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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, przepustnica GWC).
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@pro-vent.pl.

1.1.

PODŁĄCZENIE MANIPULATORA

Przewód łączący manipulator z centralą (skrętka UTP kat.5 linka),
podłączyć do manipulatora według poniższego wykazu:
GNIAZDO
12V
GND
B
A

KOLORY PRZEWODÓW
Biało-pomarańczowy, biało-zielony, biało-niebieski
Pomarańczowy, zielony, niebieski
Biało-brązowy
Brązowy

Zastosowanie tylko wewnątrz pomieszczeń, maksymalna długość przewodu: 100 m.

1.2.

WIDOK PODSTAWOWY
OPIS IKON I PRZYCISKÓW W WIDOKU PODSTAWOWYM
Opis

Ikona

Wejście do menu.
Sezon grzewczy.
Sezon letni.
Praca według ustawień ręcznych.
Praca automatyczna wg programu dobowego.
pon 10:40

Aktualny dzień tygodnia i czas.
Komunikat nt. pracy urządzenia.
W widoku wentylacja: włączenie funkcji wietrzenia.
W widoku wentylacja: zmiana wydajności wentylacji.
W widoku temperatura: zmiana temperatury zadanej dla nagrzewnicy/chłodnicy wtórnej.
W widoku strefa: zmiana stanu przepustnicy strefowej.
Przejście do kolejnego ekranu głównego (wentylacja, temperatura, strefa).
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1.3.

WIDOK PODSTAWOWY ELEKTROFILTRA ANTYSMOGOWEGO CLEAN R (OPCJA)
Dostępne tylko jeśli zainstalowany jest elektrofiltr antysmogowy PRO-VENT CLEAN R
OPIS IKON I PRZYCISKÓW W WIDOKU PODSTAWOWYM CLEAN R
Opis

Ikona
norm.
+ jonizacja

Poziom filtracji (tu: filtracja normalna).
Napis pojawia się jeśli nie wyłączono funkcji
jonizacji.
Podgląd aktualnych wartości PM10, PM2.5
i PM1.
Kolor wykresu:
zielony – CLEAN R redukuje stężenie pyłów
zgodnie z oczekiwaniami (poniżej poziomu
zadanego przez użytkownika),
niebieski – jonizacja pracuje (jest to możliwe gdy stężenie pyłów PM10 za urządzeniem
CLEAN R jest mniejsze niż 5 μg/m3 oraz gdy wybrany jest odpowiedni tryb jonizacji),
szary – po przejściu powietrza przez CLEAN R zadana maksymalna wartość stężenia pyłów jest
wciąż przekroczona.

2. EKRAN GŁÓWNY
2.1.

USTAWIANIE WYDAJNOŚCI WENTYLACJI

1. Ustaw pożądany bieg wentylacji za pomocą przycisków
2. W celu zatrzymania wentylatorów przytrzymaj przycisk

.
do pojawienia się napisu STOP.

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).

2.2.

WŁĄCZENIE FUNKCJI WIETRZENIA

1. Wciśnij

. Zegar będzie odliczał 15 minut aż do zakończenia wietrzenia.

2. Aby zwiększyć czas wietrzenia wciśnij

.

3. Aby zakończyć wietrzenie przed czasem, wciśnij

2.3.

.

WYBÓR PORY ROKU (SEZONU)
Zdecydowanie zaleca się pozostawienie wykrywania sezonu w sposób automatyczny.
Ustawienie niewłaściwego sezonu może skutkować nieprawidłową pracą bypassu, nagrzewnicy
oraz chłodnicy.

1.
2.
3.
4.

Wciśnij
(lub
).
Aby sezon był wykrywany automatycznie, wybierz Automatyczny (zalecane).
Aby na stałe ustawić sezon grzewczy, wybierz Sezon grzewczy (niezalecane).
Aby na stałe ustawić sezon letni, wybierz Sezon letni (niezalecane).
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2.4.

ZMIANA TRYBU PRACY WENTYLACJI

1. Wciśnij
(lub
).
2. Wybierz Według programu dobowego (lub Tryb ręczny).
Więcej o programach dobowych -> patrz pkt. 3.6. (Konfiguracja programów dobowych).

2.5.

