić czujnik.
Pasmo kalibracji czujnika CO2
Czujnik może zostać skalibrowany tylko wtedy, gdy w budynku nie ma zwierząt i jest dokładnie wentylowany.
Kalibracja musi być zawsze wykonywana w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, a nie innych czujników
CO2.
Wybierz menu Techniczne | Kalibracja | Klimat | Czujnik CO2.
1. Dostosuj parametr Korekta kalibracji, aż odczyt wartości CO2 będzie równy 500 ppm.
Nie należy zmieniać pozostałych wartości.
Wartość

Zerowanie fabryczne

Przesunięcie kalibracji CO2

0 ppm

Napięcie minimalne

0V

Napięcie maksymalne

10 V

Wartość minimalna

0 ppm

Wartość maksymalna

10000 ppm

Uwaga: Kalibracji powinni dokonywać wyłącznie pracownicy przeszkoleni przez firmę SKOV.

4.2.4 Kalibracja czujnika CO2 (zainstalowanego jako czujnik dodatkowy)
Czujniki CO2 DOL 19 i DOL 119 powinny być sprawdzane między poszczególnymi tuczami, gdy budynek ma
stan Pusty budynek.
Jeśli czujnik CO2 jest zainstalowany jako czujnik dodatkowy (do regulacji wentylacji), należy go skalibrować
zgodnie z opisem w rozdziale Kalibracja czujnika CO2 (zainstalowanego jako czujnik CO2) [} 33].
1. Wymień powietrze w budynku w trybie Pusty budynek, uruchamiając system ze 100% wyciągu i przy wlotach otwartych w 100% przez co najmniej 20 minut.
Odczyt poziomu CO2 powinien wynosić 500 ppm +/- 100 ppm lub być równy wartości dla powietrza atmosferycznego +/- 100 ppm.
2. Sprawdź, czy odczyt odchyla się o ponad +/100 ppm od wartości 500 ppm (lub tej samej wartości co powietrze atmosferyczne).
Jeśli odczyt odbiega od normy o więcej niż +/- 250 ppm, należy wymienić czujnik.
Kalibracja czujnika CO2 za pośrednictwem wartości minimalnej
Czujnik może zostać skalibrowany tylko wtedy, gdy w budynku nie ma zwierząt i jest dokładnie wentylowany.
Kalibracja musi być zawsze wykonywana w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, a nie innych czujników
CO2.
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Wybierz menu Techniczne | Kalibracja | Klimat | Czujnik CO2.
1. Dostosuj parametr Wartość minimalna, aż odczyt wartości CO2 będzie równy 500 ppm.
Nie należy zmieniać pozostałych wartości.
Wartość

Zerowanie fabryczne

Napięcie minimalne

0V

Napięcie maksymalne

10 V

Wartość minimalna

0 ppm

Wartość maksymalna

10000 ppm

Uwaga: Kalibracji powinni dokonywać wyłącznie pracownicy przeszkoleni przez firmę SKOV.

4.2.5 Kalibracja czujnika NH3
Jeśli nie DOL 53 nie rejestruje prawidłowych pomiarów, należy przeprowadzić normalną konserwację (wymianę
filtra). Jeśli nie odniesie to skutku, należy wymienić czujnik.

4.2.6 Kalibracja czujnika natężenia prądu
Ustaw wartości kalibracji tak, aby były zgodne z używanym czujnikiem natężenia prądu.
Wartość

Zerowanie fabryczne

Napięcie minimalne

0,0 V

Napięcie maksymalne

10,0 V

Wartość minimalna

0,0 A

Wartość maksymalna

10,0 A
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5 Przeprowadzenie testu
Po instalacji systemu konieczne jest wykonanie dokładnego testu, aby zapewnić działanie systemu zgodnie
z oczekiwaniami.

5.1 Testowanie podstawowych komponentów
5.1.1 Test czujników temperatury i wilgotności powietrza
Odczytaj bieżącą temperaturę i wilgotność wewnętrzną
1. Upewnij się, że wyświetlana temperatura odpowiada wartości, którą można zmierzyć w budynku/na zewnątrz.
2. Upewnij się, że wyświetlana temperatura wzrasta, gdy ogrzejesz czujnik w dłoni.
3. Upewnij się, że wyświetlana wilgotność odpowiada wartości, którą można zmierzyć w budynku.
4. Upewnij się, że wilgotność wzrasta np. gdy wydychasz powietrze na czujnik.

5.1.2 Test alarmu
Wybierz

Ustawienia alarmu.

Uaktywnij Test alarmu, aby rozpocząć test.
Upewnij się, że lampka alarmu miga.
Sprawdź, czy system alarmowy działa zgodnie z przeznaczeniem.
Naciśnij Zatwierdź, aby zakończyć test.
Test należy wykonywać co tydzień.

5.1.3 Test otwarcia awaryjnego
Otwarcie awaryjne opisano w instrukcji technicznej.

5.2 Testowanie opcjonalnych komponentów: Ręczne sterowanie
Podczas testów i serwisowania poszczególne elementy podłączone do sterownika klimatu lub produkcji mogą
być przełączane ze sterowania automatycznego na ręczne. Ułatwia to testowanie opcjonalnych elementów, takich jak serwomotory itp.
W menu Ręczny/Automatyczny sterownik budynku wyświetla komponenty wybrane w menu Instalacja.
Automatyczne sterowanie: Sterownik musi być standardowo ustawiony na tryb automatyczny.
Tryb ręczny: Podczas uruchamiania lub serwisowania przydatna może okazać się możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi funkcjami.
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Elementy, dla których aktualnie ustawiono sterowanie ręczne,
są wyszczególnione w menu
tomatyczny | Tryb ręczny.

Techniczne | Ręczny/au-

W tym miejscu można również zdeaktywować sterowanie ręczne.

Wybierz funkcję, która ma być testowana i testuj po kolei poszczególne elementy.
Kolorowy pasek w górnej części strony wskazuje, że element
pracuje w trybie ręcznym.

Po przetestowaniu elementów należy ponownie ustawić sterowanie automatyczne jako funkcja sterowania budynku, aby sterownik działał tak samo, jak wcześniej.

Moduł we/wy zachowa takie samo ustawienie jak w chwili przełączenia elementu w tryb ręczny. Oznacza to, że
praca zostaje wznowiona po przywróceniu sterowania automatycznego.

5.2.1 Test funkcji klimatu
5.2.1.1 Test wlotu i wylotu powietrza
Ten test ma na celu sprawdzenie, czy wlot i wylot powietrza mogą całkowicie otwierać i zamykać się.
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybierz Klimat | Wloty powietrza | Wlot boczny 1 i aktywuj opcję Tryb ręczny.
Ustaw opcję Wlot boczny 1 wymagany do wartości 100 %.
Upewnij się, że odpowiednie wloty powietrza otwierają się całkowicie.
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Ustaw opcję Wlot boczny 1 wymagany do wartości 0 %.
Upewnij się, że odpowiednie wloty powietrza zamykają się całkowicie.
Wprowadź żądane ustawienie wlotu powietrza.

Powtórz test dla zainstalowanych wlotów i wylotów powietrza.

5.2.1.2 Testowanie Dynamic MultiStep
Test Dynamic MultiStep należy wykonać w taki sam sposób, jak opisano w przypadku MultiStep. Patrz rozdział
MultiStep [} 38].
Test wentylatorów Dynamic MultiStep wykonuje się w taki sam sposób, jak opisano w przypadku wentylatorów
bezstopniowych. Patrz rozdział Wentylatory bezstopniowe [} 37].

5.2.1.3 Wentylatory bezstopniowe
Test ustawień i rozmieszczenia wentylatorów bezstopniowych
Test ma na celu sprawdzenie, czy podłączone wentylatory bezstopniowe są prawidłowo ustawione, tj. czy mogą
działać z minimalną i maksymalną prędkością oraz że są prawidłowo umieszczone.
W trybie wewnętrznego sterownika prędkości wentylatora przełącznik awaryjny AUT/MAN (automatyczny/ręczny) po stronie sterownika należy ustawić na AUT (patrz rozdział Awaryjny przełącznik AUT/MAN [} 38]).
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybierz Klimat | Wyloty powietrza | Bezstopn.1 i aktywuj opcję Tryb ręczny.
Ustaw Wylot powietrza 1 wymagany (klapa) na 100%.
Aktywuj Tryb ręczny dla funkcji Wyl. pow. ster. prędk i ustaw
Wyl. pow. ster. prędk do wartości 100%.
Upewnij się, że wentylator jest umieszczony w budynku inwentarskim.
Upewnij się, że wentylator wyprowadza powietrze z budynku
(np. za pomocą próby dymnej).
Upewnij się, że wentylator działa z maksymalną prędkością.

Ustaw Wyl. pow. ster. prędk na 1 %.
Upewnij się, że wentylator wyprowadza powietrze z budynku
(np. za pomocą próby dymnej).
Upewnij się, że wentylator zwalnia do minimalnej prędkości.
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Ustaw Wyl. pow. ster. prędk na 0 %.
Upewnij się, że wentylator zatrzymuje się całkowicie.
Jeśli wentylatory są podłączone 3 przewodami, nie powinny całkowicie się zatrzymywać, ale obracać się z minimalną prędkością.

Powtórz test dla każdego z wentylatorów bezstopniowych.
Przetestuj zewnętrzny sterownik prędkości wentylatora bezstopniowego w taki sam sposób, jak wewnętrzny
sterownik.

5.2.1.4 Awaryjny przełącznik AUT/MAN
Tylko w wewnętrznym regulatora obrotów wentylatora.
Ustaw przełącznik na MAN (ręczny).
Upewnij się, że prędkość wentylatora(-ów) bezstopniowego(-ych) wzrasta do maksymalnej.
Ustaw przełącznik na AUT (automatyczny).
Sprawdź, czy wentylatory bezstopniowe zmniejszają prędkość obrotową do aktualnie wymaganej prędkości.
Jeśli nie jesteś pewien, czy wentylator reaguje zgodnie z oczekiwaniami, przetestuj go. Patrz
rozdział Wentylatory bezstopniowe [} 37].

5.2.1.5 MultiStep
Ten test ma na celu sprawdzenie, czy klapy i wentylatory w kominach działają odpowiednio względem siebie.
Zainstalowane jednostki MultiStep należy przetestować w taki sam sposób dla każdego stopnia przez sprawdzenie poszczególnych jednostek wyciągowych.
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybierz Klimat | Wyloty powietrza | MultiStep | MultiStep 1 i aktywuj opcję Tryb ręczny.
Aktywuj opcję MultiStep 1.
Sprawdź, czy żaluzja uchylna w kominie otwiera się całkowicie.
Jeśli żaluzja jest otwarta w ok. 15%, należy uruchomić wentylator MultiStep 1 z pełną prędkością.
Upewnij się, że wentylator wyprowadza powietrze z budynku
(np. za pomocą próby dymnej).
Dezaktywuj opcję MultiStep 1.
Sprawdź, czy żaluzja uchylna w kominie ponownie się zamyka.
Jeśli żaluzja jest otwarta na mniej niż ok. 15%, wentylator musi
zatrzymać się.
Powyższe czynności należy powtórzyć dla każdej jednostki MultiStep.
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5.2.1.6 Test funkcji przekaźników
Test ma na celu sprawdzenie możliwości uruchomienia i zatrzymania systemów. Systemy są testowane w taki
sam sposób; każdy system należy sprawdzać indywidualnie.
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybierz Klimat oraz przykładowo Chłodzenie boczne i aktywuj opcję Tryb ręczny.
Uaktywnij przekaźnik chłodzenia bocznego.
Upewnij się, że system (chłodzenia) jest włączony.
Dezaktywuj przekaźnik chłodzenia bocznego.
Upewnij się, że system (chłodzenia) jest wyłączony.

Ogrzewanie
• Upewnij się, że jednostka uaktywniona w sterowniku budynku jest jednostką przeznaczoną do danego budynku.
Przekaźnik ogrzewania
• Sprawdź kierunek obrotu wentylatora w jednostkach regulacyjnych ogrzewania.
• Upewnij się, że można uruchomić i zatrzymać system.
Ogrzewanie 0-10 V
• Upewnij się, że zawór bocznikowy może otwierać się i zamykać oraz określ położenie spoczynkowe, np.
50%.
• Upewnij się, że napięcie maksymalne i minimalne jest dopasowane do zaworu bocznikowego.
• Aby przeprowadzić test systemów ogrzewania, należy najpierw ustawić 0%, a następnie 100% w celu
sprawdzenia, czy nagrzewnica może zapewnić stałe ogrzewanie i czy może je zatrzymać.
Mieszacz powietrza
• Sprawdź, czy można uruchomić i zatrzymać wentylator.
Chłodzenia/Namaczanie tunelowe
• Sprawdź, czy można uruchomić i zatrzymać pompę.
• Sprawdź, czy pompa dostarcza wodę w oczekiwany sposób.
• Sprawdź czujnik awaryjny braku wody.
• Sprawdź szczelność instalacji.

5.2.1.7 Test otwarcia drzwi
Test otwarcie drzwi można zastosować w odniesieniu do otworów wejściowych, woliery, gniazd oraz obszaru
drapania.
Test ma na celu sprawdzenie możliwości otwarcia, zamknięcia i zatrzymania drzwi.
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybierz Klimat | FreeRange | Otwory wejściowe lub Woliera | Sterowanie otworami wejściowymi
lub Sterowanie wolierą lub Produkcja | Gniazdo lub Obszar drapania i aktywuj opcję Tryb ręczny.
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Następnie wybierz kolejno Otwórz, Zamknij i Stop.
Upewnij się, że położenie drzwi zmienia się w oczekiwany sposób.

