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Бездротова система керування
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Цей посібник користувача є основним експлуатаційним документом, призначеним для ознайомлення технічного, обслуговуючого
та експлуатуючого персоналу.
Посібник користувача містить відомості про призначення, склад, принцип роботи, конструкцію та монтаж виробу (-ів) A21, а також
усіх його (їх) модифікацій.
Технічний і обслуговуючий персонал повинен мати теоретичну та практичну підготовку з вентиляції та виконувати роботи згідно з
правилами охорони праці й будівельними нормами та стандартами, що діють на території держави.
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СХЕМА КОНТРОЛЕРА

NKD TRIAC

– небезпека ураження електричним струмом!
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GND

RS-485

Живлення контролера: 100-250 В, 50 (60) Гц, максимальне споживання — 30 Вт.
Входи контролера
Призначення входу

Тип входу

Тип
сигналу

Позначення
на платі

Температура вуличного повітря
(Outdoor)

Аналоговий

NTC 10 кОм

T1

-40...120 °C

Температура припливного повітря
або після основного нагрівача повітря
(Supply)

Аналоговий

NTC 10 кОм

T2

-40...120 °C

Температура витяжного повітря (Extract)

Аналоговий

NTC 10 кОм

T3

-40...120 °C

Температура після рекуператора
(Exhaust)

Аналоговий

NTC 10 кОм

T4

-40...120 °C

Температура зворотного теплоносія

Аналоговий

NTC 10 кОм

T5

-40...120 °C

Зовнішній задатчик

Аналоговий

0-10 В

10 V IN

Основний датчик вологості

Аналоговий

0-10 В

RH

Основний датчик VOC

Аналоговий

0-10 В

VOC

Основний датчик СО2

Аналоговий

0-10 В

CO2

Основний датчик РМ2.5

Аналоговий

0-10 В

PM2.5

Контроль припливного вентилятора

Дискретний

Відкритий
колектор/
Cухий
контакт

M1 (TACHO)

NC

Контроль витяжного вентилятора

Дискретний

Відкритий
колектор/
Cухий
контакт

M2 (TACHO)

NC

Контроль засміченості припливного
фільтра

Дискретний

Сухий
контакт

FILTER (IN SU)

NO

Контроль засміченості витяжного
фільтра

Дискретний

Сухий
контакт

FILTER (IN EXH)

NO

Контроль припливу теплоносія

Дискретний

Сухий
контакт

L1

NC

Цей вхід активується/деактивується в інженерному
меню.

Контроль тиску теплоносія

Дискретний

~220 В

L2

NC

Цей вхід активується/деактивується в інженерному
меню.

Датчик пожежної сигналізації

Дискретний

~220 В

L3

NC

Цей вхід активується/деактивується в інженерному
меню.

Boost вимикач

Дискретний

~220 В

L4

NO

Цей вхід активується/деактивується в інженерному
меню.

Вимикач каміну

Дискретний

~220 В

L5

NO

Цей вхід активується/деактивується в інженерному
меню.

Термостат (аварія) електричного
попереднього нагрівання

Дискретний

~220 В

NKP TRIAC (IN)

NC

Термостат (аварія) електричного
догрівача або капілярний термостат
(аварія) водяного нагрівача

Дискретний

~220 В

NKD TRIAC (IN)

NC
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Логіка
роботи

Коментарі

Для керування швидкістю вентиляторів за допомогою
потенціометра. Цей вхід активується/деактивується в
інженерному меню (датчики). На клемі передбачено
живлення =10 В.
Кожен із цих датчиків активується/деактивується в
інженерному меню. На клемах передбачено =24 В
для живлення зовнішніх датчиків. У разі короткого
замикання або перевищенні сумарного струму
700 мА на лінії 24 В спрацює захист блоку живлення.
Після спрацювання захисту живлення відновиться
лише після скидання живлення на БЖ.
Контроль може бути сконфігурований на роботу з
тахо-імпульсами від вентилятора або на роботу від
зовнішнього сухого контакту або деактивований.
Також конфігурується кількість тахо-імпульсів за
один оберт вентилятора та час, за який визначається
аварія.
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Виходи контролера
Призначення виходу

