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1. WPROWADZENIE
Na automatykę central Pro-Vent MISTRAL składają się dwa układy:
 sterownik wewnątrz centrali, kontrolujący samą centralę,
 manipulator ścienny, umieszczony w miejscu dogodnym dla użytkownika, pozwalający
na regulację podstawowych parametrów pracy centrali (wydajność, odzysk ciepła),
a także dodatkowo dostępnych urządzeń (np. nagrzewnica chłodnica, stan przepustnic,
GWC itd.).
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, sterownik jest urządzeniem
niezawodnym i oszczędnym, zapewniając przy tym zaawansowane możliwości sterowania pracą
całego systemu.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia instrukcji
prosimy o kontakt na adres: serwis@provent.pl .

1.1.

MONTAŻ MANIPULATORA

Przewód łączący manipulator z centralą: skrętka UTP kat.5 linka z zarobionymi z obu
stron wtykami modularnymi RJ45, zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.
Maksymalna długość przewodu: 100 m.
Zastosowanie tylko wewnątrz pomieszczeń.

1.2.

PANEL DOTYKOWY I WIDOK PODSTAWOWY

Podział ekranu na przyciski

Przycisk

Ikona

2
3
5

MAX

6
7
8
9
10

VIEW

11

MENU

Przykładowy WIDOK PODSTAWOWY

OPIS PRZYCISKÓW W WIDOKU PODSTAWOWYM
Opis
Sygnalizacja załączonego trybu nagrzewnicy; przejście do ekranu WIDOK
NAGRZEWNICA.
Sygnalizacja załączonego trybu chłodnicy; przejście do ekranu WIDOK CHŁODNICA.
Uruchomienie procedury wietrzenia (chwilowe zwiększenie wydajności wentylacji).
Krótkie wciśnięcie – zmniejszenie wydajności wentylatorów centrali.
Długie wciśnięcie – zatrzymanie wentylacji (STOP). Brak wentylacji okresowo
sygnalizowany jest dźwiękiem ostrzegawczym.
Zwiększenie wydajności wentylatorów centrali.
Aktualny czas.
Zmiana trybu pracy centrali: MANUAL ( ) – według ustawień użytkownika lub
AUTO – według ustawionego programu dobowego .
Wyświetlenie widoku kolejnego urządzenia/funkcji.
Krótkie wciśnięcie – wejście do MENU konfiguracyjnego .
Długie wciśnięcie – wejście w tryb serwisowy (podgląd ostrzeżeń i historii alarmów).
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Ikona
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DODATKOWE IKONY WIDOKU PODSTAWOWEGO (NIE BĘDĄCE PRZYCISKAMI)
Opis
Dni tygodnia w postaci angielskich skrótów (kolejno od poniedziałku do niedzieli).
Gwiazdka obok ikony urządzenia – urządzenie w aktualnym momencie pracuje.
Ikona urządzenia bez gwiazdki – funkcja ustawiona na pracę wg wartości zadanej, jednak
w aktualnym momencie urządzenie nie pracuje.
Brak ikony urządzenia – funkcja na stałe wyłączona lub niedostępna.
Sygnalizacja pracy centrali z odzyskiem ciepła (bypass wyłączony).
Brak ikony – praca bez odzysku ciepła (bypass załączony).
Sygnalizacja pracy wentylatorów (od góry: wywiewu i nawiewu).
Brak ikony – wyłączony wentylator odpowiednio: wywiewu lub nawiewu.
Sygnalizacja pracy wymiennika gruntowego (powietrze pobierane przez GWC).
Sygnalizacja nieprzeczytanego ostrzeżenia lub alarmu pracy centrali.

FILTER

Sygnalizacja potrzeby wymiany filtrów. Migający napis – do wymiany filtrów pozostało
mniej niż 7 dni; napis stały – czas do wymiany minął.
Praca wentylacji (ikona obraca się tym szybciej im wyższa jest aktualna wydajność).
Sygnalizacja aktualnie uruchomionej procedury wietrzenia.
Sygnalizacja aktualnej wydajności wentylacji (skala czterobiegowa).
Sygnalizacja braku wentylacji.

Więcej informacji na temat działania bypassu i GWC oraz układu rozmrożeniowego centrali można
znaleźć w dokumentacji montażu oraz instrukcji obsługi centrali wentylacyjnej MISTRAL.

1.3.

STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

1. Przejdź do ekranu WIDOK PODSTAWOWY (wciśnij kilka razy przycisk VIEW lub poczekaj ok.
30 sekund).
2. Steruj wydajnością za pomocą przycisków
do uzyskania odpowiedniego biegu w ikonie
wydajności

.

3. W celu zatrzymania wentylatorów przytrzymaj przycisk

do pojawienia się napisu

.

UWAGA! W niewentylowanych pomieszczeniach nie powinni przebywać ludzie!
Przy temperaturach zewnętrznych poniżej +5oC nie należy pozostawiać centrali wentylacyjnej
wyłączonej przez dłuższy czas (ryzyko wykroplenia wody w kanałach).
Brak wentylacji sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym co 1 minutę przez całą dobę (tryb
głośny) lub co 1 godzinę w zakresie godzinowym 10:00-20:00 (tryb cichy).
W niektórych przypadkach zmiana wydajności wentylacji wymaga pewnego opóźnienia, co
sygnalizowane jest miganiem segmentów wskaźnika wydajności (przykład: opóźnienie wyłączenia
wentylatorów w przypadku studzenia dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej; zmiana stanu
przepustnicy strefowej; zmiana stanu sygnału ENABLE itd.).
W przypadku wyłączania centrali w czasie ujemnych temperatur konieczne jest zastosowanie klap
odcinających na instalacji.
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1.4.

WYBÓR TRYBU PRACY (AUTO/MANUAL)

GLOBALNY
LOKALNY

MANUAL (

ON/OFF
AUTO

)

PODZIAŁ TRYBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA ZASIĘG
- nadrzędny tryb dla całej centrali, wyświetlany i ustawiany w WIDOKU PODSTAWOWYM.
- ustawiany osobno dla każdej funkcji lub urządzenia (wentylacja, grzanie,
chłodzenie, przepustnica strefowa, odzysk ciepła itp.), wyświetlany i ustawiany
z poziomu widoku dedykowanego dla urządzenia/funkcji.
PODZIAŁ TRYBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB STEROWANIA
- tryb ręczny – użytkownik sam definiuje parametry, według których pracuje dane
urządzenie (w przypadku ustawienia jakiejś wydajności, temperatury nawiewu itd.,
centrala pracuje według zdefiniowanych parametrów aż do dokonania kolejnej ręcznej
zmiany).
- tryb automatyczny - parametry pracy centrali są ustawiane automatycznie według
wybranego programu dobowego (wydajność, temperatura nawiewu i inne nastawy
obowiązują do kolejnej pozycji programu i zmieniane są bez ingerencji użytkownika).