USTAWIANIE ZADANEJ TEMPERATURY
Dostępne tylko jeśli występuje nagrzewnica wtórna lub chłodnica

1. Wciskaj
aż pojawi się ekran temperatura.
2. Ustaw pożądaną temperaturę, do której ma grzać/chłodzić urządzenie, za pomocą
przycisków

2.6.

.

ZMIANA TRYBU PRACY GRZANIA/CHŁODZENIA
Dostępne tylko jeśli występuje nagrzewnica wtórna lub chłodnica

1. Wciśnij
(lub
).
2. Wybierz Według programu dobowego (lub Tryb ręczny).
Więcej o programach dobowych -> patrz pkt. 3.6. (Konfiguracja programów dobowych).

2.7.

ZMIANA STANU PRZEPUSTNICY STREFOWEJ
Dostępne tylko jeśli występuje przepustnica strefowa

1. Wciskaj

aż pojawi się ekran strefa.

2. Wybierz pożądany stan strefy (załączona/wyłączona) za pomocą przycisku

2.8.

.

ZMIANA TRYBU PRACY ELEKTROFILTRA ANTYSMOGOWEGO CLEAN R (OPCJA)
Dostępne tylko jeśli zainstalowany jest elektrofiltr antysmogowy PRO-VENT CLEAN R

1. Wciskaj

aż pojawi się ekran CleanR.

2. Wybierz pożądany tryb pracy za pomocą przycisków

.

TRYB PRACY CLEAN R

OPIS

norm.
silna
ultra
wył.

Filtracja włączona (normalny poziom filtracji)
Filtracja włączona (silny poziom filtracji)
Filtracja włączona (maksymalny poziom filtracji)
Filtracja i jonizacja wyłączona
Ustawiony aktywny tryb pracy jonizatora (jonizacja włączy się
jeśli jest spełnione kryterium jakości powietrza)

+ jonizacja

5

2.9.

PODGLĄD AKTUALNYCH WARTOŚCI PM (OPCJA)
Dostępne tylko jeśli zainstalowany jest elektrofiltr antysmogowy PRO-VENT CLEAN R

1. Wciskaj

aż pojawi się ekran Clean R.

2. Wciśnij przycisk

. Poczekaj kilka sekund na wyświetlenie mierzonych wartości.

3. MENU PODSTAWOWE
3.1.

SPRAWDZENIE STANU SYSTEMU
Podgląd stanu najważniejszych funkcji, wartości temperatur, informacje o oprogramowaniu

1. Wciśnij
.
2. Wybierz Stan systemu.
3. Przeglądaj za pomocą przycisków POPRZEDNIE, NASTĘPNE.

3.2.

SPRAWDZENIE STANU FILTRÓW, WYMIANA FILTRÓW

1. Wciśnij
.
2. Wybierz Stan filtrów. Zostanie wyświetlony czas do następnej wymiany filtrów.
3. Po wymianie filtrów należy wyzeruj licznik za pomocą przycisku KASUJ LICZNIK.
Licznik filtrów nie jest dostępny w przypadku użycia presostatów.

3.3.

USTAWIENIE DATY I CZASU

1. Wciśnij
.
2. Wybierz Data i czas.
3. Ustaw aktualne parametry za pomocą przycisków
4. Wciśnij ZAPISZ.

3.4.

.

ZMIANA DOMYŚLNEJ DŁUGOŚCI WIETRZENIA

1. Wciśnij
.
2. Wybierz Długość wietrzenia.
3. Ustaw pożądaną długość wietrzenia za pomocą przycisków
4. Wciśnij ZAPISZ.
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(domyślnie: 15 min).

3.5.

KONFIGURACJA PROGRAMÓW DOBOWYCH
Programy dobowe umożliwiają sterowanie wydajnością wentylacji i temperaturą
w sposób automatyczny. Można zdefiniować 2 programy dobowe, które zostaną przypisane do
wybranych dni tygodnia. Wydajność wentylacji oraz temperatura mogą być ustawiane na 2 tzw.
progi wydajności/temperatury (z założenia: próg wysoki i niski).

1. Wciśnij
.
2. Wciśnij NASTĘPNE >.
3. Wybierz Konfiguracja programów dobowych.

USTAWIENIE PROGÓW WYDAJNOŚCI (WYSOKI, NISKI) DLA PROGRAMÓW
4. Wybierz Domyślne progi wydajności.
5. Ustaw pożądane wartości za pomocą przycisków
6. Wciśnij ZAPISZ.

