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Általános rész

1 Általános rész
Nagyon örülünk, hogy a Fröling egyik minőségi termékét választotta. A termék kivitele megfelel a technika
aktuális állapotának és a jelenleg érvényes szabványoknak és vizsgálati irányelveknek.
A termékkel együtt szállított dokumentációt olvassa el és vegye figyelembe és mindig tartsa a berendezés
közvetlen közelében. A dokumentációban ismertetett követelmények és biztonsági tudnivalók betartása jelentős
mértékben hozzájárul a berendezés biztonságos, szakszerű, környezetkímélő és gazdaságos üzemeléséhez.
Termékeinek folyamatos továbbfejlesztése miatt az ábrák és a tartalmak kis mértékben eltérhetnek. Ha hibát
fedez fel, tájékoztassunk bennünket a doku@froeling.com e-mail címre küldött levélben.
Műszaki módosítások joga fenntartva!

Az útmutatóról!
Az SPS 4000 funkciói az aktuálisan beállított kezelői szinttől függnek. Jelen útmutató minden paramétert
ismertet, amely az összes funkció esetén (a lehetséges rendszerkomponensek maximális kiépítettségi szintje a
„Szerviz” kezelői szinten elérhető. A terjedelem a beállított kezelői szinttől függően változhat.

TUDNIVALÓ
A paraméterlistában felsorolt adatok példák, azok nem használhatók alapértelmezett
értékként!

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Általános rész
Biztonsági tudnivalók

1.1 Biztonsági tudnivalók
VESZÉLY
Elektromos komponenseken végzendő munkák közben:

Áramütés miatt életveszély!
Elektromos komponenseken végzendő munkákra az alábbiak érvényesek:
❒ A munkákkal csak elektromos szakembert bízzon meg
❒ Vegye figyelembe az érvényes szabványokat és előírásokat
➥ Elektromos komponenseken végzendő munkák illetéktelen személy általi végrehajtása
tilos

FIGYELMEZTETÉS
Forró felületek megérintésekor:

A forró felületek és a füstgáz-elvezető cső megérintésekor súlyos égési sérülések
keletkezhetnek!
A kazánon történő munkavégzésre az alábbiak vonatkoznak:
❒ Kazán szabályozott leállítása („Kazán Ki” üzemállapot) és lehűtése
❒ A kazánon történő munkavégzés során alapvetően védőkesztyűt kell viselni és csak a
meghatározott fogantyúk kezelhetők
❒ A füstgáz-elvezető csöveket szigetelni kell, azok megérintése üzemem közben tilos

A kazán szerelési útmutatójában és a kezelési útmutatójában felsorolt biztonságra vonatkozó tudnivalókat,
szabványokat és irányelveket is figyelembe kell venni!

6
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2 Elektromos komponensek és kábelezés
2.1 SPS
A vezérlés két lényeges komponensből áll. A CPU / kijelzőegységből és a bemeneti / kimeneti rackból. A
frekvenciaátalakítók a modbuson keresztül is vannak csatlakoztatva a vezérléshez.
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

2.1.1 Kijelző
PPP65 Power panel, 5,7" QVGA színes TFT kijelző érintőképernyővel (resistiv), 128
MByte DRAM, 232 kByte SRAM, CompactFlash nyílás, Ethernet 10/100, 1 x X2X link, 2
x USB, védelmi fokozat: IP65 (előoldalon)

Csatlakozók és kijelzések

A

Feszültségellátás

B

Ethernet interfész (RJ45 árnyékolt, átviteli sebesség: 10/100 MBit/s)

C

Két USB port (A típus, 1.1 USB, 2.0 USB)

D

X2X link

A csatlakozókat az alábbiak szerint kell kiosztani (A csatlakozási tudnivalók a kijelző hátoldalán is
leolvashatóak):

24 V ellátás

8

Kapocskiosztás X2X link
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Csomópontszámok beállítása
A kijelző saját csomópont kapcsolóval rendelkezik, amellyel a résztvevő címe a hálózatban kiegészítőileg
definiálható. Ha egy hálózaton belül több kijelző (több kazános rendszereknél) található, mindenkor be kell
állítani az IP cím kiegészítéseként a hálózatban egyértelmű csomópontszámot is.
Az E0 és FF közötti csomópontszámok ekkor foglalt számok és nem állíthatók be.
TUDNIVALÓ! A kijelzőkhöz csak a 00 és DF közötti címtartomány használható!

