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Karta katalogowa T 5576 PL

Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS 5576 s³u¿y do prowadze-
nia pogodowej regulacji temperatury wody zasilaj¹cej w insta-
lacjach grzewczych z maks. dwoma obiegami:
– regulacja wymiennika ciep³a po stronie pierwotnej lub

kot³a, maks. jeden obieg c.o. z podmieszaniem i jeden bez
podmieszania (oba z regulacj¹ pogodow¹) oraz regulacja
c.w.u. po stronie wtórnej;

– pogodowa regulacja c.o. i przygotowania c.w.u. z dwoma
zaworami pod³¹czonymi po stronie pierwotnej;

– pogodowa regulacja dwóch obiegów c.o. z dwoma
zaworami po stronie pierwotnej.

Cechy charakterystyczne:
• bezpoœredni dostêp do trybów pracy i wa¿niejszych

parametrów poszczególnych obiegów regulacji za pomoc¹
jednego pokrêt³a

• intuicyjny odczyt i wprowadzanie danych poprzez obrót
i przyciœniêcie

• podœwietlany wyœwietlacz

• zegar roczny z maks. czterema programami czasowymi
i automatycznym prze³¹czaniem czasu z letniego na zimowy
i odwrotnie; maks. trzy okresy pracy w trybie nominalnym
w ci¹gu doby (wprowadzanie w odstêpach co 15 minut),

• mo¿liwoœæ pod³¹czenia regulatorów pokojowych dla po-
szczególnych obiegów c.o.,

– komfortowy regulator pokojowy z mo¿liwoœci¹ nastawy
trybu pracy, wartoœci zadanych dla dnia i nocy, okresów
pracy obiegu c.o. w trybie nominalnym, pracy w trybie
„Party“ i wewnêtrznego zegara w regulatorze,
dodatkowo odczyt wartoœci pomiarowych temperatury
zewnêtrznej i w pomieszczeniu; pod³¹czenie za
poœrednictwem magistrali wewnêtrznej

– regulator pokojowy z mo¿liwoœci¹ zmiany trybu pracy
i nominalnej temperatury w pomieszczeniu

• zale¿na od zapotrzebowania regulacja wartoœci zadanej
dla uk³adów regulacji sygna³em napiêciowym 0 do 10 V
pod³¹czanych za poœrednictwem magistrali wewnêtrznej:
obieg pierwotny reguluje maks. temperaturê zasilania
z uwzglêdnieniem nastawionej nadwy¿ki temperatury

• mo¿l iwoœæ zastosowania w solarnych sys temach
przygotowywania c.w.u.

• mo¿liwoœæ konfigurowania systemów przep³ywowych
wyposa¿onych w czujnik przep³ywu wody

• mo¿liwoœæ wyboru charakterystyki na podstawie nachylenia
lub czterech punktów, p³ynne ograniczenie temperatury
powrotu

• automatyczna adaptacja krzywej grzania (tylko je¿eli
zamontowano czujnik temperatury w pomieszczeniu)

• optymalizacja: obliczanie punktów za³¹czania i wy³¹czania
ogrzewania (tylko je¿eli zamontowano czujnik temperatury
w pomieszczeniu)
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System automatyzacji TROVIS 5500

Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5576

Zastosowanie

Regulacja maks. 2 obiegów. Mo¿liwoœæ regulacji wiêkszej licz-
by obiegów regulacyjnych poprzez pod³¹czenie dalszych re-
gulatorów za poœrednictwem magistrali wewnêtrznej. Po za-
montowaniu modu³u magistrali licznikowej mo¿liwoœæ komuni-
kacji z maks. 6 ciep³omierzami.

Rys. 1 · Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych
TROVIS 5576
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• mo¿liwoœæ parametryzacji funkcji suszenia jastrychu

• sterowanie prac¹ pompy: mo¿liwoœæ regulacji prêdkoœci
obrotowej pompy obiegowej c.o.

