
System automatyzacyjny TROVIS 5500
Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5610

Zastosowanie

Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5610
jest dostêpny w dwóch wykonaniach. W wykonaniu kompakto-
wym mo¿e sterowaæ prac¹ jednego obiegu regulacyjnego (c.o.
lub c.w.u.), w wykonaniu standardowym mo¿e sterowaæ prac¹
dwóch obiegów regulacyjnych (1 x obieg c.o. i 1 x obieg c.w.u.)

W³aœciwoœci

• Du¿y ekran dotykowy umo¿liwiaj¹cy czyteln¹ i zrozumia³¹
prezentacjê warunków pracy instalacji

• Funkcja asystenta u³atwiaj¹ca pierwsze uruchomienie
regulatora

• Czytelnie zbudowana lista wyboru funkcji

• Bezpoœrednio z poziomu standardowego wyœwietlacza
mo¿na wybraæ wszystkie okienka dialogowe

– okienko dialogowe ‘Informacje’ zawieraj¹ce informacje
o czujnikach, stanie pracy, instalacji i o urz¹dzeniu

– okienko dialogowe ‘Tryb pracy’ do wyboru trybu pracy
i specjalnego trybu pracy (praca w dzieñ, w nocy lub pra-
ca w trybie czuwania)

– okienko dialogowe ‘Sterowanie rêczne’ do konfigurowa-
nia wyjœæ regulatora

– okienko dialogowe ‘Okresy pracy w trybie nominalnym’
do wprowadzania tygodniowego programu pracy dla
maks. 3 okresów pracy w trybie nominalnym na dzieñ
(nastawa w cyklach 15-minutowych)

– okienko dialogowe ‘Ustawienia’ do wprowadzania war-
toœci zadanych i temperatury wy³¹czenia obiegu c.o., ja-
snoœci i kontrastu, wersji jêzykowej, do kalibrowania wy-
œwietlacza oraz do wyboru numeru schematu instalacji, a
tak¿e konfigurowania i parametryzowania regulatora.

• Wybór krzywej grzania na podstawie jej nachylenia lub na
podstawie czterech punktów za³amania: p³ynne ogranicze-
nie temperatury powrotu

• Adaptacja: automatyczne dopasowanie krzywej grzania
(wymagany czujnik temperatury w pomieszczeniu)

• Optymalizacja: obliczanie optymalnej temperatury urucho-
mienia i wy³¹czenia ogrzewania (wymagany czujnik tempe-
ratury w pomieszczeniu)

• Funkcja suszenia jastrychu z mo¿liwoœci¹ okreœlania jej pa-
rametrów

• £atwoœæ wykrywania b³êdów i przeprowadzania diagnozy
dziêki w³asnej wewnêtrznej komunikacji b³êdów

• Mo¿liwoœæ aktualizacji pamiêci Flash-EPROM regulatora
(system operacyjny)
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Rys. 1: regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych

TROVIS 5610 (standardowy ekran wyświetlacza)



Wejœcia i wyjœcia

Wykonanie kompaktowe:

• 5 wejœæ dla czujników temperatury Pt 1000, alternatywnie
wejœcia binarne do uruchamiania obiegów regulacyjnych,
przetwarzania sygna³ów zapotrzebowania, wy³¹cznika ciœ-
nieniowego

• 3 wyjœcia przekaŸnikowe 230 V, 2 A; w tym:

– 1 x wyjœcie sygna³u nastawczego M1 (trzy- lub dwupunktowe)

– 1 x wyjœcie binarne dla pompy

Wykonanie standardowe:

• 8 wejœæ dla czujników temperatury Pt 1000, alternatywnie wejœ-
cia binarne do uruchamiania obiegów regulacyjnych, przetwa-
rzania sygna³ów zapotrzebowania, wy³¹cznika ciœnieniowego

