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Kompaktní regulátor
VAV KNX / PL-Link

GDB181.1E/KN
GLB181.1E/KN

Série E

Kompaktní regulátor s komunikací KNX (S-režim / LTE-režim) a PL-Linkem
pro za ízení s prom nlivým objemovým pr tokem vzduchu
Integrované, vysoce p esné idlo diferen ního tlaku, pohon a také
digitáln konfigurovatelný regulátor objemu vzduchu
Provozní nap tí AC 24 V
Jmenovitý krouticí moment 5 nebo 10 Nm; úhlové nato ení vzduchové
klapky m že být mechanicky nastaveno od 0° do 90°
že být konfigurován jako samostatné za ízení na místnost nebo
kaskádní regulátor tlakového pom ru 1:1
Pevn p ipojený silový kabel 0,9 m a KNX kabel 0,9 m
Poznámka

CE1N3547cz
2017-01-09

Pro komplexní popis poznámek k bezpe nosti, projektování a uvedení do provozu
si prostudujte “Technické Základy” P3547 a také montážní návody pro kompaktní
regulátory VAV.

Building Technologies

Aplikace
Kompaktní regulátory VAV jsou primárn používány pro regulování prom nlivého
nebo konstantního objemového pr toku vzduchu.
Prost edí systému:
Systémy automatizace budov používají periferní bus PL-Link Siemens
(Úplná prostorová automatizace Desigo)
Systémy automatizace budovy použitím KNX LTE-režimu
(Synco 700 Stupe 3 a nov jší)
Systémy automatizace budovy použitím KNX S-režimu (jiné integrace a voln
programovatelná za ízení)
Oblasti použití:
Regulace p ivád ného vzduchu
Regulace odvád ného vzduchu
Kaskádní regulace p ivád t/odtahovat s
Pom rovou regulací 1:1
Pom rovou regulací (positivní/negativní tlak)
Diferenciální regulací (positivní/negativní tlak)
Vzduchové klapky se jmenovitým krouticím momentem až do 5 nebo 10 Nm
Kompaktní regulátory VAV nejsou vhodné pro prost edí, kde je vzduch nasycen
lepkavými nebo tu nými ásticemi nebo obsahuje agresivní substance.
ehled typ
Typ

Krouticí moment Aplika ní rozsah

Provozní nap tí

GDB181.1E/KN

5 Nm

0...300 Pa

AC 24 V

GLB181.1E/KN

10 Nm

0...300 Pa

AC 24 V

Informace o p íslušenství a náhradních dílech viz katalogový list N4698.
Kombinace p ístroj
Kompaktní regulátory VAV jsou KNX ov eny a mohou být p ipojeny ke všem
za ízením, které jsou kompatibilní s referen ními body S-režimu.
Za ízení
Regulátory a prostorové jednotky

Typ

Katalog. list

Prostorový termostat s regulátorem
Prostorový termostat
Univerzální regulátor
Web server
Automatická stanice PL-Link

RDG400KN
RDU341
RMU7..
OZW7..
PXC3..

3192
3172
3144
5702
9203

Nástroje pro konfiguraci a servis
Ru ní nástroj
evodník rozhraní
PC software pro servis
Servisní souprava (ACS941 + AST11)

AST10*
5851
AST11
5852
ACS941 v3.0 nebo pozd jší* 5854
AST21
-

Nástroje pro projektování a uvedení do provozu (z ásti vhodné pro konfiguraci za ízení)
Nástroje pro PL-Link
Desigo ABT / SSA
Nástroj pro KNX LTE-režim
Synco ACS790
Nástroje pro KNX S-režim
ETS3 / ETS4
*

AST 10 / ACS941 v2.x: omezená funk nost pro kompaktní regulátory VAV
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Konstrukce
Hlavní ásti za ízení
1
3547J01

10

9
2
3
4

8

1
2
3
4
5

P ipojovací šroub h ídele
LED
Tla ítko
Interface pro konfiguraci a servis (pod krytem)
P ipojovací koncovka pro m ení diferen ního tlaku
v oddílu VAV
6 P ipojovací koncovka pro m ení diferen ního tlaku
v oddílu VAV ("+": Strana s vyšším tlakem)
7 2 p ipojovací kabely (napájení a komunikace), každý
2-žilový
8 Uvoln ní chodu
9 Zobrazení úhlu nato ení
10 Kontrolní šroub úhlu nato ení

7
6
5

Rozhraní lov k-Stroj
(HMI)

HMI se skládá z LED (1) a tla ítka (2).