Тип виходу Тип сигналу

Керування припливним вентилятором Аналоговий

0-10 В

Керування витяжним вентилятором
Аналогове керування електричним
догрівачем або керування клапаном
водяного нагрівача

Аналоговий
Аналоговий

0-10 В
0-10 В

Аналогове керування байпасом

Аналоговий

0-10 В

Аналогове керування охолоджувачем

Аналоговий

0-10 В

Керування електричним попереднім
нагріванням
Керування електричним догріванням
Дозвіл роботи електричного
попереднього нагрівання
Дозвіл роботи електричного нагрівача
або дозвіл роботи насоса для
водяного нагрівача
Керування приводом припливної
заслінки та/або дозвіл для частотного
перетворювача припливного
вентилятора
Керування приводом витяжної
заслінки та/або дозвіл для частотного
перетворювача витяжного
вентилятора
Дискретне керування охолоджувачем

Дискретне керування байпасом
або аналогове керування роторним
рекуператором

Позначення на
Примітка
платі
M1 (OUT 0-10) Конфігурується мінімальний та максимальний сигнал, який подається на
увімкнений вентилятор, а також час затримки на початок керування під
час увімкнення установки.
M2 (OUT 0-10)
0-10V OUT (1) Робота цього виходу залежить від обраного типу нагрівача в
інженерному меню:
Електричний. Керування зовнішньою платою, яка керує нагрівачем,
наприклад, з декількома ступенями.
Водяний. Керування клапаном 2-10 В.
0-10V OUT (2)
0-10V OUT (3)

Робота цього виходу залежить від обраного охолоджувача в
інженерному меню:
Дискретний. Цей вихід не задіяний.
Аналоговий. Цей вихід буде керувати вбудованим або зовнішнім
охолоджувачем зі своєю схемою керування.
NKP TRIAC (OUT) Модулюється ШІМ-сигнал на зовнішній симістор з періодом 10 секунд

Керування зовнішнім
симістором
Керування зовнішнім
NKP TRIAC (OUT) Модулюється ШІМ-сигнал на зовнішній симістор з періодом 10 секунд
симістором
Релейний
3А,
NKP
=30 В/~250 В
Релейний
3А,
NKD
=30 В/~250 В
Релейний

3А,
=30 В/~250 В

VALVE1

Релейний

3А,
=30 В/~250 В

VALVE2

Релейний

3А,
=30 В/~250 В

KKB

Два релейних
3А,
виходи
=30 В/~250 В

BPS

3А,
=30 В/~250 В

Робота цього виходу залежить від обраного охолоджувача в
інженерному меню:
Дискретний. Цей вихід буде безпосередньо керувати охолоджувачем.
Аналоговий. Цей вихід буде задіяний у якості дозволу на роботу
охолоджувачем.
Конфігурується мінімальний час увімкнення та мінімальний час
простоювання перед повторним увімкненням.
Робота цього виходу залежить від конфігурації установки.
Дискретний байпас:
Під час відкриття байпаса замкнеться реле BPS (C - NO), розімкнеться
реле BPS (C - NC).
Під час закриття байпаса розімкнеться реле BPS (C - NO), замкнеться реле
BPS (C - NC).
Роторний рекуператор:
Дискретний. Цей вихід буде безпосередньо керувати приводом.
Аналоговий. Цей вихід буде задіяний у якості дозволу на роботу приводу.
Задіяно реле BPS (C - NO).

Інтерфейси зв’язку
RS-485

На клемі (RS-485) передбачено =24 В постійного струму для живлення до 16 зовнішніх пристроїв. Максимальний струм — 500 мА. У
разі перевищення 500 мА спрацює захист, після зниження навантаження живлення автоматично відновиться.