HEX
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

DEZ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A hexadecimális szám átszámítása a csomópontszám kapcsolón decimális számra:
Az „x16” csomópontszám kapcsolón beállított érték megszorzása 16-tal és az „x1”
csomópontszám kapcsolón beállított érték kivonása:
pl. 12 hex (1 x 16 + 2) = 18 dez
pl. EA hex (14 x 16 + 10) = 234 dez
A decimális szám átszámítása hexadecimális számra a csomópont kapcsolón
beállításhoz:
A decimális szám elosztása 16-tal, a maradékkal és beállítása „x16” csomópontszám
kapcsolón, az osztás maradékának beállítása „x1” csomópontszám kapcsolón:
pl. 33 dez (33 / 16 -> 2 + 1 maradék) = 21 hex (x16 = 2, x1 = 1)
pl. 180 dez (180/16 -> 11 + 4 maradék) = B4 hex (x16 = B, x1 = 4)

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

Állapot kijelzések
A csomópont kapcsolók alatt az alábbi állapotjelző LED-ek találhatók:

LED
Státusz

Szín

Státusz

Leírás

Piros

Be

Hiba/Reset

Narancssárga

Be

Boot ill. Ready mód

Felhasználó

Zöld

Be/ki

A LED-et az alkalmazás működteti

X2X

Narancssárga

Be

A modul adatokat küld az X2X interfészen keresztül

CF

Narancssárga

Be

Hozzáférés a Compact-Flash eszközhöz

Compact-Flash csere

❒ Reteszelő kar (1) elfordítása 90°-kal
❒ Kidobógomb (2) benyomása a stifttel
➥ CF kártya kiugrik
❒ Az új CF kártya behelyezése után reteszelő karral biztosítás

10
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Akkumulátor csere
❒ Kijelző feszültségellátásának kikapcsolása
❒ Elektrosztatikus kisütés végrehajtása házon ill. földelő csatlakozón

❒ Akkumulátor-fedél (1) eltávolítása a kijelző felső oldalán

❒ Az akkumulátor óvatos kihúzása az elhelyezett kihúzó csíkkal (2) a tartóból
❒ Új akkumulátor megfelelő polaritásban behelyezése
➥ Rövidzárlat veszélye miatt az akkumulátort ne fogja meg fogóval vagy szigeteletlen csipesszel
➥ Az akkumulátort kézzel csak az homlokoldalakon érintse meg
➥ Az akkumulátor behelyezése közben ügyeljen a kihúzó csík megfelelő illeszkedésére
❒ Akkumulátor-fedél felhelyezése és a feszültségellátás bekapcsolása

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Elektromos komponensek és kábelezés
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2.1.2 X20 – modulfelépítés
Az X20 bemeneti / kimeneti rack moduláris felépítésű, több, három komponensből álló
modulból áll.

A

Buszmodul

B

Elektronikai modul

C

Sorkapocs

Modul összeszerelése

Felülnézet

Elölnézet

❒ Tolja egymásba a buszmodulokat és hozzon létre belőlük rackot

12
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❒ Buszmodulnál lévő elektronikai modulok ábra szerint nyomása buszmodulig és beakadásig
❒ Elektronikai modulnál lévős sorkapocs behelyezése

❒ Sorkapocs nyomása elektronikai modulig és beakadásig

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

Modulok kalapsínre szerelése

Kalapsín kar reteszelve
(Modul kalapsínen rögzítve)

Kalapsín kar kireteszelve
(Modul levehető)

❒ Minden modul kalapsín karjának felfelé nyomása a rackban
❒ A teljes rack felhelyezése a kalapsínra és rögzítése az egyes kalapsín karokkal

Modulok leszerelése
A modul leszerelése értelemszerűen fordított sorrendben történik:

Sorkapocs leszerelése:
❒ Sorkapocs kioldókar lefelé nyomása
❒ Sorkapocs lefelé nyomása addig, amíg nem húzható ki előre
Elektronikai modul leszerelése:
❒ Reteszelő gomb megnyomása és az elektronikai modul előre kihúzása egyenes irányban

14
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SPS

2.1.3 X20 - Modul típusok
BR9300
Ez a modul képezi a rack elejét. A modul bocsátja rendelkezésre a szükséges feszültségellátást a
buszhoz, az SPS X2X link-en keresztüli kommunikációhoz és az első bemeneti / kimeneti modulhoz.
TUDNIVALÓ! A BR9300 kizárólag a BM01 buszmodullal használható!