A) ZMIANA GLOBALNEGO TRYBU PRACY
1. Przejdź do WIDOKU PODSTAWOWEGO.
2. Wciśnij przycisk w obszarze „9” (patrz punkt 1.2.) do uzyskania pożądanego trybu.
Obok trybu AUTO wyświetlany jest aktualnie wybrany program dobowy (1 lub 2). Zmianę programu
opisano w osobnym rozdziale.

B) ZMIANA LOKALNEGO TRYBU PRACY
1. Przejdź do widoku urządzenia wciskając kilka razy przycisk VIEW.
Urządzenia i funkcje symbolizowane są migającymi ikonami, zgodnie z tabelą:
SYMBOLE URZĄDZEŃ/FUNKCJI
- wentylacja
(nawiew/wywiew)

- GWC

- chłodnica

- odzysk ciepła

- nagrzewnica

- strefa

2. Wciśnij przycisk Edit.
3. Przy migającym trybie pracy, za pomocą przycisków
wybierz nowy tryb:
- ON – urządzenie załączone, praca zgodna z globalnym trybem pracy centrali (program
dobowy lub ustawienia użytkownika),
- OFF – urządzenie stale wyłączone (bez względu na ustawiony tryb globalny),
- Auto – praca automatyczna na podstawie temperatury (np. w przełączanie
przepustnicy bypass w zależności od temperatury zewnętrznej.

5

RZECZYWISTY EFEKT USTAWIENIA TRYBÓW: GLOBALNEGO I LOKALNEGO
DLA NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
Ustawiony tryb
Ustawiony tryb
Rzeczywisty tryb pracy urządzenia
globalny (centrali) lokalny (urządzenia)
Praca automatyczna według temperatury zadanej (do której
AUTO
ON
dąży urządzenie). Temperatura zadana wynika z ustawionego
programu dobowego.
Praca automatyczna według temperatury zadanej (do której
MANUAL
ON
dąży urządzenie). Temperatura zadana jest ręcznie ustawiana
przez użytkownika.
AUTO
OFF
Urządzenie stale wyłączone.
MANUAL
OFF
Urządzenie stale wyłączone.
Algorytm zależności między trybem pracy globalnym i lokalnym ma zastosowanie wyłącznie
w przypadku nagrzewnicy i chłodnicy (tabela powyżej).
Lokalne tryby pracy odzysku ciepła, GWC oraz strefy (opisane w punktach 2.x.) działają niezależnie
od ustawionego globalnego trybu pracy centrali.

1.5.

USTAWIENIE ZEGARA CZASU RZECZYWISTEGO

Dokładne ustawienie zegara jest konieczne do prawidłowego działania centrali według programów
czasowych:
1. W WIDOKU PODSTAWOWYM przytrzymaj dłużej przycisk z wyświetlonym czasem (obszar
„8” – patrz punkt 1.2.).
2. Za pomocą przycisków
wybierz dzień tygodnia (migająca wartość). Potwierdź
przyciskiem Next.
3. Za pomocą przycisków
oraz Next ustaw aktualny czas. Potwierdź przyciskiem OK.

2. PRZEGLĄDANIE I ZMIANA USTAWIEŃ
Wartość zadana – wartość, którą utrzymuje lub do której dąży dane urządzenie/funkcja (np. zadana
temperatura, wilgotność). Ustawiana jest w menu przez użytkownika lub wynika z wybranego
programu dobowego. Osiągnięcie wyśrubowanej wartości zadanej może nie być możliwe przy
niesprzyjających warunkach zewnętrznych.

W czasie normalnej pracy na wyświetlaczu manipulatora wyświetlany jest WIDOK
PODSTAWOWY (patrz punkt 1.2.). Nawigacja między widokami reprezentującymi specyficzne
urządzenia następuje za pomocą przycisku VIEW:
- krótkie wciśnięcie przycisku VIEW – przejście do widoku kolejnego urządzenia (widok
wartości zadanych); wyświetlany jest napis SET,
- długie wciśnięcie przycisku VIEW – przejście do widoku wartości aktualnych dla funkcji;
brak napisu SET.
Przykład dla funkcji grzania:
- widok wartości zadanych: temperatura zadana (urządzenie działa w trybie grzania aż do
osiągnięcia tej temperatury nawiewu),
- widok wartości aktualnych: aktualna temperatura nawiewu.
W każdym widoku jest możliwość edycji ustawień, za pomocą przycisku Edit.
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Ilość dostępnych ekranów zależy od dostępności urządzeń, a kolejność od konfiguracji, przy czym
niektóre z nich (np. WIDOK WIETRZENIE) dostępne są tylko podczas trwania tej funkcji.
Po chwilowej nieaktywności użytkownika (30 s) na ekranie urządzenia, manipulator wraca
samoczynnie do ekranu WIDOK PODSTAWOWY.

2.1.

UNIWERSALNA PROCEDURA EDYCJI/WYBORU WARTOŚCI

Ogólna procedura edycji nastaw:
1. Wciśnij przycisk Edit (edytowana wartość zacznie migać).
1.1. Za pomocą przycisków
(ew. Next) zmień wartość i potwierdź przyciskiem OK.
1.2. W przypadku rezygnacji wciśnij przycisk ESC.

2.2.

URUCHOMIENIE WIETRZENIA, ŚLEDZENIE STANU WIETRZENIA

Widok dostępny jedynie po uruchomieniu funkcji wietrzenia (okresowe zwiększenie
wydajności wentylacji, po którym centrala powraca do poprzednich ustawień).
Uruchomienie wietrzenia:
1. W WIDOKU PODSTAWOWYM wciśnij przycisk MAX.

12:33

MAX
VIEW
MENU

2.3.

OPIS PÓL I PRZYCISKÓW
Migająca ikona zegara identyfikująca widok.
Czas pozostały do zakończenia funkcji wietrzenia (odliczany
w dół) w postaci minuty:sekundy .
Napis MAX nad ikoną wentylatora symbolizuje trwającą
funkcję wietrzenia.
(na dole ekranu) Zwiększenie czasu wietrzenia o kolejną
wartość podstawową (wartość konfigurowalna w menu).
Przejście do widoku kolejnego urządzenia.
Wejście do MENU konfiguracyjnego.

WIDOK WIETRZENIE

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN WENTYLACJI
Wyświetlenie widoku ustawień wentylacji:
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się migającej ikony strzałek

.