• 2 wejœcia 0 do 10 V do przetwarzania sygna³u zapotrzebo-
wania, zewnêtrznej korekcji wartoœci zadanej, odbierania
wartoœci pomiarowej temperatury zewnêtrznej

• 2 wyjœcia 0 do 10 V do przekazywania sygna³u zapotrzebo-
wania, wartoœci pomiarowej temperatury zewnêtrznej, sy-
gna³ów nastawczych

• 7 wyjœæ przekaŸnikowych 230 V, 2 A; w tym:

– 1 x wyjœcie sygna³u nastawczego M1 (trzy- lub dwupunktowe)

– 4 x wyjœcia binarne dla pomp, sygnalizacji awarii lub
zg³aszania zapotrzebowania

lub

– 2 x wyjœcia sygna³u nastawczego M1, M2 (trzy- lub dwu-
punktowe)

– 3 x wyjœcia binarne dla pomp, sygnalizacji awarii lub
zg³aszania zapotrzebowania

Obs³uga

Poprzez wybór numeru schematu instalacji regulator instalacji
grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5610 dostosowuje siê do
indywidualnych warunków zastosowania. Szczegó³owe infor-
macje na temat schematów instalacji przedstawianych w uprosz-
czony sposób na ekranie wyœwietlacza zawiera instrukcja mon-
ta¿u i obs³ugi EB 5610. Wyboru dodatkowych nie uwzglêdnio-
nych w podstawowej konfiguracji instalacji czujników i/lub
funkcji dokonuje siê poprzez odpowiedni¹ nastaw¹ bloków
funkcyjnych. Numer schematu instalacji i konfiguracjê mo¿na
zmieniæ w okienku dialogowym ‘Ustawienia’ po wprowadzeniu
kodu dostêpu. Dla personelu serwisowego poziom konfiguracyj-
ny do nastawy bloków funkcyjnych jest oznaczony jako „CO“, a
poziom parametryzacji jako „PA“: w jasny i przejrzysty sposób
wyœwietlane s¹ w tym miejscu ró¿ne poziomy obs³ugi obiegu
c.o. (HK1) i przygotowania c.w.u. (TWW), zob. rys. 2.

Dane s¹ wprowadzane do regulatora i odczytywanie z niego
za pomoc¹ listy wyboru poleceñ w postaci otwartego tekstu na
ekranie dotykowym.

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿

Regulator instalacji grzewczych TROVIS 5610 jest przeznaczo-
ny do zabudowy tablicowej. (wielkoœæ otworu: szer. 138 mm x
wys. 92 mm).

Przewody s¹ mocowane do listew zaciskowych. Listwy zacisko-
we s¹ kodowane mechanicznie, co zapobiega przypadkowej
zamianie miejsc. Do ka¿dego zacisku mo¿na pod³¹czyæ prze-
wody o maks. przekroju 2,5 mm2. Przewody przy³¹czeniowe
czujników nale¿y prowadziæ oddzielnie od przewodów dopro-
wadzaj¹cych napiêcie sieciowe.
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Rys. 2: okienko dialogowe ‘Ustawienia’

Wybór numeru schematu instalacji

Wprowadzanie kodu cyfrowego

Poziomy konfiguracji

Poziomy parametryzacji



Tekst zamówienia

Regulator instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5610

– wykonanie kompaktowe

– wykonanie standardowe

Wyposa¿enie dodatkowe

– regulator pokojowy typu 5257-5, zob. karta katalogowa
T 5220

– karta interfejsowa z gniazdem RJ12, nr katalogowy
1402-0321 (umo¿liwiaj¹ca korzystanie z modu³u pamiêci)

– modu³ pamiêci, nr katalogowy 1400-7697

– program konfiguracyjny i obs³ugowy TROVIS-VIEW 6661
z modu³em regulatora 5610
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Dane techniczne

Wejœcia Wykonanie kompaktowe:

5 wejœæ dla czujników temperatury Pt 1000, alternatywnie wejœcia binarne do uruchamiania obie-
gów regulacyjnych, przetwarzania sygna³ów zapotrzebowania, wy³¹cznika ciœnieniowego