LED
r

e

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Duplán villogva

A LED az egyik alábbi üzemállapotot mutatja:
▪ A tápegység X2X link ellátása túlterhelt
▪ I/O ellátás túl alacsony
▪ Bemeneti feszültség X2X link ellátáshoz túl
alacsony

e+r
X
I

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

Hibás firmver

Narancssárga

Ki

Nincs kommunikáció az X2X linken

Be

Kommunikáció az X2X linken

Ki

X2X link ellátás OK

Be

Tápegység túlterhelve (kiegészítő ellátó modulok
szükségesek)

Piros

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

TUDNIVALÓ! Az 1-5. csatlakozót nem kell huzalozni, mivel az 1-4. és 1-5. kapocs között belül híd van
elhelyezve!
Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:

1

16

Huzaltörések X2X link ellátásban
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

PS2100
Kiegészítő modul a buszon betápláláshoz és a be- / kimeneti modulokhoz.

LED
r

e

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Duplán villogva

A LED az egyik alábbi üzemállapotot mutatja:
▪ I/O ellátás túl alacsony
▪ Bemeneti feszültség X2X link ellátáshoz túl
alacsony

e+r

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

Hibás firmver

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

17

2

Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

Ennél a modulnál meg kell különböztetni, hogy kiegészítő ellátásként vagy a maradékról leválasztott
betáplálásként kell használni (pl. zárófeszültségek képzésére). Az SPS4000-nél a fő használati mód a
zárófeszültségek képzése. Ezek pl. a vészleállítóhoz és az ejtőaknafedélhez szükségesek. Minden következő
modul lekapcsolásához buszmodulként BM01-et kell használni.

BM01

BM11

Modul zárófeszültségekhez
, felismerési jellemzők:

Modul kiegészítő ellátáshoz
, felismerési jellemzők:

▪ Megnevezés: BM01

▪ Megnevezés: BM11

▪ Nincsenek aranyérintkezők az alsó tartományban

▪ Aranyérintkezők az alsó tartományban

▪ Modul színe: világos szürke

▪ Modul színe: sötét szürke

18
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2

Az alábbi ábrán egy lehetséges felépítmény látható:

1

A rack eleje a BR9300 modullal. A be-/kimenetek ellátása a 2. pontig történik.

2

Itt egy PS2100 modult kell használni az alábbi be-/kimenetek 3. ponti 24 V-tal ellátásához. Ez a felépítmény
lehet pl. egy záróegység.

3

Itt is ismét PS2100 modult kell használni a maradék bemenetek és kimenetek 24 V-os ellátásához. Ez a
felépítmény lehet pl. további záróegység.

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

BT9100
A BT9100 egy buszadó modul és az X20 rendszer zökkenőmentes bővítésére szolgál. Az állomások
ekkor max. 100 méter távolságban lehetnek egymástól.
TUDNIVALÓ! A buszmodul kizárólag a BM11 buszmodullal használható! A betáplálás belső I/O
ellátásra használata esetén ez a potenciálcsoportot más modul nem láthatja el. A potenciálcsoport
elkülönítéséhez egy BM01 buszmodulos I/O modult kell használni.
LED
r

e

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Duplán villogva

A LED az egyik alábbi üzemállapotot mutatja:
▪ I/O ellátás túl alacsony
▪ Bemeneti feszültség X2X link ellátáshoz túl
alacsony

e+r
X

20

Pirosan villogva (e) / Zölden villogva (r)

Hibás firmver

Narancssárga

Ki

Nincs kommunikáció az X2X linken

Be

Kommunikáció az X2X linken
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2

Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható a belső IO ellátás betáplálása nélkül:

Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható a belső IO ellátás betáplálással:
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

CS1012
Modul M busz masterként használathoz. Az M buszon a Fröling által engedélyezett hőszámlálók
olvashatók ki.

LED
r

e
e+r
S
P

22

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Single Flash

Unlink mód

Double Flash

Boot üzemmód (firmver frissítése alatt)

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

Hibás firmver

Sárga

Ki

Egyik slave sem küld adatokat

Be

Legalább egy slave küld adatokat az M buszon.

Ki

M busz ellátás rendben

Be

Rövidzárlat / túlterhelés az M buszon

Piros
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M+ 1-1

2-1

M-

M+ 1-2

2-2

M-

M+ 1-3

2-3

M-

M+ 1-4

2-4

M-

M+ 1-5

2-5

M-

M+ 1-6

2-6

M-

CS1012
Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:

TUDNIVALÓ! A maximálisan megengedett vezetékellenállás (leghosszabb hurok) 250 Ω. A maximálisan
megengedett vezetékkapacitás az egész buszhoz 500 nF.
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CS1030
Modul a frekvenciaátalakítóval való kommunikációhoz és a kommunikációhoz kaszkádrendszerekben
és Modbus rendszerekben. A szabad kábelkonfekcionáláshoz X2X kábel szükséges.
⇨ Lásd "Kaszkád / Modbus" [oldal 54]