5.2.1.8 Test centrali wentylacyjnej
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybierz funkcję w menu Klimat | Centrala wentylacyjna | Wlot lub Wylot i aktywuj opcję Tryb ręczny dla poszczególnych elementów.
Testy muszą wykazać, że klapa i wentylator we wlocie i wylocie
powietrza działają.
Testowanie klap i wentylatorów opisano w rozdziałach Test wlotu i wylotu powietrza [} 36] i Wentylatory bezstopniowe [} 37].

Przekaźniki zapobiegające oblodzeniu, przekaźniki czyszczenia
i ogrzewania są opisane w rozdziale .

5.2.1.9 Wlot awaryjny
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybierz Klimat | Wlot awaryjny i aktywuj opcję Tryb ręczny.
Uaktywnij awaryjny wlot powietrza.
Upewnij się, że awaryjny wlot powietrza otwiera się całkowicie.
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5.2.2 Test funkcji zarządzania
5.2.2.1 Testowanie czujnika natężenia prądu
Ten rozdział dotyczy wyłącznie budynków inwentarskich, w których zainstalowano czujniki natężenia prądu zasilania.
Test musi wykazać, że czujnik natężenia prądu jest podłączony do żądanego wentylatora.
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Aktualne napięcie można sprawdzić w menu Zarządzanie| Czujniki natężenia prądu.
Wybierz kolejno poszczególne wentylatory w menu Ręczny/automatyczny| Klimat| Wylot.
Aktywuj wentylator. Sprawdź, czy czujnik natężenia prądu pokazuje pobór mocy.
Następnie dezaktywuj wentylator. Sprawdź, czy czujnik natężenia prądu pokazuje zerowy pobór mocy.

5.2.2.2 Test czujnika dodatkowego
Ten rozdział dotyczy wyłącznie budynków inwentarskich, w których zainstalowane są czujniki dodatkowe.
Upewnij się, że wyświetlane bieżące napięcie odpowiada napięciu mierzonemu przez czujnik lub na zaciskach
połączeniowych za pomocą miernika uniwersalnego.

5.3 Test połączenia sieciowego
Jeśli sterownik jest zintegrowany z siecią, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem komputerowego
oprogramowania zarządzającego FarmOnline Explorer, poszczególne sterowniki muszą być widoczne w FarmOnline. Testowanie połączenia sieciowego opisano również w Instrukcji technicznej FarmOnline Explorer.
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6 Serwis
6.1 Ustawienia podst
6.1.1 Klimat
6.1.1.1 Ustawienia wyciągu (MultiStep)
MultiStep to metoda stopniowego sterowania jednostką lub jednostkami wyciągowymi, pozwalającą na uzyskanie bezstopniowej wydajności odprowadzania powietrza.
Sterownik bezstopniowo steruje jedną lub dwiema jednostkami wyciągowymi w zakresie od zera do 100%, podczas gdy pozostałe jednostki są włączane stopniowo zgodnie z wymaganiami. Sterownik może regulować do 16
jednostek MultiStep. Dwie bezstopniowe jednostki wyciągowe mogą być podłączone równolegle lub sekwencyjnie.
Każda jednostka wyciągowa jest wyposażona w silnik żaluzji wentylatora DA 74C, otwierający i zamykający
uchylne żaluzje.
Silnik DA 74CV jest używany w bezstopniowych jednostkach wyciągowych. Wewnętrzny sterownik prędkości
wentylatora w sterowniku klimatu bądź zewnętrzny sterownik prędkości wentylatora steruje obrotami wentylatora. W każdym przypadku należy korzystać wentylatora jednofazowego albo zewnętrznego sterownika DOL 31.
Silnik dwustanowy DA 74CO jest używany w pozostałych jednostkach wyciągowych. Po otwarciu żaluzji wbudowany wyłącznik otwiera wentylatory. Następnie wentylatory są rozpędzane do maksymalnej prędkości. Wentylatory mogą być jedno- lub trójfazowe. Jeśli używane są wentylatory trójfazowe, serwomotory DA 74CO muszą
być wyposażone w styczniki sterowane za pomocą zintegrowanego wyłącznika.
System może także obsługiwać żaluzję powietrzną (wentylator ścienny).

Bezstopniowe Stopień 1 Stopień 2
Rysunek 10: Wyciąg MultiStep

do stopnia 16

Prawidłowe dostosowanie klimatu budynku za pomocą MultiStep wymaga wyregulowania sterownika klimatu na
podstawie danych systemu wentylacji:
• Nominalna wydajność systemu w m3/h (zapotrzebowanie zwierząt na powietrze).
• Wydajność wyciągu bezstopniowej(-ych) jednostki(-ek) wyciągowej(-ych).
• Wydajność wyciągu poszczególnych stopni, MultiStep
Dodatkowo można użyć dwóch jednostek bezstopniowych do wentylacji tunelowej w taki sam sposób jak MultiStep, co umożliwi również bezstopniową regulację wentylacji tunelowej.
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W przypadku zastosowania dwóch wentylatorów bezstopniowych można je skonfigurować do pracy równoległej lub sekwencyjnej.
Dotyczy to także wentylatorów bezstopniowych w tunelu.

6.1.1.2 Ustawienia wentylatora
Opóźn. rozruch

Używane w przypadku kilku budynków inwentarskich w celu ochrony generatora
przed przeciążeniem podczas równoczesnego uruchamiania wszystkich wentylatorów po awarii zasilania.
Ustawienie Opóźn. rozruch umożliwia rozłożenie w czasie uruchamiania wentylatorów w poszczególnych budynkach.
Np. budynki 1–3: 0 s, budynki 4–6: 60 sek.

Rotacja

Ta funkcja powoduje przełączanie uaktywniania MultiStep przez sterownik z tą samą wydajnością.
Dzięki temu czas działania jest rozłożony równomiernie między wentylatorami. Zapobiega to nadmiernemu zużyciu niektórych wentylatorów i korozji pozostałych
wskutek zastoju.

Obróć zegar

Ustawienie czasu, po którym sterownik budynku przełączy się na kolejny MultiStep
przy tej samej wydajności.

Maksymalna moc

Maksymalna moc systemu wentylacji w procentach. Wartość ta jest obliczana na
podstawie wprowadzonych danych.

6.1.1.3 Z bezstopniowego na stopniowy
W budynkach, w których wydajność wentylacji w bocznym MultiStep jest niewielka w porównaniu z pojedynczym wentylatorem tunelowym, korzystne może okazać się odłączenie funkcji Z bezstopn. na stopn. automat.
Dzięki temu będzie możliwe opóźnienie przejścia na sterowanie stopniowe w celu uwzględnienia MultiStep tunelu w funkcji sterowania bezstopniowego.
Gdy funkcja automatycznego przechodzenia z bezstopniowego na stopniowy jest aktywna, sterownik będzie samoczynnie przełączał regulację bezstopniową na stopniową przy uaktywnieniu MultiStep tunelu.
Opcja „Z bezstopniowego na stopniowy” podaje procent wydajności wentylacji po dokonaniu zmiany.
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Bezstopniowe MultiStep 1

10 000 m3/h

10 000 m3/h

MultiStep 2

20 000 m3/h

MultiStep 3

40 000 m3/h

MultiStep tunel 1

MultiStep tunel 2

58 300 m3/h

58 300 m3/h

MultiStep tunel 3

116 600 m3/h

Wydajność jednostki przy różnym zapotrzebowaniu na wentylację
Tryb bezstopniowy
Regulacja
stopniowa

Zapotrzeb. went

Do wentylacji bocznej używany jest także
MultiStep tunelu 1

Rysunek 11: Przejście z regulacji bezstopniowej na stopniową.

Sterownik może regulować wentylację bezstopniowo lub stopniowo.
W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wentylację, oznacza to że:
Bezstopniowa:
• Wentylacja przebiega zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na wentylację.
• Wydajność bezstopniowej jednostki wentylacyjnej jest obniżana w przypadku podłączenia dwustanowej jednostki wyciągowej.
Stopniowa:
• Wentylacja przebiega stopniowo.
• Bezstopniowa jednostka wyciągowa działa dalej ze 100% wydajnością, gdy podłączona zostanie dwustanowa jednostka wyciągowa.

6.1.1.4 Ustawienia limitu temperatury zewnętrznej
Limit wlotu

Maksymalne otwarcie wlotu powietrza na czas, przez jaki temperatura zewnętrzna
jest poniżej ustawień krzywej dla temperatury zewnętrznej.

Granica temperatury ze- Ograniczenie wentylacji zgodnie z temperaturą zewnętrzną można dostosować do
wnętrznej
wieku zwierząt za pomocą dwóch punktów na krzywej.

Poniżej określonej temperatury zewnętrznej klapy nie zostaną otwarte w stopniu
większym niż wskazanym w ustawieniu Limit wlotu.
Ograniczenie stopniowe
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°C
Dzień

Limit

0 21 °C
35 18 °C

Dzień
Rysunek 12: Krzywa limitu temperatury zewnętrznej

Limit temperatury zewnętrznej można ustawić za pomocą krzywej na przestrzeni dwóch dni, aby ograniczyć
wentylację, jeśli w budynku znajdują się młode zwierzęta. Limit jest fabryczne ustawiony na 18 °C dla obu dni.

6.1.1.5 Ustawianie ogrzewania
Czas rozruchu

Czas z przekaźnika ogrzewania jest naliczany do czasu fizycznego dostarczenia
ogrzewania (czas płukania)

Regul. nagrzew. 0-10V
Nagrzew. napięcie min

Przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie napięcie analogowe nie będzie nigdy niższe
niż Napięcie minimalne.

Nagrzew. napięcie maks

Przy tym napięciu bocznik nagrzewania działa z maksymalną wydajnością

6.1.1.6 Ustawienia regulacji dziennej i nocnej
Okres dopasowania

Po włączeniu funkcji po tym okresie zostanie osiągnięta regulacja temperatury.

Okres powrotny

Po zakończeniu funkcji po tym okresie regulacja temperatury zostanie zatrzymana.
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6.1.2 Ustawienia sieciowe
Sterowniki można instalować w sieci. W ten sposób mogą współdzielić ze sobą urządzenia.
Współdzielenie wymaga:
• Kablowego połączenia LAN między sterownikiem zapewniającym wspólne urządzenia a sterownikiem korzystającym z takich urządzeń.
• Stabilnej sieci. Przykładowo w FarmOnline Explorer – Informacje o sieci – nie mogą występować żadne
ostrzeżenia.
• Wszystkie sterowniki muszą mieć statyczny adres IP.
Sterownik udostępniający swoje urządzenia innym nazywa się „sterownikiem głównym” (ang. master). Sterowniki uzyskujące informacje od sterownika głównego nazywane są „klientami”.
Sterownik może być sterownikiem głównym np. czujnika temperatury zewnętrznej, lecz równocześnie klientem
czujnika temperatury zewnętrznej podłączonego do innego sterownika.
Klient

Klient

Główny

Klient

Klient

Klient

Rysunek 13: Przykład konfiguracji sieci w dwóch budynkach, każdy z 3 sterownikami.

Zwykle obecność 3 sterowników w każdym z 2 budynków oznaczałaby konieczność zainstalowania 6 czujników
temperatury zewnętrznej. Jednak jeśli wszystkich 6 sterowników jest podłączonych w jedną sieć, mogą udostępniać sobie nawzajem dane z jednego czujnika temperatury zewnętrznej.
Program zarządzający FarmOnline Explorer ma dostęp do sterowników budynków za pośrednictwem sieci gospodarstwa.
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Ustawienia sieciowe | Konfiguracja IP

Adres MAC

Adres MAC sterownika. Jest on np. używany w celu śledzenia błędów w sieci.

Tryb konfiguracji IP

DHCP lub statyczny adres IP.

Adres IP

Adres IP sterownika, np. 192.168.1.101.

Maska sieci

Maska sieci sterownika, np. 255.255.255.0.

Adres bramki IP

Adres bramy sterownika, np. 192.168.1.1.

Edytuj

Tryb konfiguracji IP: Wybór statycznego adresu IP / DHCP

Wprowadzanie adresu IP, maski sieci i adresu IP bramy.
Maskę sieci i bramę należy ustawić wyłącznie dla statycznego adresu IP.
Sterownik budynku jest domyślnie skonfigurowany na statyczny adres IP.
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SKOV A/S zaleca stosowanie standardowej konfiguracji sieci (patrz również Instrukcja techniczna. FarmOnline Explorer).
Należy pamiętać, że w przypadku przerwania połączenia między sterownikiem głównym a sterownikiem-klientem klient traci informacje pochodzące od wspólnych urządzeń.

Budynek 2
Budynek 1

6.1.3 Czas UTC
Sterownik korzysta z dwóch różnych ustawień czasu. Czasu lokalnego, który użytkownik może ustawić w menu
Zarządzanie | Dane budynku | Regul. datę i czas oraz tzw. czasu UTC (Coordinate Universal Time) będącego czasem wewnętrznym sterownika i służącego np. do określania sygnatur czasowych alarmów. Jednak
czas widziany przez użytkownika to zawsze czas lokalny.

