
Cechy charakterystyczne

• bezpoœredni dostêp do trybów pracy

• wyœwietlanie wartoœci pomiarowej temperatury w pomiesz-
czeniu i temperatury zewnêtrznej doprowadzanej do regula-
tora

• wyœwietlanie do 10 dalszych wartoœci pomiarowych wed³ug
wyboru (max. 5 wartoœci pomiarowych temperatury i 5 war-
toœci bezwymiarowych) odczytywanych z powi¹zanego i od-
powiednio zaprogramowanego regulatora instalacji grzew-
czej i ciep³owniczej

• mo¿liwoœæ nastawy wa¿nych parametrów obiegu c.o. za po-
moc¹ regulatora pokojowego, a w szczególnoœci:
– wartoœci zadane dla pracy w dzieñ i w nocy,
– okresy pracy obiegu c.o.
– funkcja „PARTY”

• wspó³praca z magistral¹ komunikacyjn¹

Obs³uga

Przy zamkniêtej pokrywie widoczne s¹ tylko przyciski ,
i :

Za pomoc¹ przycisków i mo¿na odczytywaæ po kolei in-
formacje dotycz¹ce czasu zegarowego, temperatury w po-
mieszczeniu wraz z wartoœci¹ zadan¹ dla pracy w ci¹gu dnia
lub nocy, temperatury zewnêtrznej i aktualnego stanu zegara
funkcji „PARTY”.

Po przyciœniêciu przycisku mo¿na zmieniaæ tryb pracy w
kolejnoœci „dzieñ”, „noc”, „standby” i „automatyczny”.

Po otwarciu pokrywy regulatora (rys. 1) uzyskuje siê dostêp do
dalszych przycisków obs³ugi. Przycisk jest to oznaczony
znakiem .

Po przyciœniêciu przycisku prze³¹czania mo¿na wprowa-
dziæ po kolei parametry zegara regulatora, wartoœci zadanej
dla pracy w ci¹gu dnia i w ci¹gu nocy oraz okresy pracy obie-
gu c.o. – zaczynaj¹c od bloku 1-7 (poniedzia³ek- niedziela)
i przechodz¹c do poszczególnych dni (1) poniedzia³ek, (2)
wtorek, (3) œroda itd.

Zegar funkcji „PARTY” mo¿na ustawiæ po przyciœniêciu przyci-
sku przeznaczonego wy³¹cznie do tego celu.

Wyboru ró¿nych parametrów i nastawy ich wartoœci dokonuje
siê za pomoc¹ przycisków , i .
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Karta katalogowa T 5570 PL

System automatyzacyjny TROVIS 5500
Regulator pokojowy TROVIS 5570

Zastosowanie

Wyposa¿enie dodatkowe regulatorów serii TROVIS 5500 do
pomiaru temperatury w pomieszczeniu i zdalnej obs³ugi obie-
gów regulowanych.

Rys. 1 · Regulator pokojowy TROVIS 5570 z otwart¹ pokryw¹
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Dane techniczne

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿

W celu zamontowania regulatora pokojowego i pod³¹czenia
do niego przewodów trzeba najpierw zdj¹æ obudowê z pod-
stawy. W tym celu przycisn¹æ zapadki w dolnej czêœci regula-
tora, aby umo¿liwiæ wychylenie do obudowy do góry i zdjêcie
jej z podstawy. Monta¿ naœcienny odbywa siê przez przykrê-
cenie podstawy do œciany. Po wykonaniu pod³¹czenia elek-
trycznego obudowê ponownie zawiesza siê na górnej czêœci
podstawy i zamyka a¿ do zatrzaœniêcia zapadek.

Tekst zamówienia

Regulator pokojowy TROVIS 5570
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T 5570 PL

Interfejs
magistrala komunikacyjna interfejs RS 485 do ³¹czenia z regulatorami serii 5500 (pod³¹czenie za pomoc¹

dwóch przewodów, niezale¿nie od polaryzacji)

Napiêcie robocze 15 do 36 V DC (niezale¿nie od polaryzacji)
12 do 26,5 V AC, 48 do 62 Hz

Warunki zewnêtrzne 0 do 50°C (praca),
–10 do 60°C (sk³adowanie i transport),
95% wilgotnoœci wzglêdnej, bez kondensacji

Stopieñ zanieczyszczenia 2 zgodnie z przepisami VDE 0110

Odpornoœæ na zak³ócenia zgodnie z norm¹ EN 50082 czêœæ 1

Emisja zak³óceñ zgodnie z norm¹ EN 50081 czêœæ 1

Wymiary szerokoœæ x wysokoœæ x g³êbokoœæ 113 mm x 91 mm x 30 mm

12...26,5V AC/
15...36V DC

BA12
BA13

UP1 zał./wył.
UP1 prêdkoœç obrotowa
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Rys. 2 · Pod³¹czenie do regulatora TROVIS 5576

Zmiany techniczne zastrze¿one