LED
r

e

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

e+r

Pirosan villogva (e) / Zölden villogva (r)

Hibás firmver

Tx

Sárga

Be

A modul adatokat küld az RS485/RS422 interfészen keresztül

Rx

Sárga

Be

A modul adatokat fogad az RS485/RS422 interfészen keresztül

T

Sárga

Be

A modulba beépített csatlakozó ellenállás be van kapcsolva

DATA + (A) 1-1

2-1

DATA - (B)

- 1-2

2-2

-

GND 1-3

2-3

GND

- 1-4

2-4

-

- 1-5

2-5

-

- 1-6

2-6

-

CS1030
24
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DI2377
Modul két digitális számlálóbemenet a fordulatszám méréshez.

LED
r

Szín

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Piros

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

e+r

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

Hibás firmver

1-2

Zöld

e

Zöld

Státusz

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

DI9371
Modul tizenkét digitális bemenettel. A bemenetek csökkentő kapcsolással és 1 vezetékes
csatlakozással vannak kivitelezve.

LED
r

Szín

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Piros

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

e+r

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

Hibás firmver

1-12

Zöld

e

26

Zöld

Státusz

A megfelelő bemenet bemeneti állapota
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2

Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

DO9322
Modul tizenkét digitális kimenettel. A kimenetek Source kapcsolással és 1 vezetékes csatlakozással
vannak kivitelezve.

LED
r

e

Szín
Zöld

Piros

e+r

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

1-12

Zöld

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Röviden villogva

Egy kimenet figyelmeztetés / hiba. A digitális
kimenetek szintfelügyelője működésbe lépett.

Hibás firmver
A megfelelő kimenet kimeneti állapota

Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:
28
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DO8332
Modul nyolc kimenettel. A kimenetek Source kapcsolással és 1 vezetővel vannak kivitelezve.
Maximális kimeneti névleges áramerősség 2 A

LED
r

e

30

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Single Flash

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Single Flash

Egy I/O csatorna figyelmeztetés / hiba. A digitális
kimenetek szintfelügyelője működésbe lépett.

Double Flash

I/O ellátás túl alacsony

e+r

Piros be / zöld Single Flash

Hibás firmver

1-8

Narancssárga

A megfelelő digitális kimenet kimeneti állapota
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Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:
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DO6639
Modul hat relékimenettel (230 VAC / 2 A). A kimenetek zárórelés kivitele és az egyes csatornák
szerint osztva.

LED
r

e

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Single Flash

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

e+r

Piros be / zöld Single Flash

Hibás firmver

1-6

Narancssárga

A megfelelő digitális kimenet kimeneti állapota

Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:
32
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DO2633
A modul 2 Triac kimenettel (2 x fázisvezérléssel), 2 /3 vezetős csatlakozóval rendelkezik. Az ellátás (L
és N) betáplálása közvetlenül a modulon.
TUDNIVALÓ! Ez a modul kizárólag BM32 buszmodullal használható!

LED
r

e

34

Szín
Zöld

Piros

e+r

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

1-2

Narancssárga

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

Röviden villogva

A nulla átmenő jel hibás (be- / kimenő feszültség
hiányzik vagy túl alacsony)

Hibás firmver
A megfelelő digitális kimenet kivezérlési állapota
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Az alábbi csatlakozási rajzon a modul 2 vezetős kábelezése látható:

Az alábbi csatlakozási rajzon a modul 3 vezetős kábelezése látható:
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

AI4622
Modul négy analóg bemenettel.

LED
r

e

36

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

e+r

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

Hibás firmver

1-4

Zöld

Ki

Érték = 0

Be

Érték ≠ 0
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Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:
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AI4222
Modul négy analóg bemenettel.

LED
r

e

38

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

e+r

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

Hibás firmver

1-4

Zöld

Ki

Kábeltörés vagy szenzor kiiktatva

Villogva

A bemeneti jel túl- vagy alulcsordulása

Be

Az analóg-digitális átalakító működik, az érték
rendben van
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Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

AO4622
Modul négy analóg kimenettel.

LED
r

e

40

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

e+r

Pirosan villogva (e)
Zölden villogva (r)

Hibás firmver

1-4

Narancssárga

Ki

Érték = 0

Be

Érték ≠ 0
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Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:
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SPS

AO2622
Modul két analóg kimenettel.