OPIS PÓL I PRZYCISKÓW
Migająca ikona strzałek identyfikująca widok.
Przejście do edycji ustawień wydajności na poszczególnych
biegach (opcja tylko przy wentylatorach EC).
Tryb pracy wentylacji („dziedziczony” po trybie pracy
AUTO
centrali).
SET
Napis oznacza, że jest to widok wartości zadanych.
Zadana wydajność wentylatorów kolejno:
20:20%
nawiewu i wywiewu.
1
Aktualnie ustawiony bieg wentylacji.
Krótkie przyciśnięcie – przejście do kolejnego urządzenia,
VIEW Długie przyciśnięcie – przejście do widoku wartości
aktualnych.
MENU Wejście do MENU konfiguracyjnego.
Edit
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WIDOK WENTYLACJA

2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit.
2.1. Przyciskiem Next wybierz numer biegu do edycji (migająca wartość).
2.2. Wciśnij ponownie przycisk Edit aby edytować wydajność na wybranym biegu
(procedura edycji – patrz punkt 2.1.).
3. Aby sprawdzić aktualną wydajność wentylacji, przytrzymaj dłużej przycisk VIEW.
Jeśli tryb globalny centrali jest ustawiony na AUTO, wydajność wentylatorów jest zmieniana zgodnie
z wybranym programem automatycznym. W przypadku trybu MANUAL, zmiana wydajności
następuje wyłącznie poprzez ręczną zmianę użytkownika.
W niektórych sytuacjach sterownik sam wymusza pracę wentylatorów na określonych ustawieniach.
Przykład: moment zmiany stanu przepustnic, rozmrażania, okresowa kontrola stanu filtrów itp.
Ze względu na to, że są to sytuacje chwilowe i niezależne od użytkownika, jedyny widok, gdzie jest to
sygnalizowane to właśnie widok wartości aktualnych.

2.4.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN ODZYSKU CIEPŁA
Wyświetlenie widoku ustawień odzysku ciepła:
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się migającej ikony odzysku ciepła
OPIS PÓL I PRZYCISKÓW
Migająca ikona odzysku ciepła identyfikująca widok.
Przejście do edycji ustawień odzysku ciepła.
Napis oznacza, że jest to widok wartości zadanych.
Zadana temperatura wewnętrzna (mierzona na króćcu
wywiewu), według której pracuje odzysk ciepła jeśli jest
ustawiony w trybie automatycznym według temperatury.
Aktualny tryb pracy urządzenia (tu: automatyczny według
temperatury).
Krótkie przyciśnięcie – przejście do kolejnego urządzenia,
Długie przyciśnięcie – przejście do widoku wartości
aktualnych.
Wejście do MENU konfiguracyjnego.

Edit
SET
24oC
Auto
VIEW
MENU

.

WIDOK ODZYSK CIEPŁA

2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit (procedura edycji – patrz punkt 2.1.).

OFF
ON
Auto
4-30oC

WARTOŚCI USTAWIANE W MENU ODZYSK CIEPŁA (BYPASS)
TRYB PRACY PRZEPUSTNICY BYPASS
Odzysk ciepła wyłączony (załączony bypass).
Odzysk ciepła załączony (wyłączony bypass).
Praca automatyczna na podstawie temperatury wywiewu lub temperatury na czerpni (centrala
pracuje z odzyskiem ciepła po spadku temperatury poniżej wartości zadanej).
TEMPERATURA ZADANA DLA ODZYSKU CIEPŁA
Możliwe wartości temperatury, według której pracuje przepustnica bypass w trybie Auto.

3. Aby sprawdzić aktualny stan odzysku ciepła oraz aktualną temperaturę wywiewu,
przytrzymaj dłużej przycisk VIEW.
W okresie grzewczym odzysk ciepła powinien być załączony na stałe (ON).
Tryb Auto zalecany jest przede wszystkim na okres letni.
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2.5.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN GWC (GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA)

Wyświetlenie widoku ustawień GWC:
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się migającej ikony GWC

.

OPIS PÓL I PRZYCISKÓW
Migająca ikona odzysku ciepła identyfikująca widok.
Edit
SET

Przejście do edycji ustawień GWC.
Napis oznacza, że jest to widok wartości zadanych.
Zadany zakres temperatur zewnętrznych, według którego
pracuje GWC jeśli jest ustawiony w trybie automatycznym
09:21oC
według temperatury (poza tym zakresem powietrze
przepływa przez GWC).
Aktualny tryb pracy urządzenia (tu: automatyczny według
Auto
temperatury).
Krótkie przyciśnięcie – przejście do kolejnego urządzenia,
VIEW Długie przyciśnięcie – przejście do widoku wartości
aktualnych.
MENU Wejście do MENU konfiguracyjnego.

WIDOK GWC

2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit (procedura edycji – patrz punkt 2.1.).

OFF
ON
Auto
0-25oC
:
5-30oC

WARTOŚCI USTAWIANE W MENU GWC
TRYB PRACY PRZEPUSTNICY GWC
Przepływ powietrza przez GWC stale wyłączony.
Przepływ powietrza przez GWC stale załączony.
Praca automatyczna na podstawie temperatury zewnętrznej (przepływ powietrza przez GWC
odbywa się jeśli temperatura zewnętrzna jest poza zdefiniowanym zakresem).
TEMPERATURA ZADANA DLA PRZEPUSTNICY GWC
Możliwe wartości temperatur (dolnej i górnej), tworzące zakres temperatur dla trybu pracy
Auto . Powietrze przepływa przez GWC poniżej pierwszej wartości (w czasie mrozów)
lub powyżej drugiej wartości (w czasie upałów).

3. Aby sprawdzić aktualny stan przepływu powietrza przez GWC oraz aktualną
temperaturę zewnętrzną, przytrzymaj dłużej przycisk VIEW.

2.6.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN NAGRZEWNICY
Wyświetlenie widoku ustawień nagrzewnicy:
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się migającej ikony nagrzewnicy
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.

OPIS PÓL I PRZYCISKÓW
Migająca ikona nagrzewnicy identyfikująca widok.
Edit

Przejście do edycji ustawień nagrzewnicy.
Tryb pracy urządzenia („dziedziczony” po trybie pracy
całej centrali). Tu: tryb ręczny.
Napis oznacza, że jest to widok wartości zadanych.
Aktualny tryb pracy nagrzewnicy (tu: załączona, pracuje
według temperatury zadanej).
Zadana temperatura nawiewu utrzymywana przez
urządzenie jeśli ustawione jest w trybie Manual i jest
załączone (tryb ręczny według temperatury).
Krótkie przyciśnięcie – przejście do kolejnego urządzenia,
Długie przyciśnięcie – przejście do widoku wartości
aktualnych.
Wejście do MENU konfiguracyjnego.

SET
ON
25oC

VIEW
MENU

WIDOK NAGRZEWNICA

2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit (procedura edycji – patrz punkt 2.1.).

OFF
ON
10-35oC

WARTOŚCI USTAWIANE W MENU NAGRZEWNICA
TRYB PRACY NAGRZEWNICY
Nagrzewnica stale wyłączona (brak grzania).
Nagrzewnica włączona, utrzymuje stałą (ustawianą ręcznie lub wynikającą z programu
dobowego) temperaturę pomieszczeniową.
TEMPERATURA ZADANA DLA GRZANIA
Możliwe wartości temperatury nawiewu utrzymywane przez nagrzewnicę w trybie Manual.

3. Aby sprawdzić aktualny stan grzania oraz aktualną temperaturę nawiewu, przytrzymaj
dłużej przycisk VIEW.
Zaleca się wyłączenie nagrzewnicy (OFF) na okres letni (uniknięcie przypadkowego załączenia
w razie chwilowego spadku temperatury).
Praca grzania możliwa jest jedynie przy włączonym odzysku ciepła i załączonym wentylatorze
nawiewu. Próba zatrzymania wentylatorów podczas pracy nagrzewnicy uruchamia procedurę
studzenia elementów grzejnych.
W zależności od konfiguracji, może wystąpić opóźnienie przy ponownym załączaniu nagrzewnicy.
Nagrzewnica zostaje automatycznie wyłączona jeśli trwa rozmrażanie poprzez wyłączenie
wentylatora wywiewu. Więcej o rozmrażaniu w dokumentacji montażu oraz instrukcji użytkowania
central MISTRAL.