Wi-Fi

Передбачено підключення виносної антени 50 Ом.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДО УСТАНОВКИ
Керування установкою здійснюється за допомогою додатка Vents Home на мобільному пристрої.
Завантажити додаток можна за посиланням на App Store або Play Market або за допомогою QR-кодів.
Vents Home – App Store

Vents Home – Play Market

Технічні характеристики WI-FI
Стандарт

IEFE 802,11, b/g/n

Частотний діапазон, ГГц

2,4

Потужність передавання, мВт (дБм)

100(+20)

Мережа

DHCP

WLAN безпека

WPA, WPA2

За замовчуванням виріб працює як точка доступу Wi-Fi. Після встановлення додатка підключіть мобільний пристрій до виробу як
до точки доступу Wi-Fi з іменем (FAN: +16 символів ID-номера), вказаним на платі керування та на корпусі виробу.
Пароль точки доступу Wi-Fi: 11111111.
СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ НАЛАШТУВАННЯ SETUP MODE
У разі втрати пароля Wi-Fi або пароля виробу, підключення зовнішніх пристроїв, а також інших причин передбачено спеціальний
режим налаштування.
Для переходу до спеціального режиму натисніть та утримуйте кнопку Setup Mode впродовж 5 секунд до початку миготіння
світлодіода на кнопці. Розташування кнопки Setup Mode вказано у посібнику користувача виробу. У такому режимі виріб
перебуватиме впродовж 3-х хвилин, після чого автоматично повернеться до попередніх налаштувань. Для виходу з режиму
налаштувань повторно натисніть та утримуйте кнопку впродовж 5 секунд до закінчення миготіння світлодіода на кнопці.
Налаштування у спеціальному режимі Setup mode
Ім’я Wi-Fi:
Пароль Wi-Fi:
Тип IP-адреси Ethernet:
Адреса RS-485:
Швидкість передавання даних RS-485:
Стопові біти RS-485:
Парність RS-485:
Пароль до інженерного меню:

www.ventilation-system.com

Setup mode
11111111 (пароль пристрою не враховується)
DHCP
1
115200 baud
2
none
1111
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Пріоритети режимів

Увімкнено камін

Так

Витрата для
режиму «Камін»

Ні

Так
Увімкнено таймер

Витрата для
режиму «Таймер»

Ні

Увімкнено Standby

Так

Витрата для
режиму Standby

Ні

Так
Увімкнено Boost

Витрата для
режиму Boost

Ні

Увімкнено розклад

Так

Витрата для
режиму «Розклад»