Tla ítko

Obsluha tla ítka

Popis

Krátký stisk tla ítka (<0.5 s)

epnutí do programovacího režimu nebo p erušení
zobrazení výsledk p ipojovací zkoušky
St ední stisk tla ítka
Provedení p ipojovací zkoušky
(Poznámka: Využitelné pouze s PL-Link)
(>2 s a <20 s)
Dlouhý stisk tla ítka (>20 s) Reset na tovární nastavení

Stav zobrazovací LED

Zobrazovací LED

Popis

vyp / tmavá

a) Za ízení není p ipojeno ke zdroji energie
b) Za ízení je p ipojeno ke zdroji energie a funguje
bez závady

oranžová (blikající) (1x)
oranžová (blikající)

Zp tná vazba pro st ední stisk tla ítka
ekat (p ipojovací zkouška nebo reset na tovární
nastavení)
ipojovací zkouška není úsp šná
Za ízení v programovacím režimu
ipojovací zkouška je úsp šná

ervená
ervená
zelená
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Poznámka

Pro další informace o nastavení, provozních režimech, projektování a o postupu
prací p i uvád ní do provozu ve využitelném prost edí systému si prostudujte
“Technické Základy” P3547.

Nastavení a provozní režimy
Parametrizace

Ke kompaktním regulátor m VAV obecn poskytuje OEM základní konfiguraci,
hlavn parametr Vn . Konfigurace závisí na prost edí systému, ve kterém jsou
kompaktní regulátory VAV používány (nap . PL-Link, KNX LTE-režim, KNX Srežim). Projektování a uvád ní celého systému do provozu je založeno na této
základní konfiguraci; odborné použití nástroj je uvedeno v ásti “kombinace
ístroj ” (strana 2).
ed uvedením do provozu musí být zkontrolovány nebo nastaveny následující
parametry:

Parametr

Nastavení

Popis

Tovární nastavení
Siemens

Vn

1…3,16

Charakteristická hodnota pro objemový pr tok
vzduchu; nastavena výrobcem (OEM)

1

Vmax

20…120 %

Maximální objemový pr tok vzduchu

100 %

Vmin

-20…100 %

Minimální objemový pr tok vzduchu

0%

Sm r

r nebo L

Nato ení vzduchové klapky (sm r otvírání)
r = Ve sm ru pohybu hod. ru ek (CW)
L = Proti sm ru pohybu hod. ru ek (CCW)

r

Vyp nebo zap

Standardní režim pro zobrazení polohy vzduch. Vyp
klapky (Zobrazení 0°...90°
0…100 %)
Adaptivní režim pro zobrazení polohy vzduchové
klapky (Zobrazení nap . 0°…60°
0…100 %)

otvírání
Poloha
vzduchové
klapky
Výška

Regulace prom nlivého
množství vzduchu (VAV)

0…5000 m
Výšková hladina pro idlo diferen ního tlaku
(Rozlišení 500 m)

500 metr

Kompaktní regulátory VAV pracují v režimu VAV, ve kterém jsou p ipojeny ke
specifickému zdroji energie. Signál požadované hodnoty ur uje pracovní rozsah
Vmin … Vmax .
Vmin [%]

Vmax [%]

1 Rozsah požadované hodnoty
2 Rozsah aktuální hodnoty
3 Regulovaná oblast

3

Regulace konstantního
množství vzduchu (CAV)

Kompaktní regulátory VAV mohou být adekvátn provozovány v režimu CAV
nastavením hodnoty požadované hodnoty.
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Uvedení do provozu
Varianty uvedení do
provozu