2.7.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN CHŁODNICY
Wyświetlenie widoku ustawień chłodnicy:
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się migającej ikony chłodnicy
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.

OPIS PÓL I PRZYCISKÓW
Migająca ikona chłodnicy identyfikująca widok.
Edit

Przejście do edycji ustawień chłodnicy.
Tryb pracy urządzenia („dziedziczony” po trybie pracy
całej centrali). Tu: tryb ręczny.
Napis oznacza, że jest to widok wartości zadanych.
Aktualny tryb pracy chłodnicy (tu: załączona, pracuje
według temperatury zadanej).
Zadana temperatura, według której pracuje urządzenie
jeśli ustawione jest w trybie Manual i jest załączone (tryb
ręczny według temperatury).
Krótkie przyciśnięcie – przejście do kolejnego urządzenia,
Długie przyciśnięcie – przejście do widoku wartości
aktualnych.
Wejście do MENU konfiguracyjnego.

SET
ON
o

23 C

VIEW
MENU

WIDOK CHŁODNICA

2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit (procedura edycji – patrz punkt 2.1.).

OFF
ON
10-35oC

WARTOŚCI USTAWIANE W MENU CHŁODNICA
TRYB PRACY CHŁODNICY
Urządzenie stale wyłączone (brak grzania).
Urządzenie włączone, utrzymuje stałą (ustawianą ręcznie lub wynikającą z programu
dobowego) temperaturę pomieszczeniową.
TEMPERATURA ZADANA DLA CHŁODZENIA
Możliwe wartości temperatury, według której pracuje chłodnica w trybie Manual.

3. Aby sprawdzić aktualny stan chłodzenia oraz aktualną temperaturę wewnętrzną,
przytrzymaj dłużej przycisk VIEW.

2.8.

USTAWIENIA I AKTUALNY STAN STREFY
Wyświetlenie widoku ustawień strefy:
1. Wciśnij kilka razy przycisk VIEW do pojawienia się migającej ikony strefy

Edit
OFF
VIEW
MENU

.

OPIS PÓL I PRZYCISKÓW
Migająca ikona strefy identyfikująca widok.
Przejście do edycji ustawień strefy.
Aktualny tryb pracy strefy (tu: strefa wyłączona).
Krótkie przyciśnięcie – przejście do kolejnego urządzenia,
Długie przyciśnięcie – przejście do widoku wartości
aktualnych.
Wejście do MENU konfiguracyjnego.

WIDOK STREFA
2. Aby edytować ustawienia, wciśnij przycisk Edit (procedura edycji – patrz punkt 2.1.).

ON
OFF

WARTOŚCI USTAWIANE W MENU STREFA
TRYB PRACY PRZEPUSTNIC STREFOWYCH
Przepustnica strefowa stale załączona.
Przepustnica strefowa stale wyłączona.
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3. MENU DODATKOWE
3.1.

WYBÓR I EDYCJA PROGRAMU DOBOWEGO DLA WENTYLACJI LUB TEMPERATURY

Wyświetlenie menu:
1. Wciśnij przycisk MENU.
2. Za pomocą przycisku Next wybierz program do edycji:

Pr: 1
Pr: 2
Pr: 1
Pr: 2

STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI
- programowanie wydajności wentylacji
(1. program)
- programowanie wydajności wentylacji
(2. program)
- programowanie zadanej temperatury
(1. program)
- programowanie zadanej temperatury
(2. program)

3. Aby edytować program, wciśnij przycisk Edit.
4. W przypadku edycji wydajności wentylacji, za pomocą
przycisków
wybierz dzień tygodnia do edycji. Możliwy jest wybór kilku dni
jednocześnie. Zatwierdź wybór przyciskiem OK.
5. Ustawiaj wydajność lub temperaturę dla poszczególnych godzin posługując się przyciskami
(zmiana poziomu: High – wysoka, Low – niska) oraz Next (przejście do ustawień dla
kolejnej godziny).
6. Po przejściu przez wszystkie godziny w ciągu doby wciśnij OK – program zostanie zapisany.

3.2.

USTAWIENIE POZIOMÓW WYDAJNOŚCI (L, H) DLA PROGRAMU DOBOWEGO

Wyświetlenie menu:
1. Wciśnij przycisk MENU.
2. Wciśnij kilka razy przycisk Next do pojawienia się
symbolu Pr:HL.
3. Wciśnij przycisk Edit.
4. Za pomocą przycisków
wybierz wydajność dla
poziomu H (High). Zatwierdź przyciskiem OK.
5. Za pomocą przycisków
wybierz wydajność dla
poziomu L (Low). Zatwierdź przyciskiem OK.
6. Za pomocą przycisków
oraz Next wybierz temperaturę dla poziomu High (wysoki).
Zatwierdź przyciskiem OK.
7. Za pomocą przycisków
oraz Next wybierz temperaturę dla poziomu Low (niski).
Zatwierdź przyciskiem OK. Wartości zostaną zapisane.
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3.3.

WŁĄCZANE/WYŁĄCZANIE WENTYLATORA NAWIEWU

Wyświetlenie menu:
1. Wciśnij przycisk MENU.
2. Wciśnij kilka razy przycisk Next do pojawienia się
migającej ikony nawiewu
.
3. Wciśnij przycisk Edit.
4. Za pomocą przycisków
wybierz stan
nawiewu: ON (załączony), OFF (wyłączony).
5. Zatwierdź przyciskiem OK.

Wyłączenie nawiewu może być przydatne w okresie letnim, kiedy świeże powietrze można
doprowadzać do pomieszczeń poprzez otwarte okna. Praca wentylatora wywiewu zapewnia wtedy
prawidłową wentylację redukując jednocześnie zużycie energii.

3.4.

DEFINIOWANIE DŁUGOŚCI WIETRZENIA

Procedura zmiany czasu wietrzenia (czasowego
zwiększenia do maksimum wydajności wentylatorów w
celu szybkiej wymiany powietrza w obiekcie):
1. Przejdź do menu dodatkowego (wciśnij
przycisk MENU).
2. Wciśnij kilka razy przycisk Next do pojawienia
się ikony
oraz napisu MAX.
3. Wciśnij przycisk Edit.
4. Za pomocą przycisków
ustaw czas
wietrzenia w minutach (zakres: 5-99).

3.5.