W przypadku sterowników w sieci oprogramowanie do zarządzania FarmOnline Explorer automatycznie sprawdzi, czy czas UCT jest prawidłowy.
W sterownikach niepodłączonych do sieci lub bez dostępu do
serwera NTP (Network Time Protocol) czas UTC można ustawić w menu Techniczne | Serwis | Czas UTC.
UTC to ustawienie domyślne, a oba ustawienia czasu w sterowniku są obsługiwane przez funkcję podtrzymania bateryjnego.
Czas UTC należy więc ustawiać tylko wtedy, gdy sterowniki klimatu nie mają podtrzymania bateryjnego.
Aktualny czas UTC można znaleźć, na przykład, na stronie internetowej
http://www.timeanddate.com/worldclock

6.2 Wyświetlacz
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Wyświetlacz

Podświetlenie

Dostosowanie jasności wyświetlacza do aktualnej lokalizacji sterownika.

Podświetlenie (przyciemnione)

Ustawienie jasności wyświetlacza w czasie, gdy sterownik nie jest używany.
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Limit czasu podświetlenia

Ustawienie czasu od momentu zakończenia obsługi sterownika do momentu wyłączenia podświetlenia.

6.3 Kopia zapasowa
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Kopia zapasowa

Można zapisać i wczytać kopię zapasowych bieżących ustawień i widoków stron.
Można to zrobić w wewnętrznym module CPU sterownika budynku, na karcie SD lub w pamięci USB.
Jeśli ustawienia mają być skopiowane do innych sterowników
budynku, należy użyć karty SD lub pamięci USB.

6.3.1 Kopia zapasowa danych historycznych
Moduł CPU typu ARM (jeden port LAN)

Moduł CPU typu IMX (dwa porty LAN)

Ten moduł CPU automatycznie zapisuje
wszystkie dane historyczne na karcie SD,
niezależnie od ustawień wprowadzonych w
menu.

Ten moduł CPU automatycznie zapisuje
wszystkie dane w pamięci wewnętrznej i korzysta z karty SD jedynie jako nośnika kopii
zapasowej.

6.3.1.1 Moduł CPU typu IMX (2 porty LAN)
Ustawienia i strony można zapisać, na przykład, przed dokonaniem zmian. Jeśli chcesz cofnąć zmiany, możesz załadować
zapisane ustawienia oraz strony i w ten sposób anulować zmiany.
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6.3.2 Karta SD i pamięć USB
Za pomocą karty SD lub pamięci USB można wykonać kopię zapasową ustawień i danych sterownika, w tym
ustawień, stron, danych historycznych, nazwy budynku, adresu IP, wartości kalibracji itp.
Aby zapobiec utracie danych po wymianie niesprawnego sterownika budynku lub pojedynczych części sprzętu
należy przywrócić wszystkie dane z karty SD.
Do kopiowania danych z jednego sterownika do drugiego oraz do przechowywania danych na komputerze można również użyć pamięci USB.
Można codziennie wykonywać kopię zapasową danych sterownika.
Aktywuj funkcję Codzienna kopia zapasowa w obszarze Karta
SD lub Pamięć USB.

Po zapisaniu ustawień i stron na karcie SD, nazwa budynku,
data i czas są dodawane automatycznie.
Podczas ładowania można wybrać opcję ładowania ustawień,
ładowania stron lub ładowania ustawień i stron.

Podczas zapisywania ustawień w pamięci USB do pliku można
dodać nazwę.
Wybierz opcję Dodaj plik, aby utworzyć nowy plik, w którym zostaną zapisane ustawienia i strony.
Naciśnij ikonę kosza, aby usunąć plik.

Podaj nazwę pliku.
Każdy plik jest zapisywany z wybraną nazwą, godziną i datą.
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Podczas ładowania można wybrać opcję ładowania ustawień,
ładowania stron lub ładowania ustawień i stron.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z funkcji kopii zapasowej zapisywany jest również protokół CAN
oraz konfiguracja adresu IP.

Należy pamiętać, że w module CPU może znajdować tylko jedna pamięć USB, która służy do
przechowywania danych i rejestrów.

Zapisz

Zapisywanie ustawień i stron ze sterownika na karcie SD lub w pamięci USB.

Załaduj

Ładowanie ustawień i stron z karty SD lub pamięci USB do sterownika.

Kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowej danych sterownika. Dane obejmują między innymi ustawienia, strony, dane historyczne, nazwę budynku, adres IP, wartości kalibracji itp.

Przywróć

Przywrócenie danych w sterowniku z kopii zapasowej. Dane obejmują między innymi ustawienia, strony, dane historyczne, nazwę budynku, adres IP, wartości kalibracji itp.

Kopia zapasowa dnia

Aktywacja kopii zapasowej danych sterownika codziennie o godzinie 01:30.

Formatowanie karty SD
Formatowanie pamięci
USB

Usunięcie wszystkich danych z karty SD lub pamięci USB.

Status karty SD
Status pamięci USB

Wyświetlenie statusu karty SD lub pamięci USB.

SKOV A/S zaleca zapisywanie konfiguracji w pamięci USB przed aktualizacją oprogramowania.

6.4 Aktualizacja oprogramowania
Ważne informacje
Wczytywanie nowego programu zajmuje zwykle do dwóch minut.
Podczas aktualizacji nie wolno odłączać zasilania ani usuwać pamięci USB przed całkowitym zakończeniem aktualizacji oprogramowania, tj. zanim graficzny interfejs użytkownika
będzie ponownie dostępny i gotowy do zastosowania.
Odradzamy aktualizację oprogramowania, gdy w budynku przebywają zwierzęta.
Podczas aktualizacji wszystkie przekaźniki są zwolnione, np. do silników klapy. System wentylacyjny będzie więc otwarty, a wszystkie pozostałe funkcje odłączone.

50

Instrukcje techniczne

DOL 534 • DOL 539
Jeśli konieczna będzie aktualizacja, gdy w budynku przebywają zwierzęta, należy przeprowadzić
aktualizację w obecności eksperta ds. zwierząt i z uwzględnieniem następujących środków ostrożności:
• Ocenić, które funkcje klimatu należy uruchomić w trybie manualnym w trakcie aktualizacji i włączyć przełącznik manualny dla każdej funkcji, aby zapewnić zachowanie tych warunków podczas aktualizacji oprogramowania.
• Jeśli wlot i wylot powietrza powinny pozostać zamknięte podczas aktualizacji, należy odłączyć
zasilanie (230 V oraz baterię) otwierania awaryjnego.
Protokół CAN pozostanie niezmieniony po aktualizacji oprogramowania. Patrz również Schematy
obwodów i Schematy okablowania.

6.4.1 Przygotowywanie do aktualizacji oprogramowania
1. Zanotuj lub zrób zdjęcia stron.
2. Zanotuj lub zrób zdjęcia aktualnej konfiguracji w menu Pokaż połączenia (w niektórych przypadkach aktualizacja oprogramowania ze starego na nowe zmieni przydział poszczególnych wejść i wyjść).
3. Zanotuj lub zrób zdjęcia wartości zarządzania i klimatu opisane w tabeli poniżej.
Jeśli w budynku znajdują się zwierzęta, bardzo ważne jest, aby zanotować wartości, które są opisane na
wykresie: (*Jeśli są zainstalowane).
Menu

Funkcja

Zarządzanie

Nr dnia tuczu

Nastawa

Liczba ustawionych zwierząt
Klimat

Nastawa temperatury
Nastawa temperatury nagrzewnicy*
Nastawa wilgotności**
Wentylacja minimalna
Wentylacja maksymalna

Produkcja

Liczba padłych zwierząt
Silos 1, 2, 3, 4, 5

Jeśli w budynku znajdują się zwierzęta, należy teraz włączyć funkcje klimatu i produkcji, które należy
obsługiwać manualnie podczas aktualizacji.

6.4.2 Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania
1. Poluzuj śruby (A) mocujące panel przedni.
2. Zdejmij panel przedni.
Pamiętaj, aby nie ciągnąć za płaski kabel, co mogłoby spowodować uszkodzenie wtyku (B).
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3. Włóż pamięć USB zawierającą aktualizację oprogramowania do portu USB (C) w module CPU.

W menu

Techniczne | Serwis | Zainstaluj oprogramowanie

Wybierz żądaną wersję oprogramowania.
Rozpocznie się proces instalacji.
Przed rozpoczęciem aktualizacji ustawienia są automatycznie
zapisywane i wczytywane po ponownym uruchomieniu.
W trakcie aktualizacji oprogramowania sterownik budynku uruchomi się ponownie.

BARDZO WAŻNE jest, aby nie wyłączać zasilania podczas aktualizacji.

Nie należy usuwać pamięci USB aż do całkowitego zakończenia instalacji. Instalacja jest zakończona, gdy interfejs graficzny użytkownika jest dostępny i gdy możliwe jest jego użycie.
Aktualizacja oprogramowania zostanie zakończona.
Jeśli to konieczne, można sprawdzić numer wersji oprogramowania w menu Ogólne | Informacje | Oprogramowanie.

6.4.3 Kontrola po aktualizacji oprogramowania
Bardzo ważne jest, aby sprawdzić, czy sterownik budynku funkcjonuje tak jak przed aktualizacją,
ponieważ wskutek aktualizacji mogło dojść do zmiany przydziału poszczególnych połączeń. Sterownik budynku wyśle ostrzeżenie, ale nie wskaże, które przypisanie połączenia zostało zmienione.
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Jeśli w budynku inwentarskim są zwierzęta, bardzo ważne jest, aby sprawdzić zanotowane wartości po aktualizacji, aby numer dnia i wszystkie inne ustawienia były poprawne.
1. Sprawdzenie stron.
Porównaj zawartość wyświetlanych strony z wartościami zapisanymi lub sfotografowanymi przed aktualizacją. Jeśli utracono ustawienia, konieczne będzie ponowna konfiguracja wartości na stronach.
2. Sprawdzenie konfiguracji po aktualizacji w menu Pokaż połączenie
Upewnij się, że połączenia są zgodne z zanotowanymi lub sfotografowanymi przed aktualizacją.
3. Na podstawie informacji zapisanych na formularzu ustawić wartości/upewnić się, że wartości robocze i klimatu są takie same, jak przed aktualizacją.
4. Zresetować komponenty klimatu do trybu automatycznego.
5. Upewnić się, że sterownik działa prawidłowo, testując wszystkie komponenty.
Można to zrobić w menu Ręczny/automatyczny. Można przetestować poszczególne funkcje, wybierając
tryb ręczny.
6. Jeśli konfiguracja została skopiowana z innego sterownika budynku, należy ponownie skalibrować
wszystkie serwomotory.
Sterownik załaduje kalibrację wyłącznie wtedy, gdy będzie pochodzić z tego samego sterownika budynku.
Dlatego jeśli dane pochodzą od innego sterownika, wymagana jest kalibracja.
7. Ustawić funkcję Użyj hasła w pożądany sposób.

6.5 Parametry kontrolne
6.5.1 Tryby sterowania
6.5.1.1 Sterowanie adaptacyjne
Sterowanie jest fabrycznie ustawione jako adaptacyjne.
SKOV zaleca korzystanie ze sterowania adaptacyjnego.
Sterowanie adaptacyjne jest stosowane w wentylacji, chłodzeniu tunelowego, sterowaniu ogrzewaniem i wilgotnością (jako alternatywa dla sterowania PID).
W przypadku sterowania adaptacyjnego sterownik klimatu zachowa żądane ustawienie, dostosowując regulację
w celu utrzymania żądanego poziomu. Dodatkowo uwzględni zmienne parametry takie jak temperatura zewnętrzna, dostosowując regulację do zmienionych warunków.
Z tego względu sterowanie adaptacyjne wymaga znacznie mniejszej liczby ustawień w celu dostosowania sterowania do danego budynku.

Rysunek 14: Sterowanie adaptacyjne umożliwi automatyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków. Stabilność
sterowania zależy od ustawień czasu adaptacji.

W oprogramowaniu do zarządzania FarmOnline Explorer można sprawdzić, jak stabilnie regulacja jest utrzymywana na żądanym poziomie.
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Wentylacja
Temperatura

Rysunek 15: Regulacja jest prawidłowa. Wentylacja dostosowuje się do zmian temperatury wewnętrznej i przywraca ją do
wymaganego poziomu.

Temperatura
Nastawa temperatury

Wentylacja
Rysunek 16: Regulacja jest zbyt szybka. Poziom wentylacji zmienia się zbyt intensywnie i nie koryguje wahań temperatury.

Ogrzewanie
Temperatura

Rysunek 17: Regulacja jest zbyt wolna. Wentylacja zbyt wolno reaguje na wahania temperatury.

Wolno
Średnio
Szybko

Szybko
Średnio
Wolno

Rysunek 18: Regulacja odbywa się w zakresie pasma. Im węższe pasmo, tym szybciej regulacja jest w stanie zniwelować
odchylenie między ustawieniem a mierzoną wartością. Czas adaptacji jest fabrycznie ustawiony na Średni, ale można zmienić go na Szybki bądź Wolny.
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Regulacja przebiega stabilnie zgodnie z ustawieniami

Regulacja reaguje zbyt szybko i ulega częstym zmianom.
Ustawienie można zmienić na „Wolno”.

Regulacja reaguje zbyt wolno, a odchylenie od
ustawienia staje się zbyt duże.
Ustawienie można zmienić na „Szybko”.

Rysunek 19: Aby regulacja przebiegała szybciej lub wolniej, konieczne może być wprowadzenie zmian w czasie adaptacji.