Wykonanie standardowe:

8 wejœæ dla czujników temperatury Pt 1000, alternatywnie wejœcia binarne do uruchamiania obie-
gów regulacyjnych, przetwarzania sygna³ów zapotrzebowania, wy³¹cznika ciœnieniowego

2 wejœcia 0 do 10 V do przetwarzania sygna³u zapotrzebowania, zewnêtrznej korekcji wartoœci
zadanej, odbierania wartoœci pomiarowej temperatury zewnêtrznej

Wyjœcia Wykonanie kompaktowe:

3 wyjœcia przekaŸnikowe 230 V, 2 A; w tym
1 x wyjœcie sygna³u nastawczego M1 (trzy- lub dwupunktowe)
1 x Binärausgang für eine Pumpe = 1 x wyjœcie binarne dla pompy

Wykonanie standardowe:

2 wyjœcia 0 do 10 V do przekazywania sygna³u zapotrzebowania, wartoœci pomiarowej tempe-
ratury zewnêtrznej, sygna³ów nastawczych

7 wyjœæ przekaŸnikowych 230 V, 2 A; w tym:

1 x wyjœcie sygna³u nastawczego M1 (trzy- lub dwupunktowe)

4 x wyjœcia binarne dla pomp, sygnalizacji awarii lub zg³aszania zapotrzebowania

lub

2 x wyjœcie sygna³u nastawczego M1, M2 (trzy- lub dwupunktowe)

3 x wyjœcia binarne dla pomp, sygnalizacji awarii lub zg³aszania zapotrzebowania

Interfejsy 1 gniazdo dla opcjonalnie dostêpnych kart interfejsowych

Napiêcie robocze od 90 do 253 V AC

Pobór mocy wykonanie kompaktowe: maks. 2,8 VA

wykonanie standardowe: maks. 4,0 VA

Temperatura otoczenia od 0°C do 50°C (eksploatacja), od –20°C do 70°C (sk³adowanie i transport)

Wilgotnoœæ wzglêdna od 5% do 95%, bez roszenia

Stopieñ ochrony bez uszczelnienia zabudowy tablicowej: IP 40 zgodnie z norm¹ IEC 60529

z uszczelnieniem zabudowy tablicowej: IP 41 zgodnie z norm¹ IEC 60529

Klasa ochrony I zgodnie z norm¹ IEC 61140

Stopieñ odpornoœci na zanieczyszczenia 2 zgodnie z norm¹ IEC 60730

Kategorie przepiêciowe III zgodnie z norm¹ IEC 60730

Odpornoœæ na zak³ócenia 2 zgodnie z norm¹ IEC 61000-6-1

Emisja zak³óceñ 2 zgodnie z norm¹ IEC 61000-6-3

Wymiary (szer. x wys. x g³.) oko³o 147 x 96 x 49 mm

Ciê¿ar oko³o 0,4 kg



Przyporz¹dkowanie zacisków

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Wykonanie kompaktowe

Wykonanie standardowe

Wszystkie zaciski pod³¹czenia masy ( ) s¹ po³¹czone ze sob¹ wewn¹trz regulatora!

wyjœcia
0 ... 10 V

wejœcie
0 ... 10 V

UWAGA!

Je¿eli do obu wyjœæ M1 i M2 pod³¹czone s¹ zawory z si³ownikami, to nie
nale¿y dokonywaæ zmiany konfiguracji regulatora na odpowiedni¹ dla
tylko jednego zaworu z si³ownikiem M1, poniewa¿ istnieje niebezpie-
czeñstwo, ¿e wówczas oba wyjœcia M2+ i M2– mog³yby zostaæ za³¹czo-
ne jednoczeœnie. Mo¿e to prowadziæ do uszkodzenia zaworu z si³owni-
kiem M2 lub regulatora.

wy³¹cznik
ciœnieniowy