LED
r

e

42

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Double Flash

Modbus BOOT (firmver frissítése közben)

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

e+r

Pirosan villogva (e) / Zölden villogva (r)

Hibás firmver

1-2

Narancssárga

Ki

Érték = 0

Be

Érték ≠ 0
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Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:
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Elektromos komponensek és kábelezés
SPS

AT6402
Modul hat hőmérséklet-bemenettel a termoelemekhez (pl. füstgázérzékelő, tűztérérzékelő).

LED
r

e

44

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

Single Flash

Egy I/O csatorna figyelmeztetés / hiba. Az analóg
bemenetek túl- vagy alulcsordulása

e+r

Pirosan villogva (e) / Zölden villogva (r)

Hibás firmver

1-6

Zöld

Ki

A bemenet ki van kapcsolva

Villogva

A bemeneti jel túl-/alulcsordulása vagy kábeltörés

Be

Érték rendben
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K típusú termoelemeknél érvényes: Plusz (+) = zöld, mínusz (-) = fehér

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

45

2

Elektromos komponensek és kábelezés
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AT4222
Modul négy hőmérséklet-bemenettel PT100 és PT1000 érzékelők méréséhez (pl. kazánhőmérsékletérzékelő, pufferérzékelő, ...).

LED
r

e

46

Szín
Zöld

Piros

Státusz

Leírás

Ki

Üzemen kívül (nincs feszültségellátás)

Röviden villogva

Reset mód

Villogva

Kísérleti mód

Be

Modul üzem közben

Ki

Nincs hiba ill. nincs modulellátás

Be

Hiba- vagy resetállapot

Single Flash

Egy I/O csatorna figyelmeztetés / hiba. Az analóg
bemenetek túl- vagy alulcsordulása

e+r

Pirosan villogva (e) / Zölden villogva (r)

Hibás firmver

1-4

Zöld

Ki

A bemenet ki van kapcsolva

Villogva

A bemeneti jel túl-/alulcsordulása vagy kábeltörés

Be

Érték rendben
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Az alábbi csatlakozási rajzon a modul kábelezése látható:

A bal oldalon egy 3 vezetős szenzor csatlakozása látható. A jobb oldalon egy 3 vezetős elven működő 2
vezetős szenzor csatlakozása látható. Ebben az esetben a mindenkor második és harmadik kapocs (mindkettő
mínusz pólusú) közvetlenül a sorkapocsra van csatlakoztatva.
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2.2 Érzékelő jelleggörbe PT100
Az alábbi táblázaton a hőmérsékletérzékelőjének ellenállása [Ω] látható meghatározott hőmérsékleten. Egy
táblázatcella hőmérsékletét a cella kezdő hőmérsékletének és oszlop értékének összege:
+
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2

2.3 Érzékelő jelleggörbe, K típus
Az alábbi táblázat a hőmérsékletérzékelő termoelektromos feszültségét [mV] mutatja a megadott
hőmérsékletkülönbségnél. Egy táblázatcella hőmérsékletét a cella kezdő hőmérsékletének és oszlop értékének
összege:
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2.4 Frekvenciaátalakító
A frekvenciaátalakítók Modbuson keresztül kapcsolódnak az SPS-hez. Minden jel, előírt érték és hibaüzenet
keresztülhalad ezen a kapcsolaton. Az alábbi leírás a frekvenciaátalakító bemeneti elemeinek alapvető
működési módját ismerteti.

2.4.1 Kezelőelemek

Gomb

Megnevezés
Escape

Kiválasztó gomb
Felfele nyíl

Leírás
A programozási menüben egy lépéssel vissza. Egy paraméterérték
módosításainak megszakítása és kilépés programozási módból
A programozási menüben egy lépéssel előre. Egy szám kiválasztása,
ha megjelenik egy paraméterérték
A csoportokkal és paraméterekkel lefelé lapozás. Egy villogó szám
értékének növelése / csökkentése

Lefele nyíl
Bevitel
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A programozási menüben egy lépéssel előre. Egy paraméterérték
módosításának tárolása
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2.4.2 Paraméterek módosítása
Lépés

Gomb

Leírás

1

Feszültségellátás helyreállítása

2

3 x Escape, amíg a kijelzésen meg nem jelenik a „0.0“

3

A beviteli gomb megnyomásával villog a csoportmenü betű

4

A nyíl gomb megnyomásával a kívánt csoportmenü kiválasztása (d,P,t,C,A)
vagy

5

Az előzőleg kiválasztott csoportmenübe belépés. A jobb oldali szám villog és
módosításhoz engedélyezve van

6

A Sel gomb megnyomással a jobbra második szám módosítása engedélyezésre
kerül

7

Nyomja meg a beviteli gombot a paraméter értékének megjelenítéséhez és az
ismételt megnyomással az érték módosításra engedélyezésre kerül

8

Az érték csökkentése ill. növelése.
vagy

52

TIPP: A Sel gomb megnyomással a tízes ill. az ismételt megnyomással a százas
helyi érték módosítása engedélyezésre kerül

9

A beállított érték megerősítése a beviteli gomb megnyomásával

10

Az Escape gomb többszöri megnyomással kilépés a programozási menüből
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Paraméterezés bezárása
A paraméterezés után a frekvenciaátalakítót újra kell indítani, hogy a végrehajtott beállítások átvételre
kerüljenek.