6.5.1.2 Regulacja za pomocą pasma P
Pasmo P jest używane np. w systemach ogrzewania i chłodzenia.
W przypadku sterowania za pomocą pasma P sterownik klimatu zachowa ustawienie, dostosowując regulację
do osiągnięcia wymaganego poziomu. Dalsza regulacja nie nastąpi aż do obniżenia ustawienia o określoną
wartość (pasmo P).

Rysunek 20: Sterowanie za pomocą pasma P jest mniej stabilne, gdyż systemy uruchamiają i zatrzymują się w celu zachowania żądanego ustawienia.

6.5.1.3 Sterowanie PID
Sterowanie PID jest używane np. w sterowaniu wentylacją i wilgotnością.
W przypadku sterowania PID sterownik klimatu zachowa żądane ustawienie, dostosowując regulację.

Rysunek 21: Sterowanie jest stabilne, ponieważ sterownik klimatu stale dostosuje regulację do wymaganego ustawienia.

6.5.2 Wentylacja
Wentylacja boczna
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Regulacja za pomocą
pasma P
Pasmo P

Zakres roboczy wentylacji.

Czas próbkowania

Czas między poszczególnymi obliczeniami zapotrzebowania na wentylację.
Krótki czas: Szybka regulacja.
Długi czas: Wolna regulacja.

Sterowanie PID
Przyrost@100
Przyrost@1

Przyrost przy 0–100% otwarcia klapy. Procentowe otwarcie klapy na stopień odchylenia od nastawy temperatury.
Wysoki przyrost: Spora reakcja.
Niski przyrost. Niewielka reakcja.

Pasmo tolerancji

Maksymalny dopuszczalny błąd, po przekroczeniu którego sterownik oblicza nowe
zapotrzebowanie na wentylację.

Czas próbkowania

Czas między poszczególnymi obliczeniami zapotrzebowania na wentylację.
Krótki czas: Szybka regulacja.
Długi czas: Wolna regulacja.

Wentylacja - tryb

Określa, czy wentylacja ma być regulowana zgodnie z pasmem P czy w trybie PID.

Czas zróżnicowania

Krótki czas: Niewielka reakcja.
Długi czas: Spora reakcja.

Stopniowe ograniczanie o
Klapy

Ograniczenia klap wlotu powietrza. Stopniowe przejście z maksymalnego ograniczenia klap do 100 %.
Wentylacja

Ograniczenia klap wlotu i wylotu powietrza. Stopniowe przejście z maksymalnego
ograniczenia klap do 100 %.
Funkcja switcha

Ograniczenia klap wlotu powietrza. Natychmiastowe przejście z maksymalnego
ograniczenia klap do 100 %.
Histereza

Zmiany mniejsze niż histereza nie są wprowadzane, ale sumowane aż do chwili
przekroczenia histerezy.

Zmienny — uczący się
Wybierz Adaptacyjne - uczenie się w menu wentylacji, aby wentylacja automatycznie dostosowywała się do warunków w danym budynku.
Czas adaptacji jest określony w menu

| Klimat | Wentylacja | Reakcja ste-

rowania adaptacyjnego.

56

Instrukcje techniczne

DOL 534 • DOL 539
Ogólny opis sterowania adaptacyjnego zamieszczono w rozdziale Sterowanie adaptacyjne [} 53].

6.5.2.1 Wentylacja w odniesieniu do temperatury zewnętrznej
Współcz. zimowy

Współczynnik zimowy służy do wpływania na działanie wentylacji w razie zmian
temperatury zewnętrznej zanim wpłynie ona na temperaturę w budynku.
Współczynnik 1,0 nie oznacza żadnego wpływu. Współczynnik 0,5 powoduje ograniczenie wentylacji do połowy, gdy temperatura zewnętrzna spadnie o 12°C.

Czas cyklu chłodzenia
tunelowego

Czas cyklu
Jeśli bieżące zapotrzebowanie na powietrze jest niższe niż przepływ powietrza zapewniany przez minimalną prędkość powietrza, wentylatory tunelowego działają
w trybie czasu cyklu.
Łączny czas pracy (czas włączenia i wyłączenia) wentylatora tunelowego
Minimalny czas WŁ
Przy zapotrzebowaniu na wentylację: Wentylator jest włączony przez co najmniej
określony czas.

6.5.2.2 Opóźnienie wprowadzenia zmian
Wlot dachowy opóźnienie

Ujemne opóźnienie oznacza, że wlot boczny zostaje otwarty przed wlotem dachowym.

Wlot boczny opóźnienie

Opóźnienie zmiany na tryb dachowy.

6.5.2.3 Wlot bez sprz. zw
Zatrz. went. jeżeli wlot
poniżej

W domach inwentarskich z otworami kurtynowymi zmiana położenia kurtyn może
być trudna ze względu na podciśnienie podczas pracy wentylatorów. Możliwe jest
tymczasowe zatrzymanie wentylatorów i pozostawienie kurtyn otwartych w mniejszym stopniu niż wskazany w niniejszej instrukcji.

Pasmo tolerancji

Wlot powietrza jest regulowany wyłącznie jeśli bieżące położenie odbiega od żądanego o więcej niż określone w paśmie tolerancji.

6.5.2.4 Wlot odmrażanie
Wlot odmrażanie Patrz także rozdział Odladzanie wlotu powietrza [} 13]
Min. położenie wlotu po- Minimalne położenie wlotu powietrza podczas sterowanie zgodnie z czasem cyklu.
wietrza
Maks. poz. wlotu

Maksymalne położenie wlotu powietrza podczas sterowanie zgodnie z czasem cyklu.

Histereza

Funkcja odladzania zatrzymuje się, gdy temperatura zewnętrzna przekracza sumę
temperatury ustawioną dla odladzania o wartość histerezy temperatury.

Czas cyklu

Czas włączenia + wyłączenia przekaźnika odladzania
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Czas ogrzewania

Odstęp w obrębie jednej godziny, podczas którego wentylator wylocie powietrza
jest zatrzymany. Funkcję można pominąć, ustawiając czas ogrzewania na 0.

6.5.2.5 Czas cyklu
Celem funkcji czasomierza cyklu jest umożliwienie sterowania przepływem powietrza w budynku przy minimalnym zapotrzebowaniu na wentylację.
Funkcja chwilowo uaktywnia wentylację, przedmuchując wnętrze budynku inwentarskiego silniejszym strumieniem powietrza. Umożliwia to dokładną wymianę powietrza wewnątrz budynku inwentarskiego.
Czas cyklu
Wentylacja boczna

Czas cyklu: Łączny czas działania dla stopni, modulujący (czas włączenia + wyłączenia) bądź w czasie cyklu.
Minimalny czas WŁ./WYŁ. W przypadku uaktywnienia stopnia będzie on włączony/
wyłączony co najmniej przez ten czas. WŁ./WYŁ. w czasie cyklu.
Wlot pow. opóźnienie
Otwarcie: Opóźnienie otwarcia wlotu powietrza w czasie cyklu.
Zamknięcie: Opóźnienie zamknięcia wlotu powietrza w czasie cyklu.

System wentylacji tunelowej

Czas cyklu: Łączny czas działania dla wentylacji cyklu w trybie tunelowym.
Minimalny czas WŁ. Wentylatory będą działały co najmniej przez ten czas.

Należy pamiętać, że funkcja czasu cyklu w trybie bocznym jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy wprowadzone
jest ustawienie Min. wlot pow.. Zobacz również sekcję Ustawienie minimalnego wlotu powietrza [} 70].

Wyciąg %

Wlot powietrza %

Sek.

Rysunek 22: Jeśli zapotrzebowanie na wentylację przekracza możliwości funkcji czasu cyklu, sterownik budynku będzie ponownie dokonywał regulacji wentylacji względem temperatury wewnętrznej i wilgotności powietrza.

6.5.2.6 Komfort
Wentylacja komfort
Dzień

Przy produkcji tuczu. Ustawienie temperatury komfortu jako krzywej na przestrzeni
dwóch dni.

Start [%]

Poziom wentylacji, przy którym jest uaktywniany komfort.

Maksimum [%]

Poziom wentylacji, przy którym jest osiągnięty maksymalna temperatura komfort.

Faktor komfortu

Niski współczynnik: Wolna reakcja.
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Wysoki współczynnik: Natychmiastowa reakcja.

6.5.2.7 Centrala wentylacyjna
Czas cyklu

Z włączoną funkcją zapobiegania oblodzeniu, centrala wentylacyjna uruchamia
cykl, podczas którego wlot powietrza i wentylator rozprowadzający powietrze otwierają się i zamykają naprzemiennie, co zapobiega formowaniu się lodu we wlocie.

Czas zamknięcia

Łączny czas pracy, w którym wlot powietrza otwiera się i zamyka.

6.5.3 Ogrzewanie
6.5.3.1 Ogrzewanie pomieszczenia i nagrzewnica strefowa
Ogrzewanie jest aktywne podczas działania wentylacji. Pozwala to na możliwie stabilne dostosowanie temperatury, a jednocześnie gwarantuje, że wentylacja lub ogrzewanie są doprowadzane tak szybko, jak jest to potrzebne.
Należy jednak pamiętać, że wentylacja jest ograniczona tak długo, jak długo działa ogrzewanie. Im więcej dostarczanego ciepła, tym słabsza wentylacja.
• Przy ogrzewaniu wynoszącym 1% wentylacja może pracować na poziomie do 10% powyżej wentylacji minimalnej.
• Przy ogrzewaniu wynoszącym 100% wentylacja może pracować tylko na minimalnym ustawieniu.

Tryb sterowania

Ustawienie trybu sterowania: PID – ustawienia użytkownika lub adaptacyjne – uczenie się.
Wybierz Adaptacyjne – uczenie się, aby ogrzewanie automatycznie dostosowywało
się do zmieniających się warunków w budynku.
W przypadku korzystania z trybu sterowania adaptacyjnego można ustawić czas
adaptacji (w menu
Klimat | Temperatura | Ogrzewanie). Wpłynie to na
szybkość, z jaką sterownik będzie reagował na zmiany warunków panujących w budynku.
Ogólny opis sterowania adaptacyjnego zamieszczono w rozdziale Sterowanie adaptacyjne [} 53].

Sterowanie przekaźnikami
Czas cyklu

Czas włączenia + wyłączenia przekaźnika ogrzewania.

Minimalny czas WŁ

W przypadku zapotrzebowanie na ogrzewanie: Przekaźnik ogrzewania jest włączony przez co najmniej określony czas.

Minimalny czas WYŁ

Jeśli przekaźnik ogrzewania jest zwolniony, jest wyłączony przez co najmniej określony czas.

W przypadku regulacji
PID
Pasmo P

Zakres roboczy dla ogrzewania 0-10 V.

Czas integracji

Czas reakcji ogrzewania.
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Dłuższy czas: powolna reakcja.
Krótszy czas: szybsza reakcja.
Zobacz również sekcję Ogrzewanie [} 26].

6.5.3.2 Ogrzewanie podłogowe
Tryb sterowania

Ustawienie trybu sterowania: PID – ustawienia użytkownika lub adaptacyjne – uczenie się.
Wybierz Adaptacyjne – uczenie się, aby ogrzewanie podłogowe automatycznie dostosowywało się do warunków w danym budynku.
W przypadku korzystania z trybu sterowania adaptacyjnego można ustawić czas
adaptacji (w menu
Klimat | Temperatura | Ogrzewanie podłogowe). Wpłynie to na szybkość, z jaką sterownik będzie reagował na zmiany warunków panujących w budynku.
Ogólny opis sterowania adaptacyjnego zamieszczono w rozdziale Sterowanie adaptacyjne [} 53].

Przekaźnik
Czas cyklu

Czas włączenia + wyłączenia przekaźnika ogrzewania.

Czas rozruchu

Czas z przekaźnika ogrzewania jest naliczany do czasu fizycznego dostarczenia
ogrzewania.

W przypadku regulacji
PID
Pasmo P

Zakres roboczy dla ogrzewania podłogowego 0–10 V.

Czas integracji

Czas reakcji ogrzewania podłogowego.
Dłuższy czas: powolna reakcja.
Krótszy czas: szybsza reakcja.

6.5.4 Chłodzenie
6.5.4.1 Chłodzenie boczne
Jeśli w tym samym przekaźniku skonfigurowano chłodzenie boczne i nawilżanie, czas cyklu i czas włączenia
będą wspólnymi wartościami.
Czas cyklu

Czas włączenia + wyłączenia przekaźnika chłodzenia bocznego.

Minimalny czas WŁ

Przy zapotrzebowaniu na chłodzenie: Przekaźnik chłodzenia bocznego jest włączony przez co najmniej określony czas.

Pasmo P

Pasmo proporcjonalne, zgodnie z którym przebiega sterowanie chłodzeniem.

Czas integracji

Zegar reakcji chłodzenia.
Krótki czas: Natychmiastowa reakcja.
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Długi czas: Wolna reakcja.

6.5.4.2 Chłodzenie tunelowe
Min. wartość kontroli
częstot

Ustawienie natężenia prądu zasilania w celu uzyskania minimalnego przepływu wody (2 l/min na metr wkładów).
Ustawienie zależy od długości systemu pad cooling. Jeśli pompa jest używana do
wielu wkładów o różnej długości, obliczana jest wartość średnia.