• funkcja rejestrowania danych:

– zapisywanie parametrów roboczych w module logowania

– graficzna analiza na ekranie komputera za pomoc¹
programu Datenlogging Viewer

Wejœcia i wyœcia
• 15 konfigurowanych wejœæ dla czujników temperatury

Pt 1000/Pt100, PTC/Pt100, NTC/Pt100, Ni1000/Pt100
lub Pt500/Pt100 i sygna³ów binarnych

• konfigurowane wyjœcia steruj¹ce dwu- lub trzypunktowe lub
ci¹g³e (0 V do 10 V) z algorytmem PID.

Komunikacja
• interfejs komunikacyjny RS 232 do pod³¹czenia modemu lub

do komunikacji bezpoœredniej (punkt-punkt) z komputerem

• konfiguracja i parametryzacja za pomoc¹ modu³u pamiêci
przenoœnej lub w trybie online z wykorzystaniem konwertera
USB i programu TROVIS-VIEW

• w razie awarii instalacji powiadamianie za pomoc¹
SMS-ów (sieæ D1, E-Plus, Cellnet) przesy³anych modemem

• mo¿liwoœæ aktualizacji pamiêci Flash-EPROM (system opera-
cyjny) regulatora za poœrednictwem interfejsu RS 232 (tak¿e
poprzez modem) lub RS 485 (wymagany konwerter kablowy)

• opcjonalnie: konwerter kablowy RS-232/RS485 do
komunikacji poprzez magistralê

• opcjonalnie: modu³ magistrali licznikowej do komunikacji
z maks. szeœcioma ciep³omierzami

Obs³uga

Wybór wskaŸnika instalacji umo¿liwia dostosowanie regulato-
ra TROVIS 5576 do konkretnej instalacji. Nale¿y j¹ wybraæ
zgodnie z opisem schematów w instrukcji obs³ugi. Wybór do-
datkowych czujników i/lub funkcji spoza podstawowej konfi-
guracji nastêpuje poprzez zdefiniowanie bloków funkcyjnych.
Dostêp do poszczególnych poziomów umo¿liwia wciœniêcie
prze³¹cznika . Poziomy konfiguracyjne dostêpne dla serwi-
santów w celu skonfigurowania bloków funkcyjnych oznaczone
s¹ jako “CO”, a poziomy parametryzacyjne jako “PA”. Wyra-
Ÿnie rozró¿nione s¹ m.in. dwa poziomy c.o., poziom c.w.u.
i poziom komunikacji.

Wprowadzanie i odczyt danych na regulatorze umo¿liwia po-
krêt³o, pe³ni¹ce równie¿ funkcjê przycisku. U³atwienie stano-
wi¹ symbole na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym. Za pomoc¹
trzech pokrête³ nastawiany jest tryb pracy i najwa¿niejsze pa-
rametry poszczególnych obiegów (rys. 2).

Modu³ magistrali licznikowej

Wymienny modu³ magistrali licznikowej umo¿liwia wygodne
pod³¹czenie liczników ciep³a, energii elektrycznej lub wody.
Mo¿liwa jest komunikacja z maks. 6 licznikami zgodnymi
z norm¹ EN 1434-3.

Ciep³omierz o odpowiednio wysokiej rozdzielczoœci mo¿e byæ
wykorzystywany do ograniczania przep³ywu i/lub mocy. Ist-
nieje mo¿liwoœæ nastawy wartoœci granicznych przep³ywu
i mocy dla ró¿nych trybów pracy: „tylko c.o.”, „c.o. i c.w.u.”,
„tylko c.w.u.”.
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Rys. 2 · Po³o¿enia prze³¹czników i ich znaczenie

Tryby pracy

Parametry

Obieg przy-
gotowania
c.w.u.

temperatura c.w.u.