(domyślnie: 3 oraz 2).

USTAWIENIE PROGÓW TEMPERATURY (WYSOKI, NISKI) DLA PROGRAMÓW
Dostępne tylko jeśli występuje nagrzewnica wtórna lub chłodnica

4. Wybierz Domyślne progi temperatur.
5. Ustaw pożądane wartości za pomocą przycisków
6. Wciśnij ZAPISZ.

(domyślnie: 21°C oraz 18°C).

EDYCJA POZYCJI PROGRAMÓW DOBOWYCH
4. Wybierz Edycja godzinowa.
5. Wybierz Edycja godzinowa – program 1 lub Edycja godzinowa – program 2.
6. Wybierz czy chcesz edytować wartości wentylacji czy temperatury, za pomocą przycisków
.
7. Wybierz godziny, dla których chcesz edytować program, za pomocą przycisków
lub .
8. Wybieraj czy dla danej godziny program ma pracować na progu wysokim czy niskim,
wciskając pole obok odpowiedniej wartości.
9. Aby zapamiętać ustawienia dla danego przedziału godzinowego, wciśnij ZAPISZ.

PRZYPISANIE PROGRAMÓW DO DNI TYGODNIA
4. Wybierz Przypisanie progr. do dni tygodnia.
5. Wybieraj czy dla danego dnia tygodnia urządzenie ma pracować według programu 1 czy 2,
wciskając pole obok odpowiedniej wartości.
6. Aby zapamiętać ustawienia, wciśnij ZAPISZ.
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3.6.

USTAWIENIE BLOKADY MANIPULATORA
Blokada manipulatora pozwala uniemożliwić dostęp do urządzenia osobom nieuprawnionym.
Jeśli funkcjonalność blokady jest załączona, po każdych 30 sekundach nieużywania
manipulatora blokada jest załączana.
W razie zapomnienia hasła należy odłączyć zasilanie manipulatora. Po ponownym jego
podłączeniu użytkownik ma 30 sekund na zmianę ustawień lub hasła blokady.

1. Wciśnij
.
2. Wciśnij NASTĘPNE >.
3. Wybierz Ustawienia blokady manipulatora.
STAN BLOKADY
4. Wybierz Stan blokady.
5. Aby blokada była aktywna, wybierz Załączona.
6. Aby blokada była nieaktywna, wybierz Wyłączona.
ZMIANA HASŁA
4. Wybierz Zmiana hasła.
5. Wpisz nowe hasło za pomocą klawiatury.
6. Wciśnij ZAPISZ.

3.7.

USTAWIENIA WYGASZACZA EKRANU
Wygaszanie ekranu realizowane jest poprzez przyciemnienie do poziomu ustawionego przez
użytkownika, po ustalonym czasie bezczynności.

1. Wciśnij
.
2. Wciśnij NASTĘPNE >.
3. Wybierz Ustawienia wygaszacza ekranu.
STAN WYGASZACZA
4. Wybierz Stan wygaszacza.
5. Aby mechanizm wygaszacza był aktywny, wybierz Załączony.
6. Aby mechanizm wygaszacza był nieaktywny, wybierz Wyłączony.

POZIOMY JASNOŚCI
4. Wybierz Poziomy jasności.
5. Aby mechanizm wygaszacza był aktywny, wybierz Załączony.
6. Ustaw pożądane poziomy jasności za pomocą przycisków
(manipulator w czasie rzeczywistym pokazuje jasność wybraną dla danego poziomu).
7. Wciśnij ZAPISZ.
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CZAS DO WŁĄCZENIA
4. Wybierz Czas do włączenia.
5. Ustaw pożądaną wartość za pomocą przycisków
6. Wciśnij ZAPISZ.

3.8.
1.
2.
3.
4.

.

WYBÓR JĘZYKA
Wciśnij
.
Wciśnij NASTĘPNE >.
Wybierz Wybór języka.
Wybierz pożądany język.

4. MENU ZAAWANSOWANE
UWAGA! Nieprzemyślana edycja ustawień zaawansowanych może spowodować nieprawidłową
pracę systemu.

1.
2.
3.
4.

4.1.

Wciśnij
.
Wciśnij NASTĘPNE >.
Wciśnij ZAAWANSOWANE >.
Potwierdź przyciskiem OK.