Обрано Standby

Ні

Активований вхід 0-10В

Так

Ні
Так

Витрата згідно з
аналоговим входом

Ні
Попередньо встановлена
швидкість 1,2,3... або
ручне налаштування
швидкості

Значення на
аналоговому
вході > 0 %

Ні

Так

Підвищення порогового

Ні

значення вологості або
СО2, РМ2.5 або VOC

Так
ПІ-регулятор
витрати за найгіршим параметром
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Коди аварій/попереджень
Код
0.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Опис
Аварія! Несправність припливного вентилятора.
Несправність визначається залежно від конфігурації:
• За обертами. Якщо впродовж 30 секунд (можна налаштувати від 5 до 120 секунд) оберти припливного вентилятора були
менше ніж 300 об/хв.
• За дискретним входом. Якщо впродовж 30 секунд (можна налаштувати від 5 до 120 секунд) дискретний вхід (ТАНО М1) був
розімкнений за умови, що припливний вентилятор повинен обертатися.
Аварія! Несправність витяжного вентилятора.
Несправність визначається залежно від конфігурації:
• За обертами. Якщо впродовж 30 секунд (можна налаштувати від 5 до 120 секунд) оберти витяжного вентилятора були
менше ніж 300 об/хв.
• За дискретним входом. Якщо впродовж 30 секунд (можна налаштувати від 5 до 120 секунд) дискретний вхід (ТАНО М2) був
розімкнений за умови, що витяжний вентилятор повинен обертатися.
Аварія! Відсутній датчик температури зовнішнього повітря.
Несправність визначається, якщо: активований захист від обмерзання рекуператора або установка сконфігурована на роботу
з байпасом або роторним рекуператором або охолоджувачем чи водяним нагрівачем.
Аварія! Коротке замикання датчика температури зовнішнього повітря.
Несправність визначається, якщо: активований захист від обмерзання рекуператора або установка сконфігурована на роботу з
байпасом або роторним рекуператором чи охолоджувачем або водяним нагрівачем.
Аварія! Відсутній датчик температури припливного повітря.
Несправність визначається у будь-якій конфігурації установки.
Аварія! Коротке замикання датчика температури припливного повітря.
Несправність визначається у будь-якій конфігурації установки
Аварія! Відсутній датчик температури витяжного повітря до рекуператора.
Несправність визначається, якщо: цей датчик обрано як датчик, за яким проводиться керування температурою, за умови, що
активований основний нагрівач або ККБ. Також аварія буде визначатися незалежно від того, який датчик обрано для керування
температурою, якщо активовано байпас або роторний рекуператор.
Аварія! Коротке замикання датчика температури витяжного повітря до рекуператора.
Несправність визначається, якщо: цей датчик обрано як датчик, за яким проводиться керування температурою, за умови, що
активовано основний нагрівач або ККБ. Також аварія буде визначатися незалежно від того, який датчик обрано для керування
температурою, якщо активовано байпас або роторний рекуператор.
Аварія! Відсутній датчик температури витяжного повітря після рекуператора.
Несправність визначається, якщо: активований захист від обмерзання рекуператора.
Аварія! Коротке замикання датчика температури витяжного повітря після рекуператора.
Несправність визначається, якщо активований захист від обмерзання рекуператора.
Аварія! Спрацював захисний термостат попереднього нагрівання.
Несправність визначається, якщо: попереднє нагрівання обрано як захист рекуператора від обмерзання та розімкнено
дискретний вхід (NKP IN).
Аварія! Спрацював захисний термостат основного нагрівача.
Несправність визначається, якщо: активовано основний нагрівач електричного або водяного типу і якщо розімкнено дискретний
вхід (NKD IN).
Аварія! Попереднє нагрівання не може забезпечити захист від обмерзання рекуператора.
Несправність визначається, якщо: попереднє нагрівання обрано як захист рекуператора від обмерзання і попередження із
загрозою обмерзання було активним впродовж 30 хв.
Попередження! Відсутній основний датчик вологості.
Несправність визначається, якщо: активовано основний датчик вологості і його рівень 0.
Попередження! Відсутній основний датчик СO2.
Несправність визначається, якщо: активовано основний датчик СO2 і його рівень 0.
Попередження! Відсутній основний датчик РМ2.5.
Несправність визначається, якщо: активовано основний датчик РМ2.5 і його рівень 0.
Попередження! Відсутній основний датчик VOC.
Несправність визначається, якщо: активовано основний датчик VOC і його рівень 0.
Попередження! Відсутній зовнішній датчик вологості.
Несправність визначається, якщо: активовано цей датчик і інформація не надходила від датчика до контролера впродовж 20
секунд.
Попередження! Відсутній зовнішній датчик СO2.