praca obiegu przygotowania c.w.u. w trybie
nominalnym

okresy pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

tryb pracy PARTY: wprowadzenie specjalnego
okresu pracy w trybie nominalnym (jednora-
zowe ³adowanie) w odstêpach co 15 minut;
zegar zostaje uruchomiony bezpoœrednio po
wprowadzeniu zmian.

praca na podstawie programu czasowego

tryb dzienny (nominalny)

tryb nocny (zredukowany)

tryb regulacji wy³¹czony, aktywna tylko
funkcja ochrony przeciwmrozowej

sterowanie rêczne:
wprowadzenie wartoœci zadanej w %
i za³¹czanie pomp za pomoc¹ przycisku
obrotowego

wartoœæ zadana – dzieñ

wartoœæ zadana - noc

praca obiegu c.o. w trybie nominalnym

tryb pracy PARTY: wprowadzenie specjalnego
okresu pracy w trybie nominalnym w odstê-
pach co 15 minut; zegar zostaje uruchomiony
bezpoœrednio po wprowadzeniu zmian.

zegar regulatora:
nastawa czasu i daty



Dane techniczne

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿

Regulator sk³ada siê z obudowy, modu³u elektronicznego oraz
podstawki z listw¹ zaciskow¹. Do ka¿dego zacisku mo¿na
pod³¹czyæ 2 przewody o przekroju maks. 1,5 mm2. Przewody
do pod³¹czenia czujników nale¿y poprowadziæ osobno od
przewodów zasilaj¹cych. W przypadku monta¿u naœciennego
podstawkê nale¿y przykrêciæ do œciany. Po pod³¹czeniu prze-
wodów elektrycznych za³o¿yæ obudowê i przykrêciæ j¹ dwiema
œrubami. W przypadku zabudowy tablicowej regulator nale¿y
zamontowaæ w tablicy za pomoc¹ dwóch elementów mo-
cuj¹cych (w komplecie).

Wymiary w mm
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Wejœcia 15 konfigurowanych wejœæ dla czujników temperatury Pt 1000/Pt100, PTC/Pt100,
NTC/Pt100, Ni1000/Pt100 lub Pt500/Pt100 i sygna³ów binarnych

wejœcie 17 alternatywnie dla sygna³u przep³ywu z ciep³omierza lub analogowego sygna³u
zapotrzebowania z innych obiegów regulacyjnych

4(0) do 20 mA z rezystorem równoleg³ym 50 Ω lub sygna³em 0 V do 10 V
(sygna³ zapotrzebowania: 0 V do 10 V odpowiada temperaturze zasilania od 20°C do 120°C)

Wyjœcia * 2 wyjœcia 3-punktowe: obci¹¿enie maks. 250 V AC, 2 A
alternatywnie wyjœcia 2-punktowe: obci¹¿enie maks. 250 V AC, 2A
alternatywnie ci¹g³y sygna³ steruj¹cy: 0 do 10 V, obci¹¿enie > 5 kΩ

4 wyjœcia dla pomp:

obci¹¿enie maks. 250 V AC, 2A; wszystkie wyjœcia przekaŸnikowe z zabezpieczeniem
warystorowym)

2 x przekaŸnik pó³przewodnikowy: obci¹¿enie maks. 24 V AC/DC, 50 mA

Interfejsy magistrala
wewnêtrzna

interfejs do magistrali RS 485 dla maks. 32 urz¹dzeñ

pod³¹czenie w technice dwuprzewodowej, polaryzacja dowolna, pod³¹czenie do zacisków
29/30 lub z magistral¹ systemow¹ poprzez konwerter kablowy nr 1400-8800

magistrala
sytemowa

interfejs RS 232 do pod³¹czenia modemu lub komputera (punkt-punkt)

protokó³ Modbus RTU, format danych 8N1, gniazdo boczne RJ 45

opcjonalnie: – interfejs RS 485 dla linii czteroprzewodowej za poœrednictwem
konwertera nr 1400-7308