USTAWIENIA WENTYLACJI

4.1.1. WŁĄCZENIE LUB WYŁĄCZENIE WENTYLATORA NAWIEWU
1.
2.
3.
4.
5.

Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
Wybierz Ustawienia wentylacji.
Wybierz Wł./wył. wentylatora nawiewu.
Aby włączyć wentylator nawiewu, wybierz Załączony.
Aby wyłączyć wentylator nawiewu, wybierz Wyłączony.

4.1.2. USTAWIENIE WYDAJNOŚCI WENTYLATORÓW NA POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH
Zmian w ustawieniach wydajności na poszczególnych biegach powinien dokonywać wyłącznie
instalator (ryzyko rozbilansowania przepływów na instalacji).

1.
2.
3.
4.

Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
Wybierz Ustawienia wentylacji.
Wybierz Ustawienia wydajności wentylatorów.
Opcja (wersja z dwiema tablicami wydajności): wybierz Pierwsza tablica wydajności
lub Druga tablica wydajności.

5. Ustawiaj parametry na poszczególnych biegach za pomocą przycisków
6. Aby zapamiętać ustawienia dla danego biegu, wciśnij ZAPISZ.
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.

4.2.

USTAWIENIA BYPASSU
Dostępne tylko jeśli urządzenie wyposażone jest w bypass

4.2.1. TRYB PRACY BYPASSU
Zaleca się pozostawienie pracy bypassu w trybie automatycznym wg temperatury.
Sterownik centrali nie zezwala na załączanie bypassu w sezonie grzewczym (wymuszona praca z
odzyskiem ciepła).

1.
2.
3.
4.

Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
Wybierz Ustawienia bypassu.
Wybierz Tryb pracy bypassu.
Wybierz pożądany tryb pracy, zgodnie z tabelą:
TRYB PRACY
Automatyczny (wg temperatury)
Stale załączony
Stale wyłączony

OPIS
Przepustnica bypass będzie przełączana na podstawie
ustawionej temperatury wewnętrznej.
Bypass pracuje w sposób ciągły (brak odzysku ciepła).
Bypass nie pracuje (stały odzysk ciepła).

4.2.2. TEMPERATURA PRZEŁĄCZANIA BYPASSU
Temperatura wewnętrzna, ustawiana na potrzeby trybu automatycznego wg temperatury
(patrz pkt. 4.2.1.)

1. Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
2. Wybierz Ustawienia bypassu.
3. Wybierz Temperatura przełączania bypassu.
4. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków
5. Wciśnij ZAPISZ.

4.3.

.

USTAWIENIA GWC
Dostępne tylko jeśli urządzenie współpracuje z GWC

4.3.1. TRYB PRACY GWC
Zaleca się pozostawienie pracy GWC w trybie automatycznym wg temperatury zewnętrznej.

1.
2.
3.
4.

Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
Wybierz Ustawienia GWC (jeśli nie widać tej pozycji, wciśnij NASTĘPNE >).
Wybierz Tryb pracy GWC.
Wybierz pożądany tryb pracy, zgodnie z tabelą:
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TRYB PRACY
Autom. wg temp.
zewnętrznej
Stale załączony
Stale wyłączony

OPIS
Przepustnica GWC będzie przełączana na podstawie
ustawionych temperatury zewnętrznych.
GWC pracuje w sposób ciągły.
GWC nie pracuje (pobór powietrza poprzez czerpnię ścienną).

4.3.2. TEMPERATURY PRZEŁĄCZANIA GWC
Temperatury zewnętrzna, ustawiane na potrzeby trybu automatycznego wg temperatury
(patrz pkt. 4.3.1.)

1. Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
2. Wybierz Ustawienia GWC (jeśli nie widać tej pozycji, wciśnij NASTĘPNE >).
3. Wybierz Temperatury przełączania GWC.
4. Ustaw temperatury za pomocą przycisków
5. Wciśnij ZAPISZ.

.

OPIS
Maksymalna temperatura Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej tej
zewnętrzna dla grzania
temperatury, powietrze będzie przepływać przez GWC
(podgrzewanie powietrza przez GWC w sezonie
grzewczym) .
Minimalna temperatura
Jeśli temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej tej
zewnętrzna dla chłodzenia
temperatury, powietrze będzie przepływać przez GWC
(chłodzenie powietrza przez GWC w sezonie letnim).

4.4.