Krzywa efektu tunelu

Ta funkcja jest przeznaczona do obszarów gorących i suchych. Optymalizuje sterowanie wilgotnością, chłodzeniem i wentylacją w takich warunkach klimatycznych.
Podkładki chłodzące są szybko nawilżane zanim wentylacja zmieni się z regulacji
bocznej na regulację tunelową. Ma to na celu zapewnienie, że powietrze, które
przechodzi przez podkładki zostało ochłodzone.
Nawilżanie jest sterowane za pomocą krzywej efektu, aby zapewnić, że chłodzenie
podkładki nie zacznie się zbyt wcześnie lub zbyt gwałtownie.
Ustawienie, jak długo chłodzenie ma być aktywne w krzywej efektu.
Efekt [%]. Cykl [%]. Czas: Czteropunktowa krzywa efektu pozwala ograniczyć czas
uruchamiania chłodzenia tunelowego, które w gorących, suchych obszarach może
zapewnić lepszy efekt chłodzenia.

Minutnik cyklu

Przy CT i T
Określa, czy chłodzenie tunelowe powinno działać wraz z minutnikiem cyklu.

Czas cyklu

Czas włączenia + wyłączenia przekaźnika chłodzenia.

Minimalny czas WŁ

Przy zapotrzebowaniu na chłodzenie: Przekaźnik chłodzenia jest włączony przez co
najmniej określony czas.

Czas rozruchu

Czas z przekaźnika chłodzenia jest naliczany do czasu fizycznego dostarczenia
chłodzenia (czas napełniania).

Wypłucz wyściółki przed Czas, który upłynął od momentu przepłukania podkładek wodą do momentu przełątunelem
czenia wentylacji na tunel.

Wysusz po nagłym spad- Funkcja bezpieczeństwa zatrzymująca chłodzenie tunelowe przy niskiej temperatuku temperatury
rze wewnętrznej (2oC poniżej ustawionej temperatury tunelu). Zapobiega to nad-

miernemu wychłodzeniu zwierząt.
Funkcja zatrzymuje chłodzenie tunelowe i dostosowuje wentylację do prędkości powietrza wymaganej do uruchomienia chłodzenia tunelowego. Taki poziom wentylacji jest utrzymywany przez 10 minut (ustawienie fabryczne) w celu wysuszenia
wkładów.
Chłodzenie tunelowe może rozpocząć się ponownie od 0% po 10 minutach, jeśli zostały spełnione warunki chłodzenia tunelowego (prędkość powietrza, temperatura i
wilgotność).
Czas pracy między
upusz. (płukaniem pod-

Czas między poszczególnymi procesami upuszczania.

kładu)
Czas upuszcz. (płukania

Okres, kiedy ma zostać uruchomione upuszczanie.

podkładek)
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Tryb sterowania

Ustawienie trybu sterowania jako PID – ustawienia użytkownika lub Adaptacyjne –
uczenie się.
Patrz rozdział Tryby sterowania [} 53].

Pasmo P

Pasmo proporcjonalne, zgodnie z którym przebiega sterowanie chłodzeniem podczas korzystania ze sterowania PID.

Czas integracji

Czas reakcji na chłodzenie podczas sterowania PID.
Krótki czas: Natychmiastowa reakcja.
Długi czas: Wolna reakcja.

Wypłucz wyściółki przed Czas, który upłynął od momentu przepłukania podkładek wodą do momentu przełątunelem
czenia wentylacji na tunel.

Czas pracy między
upusz. (płukaniem pod-

Czas między poszczególnymi procesami upuszczania.

kładu)
Czas upuszcz. (płukania

Okres, kiedy ma zostać uruchomione upuszczanie.

podkładek)

6.5.5 Wilgotność
6.5.5.1 Sterowanie wilgotnością
Redukcja temperatury
maksymalnej

Przy obniżeniu temperatury.

Wysoka temp. i wilgotność zewn

Funkcja korzysta z zewnętrznego czujnika wilgotności.

Ustawienie maksymalnej względem nastawy temperatury w przypadku wilgotności
przez wentylację.

W miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności na zewnątrz standardowe sterowanie wilgotnością nie odniesie większego skutku, ponieważ spowoduje jedynie pobieranie większych ilości gorącego i wilgotnego powietrza do budynku. Z tego
względu korzystne może okazać się zatrzymanie pobierania powietrza i pozwolenie
na wzrost temperatury wewnątrz budynku.
Wybór żądanego sterowania wilgotnością na podstawie warunków klimatycznych
oraz potrzeb zwierząt (Użyj sterowania wilgotnością. Blokuj sterowanie wilgotnością. Zwiększ temperaturę + zablokuj sterowanie wilgotnością).
Użyj sterowania wilgotnością: Standardowe sterowanie wilgotnością według jednej

z następujących zasad: Regulacja wilgotności przez wentylację, obniżenie temperatury lub regulacja wilgotności przez ogrzewanie. Żądaną zasadę wybiera się w menu

Klimat | Wilgotność | Tryb sterow. wilg..

Blokuj sterowanie wilgotnością: Sterownik budynku blokuje sterowanie wilgotno-

ścią, gdy na zewnątrz jest gorąco i wilgotno.
Zwiększ temperaturę + zablokuj sterowanie wilgotnością: Sterownik budynku blo-

kuje sterowanie wilgotnością, gdy na zewnątrz jest gorąco i wilgotno, a nastawa
temperatury jest zwiększana w celu obniżenia wilgotności. Tego ustawienia należy
używać wyłącznie wtedy, gdy zwierzęta są w stanie wytrzymać wzrost temperatury.
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Patrz także rozdział „Wilgotność” w Instrukcji użytkownika.
Wentylacja - tryb

W przypadku wentylacji wilgoci.
Ustawienie trybu sterowania: PID lub adaptacyjne.
Patrz także rozdziały Sterowanie wilgotnością w trybie wentylacji PID [} 63] i Sterowanie wilgotnością w trybie adaptacyjnej wentylacji [} 63].

Tryb nagrzewnicy

Regulowanie wilgotności przez ogrzewanie.
Ustawienie trybu sterowania: PID lub adaptacyjne.
Patrz także rozdziały Sterowanie wilgotnością w trybie ogrzewania PID [} 64] i Sterowanie wilgotnością w trybie ogrzewania adaptacyjnego [} 64].

6.5.5.1.1 Sterowanie wilgotnością w trybie adaptacyjnej wentylacji
Tryb sterowania

Przy sterowaniu wilgotnością zgodnie z zasadą Regulacja wilgotności przez wentylację.
Wybierz Adaptacyjne – uczenie się, aby sterowanie wilgotnością automatycznie dostosowywało się do warunków w danym budynku.
Czas adaptacji jest określony w menu
Reakcja adaptacyjna na wentylację.

Klimat | Wilgotność | Ustawienia |

Ta funkcja jest dostępna tylko po zainstalowaniu czujnika wilgotności.
Ogólny opis sterowania adaptacyjnego zamieszczono w rozdziale Sterowanie adaptacyjne [} 53].

6.5.5.1.2 Sterowanie wilgotnością w trybie wentylacji PID
Temp. zewn. Współczyn- Współczynnik sterowania wilgotnością. Wentylacja jest modyfikowana o ustalony
nik 20°C/68°F
współczynnik (2,5) dla każdego 1% wilgotności względnej przy temperaturze ze-

wnętrznej 20°C.
Temp. zewn. Współczyn- Współczynnik sterowania wilgotnością. Wentylacja jest modyfikowana o ustalony
nik 0 °C/32 °F
współczynnik (1,5) dla każdego 1% wilgotności względnej przy temperaturze ze-

wnętrznej 0 °C.
Czas integracji (krótki)

Reakcja na zbyt wysoką wilgotność.
Dłuższy czas = wolniejsze zwiększanie wentylacji.
Krótszy czas = szybsze zwiększanie wentylacji.

Czas integracji (długi)

Reakcja na zbyt niską wilgotność.
Dłuższy czas = wolniejsze zwiększanie wentylacji.
Krótszy czas = szybsze zwiększanie wentylacji.

Faktor zróżnicowania

Czas różniczkowania dla regulacji wilgotności przez wentylację.
Krótki czas = umiarkowana reakcja.
Długi czas = intensywna reakcja.

Ogólny opis regulacji PID zamieszczono w rozdziale Sterowanie PID [} 55].
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6.5.5.1.3 Sterowanie wilgotnością w trybie ogrzewania adaptacyjnego
Tryb sterowania

Przy sterowaniu wilgotnością zgodnie z zasadą Regulacja wilgotności przez ogrzewanie.
Wybierz Adaptacyjne – uczenie się, aby sterowanie ogrzewaniem automatycznie
dostosowywało się do warunków w danym budynku.
Czas adaptacji jest określony w menu
Reakcja adaptacyjna na ciepło.

Klimat | Wilgotność | Ustawienia |

Funkcja jest dostępna tylko po zainstalowaniu źródła ogrzewania i czujnika wilgotności.
Ogólny opis sterowania adaptacyjnego zamieszczono w rozdziale Sterowanie adaptacyjne [} 53].

6.5.5.1.4 Sterowanie wilgotnością w trybie ogrzewania PID
Pasmo P

Pasmo proporcjonalne, zgodnie z którym przebiega sterowanie ogrzewaniem.

Czas integracji (krótki)

Reakcja na zbyt wysoką wilgotność.
Długi czas = wolne dostarczanie ciepła.
Krótki czas = szybkie dostarczanie ogrzewania.

Czas integracji (długi)

Reakcja na zbyt niską wilgotność.
Długi czas = wolne dostarczanie ciepła.
Krótki czas = szybkie dostarczanie ogrzewania.

Czas zróżnicowania

Czas różniczkowania regulacji wilgotności przez ogrzewanie.
Krótki czas = umiarkowana reakcja.
Długi czas = intensywna reakcja.

Ogólny opis regulacji PID zamieszczono w rozdziale Sterowanie PID [} 55].

6.5.5.2 Nawilżanie
Czas cyklu

Czas włączenia + wyłączenia przekaźnika nawilżania.

Minimalny czas WŁ

Z zapotrzebowaniem na nawilżanie: Przekaźnik jest włączony przez co najmniej
określony czas.

Pasmo P

Pasmo proporcjonalne, zgodnie z którym przebiega sterowanie nawilżaniem.

Czas integracji

Czas reakcji nawilżania.
Krótki czas: Natychmiastowa reakcja.
Długi czas: Wolna reakcja.

6.5.5.3 Synchronizacja z wentylatorami
Ta funkcja uruchamia równocześnie nawilżanie/chłodzenie boczne i wentylatory w budynkach, w których równomierna dystrybucja wilgotności może być trudna, lub w których często działa nawilżanie/chłodzenie boczne.
Dzięki niej można uruchamiać wentylatory jednocześnie z nawilżaniem/chłodzeniem bocznym.
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Synchr. uruchomienie z Nawilżanie uruchamia się w tym samym czasie co wentylatory.
uruchomieniem wentylaZapewnia to wystarczający ruch powietrza w celu rozprowadzenia nawilżania wetorów

wnątrz budynku.

Zatrzymaj z zatrzymaniem wentylatorów

Nawilżanie uruchamia się i zatrzymuje w tym samym czasie co wentylatory.
Aby zapewnić wystarczającą ilość powietrza przenoszącego wilgoć, można ustawić
nawilżanie tak, aby działało wyłącznie w synchronizacji z wentylatorami w jednostkach wyciągowych.
Wybór tej opcji spowoduje, że w przypadku braku zapotrzebowania na wentylację
nawilżanie nie uruchomi się.

Rozpocznij opóźnienie
synchr

Czas, przez jaki wentylatory powinny być uruchomione przed rozpoczęciem nawilżania.

Nawilżanie
Start

Stop

Start

Wentylatory

Nawilżanie z synchronizacją

Nawilżanie z synchronizacją i równoczesnym zatrzymaniem wentylatorów
Rysunek 23: Synchronizacja nawilżania/chłodzenia bocznego i wentylatorów.

Opcja równoczesnego uruchamiania nawilżania/chłodzenia bocznego i wentylatorów w budynkach, w których
mogą wystąpić problemy z równomiernym rozprowadzeniem dodatkowej wilgotności, lub w których często działa nawilżanie/chłodzenie boczne.

6.5.6 Sterowanie ciśn
Pasmo tolerancji

Jeśli ciśnienie znajdzie się w tym zakresie, położenie klap wlotów powietrza nie ulegnie zmianie, tj. nie zostaną wykonane nowe obliczenia.

Maks. dopuszcz. zmiana na cykl

Procentowa zmiana położenia klap wlotu powietrza w przypadku przekroczenia pasma tolerancji przez ciśnienie.

Częstotl. próbkow

Częstotliwość próbkowania określa, jak często wykonywane są obliczenia.

Dostosowanie do temp. Na obszarach o bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, regulacja ciśnienia
zewn
w budynkach inwentarskich z wlotami sufitowymi może być dostosowana do obniża-

jących się temperatur dzięki zastosowaniu krzywej podciśnienia. Wyższy poziom ciśnienia może zapobiec wydostawaniu się ciepłego powietrza z budynku przez wloty
powietrza i tworzeniu się lodu.
Krzywa dostosowania
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6.5.7 Ograniczona wentylacja minimalna
Użyj do wentylacji bocznej

Aktywacja funkcji.

Zmniejsz minimalną wentyla- Ustawienie maksymalnej redukcji wentylacji minimalnej uzyskiwanej przy spadcję do
ku temperatury zewnętrznej do poziomu maksymalnej redukcji przy temperatu-

rze zewnętrznej.
Rozpocznij przy temperaturze zewnętrznej

Ustawienie temperatury zewnętrznej, która spowoduje zmniejszenie wentylacji
minimalnej.