Несправність визначається, якщо: активовано цей датчик і інформація не надходила від датчика до контролера впродовж 20
секунд.
Попередження! Відсутній зовнішній датчик РМ2.5.
Несправність визначається, якщо: активовано цей датчик і інформація не надходила від датчика до контролера впродовж 20
секунд.
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Попередження! Відсутній зовнішній датчик VOC.
Несправність визначається, якщо: активовано цей датчик і інформація не надходила від датчика до контролера впродовж 20
секунд.
Попередження! Відсутній датчик температури у приміщенні.
Керування температурою повітря здійснюється за допомогою датчика температури у припливному каналі після рекуператора.
Несправність визначається, якщо: цей датчик обрано як датчик, за яким проводиться керування температурою, за умови, що
активований основний нагрівач або байпас, роторний рекуператор або ККБ, і інформація про цей датчик не надходила від
пульта до контролера впродовж 20 секунд.
Попередження! Загроза обмерзання рекуператора.
Несправність визначається, якщо: увімкнений припливний вентилятор, вулична температура опустилася нижче -3 ˚С і не
піднялася вище -1 ˚С, і температура витяжного повітря після рекуператора опустилася нижче 2 ˚С і не піднялася вище 3 ˚С.
Попередження! Розряджена батарейка. Функція тижневого розкладу буде працювати некоректно.
Несправність визначається, якщо: батарейка відсутня або її рівень напруги нижче 2 В. Вимірювання напруги батарейки
проводиться один раз на 5 хв.
Попередження! Замініть фільтр припливного повітря.
Несправність визначається, якщо: спрацював пресостат та замкнувся дискретний вхід (FILTER IN SU).
Аварія! Спрацювала пожежна сигналізація.
Несправність визначається, якщо: активовано датчик пожежної сигналізації і розімкнувся дискретний вхід (L3).
У разі виникнення цієї аварії вентилятори негайно зупиняються, незважаючи на необхідність продування електричних нагрівачів.
Аварія! Низька температура припливного повітря.
Несправність визначається, якщо: активовано контроль мін. температури припливного повітря (температура цієї уставки
дорівнює +10 °С, можна налаштувати від +5 °С до +12 °С), температура припливного повітря нижче уставки контролю впродовж
10 хв, якщо вимкнено ККБ та закритий байпас.
Аварія! Відсутній датчик температури зворотного теплоносія.
Несправність визначається, якщо: активовано основний нагрівач водяного типу.
Аварія! Коротке замикання датчика температура зворотного теплоносія.
Несправність визначається, якщо: активовано основний нагрівач водяного типу.
Попередження! Замініть фільтр витяжного повітря.
Несправність визначається, якщо: спрацював пресостат та замкнувся дискретний вхід (FILTER IN EXH).
Аварія! Відсутній тиск води теплоносія.
Несправність визначається, якщо: відсутній тиск води теплоносія за умови, що активовані водяний нагрівач та датчик тиску води.
Аварія! Відсутній протік води теплоносія.
Несправність визначається, якщо: відсутній протік води теплоносія за умови, що активовані водяний нагрiвач та датчик протоку
води.
Аварія! Низька температура зворотного теплоносія.
Аварія! Припливний вентилятор не може забезпечити захист від обмерзання рекуператора.
Несправність визначається, якщо: обрано припливний вентилятор для захисту рекуператора від обмерзання і попередження із
загрозою обмерзання було активним впродовж 30 хв.
Аварія! Байпас не може забезпечити захист від обмерзання рекуператора.
Несправність визначається, якщо: обрано байпас для захисту рекуператора від обмерзання і попередження із загрозою
обмерзання було активним впродовж 30 хв.
Попередження! Вимкнено захист від обмерзання, що може призвести до обмерзання рекуператора.
Несправність визначається, якщо: не активовано роторний рекуператор та вимкнено захист.
Попередження! Основний нагрівач керується у ручному режимі.
Попередження! Охолоджувач керується у ручному режимі.
Попередження! Байпас керується у ручному режимі.
Попередження! Роторний рекуператор керується у ручному режимі.
Попередження! Завершив роботу таймер заміни фільтра. Необхідно замінити фільтр.
Попередження! Некоректна робота роторного рекуператора.
Попередження! Попереднє нагрівання у ручному режимі.
Аварія! Недогрівання зворотного теплоносія перед пуском установки до температури уставки за встановлений час.
Попередження! Обраний тип захисту рекуператора від обмерзання за допомогою байпаса замінений на тип захисту
за допомогою припливного вентилятора, оскільки відсутній дозвіл на роботу основного нагрівача.
Попередження! Режим «Камін» заблоковано.
Цей режим несумісний з обраним типом захисту рекуператора від обмерзання.
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