USTAWIENIA ELEKTROFILTRA ANTYSMOGOWEGO CLEAN R (OPCJA)
Dostępne tylko jeśli zainstalowany jest elektrofiltr antysmogowy PRO-VENT CLEAN R

4.4.1. TRYB JONIZACJI
1.
2.
3.
4.
5.

Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
Wybierz Ustawienia Clean R (jeśli nie widać tej pozycji, wciśnij NASTĘPNE >).
Wybierz Tryb jonizacji.
Wybierz Tryb jonizacji w dzień lub Tryb jonizacji w nocy.
Wybierz odpowiedni tryb pracy.
TRYB PRACY
OPIS
Stale załączona
Ciągła praca jonizatora.
Zał. 30 minut / wył. 30 Cykliczna praca jonizatora
minut
(30 minut pracy / 30 minut przerwy).
Zał. 15 minut / wył. 30 Cykliczna praca jonizatora
minut
(15 minut pracy / 30 minut przerwy).
Stale wyłączona
Jonizator wyłączony.
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Jonizator może pracować wyłącznie jeśli stężenie pyłów PM10 mierzone za filtrem jest
mniejsze niż 5 μg/m3.
Jako dzień rozumie się godziny od 6:00 do 20:00.

4.4.2. ZADANE STĘŻENIA PM
1. Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
2. Wybierz Ustawienia Clean R (jeśli nie widać tej pozycji, wciśnij NASTĘPNE >).
3. Wybierz Zadane stężenia PM.
4. Ustaw wartości stężenia dla dwóch poziomów filtracji, za pomocą przycisków
5. Wciśnij ZAPISZ.

4.5.

.

REJESTR ALARMÓW, KASOWANIE IKONY ALARMU
Tabela przedstawiająca alarmy, które pojawiły się w urządzeniu (identyfikator alarmu, liczba
powtórzeń, godzina ostatniego wystąpienia)
Identyfikatory alarmu niezbędne są w przypadku kontaktu z serwisem celem określenia
przyczyny nieprawidłowej pracy centrali.
Aby wykasować ikonę alarmu na ekranie głównym, wystarczy przejrzeć rejestr alarmów
(komunikat będzie traktowany jako przeczytany).

1. Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
2. Wybierz Rejestr alarmów (jeśli nie widać tej pozycji, wciśnij NASTĘPNE >).

4.6.

ADRES MANIPULATORA
Jeśli do jednej centrali wentylacyjnej podpięte jest kilka manipulatorów, każdemu z nich należy
ustawić inny identyfikator adresu.

1. Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
2. Wybierz Adres manipulatora (jeśli nie widać tej pozycji, wciśnij NASTĘPNE >).
3. Ustaw identyfikator adresu za pomocą przycisków
4. Wciśnij ZAPISZ.

4.7.

.

ZAAWANSOWANE PARAMETRY INSTALACYJNE
Parametry zaawansowane służą do korekty systemu w razie konieczności zastosowania
nietypowej konfiguracji. Edycji tych parametrów powinien dokonywać wyłącznie instalator.
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1. Wejdź do menu zaawansowanego (patrz pkt. 4).
2. Wybierz Parametry instalacyjne (jeśli nie widać tej pozycji, wciśnij NASTĘPNE >).
3. Wybierz odpowiednią kategorię parametrów.
4. Wybierz numer parametru za pomocą przycisków
. Aby szybciej wybrać wysoki
numer parametru, wciśnij EDYTUJ NUMER.
5. Wciśnij EDYTUJ WARTOŚĆ.
6. Wprowadź nową wartość za pomocą klawiatury i wciśnij ZAPISZ.
PARAMETRY INSTALACYJNE
GRUPA
Korekta
temperatur
(1)

Rozmrażanie
(2)

GWC (3)
Wentylacja
(6)
Nagrzewnica
/chłodnica
(7)

Nagrzewnica
wstępna (8)

NR
PARAMETRU
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
1
2
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8