TUDNIVALÓ
Működési hiba a végrehajtott paraméterezés után!

Ha a frekvenciaátalakító a szükséges paraméterek beállítása után működésképtelen:
❒ Gyári beállítások átvétele
❒ Paraméterezés ismételt végrehajtása
➥ A Start, Vissza, Stop és Potenciométer gombok a frekvenciaátalakító programozása
után általában nem működnek!

A gyári beállítások a P 112 paraméter 1 értékre állításával vehetők át. Ezután a paraméter automatikusan
visszaugrik a 0 értékre és a frekvenciaátalakítón az „F048” üzenet látható.
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2.5 Kaszkád / Modbus
Kaszkádban kábelezéshez ill. Modbus rendszerbe bekötéshez a CS1030 kommunikációs modult kell használni.
⇨ Lásd "CS1030" [oldal 24]
Az alábbi kábelezési rajzokat ill. csatlakoztatási tudnivalókat is figyelembe kell venni.

Kaszkád kábelezése
A kaszkád kábelezésénél figyelembe kell venni, hogy a csatlakozó ellenállás a kommunikációs modulnál a
master kazánon és az utolsó slave kazánon aktiválva van.

Végellenállás
BE
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7

Végellenállás
KI

U H
7[ 5[
7

Végellenállás
KI

slave 3

;&6

7

U H
7[ 5[

slave 2

;&6

U H
7[ 5[

slave 1

;&6

;&6

Master

U H
7[ 5[
7

Végellenállás
BE
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Modbus kábelezése
Ha a berendezés meglévő Modbus rendszerbe van integrálva, figyelembe kell venni, hogy a csatlakozó
ellenállás az első résztvevő kommunikációs moduljánál aktiválva van. A fölérendelt rendszeren keresztül is kell
csatlakozó ellenállást biztosítani.

U H
7[ 5[

U H
7[ 5[

U H
7[ 5[

7

7

;&6

#n

;&6

#2

;&6

#1

7

Fölérendelt
Modbus rendszer
(végellenállás: 120 Ohm)

Data (B)

Végellenállás
BE

Végellenállás KI
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GND

Data +
(A)

Végellenállás
BE
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2.5.1 Csatlakozó ellenállás a kommunikációs modulon
Kaszkádba vagy fölérendelt Modbus rendszerbe bekötéshez az első és utolsó résztvevőn a csatlakozó
ellenállásokat aktiválni kell. Minden más kommunikációs modulnál inaktiválni kell a csatlakozó ellenállást. A
kapcsoló pozíciója a kommunikációs modul alsó oldalán CS 1030.

Kapcsoló csatlakozó ellenálláshoz

Be

Ki

2.6 M busz
Az M busz (Meter-Bus) kábelezéséhez a CS1012 kommunikációs modult kell használni.
⇨ Lásd "CS1012" [oldal 22]

;&6

Az SPS 4000-en csak max. három hőszámláló értékelhető ki. Az M busz kábelezésénél nincsenek különleges
korlátozások. A résztvevők vagy csillag-, vagy vonalstruktúrában csatlakoztathatók.
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3 Az alapfunkciók áttekintése
3.1 Érintőképernyő

A

Dátum és idő kijelzése. A dátumra ill. az időre koppintva megnyílik a módosítás párbeszédablak.

B

USB szimbólum az USB kapcsolat státuszát mutatja.
▪ Szimbólum szürke: USB adattároló eszköz nincs csatlakoztatva
▪ Szimbólum fehér: USB adattároló eszköz csatlakoztatva, az aktív rögzítés a szimbólum alatt jelenik meg
A szimbólumra koppintva megnyílik a menü az USB-n történő rögzítéshez.
⇨ Lásd "USB-n történő rögzítés" [oldal 144]

C

A hálózat szimbólum a hálózati kapcsolat státuszát mutatja.
▪ Szimbólum szürke: Hálózat nem elérhető vagy a hálózati kábel nincs csatlakoztatva
▪ Szimbólum fehér: Hálózati kábel csatlakoztatva
A szimbólumra koppintással megnyílnak a hálózati beállítások.
⇨ Lásd "hálózat" [oldal 136]