Maks. redukcja przy temperaturze zewnętrznej

Ustawienie temperatury zewnętrznej na poziomie, na którym wentylacja minimalna nie ulega dalszemu zmniejszeniu.

Temperatura zewnętrzna

Wentylacja minimalna

Wentylacja minimalna

Zakres temperatury zewnętrznej, w którym następuje zmniejszenie wentylacji
minimalnej

Temperatura zewnętrzna

Rysunek 24: Redukcja wentylacji minimalnej przy niskiej temperaturze zewnętrznej

Redukcja jest zwiększana liniowo (od 0% przy 5°C, 20% przy -2,5°C do 40% przy -10°C).
Przy temperaturze zewnętrznej -2,5°C wentylacja minimalna 30% jest więc obniżana o 20%, co daje redukcję
6%.

6.5.8 Wentylacja minimalna CO2
Pasmo P

Zakres roboczy czujnika.

Czas integracji

Czasomierz reakcji czujnika.
Dłuższy czas: powolna reakcja.
Krótszy czas: szybsza reakcja.

6.5.9 Wentylacja NH3
Pasmo P

Zakres roboczy czujnika.

Czas integracji

Czasomierz reakcji czujnika.
Dłuższy czas: powolna reakcja.
Krótszy czas: szybsza reakcja.
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6.6 Regulacja ciśnienia
6.6.1 Krzywa podciśnienia
Sterownik reguluje ciśnienie na podstawie bieżącego zapotrzebowania na wentylację, sterując wzajemnym położeniem wlotów i wylotów powietrza.
Ciśnienie można regulować, wyznaczając przebieg krzywej dla żądanego ciśnienia.
Podciśnienie (Pa)

Nominalna wydajność 53 200 m3/h
Wylot 25%
13 300 m3/h

Wlot powietrza (położenie klapy) %
Rysunek 25: Regulacja podciśnienia 1: Wlot powietrza (położenie klapy)

Ta krzywa podciśnienia jest idealnie dopasowana do systemu w zależności od typu zastosowanego serwomotoru.
Wyciąg w % nominalnej wydajności
Wylot %

Bok
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Wlot powietrza (położenie klapy) %
Rysunek 26: Regulacja podciśnienia 2: Wylot powietrza

Aby uzyskać tę krzywą podciśnienia, stosunek pomiędzy wydajnością wentylatorów wyciągowych a wlotami może być zgodny z przedstawionym.
Sterownik dysponuje różnymi trybami wentylacji w zależności od wariantu, np. boczny, tunelowy i dachowy.
Możliwe jest ustawienie takiego przebiegu wentylacji, który przełącza się między różnymi trybami w celu zoptymalizowania wentylacji względem zmiennych warunków klimatycznych (np. wilgotności powietrza, temperatury
zewnętrznej i wewnętrznej). Na obszarach z dużymi wahaniami temperatury zewnętrznej, sekwencję wentylacji
można zoptymalizować od minimalnej do maksymalnej wentylacji za pomocą jednego z trzech trybów wentylacji: bocznego, tunelowego i dachowego.
Należy zauważyć, że sterownik nie pracuje zgodnie z zadanym ciśnieniem, tak długo jak trwa dostosowanie ciśnienia. Jest to oznaczone żółtym znakiem na tej stronie, o ile sterownik jest ustawiony na dostosowanie ciśnienia. Jeśli przez 30 minut dostosowanie nie było używane, sterownik przywraca dostosowanie automatyczne.
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6.6.2 Regulacja krzywej podciśnienia
Menu Klimat
Klimat | Wentylacja | Status wskazuje,
jaki jest aktualny tryb wentylacji.

Regulacja ciśnienia odbywa się w menu

Techniczne |

Serwis | Podciśnienie

W pierwszej kolejności należy wybrać tryb wentylacji, który ma
być dostosowany, na przykład Bok. Odbywa się to w menu
Techniczne | Serwis | Podciśnienie | Skoryguj krzywą ciśnienia | Dostosowanie.

Krzywa trybu dachowego musi zostać aktywowana, zanim stanie się widoczna w menu. W budynkach, w których nie ma potrzeby stosowania rzeczywistej krzywej dachu, krzywą wlotu dachowego można ustawić w obszarze Krzywa boku.
Następnie wybierz np. opcję Techniczne | Serwis | Podciśnienie | Skoryguj krzywą ciśnienia | Krzywa boku | Ustawienia
krzywej.

Podczas regulacji ciśnienia w trybie bocznym dostępnych jest
14 punktów krzywej, a w pozostałych trybach 10 punktów krzywej.

Dla każdego punktu krzywej są wyświetlane odpowiednie wartości.
Naciśnij przyciski Poprzedni punkt krzywej lub Następny punkt
krzywej, aby uzyskać dostęp do wszystkich punktów krzywych.
Wybierz wartość i naciśnij ją, aby uzyskać do niej dostęp w celu
zmiany.
Naciśnij przycisk Wyświetl krzywą, aby zobaczyć poprzedni i
następny punkt krzywej podczas konfiguracji.
Po każdym ustawieniu wartości w poniższej tabeli jest wyświetlany wpływ tej regulacji na sterowanie poszczególnymi wlotami
i wylotami.
Na przykład, jeśli ustawiono wartości krzywej dla następujących
parametrów:
Wydajność: Wymagana wydajność wyciągowa jako wartość

procentowa nominalnej wydajności
Bok/krzywa: Pozycja klapy 0-100%
Tunel: Otwarcie tunelu 0-100%
Nastawa ciśnienia: Wymagane ciśnienie (Pa)
m/s: Prędkość powietrza w m/s
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Połączone wartości krzywej można również zobaczyć w menu
| Techniczne | Serwis | Podciśnienie | Krzywa ciśnienia. Zalecamy jednak korzystanie z innego menu, gdzie można

również sprawdzić, jak regulacje wpływają na wloty i wyloty powietrza.

6.6.3 Stosowanie dwóch krzywych dla wlotów powietrza (bocznych i
tunelu)
Sterownik klimatu może regulować zarówno wloty boczne jak i tunelu według dwóch różnych krzywych ciśnienia.
Jest to zaleta np. w długich budynkach tunelowych. Otwierając najpierw wloty tunelu przedniego, a następnie z
opóźnieniem kolejne wloty tunelu, łatwiej jest osiągnąć odpowiednią prędkość i wymianę powietrza w całym budynku inwentarskim.

Tunel – wlot 2

Tunel – wlot 1
Rysunek 27: Przykład budynku z dwoma osobnymi wlotami tunelu, które są regulowane zgodnie z ich odpowiednimi krzywymi.

Należy ustawić dwie osobne krzywe, aby można było regulować wloty powietrza niezależnie od siebie.
Każdy wlot musi mieć skonfigurowaną krzywą, według której
jest regulowany.
Przy bocznych wlotach powietrza:
W przypadku zastosowania dwóch krzywych i funkcji Odladzanie wlotu powietrza należy pamiętać, że odladzanie będzie aktywne naprzemiennie dla wlotów dla krzywej 1 i krzywej 2.

6.6.4 Ustawienie zmiany między wentylacją dachową a boczną
Zgodnie z domyślnym ustawieniem, krzywa boku zaczyna się od wartości 0%.
Jeśli sterownik jest skonfigurowany na wentylację dachową, należy pamiętać o modyfikacji krzywej boku, tak
aby zaczynała się co najmniej od ostatniego punktu wydajności krzywej wentylacji dachowej.
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Tworząc stopień między ostatnim punktem krzywej dachu a pierwszym punktem krzywej boku – tj. od 25% do
30% – można utworzyć pasmo nieczułości wentylacji, stanowiące bardziej płynne przejście między dwoma trybami.

6.6.5 Ustawienie minimalnego wlotu powietrza
Funkcja Minimalny wlot powietrza umożliwia ustawienie wymaganego otwarcia wlotu powietrza, gdy sterownik
steruje minimalną wentylacją w trybie dachowym i bocznym.
Gdy używana jest funkcja czasu cyklu, jako minimalny wlot powietrza wprowadzane jest położenie Wlot boczny 1.

6.6.6 Synchronizacja ogrzewania pomieszczeń i wlotów powietrza
Funkcja jest przeznaczona do zimnych regionów, gdzie wentylacja jest realizowana za pomocą opcji Minimalny
wlot powietrza i jest stosowana z ogrzewaniem sterowanym przekaźnikiem, takim jak nagrzewnice gazowe.
Wybór tej funkcji spowoduje wyłączenie ogrzewania pomieszczenia, gdy wloty będą otwarte. Ma to na celu zapewnienie dodatkowego ogrzewania podczas wentylacji.
Jeśli temperatura jest tak niska, że uniemożliwia to spełnienie
zapotrzebowania na ogrzewanie przy zamkniętych wlotach, dodatkowe ogrzewanie będzie również zapewnione wtedy, gdy
wloty będą otwarte.

6.6.7 Aktywacja czasu cyklu w wentylacji tunelowej
Funkcja Czasomierz cyklu prędkości powietrza rozprowadza powietrze w budynku inwentarskim podczas wentylacji tunelowej przy niskim zapotrzebowaniu na wentylację (np. poniżej 0,8 m/s).

6.6.8 Regulacja ciśnienia podczas zmiany trybu bocznego na tunelowy
Funkcja Minimalna pozycja wlotu przed uruchomieniem wylotów umożliwia ustawienie czasu rozpoczęcia pracy wylotu tunelu w stosunku do otwarcia wlotu tunelu.
W budynkach inwentarskich, w których wloty powietrza pracują wolniej niż wyloty, korzystne może być zastosowanie opóźnienia przy wylocie powietrza. Tym samym można uniknąć zbyt wysokiego nadciśnienia podczas
zmiany trybu z bocznego na tunelowy, co w przeciwnym razie mogłoby spowodować problemy z otwarciem wlotów powietrza.
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Jeśli w trybie wentylacji bocznej zastosowano również wylot tunelu, to przy zmianie trybu na tunelowy będzie on
nadal aktywny.

Wlot boczny

Otwarcie 20%

Wlot tunelu

Wylot tunelu

System wentylacji tunelowej

Wentylacja boczna

Rysunek 28: Wyloty tunelu są fabrycznie skonfigurowane tak, aby rozpoczynały pracę przy wlocie otwartym w 20%. Aktywację wylotów powietrza można jeszcze bardziej opóźnić, zwiększając wartość ustawienia Minimalna pozycja wlotu powietrza
przed wylotem powietrza.

6.6.9 Dostosowanie aktywnego ciśnienia
Podczas dostosowywania aktywnego ciśnienia użytkownik ma do dyspozycji 14 punktów krzywej w trybie bocznym i 10 punktów w trybie tunelowym.
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Dostosuj ciśnienie | Aktywne ciśnienie

Dwie kolumny liczb przedstawiają wartości krzywej dla Wydajności i Ciśnienia.
Ustaw wymaganą wydajniść wyciągową (krzywa ciśnienia bocznego: procent nominalnej wydajności 0–100%).
Ustaw żądane ciśnienie.

W ten sam sposób ustaw krzywą ciśnienia dachu i krzywa ciśnienia tunelu (wyciąg: Krzywa ciśnienia tunelu:
prędkość powietrza w m/s).

6.6.10 Dostosowanie jednostki bezstopniowej
Aby sterownik ustawił prawidłowy stosunek napięcia wentylatora i położenia klap, a więc zapewnił odpowiednią
wentylację, ważne jest prawidłowe ustawienie jednostek bezstopniowych. Jest to również ważne dla zachowania stabilnego ciśnienia.
Zalecamy wybór standardowego ustawienia odpowiedniego dla wentylatora bezstopniowego wylotu powietrza,
a następnie, jedynie w razie potrzeby, precyzyjne dostosowanie go w menu (
Regul. bezstopn.).

| Techniczne | Serwis |

Zobacz również sekcję Standardowe ustawienia dla bezstopniowego wentylatora [} 16].

Wentylator

Wydajność

Klapy

0,0

0,0

0,0

58,0

15,0

32,0

58,0

25,0

41,0
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54,0

45,0

58,0

55,0

55,0

66,0

55,0

85,0

86,0

100,0

90,0

85,0

100,0

100,0

100,0

Tabela 5: Wartość krzywej dla jednostki bezstopniowej

Położenie klapy wylotu powietrza i napięcie wentylatora w %
Pozycja klapy

Napięcie wentylatora

Wydajność %
Went. [%]

Napięcie wentylatora

Wydajność [%]

Wydajność wentylatora bezstopniowego

Klapa [%]

Położenie klapy wylotu powietrza

Za pomocą funkcji Dynamiczny MultiStep należy wykonać dwie konfiguracje dla jednostek bezstopniowych, odpowiednio dla niskiej i wysokiej regulacji. Patrz również rozdział Dynamic MultiStep [} 17]

6.6.11 Ustawienia krzywych ciśnienia w centrali wentylacyjnej
W budynkach z centralą wentylacyjną regulacja wentylacji będzie zmieniać się między dwoma różnymi krzywymi podciśnienia, w zależności od tego, w którym trybie wentylacji działa sterownik.
Tryb centrali wentylacyjnej: krzywa podciśnienia dla centrali wentylacyjnej z 10 punktami.
Tryb boczny (LPV): krzywa podciśnienia dla trybu bocznego (wlot boczny) z 14 punktami.
Krzywe ciśnienia powinny więc być ustawione zarówno dla trybu centrali wentylacyjnej, jak i dla trybu bocznego.
Zmiana z trybu centrali wentylacyjnej na tryb boczny zostanie przeprowadzona z ostatniego punktu na krzywej
ciśnienia centrali wentylacyjnej (punkt 10).
W celu optymalnego zastosowania centrali wentylacyjnej system powinien być ustawiony w taki sposób, aby
sterownik był w trybie centrali wentylacyjnej w możliwie jak największej części sekwencji wentylacji.
Istnieją dwa tryby konfiguracji regulacji podciśnienia.
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Zastosowanie krzywej boku wlotu bocznego (Tak). Zastosowanie krzywej boku wlotu bocznego (Nie).
Centrala wentylacyjna korzysta z krzywej boku

Krzywa boku uwzględniona w krzywej centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna nie wpływa na podciśnienie
w budynku.