WYMIANA FILTRÓW, LICZNIK PRZYDATNOŚCI FILTRÓW

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry powietrza nawiewanego oraz usuwanego. W
czasie użytkowania centrali, filtry ulegają zabrudzeniu, a po ich zużyciu należy je wymienić na
nowe, po czym zresetować licznik filtrów.
Sygnalizacja konieczności wymiany filtrów w WIDOKU PODSTAWOWYM:

Migający napis FILTER
(do wymiany pozostało mniej niż tydzień)

Stały napis FILTER
(zmiana filtrów konieczna natychmiast)
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Wkłady filtracyjne są jednorazowe, należy je wymieniać co ok. 2200 godz. Pracy (średnio ok. 90 dni,
zależy od warunków pracy centrali). Zużyte wkłady filtracyjne należy wyrzucić.
Podczas montażu kaset filtracyjnych należy zwrócić uwagę na naklejkę informującą o sposobie
instalacji kasety w centrali.
W celu wymiany, zaleca się zakupienie nowego zestawu wkładów z włókniny filtracyjnej o klasie co
najmniej G4 i nie wyższej niż F7. Wymiary filtrów podane są w karcie parametrów technicznych
centrali.

Sprawdzenie ile dni zostało do wymiany filtrów (MENU FILTRY):
1. Przejdź do menu dodatkowego (krótkie przyciśnięcie
przycisku MENU).
2. Wciśnij kilka razy przycisk Next do pojawienia
migającego napisu FILTER.
Kasowanie licznika filtrów po wymianie:
1. Będąc w MENU FILTRY, wciśnij przycisk Edit.
2. Długo przytrzymaj przycisk
(reset zostanie
potwierdzony sygnałem dźwiękowym i wyświetli się domyślna wartość licznika.
Licznik filtrów nie jest dostępny w przypadku użycia presostatów.

3.6.

USUNIĘCIE OGRANICZENIA CZASU DZIAŁANIA CENTRALI (wersja DEMO)

Przez czas trwania wersji DEMO (domyślnie 60
dni), centrala jest w pełni funkcjonalna, jednak po
upływie czasu następuje blokada sterownika w postaci
okresowego wymuszenia drugiego biegu wentylacji i
braku możliwości zmiany nastaw. Aby odblokować
sterownik, należy wprowadzić kod dostarczony przez
producenta centrali. Powinna dokonać tego firma
instalacyjna
w momencie oddania instalacji
wentylacyjnej do użytku – z tego względu kod
udostępniany jest jedynie firmie, która dokonała
zakupu urządzenia.

Widok DEMO (dostępny jedynie
w przypadku aktywnej blokady)

MENU demo dostępne jest jedynie w trakcie aktywnej blokady.
Ilość dni pozostałych do końca wersji DEMO wyświetlana jest na środku ekranu.

Procedura zdjęcia blokady:
1. Przejdź do menu dodatkowego (wciśnij przycisk MENU).
2. Wciśnij kilka razy przycisk Next do momentu pojawienia się napisu DEMO.
3. Wciśnij przycisk Edit.
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4. Jeśli nie posiadasz hasła odblokowującego, spisz wyświetlony 4-cyfrowy kod i zadzwoń do
serwisu Pro-Vent w celu wygenerowania hasła.
5. Wciśnij przycisk Edit i za pomocą przycisków
oraz Next wpisz wygenerowane hasło.
Potwierdź przyciskiem OK.
6. Prawidłowe usunięcie zostanie potwierdzone wyświetloną liczbą 255.
Hasło odblokowujące sterownik zostanie udostępnione przez Pro-Vent jedynie instalatorowi
zakupującemu i montującemu centralę, ponieważ do niego należy decyzja o pełnym oddaniu
instalacji do użytku.

4. MENU KONFIGURACYJNE
4.1.

ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Procedura zmiany koloru:
1. Wciśnij przycisk MENU, po czym wciśnij przycisk
SERVICE.
2. Wciśnij przycisk Edit.
3. Za pomocą przycisków
wybierz kolor
(zakres: 1-8 / U / U ).
3.1. W przypadku opcji U, wciśnij Edit i
wybierz wartość ze skali RGB
(przyciski
oraz Next).
4. Potwierdź przyciskiem OK.
5. Zmiana zostanie potwierdzona sygnałem
dźwiękowym.

1-4
5-8
U
U

4.2.

Widok zmiany koloru
przed włączeniem edycji

OPIS DOSTĘPNYCH KOLORÓW PODŚWIETLENIA
Wybranie koloru z tego zakresu powoduje wyraźne, ciągłe podświetlenie manipulatora tym
kolorem, niezależnie od czasu ostatniego „kliknięcia”.
Wybranie koloru z tego zakresu powoduje wyraźne podświetlenie manipulatora tym kolorem
przez 30 sekund od ostatniego „kliknięcia”. Po tym czasie podświetlenie jest ledwo widoczne.
Możliwość zdefiniowania dowolnego koloru RGB, podświetlającego manipulator przez 30 sekund
od ostatniego „kliknięcia”.
Możliwość zdefiniowania dowolnego koloru RGB, podświetlającego manipulator po upływie 30
sekund od ostatniego „kliknięcia”.

USTAWIENIE BLOKADY MANIPULATORA

Procedura ustawienia blokady:
1. Wciśnij przycisk MENU, po czym wciśnij przycisk SERVICE.
2. Wciśnij przycisk Next do pojawienia się migającej ikony .
3. Wciśnij przyciski Edit.
4. Za pomocą przycisków
wybierz tryb blokady: załączony (ON) i ponownie wciśnij Edit.
5. Spośród migających przycisków wybierz kombinację 3 przycisków (każdy poprawny wybór
będzie potwierdzony pojedynczym sygnałem). Wpisanie pełnej kombinacji zostanie
potwierdzone wielokrotnym sygnałem.
6. Potwierdź ustawienie kombinacji przyciskiem OK.
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Blokada manipulatora aktywowana jest po 30 sekundach od ostatniego „kliknięcia”
(migająca ikona

4.3.

w WIDOKU PODSTAWOWYM).

ODBLOKOWANIE MANIPULATORA

Blokada manipulatora jest ustawiona jeśli w WIDOKU PODSTAWOWYM miga ikona
Procedura odblokowania manipulatora:
1. W WIDOKU PODSTAWOWYM wciśnij przycisk w obszarze godziny
(pole „8” – patrz punkt 1.2.)
2. Wprowadź kombinację przycisków do odblokowania manipulatora.

.

Istnieje możliwość zmiany kombinacji w przypadku zapomnienia jej przez użytkownika. W tym celu
należy chwilowo odłączyć zasilanie manipulatora (blokada nie jest aktywna przez 30 sekund od
uruchomienia).

4.4.

ZMIANA ADRESU MANIPULATORA

Do jednej centrali istnieje możliwość podłączenia
kilku manipulatorów, spośród których każdy musi
posiadać inny adres (wg protokołu RS-485). Procedura:
1. Wciśnij przycisk MENU, po czym wciśnij przycisk
SERVICE.
2. Wciśnij kilka razy przycisk Next do pojawienia się
migającego symbolu Ad.
3. Wciśnij przycisk Edit.
4. Za pomocą przycisków
wybierz adres
(zalecany zakres: 1-8).
5. Potwierdź przyciskiem OK.
6. Zmiana zostanie potwierdzona sygnałem
dźwiękowym.
7. Po zmianie adresu należy zresetować centralę.