D

Az aktuális kezelői szint kijelzése. A szövegre kattintással megnyílik a kezelői szint váltás párbeszédablak.
⇨ Lásd "Kezelői szint váltása" [oldal 90]

E

A beállított kazán típus ábrája

F

Rendszermenü szimbólum a rendszerbeállítások előhívásához. A kezelői szintnek megfelelően össze paraméter
megjeleníthető ill. módosítható

G

Gyorskiválasztás-menü szimbólum az elérhető gyors funkciók előhívásához

H

Információs menő szimbólum az összes rendszerinformáció előhívásához

I

Üzemmód szimbólum a kazán be- és kikapcsolásához

J

Üzemmód kijelzése

K

Üzemállapot kijelzése
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3.2 Kezelői szimbólumok
Megszakítás szimbólum
Az érték bevitelek megszakításához az értékek mentése nélkül és az üzenetek bezárásához.

Megerősítés szimbólum
Az érték bevitelek megerősítéséhez ill. paraméterek aktiválásához.

Home szimbólum
A kezdőlap szimbólumra koppintással minden menüből visszajutunk az alapképernyőre.

Információs menü szimbólum
Az összes rendszerinformáció előhívásához. Az információk körpufferbe vannak rendezve. Az egyes oldalak
között „jobbra nyíllal” és „balra nyíllal” lehet váltani.

Gyors kiválasztás szimbólum
A gyors kiválasztás menü előhívásához. A kezelői szinttől és a készülékkonfigurációtól függően különböző
funkciók érhetők el.

Stift szimbólum
A Stift szimbólum egy paraméternél azt jelenti, hogy a paraméter módosítható. A paraméter megnyitásakor
vagy a számblokk vagy a paraméterérték módosításához szükséges kiválasztási lista nyílik meg.

Rendszermenü szimbólum
Az összes rendszerbeállítás előhívásához. A kezelői szinttől és a készülékkonfigurációtól függően az
elérhető menüpontok körpufferbe vannak rendezve, amelyben Jobbra nyíllal ill. Balra nyíllal lehet navigálni.

Vissza szimbólum
A rendszermenü mindenkor fölérendelt menüszintje. Visszajutunk az alapképernyőre.
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4 Első üzembe helyezés
4.1 Az első bekapcsolás előtt
TUDNIVALÓ
Az első üzembe helyezést csak az arra jogosult fűtésszerelő vagy a Fröling gyári
ügyfélszolgálata végezheti!

❒ Kapcsolószekrény ellenőrzése, hogy van-e benne idegentest (kábelmaradványok, alátétek, csavarok, stb.)
❒ Kábelezés ellenőrzésének végrehajtása:
A rövidzárlatot okozó laza, nem szigetelt kábelek ellenőrzése
❒ A NEM Fröling által előregyártott szivattyúk, keverőszelepek és egyéb egységek csatlakozó-kiosztásának
ellenőrzése
❒ A berendezés főbiztosítékának névleges áramerősségének ellenőrzése
❒ Minden motorvédő kapcsoló ellenőrzése, hogy az egységek névleges áramerőssége megfelelően van-e
beállítva
❒ A főkapcsoló első bekapcsolása előtt az ellátó vezeték megfelelő feszültségének ellenőrzése

4.2 Első bekapcsolás

❒ Főkapcsoló bekapcsolása
➥ A kazán minden komponense feszültség alatt van
➥ A szabályozás rendszerindítása után a Turbomat TM 150 alapértelmezés szerinti kazán típusként van
beállítva és az SPS hardver nincs konfigurálva
❒ A kazán típusának beállítása előtt szoftver frissítést kell végrehajtani és el kell indítani a hardver-felismerést
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4.3 Nyelvi beállítás módosítása

❒ Koppintson a kezdőképernyőn található gyors kiválasztás szimbólumra

❒ A „balra nyíllal” és a „jobbra nyíllal” navigáljon a nyelv szimbólumra
❒ Nyelv kiválasztása a nyelv szimbólumra koppintással

❒ Kiválasztó ablak megnyitása a nyíl szimbólumra koppintással
❒ Kívánt nyelv kiválasztása és beállítás átvétele a megerősítés szimbólumra koppintással
60
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4.4 Szoftver frissítés végrehajtása
Szoftver frissítés előfeltétele:
▪ Fröling által engedélyezett USB stick (max:. 2 GB!)
▪ Frissítés .zip fájlban
❒ A számológépen elmentett frissítési fáj (.zip fájl) megnyitása
➥ A zip fájl tartalmaz egy mappát, egy xml fájlt és tartalmazza a .txt fájl verzióinformációt.

