
Funkcje
• regulacja pogodowa wed³ug odpowiedniej krzywej grzania

do nachylenia charakterystyki lub regulacja sta³owartoœcio-
wa od 0 do 130 °C (2- lub 3-punktowa)

• ograniczenie temp. powrotu odpowiednio do wartoœci sta³ej
• opóŸniona rejestracja temperatury zewnêtrznej
• automatyczne osuszanie jastrychu zgodnie z norm¹ DIN 4725,

czêœæ 4
• zegar roczny z programem grzewczym i automatycznym prze-

³¹czaniem miêdzy czasem letnim i zimowym; max. 3 okresy
ogrzewania w ci¹gu doby (min. jednostka czasu: 30 min.)

• regulator pokojowy typu 5257-5 do pogodowej regulacji
temperatury zasilania i krótkotrwa³ej adaptacji lub do regu-
lacji temperatury zasilania w zale¿noœci od temperatury w
pomieszczeniu (bez czujnika temperatury zewnêtrznej)

• sterowanie prac¹ obiegu podgrzewania c.w.u. w po³¹cze-
niu z regulacj¹ temperatury zasilania w zale¿noœci od wa-
runków pogodowych lub temperatury w pomieszczeniu

Obs³uga
Regulator obs³ugiwany jest za pomoc¹ kombinacji przycisku
z ga³k¹ obrotow¹. Obs³uga regulatora jest prowadzona na
trzech poziomach:

(1) Poziom obs³ugowy
– Wyœwietlanie i nastawa ¿¹danej temperatury w po-

mieszczeniu lub wartoœci zadanej zasilania dla regula-
cji sta³owartoœciowej (ograniczenie w czasie)

– Aktywacja w trybie „PARTY” (stale w trybie nominal-
nym) lub w trybie letnim (gotowoœæ do pracy)

(2) Poziom u¿ytkownika instalacji
Nastawa:
– czasu systemowego
– programu pracy instalacji ogrzewania
w zale¿noœci od konfiguracji:
– wartoœci zadanej dla pracy w dzieñ/w nocy (nominalna

temperatura w pomieszczeniu/zredukowana tempera-
tura w pomieszczeniu)

– wartoœci granicznej temperatury wy³¹czenia instalacji
ogrzewania pracuj¹cej w trybie nominalnym.zreduko-
wanym w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej

Wyœwietlanie wartoœci rzeczywistych i zadanych/granicznych

(3) Poziom konfiguracji i parametryzacji (poziom obs³ugi)
– aktywacja / nastawa funkcji i parametrów

Symbole ukazuj¹ce siê na wyœwietlaczu u³atwiaj¹ obs³ugê. Regu-
lator mo¿na konfigurowaæ za pomoc¹ programu TROVIS-
-VIEW firmy SAMSON. Wymiana danych odbywa siê poprzez
interfejs na podczerwieñ.
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Karta katalogowa T 5432 PL

System automatyzacyjny 5400

Regulator do instalacji grzewczych i ciep³owniczych
TROVIS 5432

Zastosowanie:
Pogodowa regulacja temperatury wody zasilaj¹cej i 2-punkto-
wa regulacja podgrzewania c.w.u. po stronie pierwotnej.

Rys. 1 · Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS 5432



Schemat po³¹czeñ elektrycznych

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
Regulator sk³ada siê z obudowy z modu³em elektronicznym
i podstawki. Uk³ad elektroniczny jest umieszczony w obudowie.
W podstawce znajduje siê listwa zaciskowa. Do ka¿dego zaci-
sku mo¿na pod³¹czyæ dwie ¿y³y o przekroju 0,75 mm2 ka¿da.
W przypadku monta¿u naœciennego podstawkê regulatora na-
le¿y zamocowaæ do œciany. Po pod³¹czeniu przewodów przy-
³¹czeniowych za³o¿yæ obudowê (zamkniêcie zatrzaskowe).
Przy zabudowie tablicowej obudowê umieœciæ w przygotowa-
nym do tego celu otworze i przykrêciæ za pomoc¹ œrub. Po
pod³¹czeniu przewodów przy³¹czeniowych za³o¿yæ podstaw-
kê (zamkniecie zatrzaskowe).

Tekst zamówienia
Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych
TROVIS 5432

Opcjonalnie
Modu³ TROVIS-VIEW 5432 (nr zamówieniowy 6661-1002)
Przystawka na podczerwieñ (nr zamówieniowy 8864-0900)

Wymiary w mm

Dane techniczne

Wejœcia

wejœcia czujników 5 wejœæ dla czujników Pt1000

Wyjœcia

sygna³ steruj¹cy sygna³ 3-punktowy/2-punktowy,
potencja³owy: 230 V AC 0,3 A AC
(wyjœcia triakowe z odk³ócaniem
warystorowym)

wyjœcia binarne 2 wyjœcia do sterowania prac¹ pompy
obiegu c.o. i uruchamiania podgrze-
wania c.w.u. (zestyk prze³¹czaj¹cy)
potencja³owy: 230 V AC 2 A
(wyjœcia triakowe z odk³ócaniem
warystorowym)

Napiêcie robocze 230 V AC (+ 10%/–15%)
48 do 62 Hz
pobór mocy oko³o 2,6 VA

Temperatura otoczenia Eksploatacja: 0°C do 50°C

transport i sk³adowanie: –10 do 60°C

Wzglêdna wilgotnoœæ
powietrza

normalna, bez obroszenia

Stopieñ ochrony IP 40 zgodnie z norm¹ EN 60529

Klasa ochrony I zgodnie z norm¹ EN 50178

Stopieñ zanieczyszczenia 2 zgodnie z norm¹ EN 50178

Kategoria przepiêciowa II zgodnie z norm¹ EN 50178

Odpornoœæ na zak³ócenia zgodnie z norm¹ EN 61000-6-1

Emisja zak³óceñ zgodnie z norm¹ EN 61000-6-3

Ciê¿ar oko³o 0,4 kg

Zmiany techniczne zastrze¿one
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