Regulátor kaskády kotlů SyncoTM RMK770
Od února letoního roku byla doplnìna øada regulátorù SyncoTM700 pro vytápìní a vzduchotechniku o regulátor kaskády kotlù RMK770. Regulátor umoòuje øídit a 6 kotlù v kaskádì, teploty kotlù, topný okruh, pøedregulaci a zpracování poruchových stavù (maximální
konfigurace regulátoru viz obrázek 1), s moností technologii dále roziøovat pomocí stávajících regulátorù RMU7.. a RMH760. Pøístroj si zachovává vechny hlavní znaky øady
Synco: komunikace KONNEX, modulární koncept, mechanické provedení a uivatelské
rozhraní. Pro uvádìní pøístroje do provozu je moné jednodue vyuít jednu z 18 naprogramovaných a otestovaných aplikací nebo ji upravit, pøípadnì vytvoøit zcela novou aplikaci
propojením funkèních blokù. Vlastnosti jednotlivých funkèních blokù urèují vlastnosti celého pøístroje, proto budeme dále popisovat pouze hlavní charakteristiky jednotlivých blokù.
Není pøitom podmínkou vyuít vechny vstupy a výstupy funkèních blokù.
Obrázek 1

Modul kotle (obr. 2) - je vybaven softwarovými (funkèními) vstupy
pro mìøení kotlové teploty, zpáteèky, teploty spalin, vstupy pro zpìtný signál od hoøáku, uzavíracího ventilu a tøemi vstupy pro poruchy
kotle. Na stranì výstupù umoòuje øízení, jednostupòového i dvou-

(z TO, pøedregulace, komunikace Konnex, externích ádaných
hodnot, externího poadavku TUV a protimrazové ochrany). Modul doplòují vstupy pro 3 externí poruchy a výstupy pro øízení
hlavního èerpadla, pøípadnì pro udrování spoleèné teploty zpáteèky smìovaèem. Kotel s øídící funkcí (master) mùe být definován následujícím zpùsobem:
- Automaticky: Øídící kotel se støídá automaticky na základì nastavitelného parametru
- Ruènì: Výbìr je proveden pomocí ovládací jednotky
- Signálem na digitálních vstupech

Obrázek 2

stupòového hoøáku nebo modulovaného hoøáku tøíbodovým signálem nebo signálem 0-10V. Na kotle s vlastní regulací je moné pøipojit signál 0-10V jako ádanou hodnotu teploty kotle. Regulátor dále
obsahuje výstupy pro øízení kotlového èerpadla a uzavíracího ventilu, pøípadnì pro udrování teploty kotle smìovaèem. Modul je v regulátoru obsaen celkem estkrát a v servisním menu je moné nezávisle pro kadý kotel nastavit celou øadu parametrù. Je moné vytváøet i kombinace kotlù s rùznými hoøáky a odliným hydraulickým
zapojením.
Modul øízení kaskády (obr. 3) - slouí k sekvenènímu øízení
teploty maximálnì 6 kotlù. Sleduje a vyhodnocuje teploty spoleèného výstupu z kaskády a zpáteèky, signály poadavkù na teplo

Modul topného okruhu - je urèen pro ekvitermní øízení teploty
nábìhu èerpadlového nebo smìovaného topného okruhu s moností doplnit regulaci o vliv teploty prostoru. K dispozici jsou nastavitelné ádané hodnoty pro Komfort, Pøedkomfort, Eco a Ochranný reim, sedmidenní program s maximálnì 6 spínacími body
dennì a kalendáø se vstupy pro prázdniny a zvlátní den. Ekvitermní køivka se zadává dvìma body a charakterem vyzaøování
otopné plochy a doplòuje ji nastavení pomìru prosklených ploch.
S pomocí èasové konstanty budovy a modelu prostorové teploty je
regulátor schopen provádìt funkce rychlého natopení a rychlého
útlumu i bez èidla prostorové teploty. V servisním menu je pak
moné provést nastavení minimální a maximální teploty nábìhu a
zpáteèky, omezení rychlosti nárùstu teploty nábìhu, dobìhy
èerpadel a dalí funkce.
Modul pøedregulace - pomocí tohoto modulu je moné pøipojit
dalí spotøebièe, jako napøíklad vzduchotechnickou jednotku. Blok
vyhodnocuje a sleduje poadavky na teplo z komunikace Konnex,
externích ádaných teplot, externího poadavku na TUV a protimrazové ochrany. Stejnì jako u topného okruhu je moné zadat nastavení minimální a maximální teploty nábìhu a zpáteèky a
omezení rychlosti nárùstu teploty nábìhu.
Modul poruch - doplòuje poruchové vstupy jednotlivých modulù
o dalí 4 nezávislé poruchové vstupy. Na tyto vstupy je moné
pøipojit jak bezpotenciálové kontakty, tak signály z èidel. Pokud je
na vstup pøipojeno èidlo, je moné sledovat pøekroèení maximální
i minimální zadané hodnoty. Pro kadý poruchový stav je moné
zadat text poruchy, prioritu, pùsobení a zpùsob potvrzení poruchy.

Obrázek 3

Jak vyplývá z popisu funkèních blokù, je regulátor kaskády kotlù
RMK770 svými vlastnostmi pøedurèen pro komplexní øízení
kotelny vèetnì správy poruchových stavù a výraznì roziøuje
monosti výrobní øady Synco700. Dalí technické informace
mùete získat na pøipravovaných technických koleních v únoru a
bøeznu, na naich internetových stránkách nebo prostøedníctvím
elektronické poty.