4.5.

Widok zmiany adresu manipulatora
przed włączeniem edycji

KALIBRACJA EKRANU MANIPULATORA

Jeśli przyciski manipulatora przestały reagować, przejdź następującą procedurę:
1. Odłącz zasilanie.
2. Podłącz zasilanie, dotykając środek ekranu manipulatora. Pojawi się napis cal.
3. Przyciskaj kolejno pokazujące się przyciski (Edit, Add, Del, ...) aż do pojawienia się napisu
End.
4. Ponownie odłącz i podłącz zasilanie.
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Początek procedury kalibracji

Koniec procedury kalibracji

5. TRYB SERWISOWY
5.1.

ZMIANA PARAMETRÓW FABRYCZNYCH
Zmiana przypadkowych parametrów może spowodować nieprawidłowe działanie centrali lub całego
systemu, dlatego nie zaleca się zmiany parametrów nieopisanych w tabeli poniżej bez konsultacji
z serwisem.

Procedura zmiany parametru serwisowego (ekran serwisowy z symbolem E):
1. Przejdź do MENU serwisowego (wciśnij przycisk MENU, a potem dłużej przytrzymaj
przycisk SERVICE).
2. Za pomocą przycisków
wybierz identyfikator parametru do zmiany.
3. Wciśnij przycisk Edit.
4. Za pomocą przycisków
ustaw nową wartość parametru.
4.1. Potwierdź przyciskiem OK.
4.2. W przypadku rezygnacji wciśnij przycisk ESC.

PARAMETRY PRZEWIDZIANE DO EDYCJI BEZ KONIECZNOŚCI KONTAKTU Z SERWISEM
IDENTYFIKATOR
OPIS
000
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A0 (S5) lub A3 (S4).
001
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A1 (S5) lub A6 (S4).
002
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A2 (S5) lub A0 (S4).
003
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A3 (S5) lub A4 (S4).
004
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A4 (S5) lub A5 (S4).
005
Tryb cichy (zmniejszenie sygnalizacji dźwiękowej manipulatora).
019
Godzina rozpoczęcia okna czasowego głębokiego rozmrażania {0-23}.
020
Godzina zakończenia okna czasowego głębokiego rozmrażania {1-24}.
021
Parametr KP1 regulatora PID nagrzewnicy {0-99}.
022
Parametr KP2 regulatora PID nagrzewnicy {0-99}.
023
Parametr TG regulatora PID nagrzewnicy {0-30}.
024
Parametr KI regulatora PID nagrzewnicy {0-99}.
025
Minimalna moc nagrzewnicy {0-99}.
026
Minimalny czas studzenia nagrzewnicy {0-254}.
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027
028
029
030
031
032

Wydajność wentylatora nawiewu w trakcie rozmrażania {0-99}.
Wydajność wentylatora wywiewu w trakcie rozmrażania {0-99}.
Wydajność wentylatorów w trakcie kontroli stanu filtrów {0-99}.
Opóźnienie wyłączania GWC poniżej progu MAX {0-144}.
Ustawienie dowolnej wydajności wentylatorów EC.
Liczba dni odliczana do sygnalizacji konieczności wymiany filtrów {0-180}.

6. KOMUNIKATY BŁĘDÓW
TYPY KOMUNIKATÓW
ERROR
Sytuacja, gdy manipulator nie potrafi skomunikować się ze sterownikiem centrali.
Komunikat wyświetlany w postaci np. „Er:01” (Error z identyfikatorem błędu).
AWARIA
Zdarzenie uniemożliwiające dalszą prawidłową pracę urządzenia. W takiej sytuacji centrala
jest natychmiast zatrzymywana, co sygnalizowane jest migotaniem manipulatora i ciągle
powtarzanym sygnałem dźwiękowym. Na manipulatorze wyświetlana jest zakodowana
przyczyna alarmu w postaci np. „AS:01” (Awaryjny Stop z numerem kanału pomiarowego
centrali, w którym wykryto sytuację awaryjną).
OSTRZEŻENIA, Nietypowe lub nieprawidłowe zdarzenie podczas pracy centrali, które nie wymaga
ALARMY
wyłączenia centrali. W takiej sytuacji na manipulatorze wyświetlana jest
ikona
, natomiast alarm zapisany zostaje w pamięci sterownika. Ikona ma charakter
informacyjny i wyświetlana jest aż do przeczytania historii alarmów przez użytkownika.
Sporadyczne pojawienie się alarmu nie musi świadczyć o awarii, a jedynie wynikać
z niekorzystnych warunków pracy (otwarcie pokrywy inspekcyjnej, zatkania filtrów itp.)

6.1.

ERROR

ID
Er:01

OPIS
Całkowity brak komunikacji
między manipulatorem, a
sterownikiem centrali.

Er:02

Błędna komunikacja.
Manipulator odbiera
transmisję na magistrali
jednak jest ona „nielogiczna” i
nie można nawiązać
połączenia z centralą
Brak transmisji z danym
manipulatorem. Manipulator
odbiera transmisję na
magistrali i jest ona logiczna,
jednak sterownik z centrali nie
próbuje komunikować się z
tym manipulatorem.

Er:03

OPIS BŁĘDÓW (ERROR)
MOŻLIWA PRZYCZYNA
1. Podłączenie manipulatora
do już pracującej centrali.
2. Brak ciągłości przewodów
A, B (transmisja).
1. Zamiana kolejności
przewodów transmisji A, B.
2. Bardzo duże zakłócenia w
przewodach pomiędzy
centralą, a manipulatorem.
1. Błędnie ustawiony adres
manipulatora.
2. Podłączenie manipulatora
do już pracującej centrali.

ROZWIĄZANIE
1. Podłączyć manipulator do
centrali przy odłączonym zasilaniu.
2. Sprawdzić czy nie doszło do
uszkodzenia przewodu i czy jest
poprawnie podłączony.
1. Podłączyć przewody w
prawidłowej kolejności.
2. Wyeliminować źródło zakłóceń
w przewodach.

1. Ustawić prawidłowy adres
(menu konfiguracyjne).
2. Podłączyć manipulator do
centrali przy odłączonym zasilaniu.

Po prawidłowym połączeniu manipulatora należy zresetować sterownik (krótkotrwałe odłączenie
zasilania). Jeśli mimo to pojawiają się komunikaty Error, może to świadczyć o uszkodzeniu układów
automatyki.
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6.2.

AWARIA

Po usunięciu przyczyny sytuacji awaryjnej centrala nie rozpocznie samodzielnie pracy. Należy wtedy
zresetować centralę lub przytrzymać przycisk OK aż do pojawienia się na ekranie licznika odliczania
czasu. Centrala rozpocznie pracę po odczekaniu ok. 30 sekund. Jeśli jednak przyczyna nie została
usunięta, centrala dalej pozostanie w stanie awaryjnym.

6.3.

