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Інструкція з монтажу та обслуговування
Опис
Модуль (контролер) контуру
обігріву є регулятором температури теплоносія в системі зі
змішувальним клапаном з приводом. Змішуючи теплоносій, який

повертається з системи, з теплоносієм, з джерела тепла можна
отримати необхідну температуру
на виході клапана (підключення
контуру).

підключення
~230Вт
RS485

VCMG3
M

Рис. 1

To

ZM – змішуючий клапан
з приводом
To – датчик температури
контуру обігріву
PO – циркуляційний насос

Приклад системи центрального опалення

Регулювання відбувається шляхом поступового закривання чи
відкривання клапана у відповідний період часу. Управління клапаном
полягає у подачі напруги на клему Lo (відкриття) чи Lc (закриття).
Увага
у випадку управління контуром теплої підлоги необхідно
обов’язково встановити арматуру, яка буде забезпечувати
захист від надмірно високої температури теплоносія.
Рисунки в даній інструкції мають візуальний характер (спрощений)
і не включають гідравлічну арматуру.
Даний пристрій може використовуватися дітьми віком старше 8-ми років
і особами з обмеженими фізичними, розумовими можливостями, особами без досвіду в обслуговуванні пристрою, тільки якщо буде проведено
контроль або інструктаж відносно безпечного використання пристрою,
так щоб пов’язані з цим ризики були зрозумілими. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти без нагляду не повинні виконувати чистку або
обслуговування обладнання.
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Технічні дані
Розміри
Підключення
Запобіжник
Контур
Діапазон встановлення радіаторів
температури теплоносія
Контур теплої
контуру опалення
підлоги

70 × 90 × 58 mm
~230 В 50 Гц макс 170 ВА
1A
20 – 80°C
20 – 55°C

Виходи
Насос
Привід клапана

~230 В 50 Гц макс 150 ВА
~230 В 50 Гц макс 20 ВА

Входи
Лінія комунікації

RS 485

Датчик температури на виході клапана

NTC 10K (KOSPEL WE-019/01)

Підключення головного пристрою (МА)

Безпотенційний
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Підключення
Датчик температури
системи

Лінія
комунікації

Головний
пристрій або
перемичка

A
B

B A
RS485

T MA

Контролер обмінюється інформацією стосовно параметрів роботи
з головним пристроєм (котлом).
Параметри взаємодії встановлюються в конфігураційному меню.
Щоб контролер обмінювався
даними з головним пристроєм,
необхідно надати йому особливий ідентифікатор (див. розділ
4.2. Режим конфігурації).
У випадку наявності декількох
контролерів, які керують котлом,
кожний контролер повинен мати
особливий номер.

supply

L N PE

L N PE

pump

valve

PE L N N Lo Lc

PE L N N Lo Lc

supply
~230V

Рис. 2

Підключення контролера

На вході МА повинна бути встановлена перемичка. Відсутність
контакту блокує процес нагрівання, клапан знаходиться в закритому стані. Даний вхід можна використати для деблокування нагріву
контура іншим пристроєм. Увага,
вхід МА є безпотенційним, допускається лише замикання та розмикання.
Для правильної роботи модуля
необхідним є підключення до
котла зовнішнього і кімнатного
датчиків температури.
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Підключення (продовжували)
Для підключення пристрою до магістралі керування необхідно застосувати спосіб підключення „пункт-пункт” згідно з нижче наведеною схемою.

VMN3

VCMG3

VCMG3

Рис. 3 Приклад підключення магістралі методом „пункт-пункт”

Підключення пристрою з іншими пристроями необхідно виконати за допомогою проводу (UPT кат. 5е 4 × 2 24 AWG). Забороняється підключення
елементів системи в топологію типу „зірка”.

Рис. 4 Неправильне підключення елементів системи
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Панель керування
На рис. 5 представлені загальний вигляд панелі керування, елементи візуалізації (дисплей, індикатори) і керування (кнопки), які там знаходяться.

A
B
C
D
E
F, G i H
Рис. 5

– дисплей
–	сигнал комунікації
–	індикатор температури
–	індикатор роботи нагрівання
–	індикатор зміни параметру або ручного налаштування
– кнопки керування

Панель керування модуля контуру обігріву

Контолер працює в трьох режимах:
n	робочий режим – в залежності від конфігурації, налаштувань
і зовнішніх параметрів відбувається управління рівнем відкриття
змішувального клапана з метою доведення температури в контурі
обігріву до необхідної;
n	режим очікування – режим, який використовується в не опалювальний сезон, змішувальний клапан закритий, а насос виключений. Один
раз в день у встановлений користувачем час (час захисту насоса) включається насос, а змішувальний клапан відкривається і закривається
для запобігання блокуванню пристрою під час довшого простою;
n	режим конфігурації – режим використовується для встановлення
конфігураційних параметрів модуля.
Режим роботи встановлюється головним пристроєм (котлом). Примусовий ручний режим роботи з панелі керування зміниться на актуальний
необхідний через 30 секунд бездіяльності клавіатури. Вибір режиму відбувається за допомогою кнопок на панелі, як на рис. 6.
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Інструкція з монтажу та обслуговування
Панель керування (продовжували)
Режим очікування

Рис. 6 Вибір режиму роботи

Режим використовується в не опалювальний сезон. Змішувальний
клапан закритий, а насос виключений. Один раз за добу у встановлений
користувачем час (час захисту) вмикається насос, а змішувальний клапан
відкривається і закривається. Це запобігає блокуванню пристрою під час
довшого простою.
Режим очікування сигналізується повідомленням
висвітлюється на дисплеї (А).