OPIS
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A0
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A1
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A2
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A3
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A4
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A5
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A6
Korekta wskazań czujnika temperatury w kanale A7
Temperatura załączenia rozmrażania
Temperatura wyłączenia rozmrażania
Temperatura natychmiastowego załączenia rozmrażania
Temperatura załączenia alarmu rozmrażania
Opóźnienie załączenia rozmrażania [min]
Minimalny czas rozmrażania
Maksymalny czas rozmrażania
Czas wydmuchiwania wody
Czas odpływu wody
Temperatura, poniżej której wykonywane jest wydmuchiwanie
Początek okna głębokiego rozmrażania
Koniec okna głębokiego rozmrażania
Czas opóźnienia wyłączenia GWC
Graniczne wyster. wentylatorów (do ustalenia czystości filtrów)
Wysterowanie wentylatora przy rozmrażaniu (nawiew)
Wysterowanie wentylatora przy rozmrażaniu (wywiew)
Regulator PI, współczynnik P1 (dla małych t)
Regulator PI, współczynnik P2 (dla dużych t)
Regulator PI, temperatura przełączenia pomiędzy używaniem P1 i P2
Regulator PI, współczynnik I
Minimalna niezerowa wartość wyjściowa
Czas studzenia nagrzewnicy lub minimalny czas wyłączenia chłodnicy
Regulator PI, współczynnik P1 (dla małych t)
Regulator PI, współczynnik P2 (dla dużych t)
Regulator PI, temperatura przełączenia pomiędzy używaniem P1 i P2
Regulator PI, współczynnik I
Minimalna niezerowa wartość wyjściowa
Czas studzenia nagrzewnicy
Uruchomienie zależności pomiędzy bypassem a nagrzewnicą
dogrzewającą
Czas opóźnienia wyłączenia wyjścia zał./wył. nagrzewnicy
dogrzewającej (w godzinach)
Zadana temperatura dla nagrzewnicy dogrzewającej
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Różne (10)

0
1
2
3
4
5
6

Sezon (12)

0
1
2
3
0
1

Dostęp
zdalny (13)

2
3-6
7-10
11-14
15-18
19-22

Liczba dni pomiędzy wymianą filtrów
Sygnał dźwiękowy przy wyłączonej centrali
Flaga kasująca alarmy
Procentowe obniżenie wydajności wywiewu przy załączonej tarczy
antysmogowej na poziomie wysokim.
Procentowe obniżenie wydajności wywiewu przy załączonej tarczy
antysmogowej na poziomie średnim.
Procentowe obniżenie wydajności wywiewu przy załączonej tarczy
antysmogowej na poziomie niskim.
Test nagrzewnicy wstępnej (dogrzewającej) wykonywany jest w
poniedziałek o 4 rano.
Temperatura przełączenia lato/zima
Udział temperatury chwilowej
Liczba godzin uśredniania
Histereza przełączenia lato/zima
RS485 Modbus RTU - Adres
RS485 Modbus RTU – bit parzystości (0 – brak, 1 – bit nieparzystości
(ang. odd parity), 2 – bit parzystości (ang. even parity)
RS485 Modbus RTU – prędkość transmisji:
0 – 1800 b/s, 1 – 2400 b/s, 2 – 4800 b/s, 3 – 9600 b/s,
4 – 19200 b/s, 5 – 38400 b/s, 6 – 57600 b/s, 7 - 115200 b/s.
Adres IP sterownika centrali np. 192-168-1-230 (3-4-5-6)
Adres IP domyślnej Bramy np. 192.168.1.1 (7-8-9-10)
Maska podsieci np. 255-255-255-0 (11-12-13-14)
Adres IP serwera DNS 1 np. 8-8-8-8 (15-16-17-18)
Adres IP serwera DNS 2 np. 8-8-4-4 (19-20-21-22)

5. KOMUNIKATY INFORMACYJNE
Powiadomienia o wystąpieniu typowej sytuacji, która może interesować użytkownika.
Powiadomienia sygnalizowane są za pomocą przycisku
MOŻLIWE KOMUNIKATY INFORMACYJNE
TREŚĆ KOMUNIKATU
POTRZEBNA AKCJA
Należy ustawić datę i czas
patrz. pkt. 3.3. – USTAWIANIE DATY I CZASU
gdy minie czas do wymiany filtrów, należy je
wymienić oraz skasować licznik filtrów
Ilość dni do wymiany filtrów: …
(patrz pkt. 3.2. – SPRAWDZENIE STANU FILTRÓW,
WYMIANA FILTRÓW)
Należy wymienić filtry
Należy wymienić filtry w centrali
Funkcja „okap” jest aktywna
nie dotyczy
Funkcja „kominek” jest aktywna
nie dotyczy
Funkcja „pusty dom” jest aktywna
nie dotyczy
Sugerowana jest zmiana pory roku (sezonu)
patrz. pkt. 3.3. – USTAWIANIE DATY I CZASU
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6. KOMUNIKATY ALARMOWE I KOMUNIKATY BŁĘDÓW
Powiadomienia o wystąpieniu nietypowej sytuacji, mogącej wymagać interwencji użytkownika
lub instalatora. Powiadomienia alarmowe sygnalizowane są za pomocą przycisku