K dispozici jsou t i postupy uvedení do provozu.
Systémové / sí ové prost edí

Nástroj(e) pro projektování a uvedení do provozu

PL-Link
Desigo ABT, SSA
KNX LTE-režim
Synco ACS790
KNX S-režim
ETS3, ETS4
Základní znalosti o nástrojích jsou nutné.
P evodník rozhraní, nap . OCI700 je nutný pro p ipojení PC s USB rozhraním
k síti KNX,
V závislosti na prost edí systému m že po et a typ parametr kolísat.
Požadavky pro uvedení
do provozu

Provozní režim a
zobrazení

P ed uvedením do provozu musí být všechny kompaktní regulátory VAV
namontovány podle montážního návodu M3547 stejn jako ostatní za ízení
podle p íslušných montážních návod . Všechna za ízení musí být p ipojena ke
zdroji energie a bus kabeláži.
Zdroj energie a bus kabeláž musí být ov eny.
Po spušt ní m že za ízení zaujmout následující stavy:
Stav / žádané chování

innost uživatele

Odezva za ízení (LED)

Disponibilní funk nost ve všech prost edích systému
Spušt ní / spušt ní
ipojte za ízení ke LED je oranžová / zhasne po
za ízení
zdroji energie
dokon ení spušt ní
Bezproblémový provoz

Žádná

LED nesvítí

Za ízení nastaveno na
programovací /
adresovací režim

Krátký stisk tla ítka LED je ervená (žádný asový limit)
(<0.5 s)

Reset za ízení na
tovární nastavení

Dlouhý stisk tla ítka LED bliká oranžov , dokud není
(>20 s)
reset dokon ený

Dodate ná disponibilní funk nost pouze v prost edí PL-Link
Prove te p ipojovací
test

St ední stisk tla ítka LED bliká oranžov
(>2 s a <20 s)
Pak (každý po 60 sekund nebo po
edchozím ukon ení stiskem
tla ítka):
a) LED je zelená
úsp šný

p ipojovací test

b) LED bliká erven (1s – interval)
p ipojovací test neúsp šný
Potvrdit p ipojovací test Krátký stisk tla ítka LED nesvítí
(<0.5 s)
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Uvedení do provozu
PL-Link

Ke zdroji energie m že být p ipojeno více kompaktních regulátor VAV sou asn
nebo jednotliv . Pro uvedení za ízení nevyžadující údržbu do provozu musí být
zp sobilý regulátor PL-Link p edkonfigurovaný podle doporu ených pracovních
postup pro projektování a uvedení do provozu, které jsou popsány v Technických
Základech P3547.
Regulátor PL-Link je online.
Kompaktní regulátory VAV nejsou p ipojeny ke zdroji energie.
P ipojte všechny kompaktní regulátory VAV sou asn ke zdroji energie (nebo
jednotliv jak je to vhodné)
Regulátor PL-Link a kompaktní regulátory VAV provád jí registraci a
azování adres. Konfigurace je vysílána z regulátoru do kompaktních
regulátor VAV.
Volitelné: St ední stisk tla ítka pro test p ipojení (>2 sec a <20 sec).

Uvedení do provozu
KNX LTE-režim

Kompaktní regulátory VAV, regulátor KNX LTE-režim a provozní jednotky jsou
ipojeny ke zdroji energie; ACS790 je uveden v innost.
V ACS790, otev ete Aplikace / Seznam za ízení…
a) Nastavte kompaktní regulátor VAV do adresovacího režimu
(Stla te tla ítko na za ízení
LED svítí erven )
b) V ACS790, stiskn te tla ítko “Programovací režim”
azování adres
vstup fyzických adres
stiskn te “Zapisovat”
nebo
a) Vyberte kompaktní regulátor VAV ze seznamu za ízení pomocí ID
(ID jsou sesbírána b hem montáže),
b) Dvojitým kliknutím vybrané ady otev ete dialogový oddíl
“P azování adres”,
Zadejte fyzickou adresu a krátký popis pro vybraný kompaktní regulátor VAV,
Pro zav ení dialogového oddílu odklikn te “Uzav ít”,
Pro uvedení do provozu opakujte kroky pro všechny kompaktní regulátory
VAV.
Pokra ujte: Další konfigurace s ACS790.