Centrala wentylacyjna ma duży wpływ na podciśnienie
w budynku.

Jeśli zapotrzebowanie na wentylację przekroczy możliwości centrali wentylacyjnej, sterowanie podciśnieniem w trybie centrali wentylacyjnej nie będzie możliwe.

Podciśnieniem można sterować w trybie centrali wentylacyjnej.

Łatwe dostosowanie – jak w przypadku boku.

Ustawienie dodatkowej krzywej boku dla trybu centrali
wentylacyjnej.

Centrala wentylacyjna korzysta z regulacji krzywej boku
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Krzywe ciśnienia
| Krzywa centrali wentylacyjnej | Użyj krzywej bocznej dla
wlotu bocznego.

Wprowadź ustawienie, zgodnie z którym tryb centrali wentylacyjnej korzystał z krzywej boku w celu regulacji wlotów powietrza.

Konfiguracja
1. Dostosuj krzywą podciśnienia dla trybu bocznego jak
w przypadku budynku LPV.
2. Krzywa podciśnienia centrali wentylacyjnej nie przedstawia
wartości dla wlotu bocznego. Otwór wlotu bocznego jest regulowany na podstawie krzywej podciśnienia.
3. Dostosuj krzywą podciśnienia do działania centrali wentylacyjnej.

W tej konfiguracji wlot i wylot boczny są używane, gdy zapotrzebowanie na wentylację przekracza możliwości
centrali wentylacyjnej.

MultiStep bez wentylatorów bezstopniowych
W przypadku systemów MultiStep bez wentylatorów bezstopniowych, MultiStep 1 uruchamia czasomierz cyklu,
gdy zapotrzebowanie na wentylację przekracza wydatek centrali wentylacyjnej. Tym samym przejście do wentylacji z MultiStep jest również bardziej płynne.

6.6.11.1 Centrala wentylacyjna ze zintegrowaną krzywą boku
To ustawienie umożliwia dokładną regulacje podciśnienia i przypisanie otworu wlotu bocznego do wydajności
centrali wentylacyjnej oraz bieżącego zapotrzebowania na wentylację.
Dostosuj krzywą podciśnienia dla trybu bocznego jak w przypadku budynku LPV (bez uwzględniania centrali
wentylacyjnej). Ta krzywa jest używana, gdy centrala wentylacyjna jest nieaktywna.
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Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Podciśnienie |
Krzywe ciśnienia oraz Krzywa centrali wentylacyjnej.

Dostosuj krzywą podciśnienia dla centrali wentylacyjnej, aby zapewnić prawidłowe podciśnienie we wszystkich punktach krzywej. Ta krzywa jest używana, gdy centrala wentylacyjna jest aktywna.
Najpierw ustaw kolumny Centrala wentylacyjna i Bok według
preferencji.
Następnie dostosuj punkty Wydajności, aby uzyskać żądane
podciśnienie.
Zalecamy, aby punkty w kolumnie Bok odpowiadały pierwszym
10 punktom krzywej boku.

W następujących warunkach w trybie centrali wentylacyjnej nie ma regulacji:
• Centrala wentylacyjna wyłączyła się z powodu temperatury zewnętrznej (wysoka/niska).
• Centrala wentylacyjna jest w trybie czyszczenia.
• Użytkownik wyłączył centralę wentylacyjną.
• Zapotrzebowanie wentylacji jest większe niż centrala wentylacyjna może dostarczyć (ostatni punkt na krzywej centrali wentylacyjnej).

6.6.11.2 Centrala wentylacyjna z redukcją pyłu
W obszarach, w których wymagana jest szczególnie wysoka redukcja pyłu, można skonfigurować centralę wentylacyjną, aby spora centrala wentylacyjna zaspokajała dużą część zapotrzebowania na wentylację.
Ta funkcja umożliwia dostosowanie klap i wentylatorów w centrali wentylacyjnej na podstawie bieżącego zapotrzebowania na wentylację.
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Podciśnienie | Krzywe ciśnienia oraz Krzywa centrali wentyla-

cyjnej

Uaktywnij Pokaż wlot i wylot na krzywej, aby centrala wentylacyjna korzystała z własnej krzywej w celu dostosowania wlotów
powietrza.
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Pozwala to uzyskać elastyczną krzywą podciśnienia z pięcioma
kolumnami dla centrali wentylacyjnej. Działanie jest dostosowywane tak, aby umożliwić aktywność centrali wentylacyjnej w całym przebiegu wentylacji. Dla wlotu i wylotu powietrza dodawane są także krzywe dla klapy i wentylatora.

6.7 System
6.7.1 Resetowanie danych
Należy pamiętać, że po zresetowaniu sterownik zostanie ponownie uruchomiony.

Wybierz menu

| Techniczne | Serwis | Reset

Resetuj ustawienia i
strony

Sterownik usunie wszystkie ustawienia i przywróci ustawienia fabryczne.

Zresetuj dane FarmOnline

Sterownik usunie wszystkie dane, które zostały zapisane w oprogramowaniu zarządzającym. Konieczne będzie ponowne skonfigurowanie budynku w konfiguratorze
oprogramowania.

Zerowanie fabryczne

Sterownik usunie wszystkie ustawienia i przywróci ustawienia fabryczne. Usunie
także wszystkie dane wcześniej zapisane w oprogramowaniu zarządzającym (budynek należy ponownie skonfigurować w konfiguratorze oprogramowania).
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7 Ogólne
7.1 O
OPROGRAMOWANIE
Wersja oprogr
ID systemu
Nazwa systemu
Czas budowy
MODUŁ CPU
Kod żądania licencji
Adres MAC
Wersja SDK
Wersja bootloadera
MODUŁ GŁÓWNY
Typ
Wersja oprogr
Nr seryjny.
Skalibrowano
MODUŁY DODATKOWE
Moduły 1–13

Typ
Wersja oprogr
Nr seryjny.
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8 Instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów
• Czy na zaciskach A1 + A2 występuje napięcie 230 V (jeśli nie, sprawdź bezpieczniki instalacji i przekaźnik
różnicowoprądowy)?
• Czy przełącznik MAN/AUT sterownika prędkości wentylatora jest ustawiony na AUT?
• Czy sterownik jest ustawiony na tryb automatyczny?
• Czy czujniki temperatury działają prawidłowo?
• Czy przekaźnik/przełącznik silnika wentylatora działa prawidłowo?
• Czy źródło ogrzewania i jego zasilanie działają prawidłowo?
• Czy serwomotor i jego przełącznik przełączają prawidłowo?
• Czy połączenia elektryczne serwomotorów są prawidłowe? Sprawdź schematy obwodów; zwróć szczególną
uwagę na napięcie zasilania płynące przez przekaźniki.
• Czy potencjometr serwomotoru jest wyregulowany?
• Czy sterownik jest zainstalowany prawidłowo?

8.1 Rozwiązywanie problemów ze wspólnymi urządzeniami
• Sprawdź ustawienia IP sterowników. Zob. sekcja Ustawienia sieciowe [} 46].
• Sprawdź stan połączenia routera, jeśli router stanowi część sieci. Sprawdź dokumentację routera.
• Połącz komputer i drugi port Ethernet sterownika kablem Ethernet.
– Sprawdź ustawienia IP komputera. Adres IP powinien mieścić się w zakresie adresowania sterownika
i nie może być już zajęty w obrębie sieci.
– Sprawdź połączenie sterownika, stosując test „ping”:
1. Otwórz wiersz poleceń, aby przetestować połączenie
z urządzeniami.
2. Wpisz: ping –n 60 –l 1500 <IP_Addr>

3.
1. Zamiast <IP_Addr> wprowadź adres IP sterownika, który chcesz sprawdzić.
Jakość

Czas reakcji

Utrata pakietów

Dobra sieć

< 20 ms

<1%

Przeciętna sieć

< 100 ms

<5%

Słaba sieć

> 100 ms

>5%
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Ping przyjęty.

Ping odrzucony.

8.2 Tabela kontrolna czujnika temperatury
8.2.1 Tabela sterowania czujnika temperatury DOL 114
°C

°F

V

-40

-40,0

0,00

-35

-31,0

-30

°F

V

°F

V

6

42,8

4,60

28

82,4

6,80

0,50

7

44,6

4,70

29

84,2

6,90

-22,0

1,00

8

46,4

4,80

30

86,0

7,00

-25

-13,0

1,50

9

48,2

4,90

31

87,8

7,10

-20

-4,0

2,00

10

50,0

5,00

32

89,6

7,20

-15

5,0

2,50

11

51,8

5,10

33

91,4

7,30

-10

14,0

3,00

12

53,6

5,20

34

93,2

7,40

-9

15,8

3,10

13

55,4

5,30

35

95,0

7,50

-8

17,6

3,20

14

57,2

5,40

36

96,8

7,60

-7

19,4

3,30

15

59,0

5,50

37

98,6

7,70

-6

21,2

3,40

16

60,8

5,60

38

100,4

7,80

-5

23,0

3,50

17

62,6

5,70

39

102,2

7,90

-4

24,8

3,60

18

64,4

5,80

40

104,0

8,00

-3

26,6

3,70

19

66,2

5,90

41

105,8

8,10

-2

28,4

3,80

20

68,0

6,00

42

107,6

8,20

-1

30,2

3,90

21

69,8

6,10

43

109,4

8,30

0

32,0

4,00

22

71,6

6,20

45

113,0

8,50

1

33,8

4,10

23

73,4

6,30

50

122,0

9,00

2

35,6

4,20

24

75,2

6,40

55

131,0

9,50

3

37,4

4,30

25

77,0

6,50

60

140,0

10,00

4

39,2

4,40

26

78,8

6,60

5

41,0

4,50

27

80,6

6,70

78

°C

°C

Instrukcje techniczne

DOL 534 • DOL 539

8.2.2 Tabela sterowania czujnika temperatury DOL 12
°C

kΩ*

V

°C

kΩ*

V

°C

kΩ*

V

-40

82,50

8,08

15

20,71

5,29

38

10,72

3,73

-35

76,84

7,96

16

20,09

5,22

39

10,45

3,67

-30

70,60

7,83

17

19,48

5,15

40

10,19

3,61

-25

63,97

7,68

18

18,90

5,07

41

9,94

3,55

-20

57,18

7,49

19

18,33

5,00

42

9,70

3,50

-15

50,50

7,26

20

17,79

4,93

43

9,47

3,44

-10

44,12

7,00

21

17,26

4,85

44

9,24

3,39

-5

38,22

6,70

22

16,76

4,78

45

9,03

3,34

0

32,91

6,37

23

16,27

4,71

46

8,82

3,29

1

31,92

6,30

24

15,79

4,64

47

8,62

3,24

2

30,96

6,23

25

15,34

4,57

48

8,43

3,19

3

30,02

6,16

26

14,90

4,50

49

8,24

3,14

4

29,11

6,09

27

14,48

4,43

50

8,06

3,09

5

28,23

6,02

28

14,07

4,36

55

7,26

2,87

6

27,37

5,95

29

13,68

4,30

60

6,59

2,68

7

26,53

5,88

30

13,30

4,23

65

6,04

2,51

8

25,72

5,81

31

12,93

4,16

70

5,57

2,36

9

24,94

5,73

32

12,58

4,10

75

5,18

2,23

10

24,17

5,66

33

12,24

4,03

80

4,86

2,11

11

23,44

5,59

34

11,91

3,97

85

4,58

2,02

12

22,72

5,51

35

11,60

3,91

90

4,35

1,95

13

22,03

5,44

36

11,30

3,85

95

4,15

1,91

14

21,36

5,37

37

11,01

3,79

100

3,99

1,90

*Zmierzone przy braku zasilania
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9 Dane techniczne
Elektryczne
Napięcie znamionowe

V AC

115*, 200* oraz 230/240 (*nie dotyczy regulatora obrotów)

Napięcie robocze

V AC

103,5-264

Częstotliwość

Hz

50/60

Efekt

W

75

Maks. zużycie energii elektrycznej

A

0,7

Moduł główny
Konfigurowany moduł główny.

Wejścia
Wyjścia/zasilanie

Liczba 0–10 V:
-11 wejść i 2 wyjścia - lub
- 9 wejść i 4 wyjścia - lub
- 7 wejść i 6 wyjść
7 x 0-10 V DC, impedancja wejścia 2,1 mΩ.
Zasilanie 2 x 15 V DC +/- 10% maks. 40 mA łącznie.
2 x zasilanie silnika 24 V DC +/- 20%, maks. 0,4 A (łącznie dla całego
sterownika).
2 x zasilanie dla potencjometru serwomotoru 10 V DC maks. 40 mA
łącznie.
2 x 0-10 V DC, impedancja wyjścia 100 Ω.