ID ALARMU
01
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

24

MOŻLIWE KOMUNIKATY ALARMOWE
ZNACZENIE ALARMU
Awaryjne rozmrażanie nagrzewnicy wodnej
Zbyt długi czas rozmrażania wymiennika
Awaryjne załączenie rozmrażania (zbyt niska temperatura wymiennika)
Brak wzrostu temperatury czujnika rozmrożeniowego podczas rozmrażania
Zbyt niska temperatura czujnika rozmrożeniowego przy wyłączonym wentylatorze
nawiewu
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
Alarm temperatury w kanale A6
Alarm temperatury w kanale A7
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

Awaria układu sterowania nagrzewnicą dogrzewającą lub wstępną.
Niezalecany tryb pracy bypassu (załączony przy zbyt niskiej średniej temp.
dobowej)

MOŻLIWE KOMUNIKATY BŁĘDÓW
TREŚĆ KOMUNIKATU
MOŻLIWE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
1. Podłączyć manipulator do centrali przy
odłączonym zasilaniu.
Brak komunikacji manipulatora z centralą
2. Sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia
przewodu i czy jest poprawnie podłączony.
3. Podłączyć przewody w prawidłowej kolejności.

6.1. AWARYJNY STOP
Awaryjny STOP to nadzwyczajna sytuacja alarmowa powodująca automatyczne zatrzymanie
centrali. Sygnalizowane jest zmianą koloru ekranu na czerwony i odpowiednim komunikatem
AWARYJNY STOP.
W przypadku wystąpienia awaryjnego stopu koniecznie skontaktuj się z serwisem
producenta.
Po usunięciu przyczyny awarii we współpracy z serwisem, wciśnij przycisk OK. Centrala dokona
sprawdzenia czy przyczyna została usunięta. Jeśli problem ustąpi, centrala powróci do
normalnej pracy. W przeciwnym razie ponownie pojawi się komunikat AWARYJNY STOP
i konieczny będzie dalszy kontakt z serwisem.
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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 RC7 EASY
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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)
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Czujnik temperatury nawiewu nagrzewnicy wtórnej (opcjonalnie).
A1
A2

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 przeciwzamrożeniowej nagrzewnicy wtórnej wodnej (opcjonalnie).
Czujnik zamontować na wymienniku nagrzewnicy*.

Czujnik temperatury zewnętrznej
A3

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

A6

Sygnał P.POŻ (SAP)
Wejście normalnie zwarte. Rozwarcie spowoduje Awaryjny STOP, czyli natychmiastowe zatrzymanie
wentylacji oraz wyłączenie sygnału pracy centrali ENABLE.

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.

* - W wymiennikach dostarczonych przez PRO-VENT przygotowane są 2 otwory pod montaż czujnika,
czujnik przeciwzamrożeniowy należy zamontować przy powrocie czynnika (najzimniejszy punkt).

W przypadku termistorów kanałowych oraz czujnika temp. zewnętrznej biegunowość podłączeń
nie ma znaczenia.
WYJŚCIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Zależnie od konfiguracji centrali:
 wtórna nagrzewnica elektryczna – sterowanie elektroniczne nagrzewnicy (PULSER).
Zaciski należy podłączyć z zaciskami „Pulser” płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO
(12VDC). Biegunowość podłączenia nie ma znaczenia.

W2

 wtórna nagrzewnica wodna – podłączenie siłownika zaworu nagrzewnicy wodnej.
Podłączenie siłownika BELIMO LR(TR)24A-SR:
24V (GND) – przewód 1 siłownika,
24V (+) – przewód 2 siłownika,
W2 – przewód 3 siłownika.

Zależnie od konfiguracji centrali:
 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.

 wtórna nagrzewnica wodna – sterowanie pompy wody 12VDC.
W przypadku podłączenia pompy wody 230V~ zaleca się użyć dodatkowej płytki „PZ-Ster.Przep”.

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.
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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.

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.
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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.

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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