Uvedení do provozu
KNX S-režim

Pro KNX S-režim, všeobecné postupy pro uvedení do provozu S-režimu platí pro
ETS3 nebo ETS4. HMI (tla ítko a LED) se p izp sobuje KNX standard.

Objednání prost ednictvím výrobce sk ín VAV (OEM)
Obvykle dokumentace poskytnutá výrobci VAV sk ín (OEM) obsahuje podrobné
informace o objednávání kompaktního regulátoru VAV.
Obecn OEM konfiguruje a montuje kompaktní regulátory VAV jako jednotkové
sk ín VAV. To zna
uleh uje uvedení do provozu na míst konstrukce. Použijte
servisní sadu AST21 (PC software pro servis ACS941 a stykový p evodník AST
v p epravním kufru), pokud by p eci jenom byly na míst požadovány zm ny.
OEM vždy zásadn nastavuje Vn (jmenovitý objemový pr tok vzduchu).
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Likvidace
Za ízení je ve smyslu Evropské Sm rnice 2012/19/EU pro likvidaci považováno za elektronické za ízení a nesmí být likvidováno jako domovní odpad.
Za ízení likvidujte pomocí postup ur ených pro tento ú el.
Dodržujte všechny místní a aktuáln platné zákony a p edpisy.
Technické údaje
Napájení AC 24 V
(SELV/PELV)
G (žíla 1, ervená) a
G0 (žíla 2, erná)
Pohon klapky

Provozní nap tí / frekvence

AC 24 V ±20 % / 50/60 Hz

íkon p i
Pohon v klidu
Pohon se otá í

1 VA/0.5 W
3 VA/2.5 W

Jmenovitý krouticí moment
Maximální krouticí moment
Jmenovitý úhel nato ení / maximální úhel nato ení

5 Nm (GDB) / 10 Nm (GLB)
<7 Nm (GDB) / <14 Nm (GLB)
90° / 95° 2°

Doba chodu pro jmenovití úhel nato ení 90°
Sm r otá ení (nastavitelný s ACS941)

150 s (50 Hz) / 125 s (60 Hz)
Ve sm ru / proti sm ru hod. ru

Typ p ipojení
Bus zát ž
Bus topologie

KNX, TP1-256 (elektr. odd leno)
5 mA
Prostudujte si Technické Základy P3547

Svorkovnice

7-pin, m ížka 2.00 mm

Délka kabelu
Po et žil a pr ez

0.9 m
2
2 x 0,75 mm

Stupe ochrany krytem a

Stupe ochrany podle EN 60529

IP54

bezpe nostní t ída

(Prostudujte si montážní návod)

KNX-Bus

Konfigura ní a
podp rný interface
ipojovací kabel

ek

Bezpe nostní t ída podle EN 60730

III

Podmínky prost edí

Provoz / doprava
Teplota
Vlhkost (nekondenzující)

IEC 721-3-3 / IEC 721-3-2
0...50 °C / 25…70 °C
<95% r.v. / <95% r.v.

Standardy a P edpisy

Produktová bezpe nost
Automatické elektrické ízení pro d m a podobné užití

EN 60730-2-14 (režim chodu typu 1)

Elektromagnetická kompatibilita (Aplikace)

Pro reziden ní, komer ní a
pr myslové prost edí

EU Shoda (CE)

A5W00003842

RCM Shoda

A5W00003843

GDB181.1E/KN
1)

GDB181.1E/KN
Produktová environmentální deklarace

2)

1)

GLB181.1E/KN
A5W00000176
GLB181.1E/KN
A5W00000177

CM2E4634E

Rozm ry

W xH xD

71 x 158 x 61 mm

Vhodné hnací h ídele

Typ hnací h ídele
Kulatá
Kulatá se st edicím prvkem
tvercová
Min. délka hnací h ídele
Max. tvrdost h ídele

8...16 mm
8...10 mm
6...12.8 mm
30 mm
<300 HV

Hmotnost

Bez balení

0.6 kg

Regulátor objemu vzduchu

3-polohový regulátor s hysterezí

1)

1)

1)