, який періодично

З режиму очікування можна перейти в режим конфігурації або в робочий
режим.
З метою переходу в режим конфігурації необхідно одночасно натискати
кнопки
і почекати до появи на дисплеї повідомлення
. Після
відпускання кнопок
, контролер переходить в режим конфігурації.
З метою переходу з режиму очікування до робочого режиму необхідно
натискати кнопку
і почекати до появи на дисплеї повідомлення
.
Після відпускання кнопки
, контролер переходить в робочий режим.
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Інструкція з монтажу та обслуговування
Панель керування (продовжували)
Режим конфігурації
Вхід до режиму конфігурації відбувається при натисканні кнопок
(5 секунд) в режимі очікування. Поява на дисплеї повідомлення
означає перехід до режиму конфігурації.
За допомогою кнопок
необхідно обрати параметр, а кнопкою
включити режим редагування параметру. Блимаючий індикатор сигналізує можливість редагування даного параметру. Після зміни параметру
за допомогою кнопок
необхідно кнопкоюs
вийти з режиму
редагування параметру.
На рис. 7 представлено схему меню конфігурації.

Рис. 7

Схема меню конфігурації
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Інструкція з монтажу та обслуговування
Панель керування (продовжували)
В наведеній нижче таблиці представлено опис конфігураційних параметрів
Назва параметру та
символ на дисплеї
Type of heating

Maximum heating
temperature
Valve running time

Valve adjusment time

Pump mode

Manual temperature
setting

Identification number

Опис / Примітки
Вид пристроїв системи опалення:
(floor) – підлогове опалення (20 - 55°C)
(radiator) – радіаторне опалення (20 - 80°C)
Параметр визначає діапазон температур системи.
Максимальна температура системи опалення. Наприклад, якщо проектна максимальна температура становить 45°С, то її необхідно встановити тут.
Час необхідний для повороту клапана на 90°.
Час повороту встановлюється в діапазоні від 60
до 480 секунд, заводська установка – 120 секунд.
Під час конфігурації необхідно порівняти встановлене значення зі значенням приводу клапана, який використовується.
Час керування клапаном в 30 секундному періоді
регулювання. Період регулювання встановлюється
в діапазоні від 2 до 15 секунд, заводське значення
– 5 секунд.
(pump mode automatic) – насос
вмикається лише під час нагрівання системи.
(pump mode continius) – насос працює
постійно, використовується тільки при
випробуванні системи. Заводське значення –
автоматична робота.
Налаштування температури теплоносія системи
опалення, якщо встановлене ручне регулювання
контуру.
Увага! В ході конфігурації системи, кожному
пристрою, підключеному до лінії комунікації
необхідно надати унікальний номер. Заводське
значення – 5.
Вихід з режиму конфігурації, натискання кнопки
призведе до переходу в режим очікування.
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Панель керування (продовжували)
Робочий режим
Робочий режим активується натисканням кнопки
в режимі очікування.
За допомогою кнопок
необхідно обрати параметр для перегляду
згідно наведеної нижче таблиці.
Назва параметру та
символ на дисплеї
Temperature of
heating system
Temperature
setting heating

Опис
Температура системи опалення
(за змішувальним клапаном).
Актуальне налаштування температури
теплоносія системи опалення – параметр
доступний лише для перегляду. Якщо система
не працює, висвітлюються символи ---

Наявність на дисплеї індикатора означає ручне налаштування температури теплоносія системи опалення.
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Використаний продукт не може бути
утилізований як звичайні комунальні відходи. Здемонтований пристрій необхідно
надати до пункту збирання електронних
і електричних пристроїв з метою переробки. Відповідне поводження з використаним продуктом запобігає потенціальному
негативному впливу на навколишнє середовище, який міг би бути у випадку невідповідного використання відходів.
З метою отримання більш детальної інформації відносно переробки даного продукту,
необхідно зв’язатись з відповідним органом місцевого самоврядування, зі службами використання відходів або з магазином,
в якому був куплений даний товар.

Авторські права: ТОВ “ВІССМАНН”
Копіювання, розповсюдження та використання
матеріалу без згоди правовласника заборонене.
10/2019

Виготовлено
на замолення
ТОВ “ВІССМАНН”:
KOSPEL S.A.
75-136 Koszalin,
ul. Olchowa 1
tel. +48 94 31 70 565
mail: serwis@kospel.pl
www.kospel.pl

ТОВ “ВІССМАНН”
вул. В. Чайки 16
Києво-Святошинський р-н
Київська обл.
с. Чайки, 08130
тел.: (044) 363 41 98
www.viessmann.ua