OSTRZEŻENIA, ALARMY

W ekstremalnych warunkach (np. bardzo niska temperatura zewnętrzna), sporadycznie mogą
pojawiać się komunikaty alarmów (np. rozmrażanie), co nie świadczy o nieprawidłowej pracy
centrali. Jednak w przypadku ciągłego występowania sytuacji alarmowej, niezbędna może okazać się
zmiana konfiguracji centrali lub parametrów serwisowych sterownika.

KOD
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
017
018
019
021
022
024

OPIS ALARMÓW
OPIS
Zbyt długi czas rozmrażania wymiennika
Awaryjne załączenie rozmrażania wynikające ze zbyt niskiej temperatury wymiennika
Brak wzrostu temperatury czujnika rozmrożeniowego podczas rozmrażania.
Zbyt niska temperatura czujnika rozmrożeniowego podczas pracy centrali
z wyłączonym jednym wentylatorem
Alarm temperatury w kanale A0
Alarm temperatury w kanale A1
Alarm temperatury w kanale A2
Alarm temperatury w kanale A3
Alarm temperatury w kanale A4
Alarm temperatury w kanale A5
Brak przepływu na nawiewie - presostat
Brak przepływu na wywiewie - presostat
Przekroczony maksymalny spręż instalacji - presostat
Nagrzewnica wstępna nie podnosi temperatury na czerpni
Zamarznięty wymiennik ciepła centrali
Wyłączony odzysk ciepła (tryb ręczny) przy zbyt niskiej średniej temperaturze
dobowej.
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Przeglądanie alarmów:
1. Będąc w WIDOKU PODSTAWOWYM
przytrzymaj dłużej przycisk MENU.
2. Pojawi się widok wyświetlania alarmów
(migająca ikona
oraz symbol A).
3. Za pomocą przycisków
przeglądaj ilość
powtórzeń oraz datę i czas danego alarmu.
4. Za pomocą przycisku Next przechodź do
szczegółów kolejnych alarmów
(n – nowy alarm; 011 – kod alarmu).
5. Po przejrzeniu wszystkich alarmów ikona
zniknie z WIDOKU PODSTAWOWEGO.

Widok przeglądania alarmów
(symbol A – alarm)

W przypadku powtarzania się sytuacji awaryjnej lub alarmowej należy skontaktować się z
instalatorem centrali wentylacyjnej lub serwisem firmy PRO-VENT : serwis@provent.pl
Nieopisane powyżej ekrany dostępne w menu serwisowym, konfiguracyjnym i przeglądu alarmów są
nieistotne z punktu widzenia użytkownika. Ich zawartość jest przydatna wyłącznie dla
autoryzowanego serwisu PRO-VENT.

7. PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY)
Oznaczenie umieszczone na centrali wentylacyjnej wskazuje, że po upływie
okresu użytkowania produktu nie należy usuwać go razem z innymi odpadami
gospodarstwa domowego. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej
praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się
z firmą, w której dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Listę punktów zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można również na stronach:
www.elektrośmieci.pl oraz www.auraeko.pl .
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Jeśli w sterowniku występują baterie, nie należy ich:
 ładować ani rozbierać,
 podgrzewać lub wrzucać do ognia, zwierać biegunów (+), (-),
 wyrzucać razem z odpadkami domowymi.
Podczas wymiany baterii należy zwracać uwagę na biegunowość (+), (-).
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji
prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl
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ZAŁ. 1. SCHEMAT ELEKTRYCZNY CENTRALI Z AUTOMATYKĄ RC6 MINI
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ZAŁ. 2. PODŁĄCZENIE SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH
Sygnały sterujące realizowane są napięciem bezpiecznym (max. 35V DC). Wszystkie podłączenia
sterujące należy wykonać przewodami elastycznymi LY (linka) min. 0,5 mm 2 / 50V oraz zabezpieczyć
przewody w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wysunięcie ze złącz.
Na centrali zawsze umieszczona jest naklejka z informacją jakie czujniki i urządzenia należy podłączyć
do odpowiednich wejść, wyjść sterownika.
W pierwszej kolejności należy więc porównać poniższy opis z opisem podłączenia czujników na
centrali, a w przypadku rozbieżności stosować się do oznaczeń i opisów na centrali.

A) TERMINAL WEJŚĆ/WYJŚĆ (PD-MS-CZ1, PD-MS-CZ2)

Terminal występuje w postaci płytki małej lub dużej, zgodnie ze zdjęciami powyżej. Oznaczenie
kanałów w obu płytkach jest identyczne i są one w pełni kompatybilne, stosowane w zależności od
wymaganej ilości wejść, wyjść.
WEJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
B1 Wymuszenie wietrzenia – „OKAP”.
B2 Funkcja współpracy z centralą alarmową – „Pusty DOM”.
B3 Zmiana tablicy wydajności – P / U (Podstawowa / Uzupełniająca)
A1 Czujnik temperatury nawiewu nagrzewnicy wtórnej (opcjonalnie).
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Do zacisków należy podłączyć dostarczony z centralą kanałowy czujnik temperatury, zamontować go na
prostym odcinku kanału w odległości min. 3 średnic za nagrzewnicą.

Czujnik temperatury zewnętrznej
A3

Czujnik zewnętrzny należy umieścić w miejscu osłoniętym od wiatru i nienarażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

Sygnał P.POŻ (SAP)
A6

Wejście normalnie zwarte. Rozwarcie spowoduje Awaryjny STOP, czyli natychmiastowe zatrzymanie
wentylacji oraz wyłączenie sygnału pracy centrali ENABLE.

W przypadku termistorów kanałowych oraz czujnika temp. zewnętrznej biegunowość podłączeń
nie ma znaczenia.
WEJŚCIA PODŁĄCZANE FABRYCZNIE WEWNĄTRZ CENTRALI
(UWAGA! DO PONIŻSZYCH ZACISKÓW NIE NALEŻY NICZEGO PODŁĄCZAĆ)
A0 Czujnik temperatury czerpni.
A4 Czujnik temperatury wywiewu, termiki wentylatorów.
A5 Czujnik temperatury przeciwzamrożeniowej wymiennika ciepła.
WYJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie elektroniczne nagrzewnicy (PULSER).
W2 Zaciski należy podłączyć z zaciskami „Pulser” płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12VDC).
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia.

Wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie stycznika nagrzewnicy (0/1).
W3

Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12VDC).
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia.

W4

Sterowanie przepustnicy strefowej (12VDC).
Sterowanie nagrzewnicy elektrycznej wstępnej (rozmrażanie centrali).

W5

Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12V DC).
Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia.

Sygnał pracy centrali ENABLE (12VDC).
W6

Sygnał ten można wykorzystać do sterowania pracą przepustnic (klap odcinających) na czerpni i wyrzutni.
Do podłączenia siłowników 230AC~ zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep.” (opis w kolejnej
sekcji).