Vmax , nastavitelný (rozlišení 1 % / tovární nastavení 100 %) 20…120 %
Vmin , nastavitelný (rozlišení 1 % / tovární nastavení 0 %)

-20…100 %

Vn , nastavitelný (rozlišení 0.01 / tovární nastavení 1.00)

1…3,16

Vn = 1

300 Pa p i jmen. objemovém pr toku vzduchu

Vn = 3,16
idlo diferen ního tlaku

30 Pa p i jmen. objemovém pr toku vzduchu

ipojovací trubi ky (Vnit ní pr

r)

3…8 mm
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icí rozsah
Provozní rozsah

0…500 Pa
0…300 Pa

esnost p i 23 °C, 966 mbar a volitelné montážní poloze
Nulový bod
Amplituda
Posun
Max. p ípustný provozní tlak
Max. p ípustné p etížení na jedné stran

± 0.2 Pa
± 4.5 % z nam ené hodnoty
± 0.1 Pa / Rok
3000 Pa
3000 Pa

1)
2)

Dokumenty lze stáhnout z http://siemens.com/bt/download
Produktová environmentální deklarace obsahuje údaje o návrhu a stanovení produktu kompatibilního
k životnímu prost edí (RoHS shoda, materiálové složení, balení, environmentální výhody, likvidace).

Vnit ní schémata
Kompaktní regulátor VAV je dodáván se dv ma pevn p ipojenými p ipojovacími a
komunika ními kabely. Všechna propojená za ízení musí být p ipojena ke
stejnému G0.
Vnit ní schéma
(Platí pro všechny typy)

1
(G)

Tool
3547G01

p

(G0)
2
Napájecí a bus kabel
(barevné kódování a
ozna ení)

Ozna ení žil

Nástroj = Rozhraní pro konfiguraci a údržbu
(7-pin)

1
2
(CE+) (CE-)

Barva žíly

Ozna ení svorek

Popis

Kabel 1: Napájení / erný pláš
1

ervená (RD)

G

Systémové nap tí AC 24 V

2

erná (BK)

G0

Systémová nula AC 24 V

Kabel 2: Bus / zelený pláš
1

ervená (RD)

CE+

Bus (KNX / PL-Link)

2

erná (BK)

CE-

Bus (KNX / PL-Link)
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Schéma zapojení VAV
ipojení ke KNX TP1-Bus

3547A01

G X1 M
G0

U1

Y10

D1 GND
Y1

CE+ CE-

Y2

G

CE+ CE-

G0

N2

N1

N1 G..B181.1E/KN
N2 RDG400KN (P íklad aktivované prostorové jednotky VAV)

Aplika ní p íklady

Prostudujte si “Technické Základy” P3547 pro kompaktní regulátor VAV a Technické Základy na p ipojená za ízení pro aplika ní p íklady.

Poznámka

Svorkovnicová struktura se pro každé za ízení m že lišit. Je možné se setkat se
za ízením s dvojitou svorkovnicí nebo vnit
propojenou svorkovnicí a také
s p ipojením bus v p ípojkových sk íních. Prostudujte si dokumentaci technické
základy o specifických informacích o produktu.
Provozní nap tí na svorkách G a G0 musí spl ovat požadavky podle SELV
nebo PELV.
Nutné jsou bezpe nostní transformátory s dvojitou izolací podle EN 61558; musí
být navrženy tak, aby byly 100 % spolehlivé.

Rozm ry
20

71

4.15

180

ø7

87
137
158

min. 100

2

61

41.3

5

min. 6

43

14 x 12

26.5

8

3547M01

9.6

min.
200

Ø 3...8

min. 80

X=
X

8 - 16 mm
12.8 mm
15 mm

Rozm ry v mm

9 / 10

Siemens
Building Technologies

VAV kompaktní regulátor KNX / PL-Link GDB181.1E/KN a GLB181.1E/KN

CE1N3547cz
2017-01-09

10 / 10
Siemens
Building Technologies

VAV kompaktní regulátor KNX / PL-Link GDB181.1E/KN a GLB181.1E/KN

CE1N3547cz
2017-01-09