Przekaźniki

12 x NO/NZ, bezpotencjałowe,
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu rezystancyjnym 250 V AC/5
A AC.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu indukcyjnym 250 V AC/2 A
AC, cos fi 0,8.
1 x przekaźnik alarmowy NZ, maks. 24 V 2 A, min. 12 V 10 mA (obciążenie rezystancyjne).

Moduły WE/WY typ 15
We/wy typu 15, 10RL 8AI
8AO
Wejścia

Bez zworek. Wymaga zewnętrznych rezystorów w celu podłączenia
np. wodomierzy. Rezystory na wyposażeniu.

Wejścia impulsowe
(np. wodomierz, licznik energii)

Minimalna długość impulsu: 75 ms.
Minimalny interwał impulsu: 75 ms.
Maksymalna częstotliwość w impulsach/s: 6 Hz.

Wyjścia/zasilanie

8 x 0-10 V DC, impedancja wejścia 2,1 mΩ.

8 x 0-10 V DC, impedancja wyjścia 10 Ω.
1 x zasilanie silnika 24 V DC +/- 20%, 0,4 A.

Przekaźniki

10 x NO/NZ, bezpotencjałowe, maks.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu rezystancyjnym 250 V AC/5
A AC.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu indukcyjnym 250 V AC/2 A
AC, cos fi 0,8.

Moduły WE/WY typ 3
We/wy typu 3, 10RL 8AI
8AO
Wejścia

Ze zworkami dla konfiguracji wejść.

Wejścia impulsowe
(np. wodomierz, licznik energii)

Minimalna długość impulsu: 75 ms.
Minimalny interwał impulsu: 75 ms.
Maksymalna częstotliwość w impulsach/s: 6 Hz.
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Wyjścia/zasilanie

8 x 0-10 V DC, impedancja wyjścia 10 Ω.
1 x zasilanie silnika 24 V DC +/- 20%, 0,4 A

Przekaźniki

10 x NO/NZ, bezpotencjałowe, maks.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu rezystancyjnym 250 V AC/5
A AC.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu indukcyjnym 250 V AC/2 A
AC, cos fi 0,8.

Sieć
Interfejs sieci

2 x 10/100 BASE+TX RJ 45

USB

2 x USB 2.0 typu A

Akcesoria
Sterowanie prędkością (wyjście)

Obciążenie silnika maks. 6,8 A, 230–240 V AC/min. 150 W.

Środowiskowe
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna otoczenia, robocza
Stopień ochrony

°C (°F) od -10 do +45 (od +14 do 113)
°C (°F) od -25 do +60 (od -13 do +140)
% RH
IP

0-80
54 (ochrona przed bryzgami)
Przyjmuje się, że powierzchnia podstawy jest płaska, tzn. ≤ występuje
różnica wysokości 1,5 mm, a śruba przedniego panelu jest dokręcona
momentem co najmniej 1,5 Nm. 1,5 Nm.

Mechaniczne
Uderzenia kabla
Duże

Małe

30 x M25 dla metrycznych dławików kablowych

20 x M25 dla metrycznych dławików kablowych

Wysyłka
Duże

Małe

Wymiary (wys. x szer. x
głęb.)

mm

381 x 568 x 170

381 x 400 x 170

Wymiary w skrzyni wys. x
szer. x głęb.

mm

421 x 608 x 230

425 x 555 x 195

Waga

g

7800

5800

Waga transportowa

g

9200

6900
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9.1 Wymiarowany szkic
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10 Funkcjonalność
Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

Wentylacja - tryb
X

LPV

X

Tunel

X

Tunel-Plus

X

Combi-tunel (bok + tunel)

X

X

X

Naturalna
Funkcję wentylacji naturalne można
dokupić osobno

X

X

X

Funkcję Soft Chill można dokupić
osobno

X

X

w czujniku temperatury

X

X

X

X

Czujnik temp. zewn

X

X

X

X

2 strefa

X

X

Dynamic Air

X

X

MultiStep

X

X

X

Dynamic MultiStep (bok i tunel)

X

X

X

Boczny MultiStep

16

16

Wentylacja i temperatura

X

16

16

X

X

X

X

Sterowanie PID (lub pasmo P)

X

X

X

X

3

Minimalna wentylacja w % i m /
zwierzę

X

X

X

X

Liczba grup bezstopniowych sterowanych oddzielnie

2

2

2

Liczba klap w każdej grupie bezstopniowej

1

1

1

Zatrzymanie wentylatorów

X

X

Czasomierz cyklu minimalnej wentylacji bocznej

X

X

MultiStep tunelu
Wentylacja adaptacyjna

X

Czasomierz cyklu minimalnej wentylacji tunelowej
Aktywne sterowanie ciśnieniem –
wloty

X

X

Sterowanie komfortem

X

X

Sterowanie komfortem podczas fali
ciepła (produkcja tuczu)

X

X

Regulacja dzienna i nocna

X

X

Funkcja odladzania wlotów

X

X

Wloty ster. stref

X

X

Instrukcje techniczne
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Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

X

Wspólne wyloty powietrza (dla boku
i tunelu)
Wentylacja dodatkowa (**wariant
CT w trybie bocznym)

X

X

Sterowanie wentylacją minimalną
CO2

X

X

X

Wentylacja NH3

X

X

X

Mieszacz powietrza

4

4

4

4

Centrala wentylacyjna (tylko budynki 1-strefowe)

X

X

FreeRange

X

X

Otwory wejściowe

8

8

Woliera

2

2

Wyświetlanie korekty użytkownika
dla nastawy temperatury

X

X

X

X

Liczba nagrzewnic pomieszczenia

6

6

6

6

Liczba nagrzewnic strefowych

4

4

4

4

Sterowanie adaptacyjnym ogrzewaniem (ogrzewanie pomieszczeń
i nagrzewnice strefowe)

X

X

X

X

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym (wg temperatury zewnętrznej)

X

X

X

Wyświetlanie temperatury powrotu
ogrzewania podłogowego

X

X

X

Sterowanie adaptacyjnym ogrzewaniem podłogowym

X

X

X

Wewnętrzny czujnik wilgotności

X

X

X

X

Zewnętrzny czujnik wilgotności

X

X

X

X

Sterowanie wilgotnością przez „regulowanie wilgotności przez wentylację”

X

X

X

X

Sterowanie wilgotnością poprzez
„obniżanie temperatury”

X

X

X

X

Sterowanie wilgotnością przez „regulowanie wilgotności przez ogrzewanie”

X

X

X

X

Sterowanie nawilżaniem

X

X

X

X

Adaptacyjne sterowanie wilgotnością

X

X

X

X

Inteligentne sterowanie wilgotnością
na podstawie warunków na zewnątrz

X

X

X

X

Ogrzewanie

Wilgotność
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Oprogramowanie systemu
Automatyczna zmiana zasady sterowania wilgotnością w dniu o numerze

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro
X

X

3

3

X

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

X

Chłodzenie
Sterowanie – Chłodzenie boczne
Sterowanie – Chłodzenie tunelowe

3

6

6

Adaptacyjne chłodzenie tunelowe

X

X

X

Chłodzenie przed maks. wentylacją

X

X

X

X

X

Funkcja czyszczenia systemu pad
cooling
Czyszczenie dysz (chłodzenie
boczne)
Użyj krzywej efektu

X

X
X

X

Produkcja
Pasza
Waga paszy (liczba na budynek)

2

2

Patrz tabela wag do paszy dostępnych dla różnych systemów karmienia.
Waga bębnowa (DOL 99B)
X
X
- waga bębnowa używana przez dwa budynki
X
X
– mieszanie paszy
X
- liczba komponentów paszy
5
1
Waga 9940:
X
X
- waga używana przez dwa budynki
X
X
– mieszanie paszy
X
- liczba komponentów paszy
5
1
Waga przechylna
X
X
Elektr. waga silosu
X
X
Elektroniczna waga silosu ze wspólX
X
nym podajnikiem poprzecznym
Waga silosu dziennego (z karmieniem docelowym i dla poszczególnych pięter)
Silos dzienny z mieszadłem
Waga sterowana czasowo
X
X
Waga sterowana czasowo z przenoX
X
śnikiem poprzecznym
Ręczne wprowadzanie
X
X
Licznik paszy
X
X
5
2
Silosy

2

2

2

4

2

2

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
5

X
X
5

X
X
5

X
X
8

X
X
4

X
X
2

X

X

X

X

X

X

X

X

Paszociąg miskowy (karmidła)

X

X

X

X

X

X

X

X

Paszociąg łańcuchowy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nazwy silosów
Sterowanie paszą

Karmienie docelowe

Instrukcje techniczne
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Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Liczba celów
Program tygodniowy
Wstrzymać w przypadku sygnały
wejściowego z urządzenia zewnętrznego
Ponowne napełnianie (niewielkie ilości docelowe)
Przepustnica rozdzielania paszy (kury/koguty)

Bre Bre Bre
L
M
S
64
16
8
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Karmienie rzędowe (piętrowe)
Przegrody (woliera)
Grupy paszowe (woliera)
Rzędy (klatka)
Poziomy (klatka)
Grupy paszowe (klatka)
Linia paszy
Wstrzymać w przypadku sygnały
wejściowego z urządzenia zewnętrznego
Zachęcanie do jedzenia
Karmienie dzielone
Dozownik
Dodaj paszę ręcznie
Dodatki paszowe
Ograniczone karmienie

X

Mieszanka paszy według wykresu

X

Automatyczna zmiana silosów

X

Łączna waga paszy i waga silosu

Lay
L

Lay
M

Lay
S

X

X

X

8
12
8
8
8
12
X

6
4
6
6
6
6
X

4
1
4
4
4
4
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zawartość silosu współdzielonego
z innymi budynkami

X

X

X

X

X

X

X

Czujnik opróżnienia silosu

X

X

X

X

X

X

X

X

Sterowanie zgodnie z programem
oświetl.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Woda
Wodomierz

1

1

1

1

24

6

24

16

8

24

8

1

Nazwa wodomierza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Program wody

X

X

X

X

X

X

X

X

Sterowanie zgodnie z programem
oświetl.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64

64

Przekaźnik zatrzymania zużycia
wody
Kontrola nieszczelności

X

X

X

X

Alarm poziomu wody
Funkcję alarmu poziomu wody można dokupić oddzielnie
86
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Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Bre Bre Bre
L
M
S
X
X
X

Lay
L
X

Lay
M
X

Lay
S
X

Funkcję regulacji wody można dokupić osobno

X

X

Płukanie (funkcję można dokupić
osobno)

X

X

X

X

X

X

X

X

12

2

12

12

12

12

4

2

X

X

X

X

X

X

Waga dla ptaków
Wagi
Waga powiązana z grupą zwierząt
Ręczna rejestracja wagi

X

X

X

X

X

X

X

X

Waga kontrolna

X

X

X

X

X

X

X

X

Oświetlenie

X

X

X

X

X

X

X

X

Regulator oświetl

X

X

X

X

X

X

X

X

Program oświetlenia
Oświetlenie główne, standardowe
Oświetlenie główne, regulowane
Oświetlenie pomocnicze
Oświetlenie dodatkowe

X

X

X

X

X

X

X

X

Czujniki oświetlenia

X
X
3
2
5

X
X
3
2
1

X
X
6
2
5

X
X
6
2
5

X
X
6
2
5

X
X
9
6
5

X
X
6
4
4

X
X
2
2
1

Funkcja wzmocnienia

X

X

X

X

X

X

X

X

Światło kontrolne

X

X

X

X

X

X

X

Regulator oświetlenia sterowany
przez czujnik oświetlenia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

8

6

32

16

32

8

1

Zaciski wejściowe pozycjonowania
licznika jaj

8

6

Rozmiar jaj

X

X

X

X

X

Oświetlenie

Barwa oświetlenia
X

Zmiana natężenia oświetlenia

X

Sterowanie gniazdem
Sterowanie gniazdem
Sterowanie grzebaliskiem
Sterowanie grzebaliskiem
Zegar dobowy
Zegary dobowe

1

1

1

1

10

4

Licznik jaj
Licznik jaj

X

X

1

1

1

1

1

1

Dane wejściowe użytkownika

6

6

6

6

6

6

Minutniki przedziałów

6

6

6

6

6

1

X

X

X

X

X

X

Waga jaja
Różne
Liczba budynków na sterownik

1

1

1

1

Czujnik dodatkowy

8

8

8

4

Wartości referencyjne

X

X

X

X
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Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

Kluczowe wartości

DOL 535 – sterownik produkcji
P

X

X

Bre Bre Bre
L
M
S
X
X
X

Lay
L
X

Lay
M
X

Lay
S
X

Sterowanie na podstawie krzywej
(temp., wilgotność, min. went.,
maks. went.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krzywe historii

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Funkcja przerwy (namaczanie/mycie/suszenie/dezynfekcja)

X

X

X

X

Chwytanie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Wspomaganie wentylacji

X

X

X

X

Widoki przednie określone przez
użytkownika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ochrona pustej sekcji przed zamarzaniem

X

X

Trzy poziomy haseł

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kompleksowe funkcje alarmowe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dzienniki alarmów i operacji

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obsługa otwierania awaryjnego
DOL 278T

X

X

Rejestrowanie zużycia energii

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Status urządzeń (czujnik natężenia
prądu)

64

64

64

64

Remote Access (przez FarmOnline)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Dotyczy wyłącznie produkcji brojlerów na ściółce.
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