– interfejs RS 485 dla linii dwuprzewodowej za poœrednictwem
konwertera nr 1400-8800

magistrala
licznikowa M-Bus

opcjonalnie: – wymienny modu³ magistrali licznikowej M-Bus, protokó³ zgodny
z EN 1434-3 (tak¿e do póŸniejszego monta¿u w regulatorze)

Napiêcie robocze 165 V do 250 V, 48 Hz do 62 Hz, maks. 5 VA

Temperatura otoczenia 0°C do 40°C (praca), –10°C do 60°C (sk³adowanie i transport)

Stopieñ ochrony IP 40 zgodnie z norm IEC 529

Klasa ochrony II zgodnie z przepisami VDE 0106

Odpornoœæ na zanieczyszczenia 2 zgodnie z przepisami VDE 0110

Kategoria przepiêciowa II zgodnie z przepisami VDE 0110

Klasa wilgotnoœci F zgodnie z przepisami VDE 40040

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

Emisja zak³óceñ zgodnie z norm EN 61000-6-3

Ciê¿ar oko³o 0,5 kg

*W instalacjach z dwoma obiegami regulacyjnymi i piêcioma pompami drugi obieg c.o. sterowany jest tylko sygna³em 0 V do 10 V
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81144

1
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wymiary otworu
w tablicy:
138 x 92



T 5576 PL

Pod³¹czenie elektryczne

Tekst zamówienia

Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5576
z interfejsem magistrali systemowej RS 232 do pod³¹czenia za
poœrednictwem modemu lub bezpoœrednio do komputera
(punkt-punkt)

Opcje:

konwerter kablowy 1400-8800 do RS 485 (linia 2-przewodowa)
konwerter kablowy 1400-7308 do RS 485 (linia 4-przewodowa)
modu³ magistrali licznikowej 1400-8975

Wyposa¿enie dodatkowe:

– czujniki temperatury w pomieszczeniu
Typ 5244 · czujnik PTC
Typ 5257-5 · czujnik Pt 1000
TROVIS 5570 · regulator pokojowy z wyœwietlaczem

– modu³ pamiêci przenoœnej 1400-9379

– modu³ rejestrowania danych 1400-9378

– konwerter USB 3 z programem
Datenlogging Viewer 1400-9377

– program konfiguracyjny i obs³ugowy
TROVIS-VIEW 6661-1012 dla regulatoraTROVIS 5576

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Rys. 3 · Pod³¹czenie zacisków regulatora TROVIS 5576

Uwaga!
Nie wolno ³¹czyæ ze sob¹ zacisku 18 (masa czujnika), 19 (masa sygna³u 0 V do 10 V/0 mA do 20 mA) i 20 (masa wyjœæ sygna³ów steruj¹cych
0 V do 10 V)!

* 1) Je¿eli w regulatorze zamontowano modu³ M-Bus, to regulator pokojowy Trovis 5570 nie mo¿e byæ zasilany z regulatora!

* 2) Do pod³¹czenia sygna³u 20 mA konieczne jest pod³¹czenie rezystora 50 miêdzy zaciskami 17 i 19!
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Legenda do rys. 3:

AF czujnik temperatury zewnêtrznej
BE wejœcie binarne
BA wyjœcie binarne
FG nadajnik zdalny
RF czujnik temperatury w pomieszczeniu
RK obieg regulacyjny
RüF czujnik temperatury powrotu
SF czujnik temperatury

w zasobniku/podgrzewaczu c.w.u.
SLP pompa ³aduj¹ca zasobnik/podgrzewacz c.w.u.
UP pompa obiegowa
VF czujnik temperatury zasilania
WMZ ciep³omierz
ZP pompa cyrkulacyjna

port COM czujników

zarz¹dzanie pompami
za³./wy³.
prêdkoœæ obrotowa

+ napiêcie robocze
-  dla TROVIS 5570*)

magistrala wewn.
magistrala wewn. magistrala licznikowa*)

magistrala licznikowa*)