Zależnie od konfiguracji centrali:
 sterowanie przepustnicy GWC/czerpnia ścienna – sygnał sterujący pracą przepustnicy
W13
GWC/czerpnia ścienna (12VDC – zmiana biegunowości).
(M1)
 rozmrażanie przepustnicą recyrkulacyjną – podłączenie siłownika przepustnicy
recyrkulacyjnej, rozmrożenie wymiennika centrali (12VDC – zmiana biegunowości).
Sygnał sterujący pracą przepustnicy bypassu tj. obejścia wymiennika ciepła, sygnał +/-12VDC
W12 (zmiana biegunowości napięcia).
(M2)

UWAGA! W centralach PRO, SMART, SLIM, DUO bypass wykonany i podłączony jest fabrycznie wewnątrz
centrali. W takim przypadku do zacisków tych nie należy niczego podłączać.

WYJŚCIA PODŁĄCZANE FABRYCZNIE WEWNĄTRZ CENTRALI (UWAGA! DO PONIŻSZYCH ZACISKÓW NIE
NALEŻY NICZEGO PODŁĄCZAĆ)
W1 Sterowanie wydajnością wentylatora wywiewnego EC (0-10V).
W7 Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewnego EC (0-10V).
W przypadku zewnętrznej przepustnicy trójstronnej PRO-VENT 12V z płytką PZ-OGPR podłącza się
ją zgodnie z opisem płytki (opis w kolejnej sekcji). W przypadku zastosowania przepustnic
z siłownikiem na 230V AC zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep.” (opis również
w kolejnej sekcji).
Maksymalne obciążenie prądowe pojedynczego wyjścia: 50 mA.
Maksymalne sumaryczne obciążenie wszystkich wyjść: 200 mA.
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B) PŁYTKA NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ MISTRAL ENO (PZ-SN)
INFORMACJE OGÓLNE
Płytka została umieszczona wewnątrz kominka
nagrzewnicy elektrycznej MISTRAL ENO.
Podłączenia wykonać od strony zacisków
oznaczonych „DO CENTRALI MISTRAL”.
JP1 – konfiguracja układu zabezpieczenia
termicznego. Ustawienia zworki zmieniać
wyłącznie w konsultacji z serwisem PRO-VENT.
PODŁĄCZENIE
SN-stycznik (Z7) – sterowanie stycznika
nagrzewnicy elektrycznej. Zaciski podłączyć
z odpowiednimi zaciskami terminala wejśćwyjść (domyślnie W3).
Sygnał sterujący 12VDC, biegunowość podłączenia
nie ma znaczenia.

PULSER - podłączenie „Pulsera” wtórnej nagrzewnicy elektrycznej. Zaciski „PULSER” podłączyć
z odpowiednimi zaciskami płytki terminala wejść-wyjść (domyślnie W2).
Sygnał sterujący 12VDC, biegunowość podłączenia nie ma znaczenia.

C) PŁYTKA STEROWANIA PRZEPUSTNICĄ BYPASSU (PZ-OGPR-3)
INFORMACJE OGÓLNE
Zastosowanie: sterowanie pracą siłowników
przepustnic kanałowych PRO-VENT 12V, sygnał
sterujący 3 przewody – zasilanie, sterowanie
12÷16V DC.
Płytka jest zamontowana wewnątrz obudowy
izolacyjnej w pobliżu siłownika przepustnicy.
PODŁĄCZENIE terminal PD-MS-CZ1
IN – zaciski podłączyć z odpowiednimi zaciskami
płytki terminala umieszczonej na centrali
MISTRAL (standardowo W13).
+12, GND – zasilanie siłownika,
W podłączyć do W13 – sygnał sterujący
załącz/wyłącz 12V DC.
PODŁĄCZENIE do terminala MS-S3-cz1-m (sterowanie 2 przewodowe)
W przypadku podłączania płytki PZ-OGPR_v3 do centrali z terminalem
MS-S3-cz1-m niezbędne jest podłączenie jej w następujący sposób (standardowe
podłączenie do zacisków M1):
+12 - podłączyć do zacisku terminala oznaczonego +12V obok W4 – zasilanie
siłownika,
GND - podłączyć do zacisku terminala oznaczonego GND (24V) – zasilanie
siłownika,
W - podłączyć do zacisku terminala oznaczonego M1A, M1B – sygnał sterujący
załącz/wyłącz 12V DC.
W zależności od podłączenia do zacisku M1A lub M1B przepustnica przyjmuje przeciwne położenie
(zmiana stanu zamknięta/otwarta). Podłączyć przepustnicę zgodnie z nastawami sterownika.
W przypadku nietypowej konfiguracji sygnał sterujący może być wyprowadzony na innych zaciskach.
W tym przypadku sterowanie podłączyć zgodnie z opisem na centrali.
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D) PŁYTKA STEROWANIA SIŁOWNIKA 230V AC (PZ-STER.PRZEP.)
INFORMACJE OGÓLNE
Zastosowanie: sterowanie pracą siłowników
przepustnic kanałowych typu BELIMO LM230
lub podobnych (siłowniki 3 przewodowe 230V
AC).
Można ją też wykorzystać do sterowania pracą
innych urządzeń o napięciu zasilania ~230V jak
np. pompa wody.
W zależności od sygnału sterującego z centrali
w trakcie podłączania należy odpowiednio
ustawić zworkę konfiguracyjną ZW1.
PODŁĄCZENIE
ZW1 - 1-2 – sygnał sterujący +/-12VDC (zmiana biegunowości napięcia). Ustawić w przypadku sterowania
z zacisków M1, M2 terminala.
UWAGA! Ważna biegunowość podłączeń – zależnie od biegunowości podłączenia przewodu
sterującego przepustnica przyjmie swoje położenie.

ZW1 - 2-3 – sygnał sterujący 0/12VDC (załącz/wyłącz). Ustawić w przypadku sterowania z wyjść W1÷W7
terminala (np. dla pompy wody).
Biegunowość podłączenia przewodu sterującego nie ma w tym przypadku znaczenia.

wej. – sygnał sterujący (12VDC), zaciski należy połączyć z odpowiednimi zaciskami płytki terminala na
centrali MISTRAL.
Zasilanie (L,N) – do tych zacisków podłączyć zasilanie ~230V AC (neutralny N i fazowy L).
Siłownik (1,2,3) – podłączyć sterowane urządzenie ~230V AC. W przypadku siłownika BELIMO LM230 lub
odpowiednika, do zacisków 1,2,3 podłączyć odpowiednie przewody siłownika BELIMO, tj.
kolejno przewód 1 (N - 230V~), przewód 2 (L– 230V~), przewód 3 (sterowanie L 230V~).
W przypadku sterowania pracą urządzenia ~230V w trybie załącz/wyłącz (np. pompa wody),
należy podłączyć je do zacisków Siłownik 1, 3. Zacisk 1 (przewód neutralny N pompy
wody), zacisk 3 (przewód fazowy L pompy wody), zacisk 2 pozostaje w tym przypadku
niepodłączony.
UWAGA! Na zaciskach Zasilanie i Siłownik w czasie pracy występuje napięcie niebezpieczne
230V AC, dlatego płytkę należy umieścić w izolowanej obudowie i zwrócić szczególną uwagę na
zabezpieczenie przewodów zasilających 230V~ przed uszkodzeniem i przypadkowym
wysunięciem ze złącza.
Maksymalny prąd obciążenia w obwodzie 230V - 6A.
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