❒ Csatlakoztassa az USB sticket a számológépre
➥ Az USB sticknek üresnek kell lenni, azon nem lehet más frissítés!
❒ A .zip fájl minden fájljának megjelölése és megnyomott egérgombbal az USB stickre húzása
➥ A rendszer automatikusan kicsomagolja a fájlokat az átvitelhez
➥ Ez az eljárásmód működik mind a Windowsba integrált, mind más tömörítő programokkal pl. WinZip,
7zip, WinRAR, stb.
❒ A frissítési információkat tartalmazó USB stick csatlakoztatása SPS USB porthoz
❒ „Szoftver” menühöz

Rendszermenü

SPS

Szoftver

❒ A folyamat indításához koppintson a frissítés szimbólumra
➥ A vezérlés most többször újraindul
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❒ Frissítés után az információ menüben a „Berendezés” fülön a szoftver verziójának ellenőrzése

4.5 Hardver-felismerés manuális végrehajtása
A szoftver frissítés vagy az SPS 4000 hidegindítása után végrehajtásra kerül az automatikus hardver
felismerés. Hiba esetén vagy ellenőrzés céljából ez a folyamat manuálisan is végrehajtható. A felismerés négy
lépésben kerül végrehajtásra, ekkor az alábbi sorrendre ügyelni kell.

Tudnivalók a hardver-felismeréshez
▪ Az I/O konfiguráció a hardver felismerés közben megmarad
▪ Ha kiegészítő kártyák kerülnek hozzáadásra a rack jobb oldalán, nem szükséges az IO konfiguráció
módosítása
▪ Az utolsó kártya előtt kiegészítő kártyák beillesztésekor (pl. zárófeszültség miatt), az I/O konfigurációt
módosítani kell
TUDNIVALÓ! Az alábbi lépések csak a „Szerviz” kezelői szinten lehetségesek!
❒ Kezdőképernyőről „Hardver újbóli beolvasásához”

Rendszermenü

SPS

Hardver

„Hardver újbóli beolvasása” alábbi sorrendet tartsa be. Minden sikeresen végrehajtott akciót a
szimbólum melletti pipa jelzi.
❒

koppintás
➥ Meglévő konfiguráció törlésre kerül

❒

koppintás
➥ A busz átvizsgálása és a rendelkezésre álló kártyák felismerve

❒

koppintás
➥ Konfigurációs fájl generálása a talált komponensekből folyamatban van. A folyamat a beszerelt
hardvertől függően eltarthat egy kis ideig.
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❒ Bezáráshoz

4

koppintás

➥ A rendszer a konfigurációs fájlt a rendszermappába írja, az SPS újra indul
❒ Az SPS újraindítása után a kezdőképernyőről a „Hardverlista” menübe lépés és a talált komponensek
felsorolásának helyességének ellenőrzése.
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4.6 Kazán konfigurálása
A sikeres szoftver frissítés és a befejezett hardver konfiguráció után be kell állítani a kazán típusát és a
kazánspecifikus paramétereket:

4.6.1 Kazán típusának beállítása
A kazán típusának beállításához lépjen a „Kazán típusa” hozzátartozó menübe:

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Kazán típusa

❒ A „Kazán típusa” paraméter előhívása
❒ A beállítás párbeszédablakban először válassza ki a kazán típusát (Turbomat, Lambdamat), majd az
aktuális teljesítmény értékét
❒ A beállítás párbeszédablakból kilépéskor erősítse meg a beállításokat
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4.6.2 Kazánspecifikus paraméterek beállítása
A megfelelő kazán típus beállítása után be kell állítani a kazánspecifikus paramétereket:

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Kazán

❒ A kazán típusa szerint megjelennek a rendelkezésre álló paraméterek
➥ Egyes paraméterek már definiálva vannak a kazán típusának beállításaival és ezért nem módosíthatók

A lehetséges paraméterek listája
Retorta hamukihordása elérhető?

Hamukitároló csigák száma, közös hamukihordás
Megadja, hogy hány hamukitároló csiga van a közös
hamukihordásban használva.

Megadja, hogy a retortában
az égető rostély alatt van-e
beszerelve hamukitároló
csiga.

Hőcserélő hamukihordása elérhető?

Megadja, hogy a
hőcserélőnek van-e
szabályozott
hamuelszállítása.

Retorta hamukihordása aktív hőcserélő
hamukihordásával?
Megadja, hogy retorta
hamukihordási ágát a
hőcserélő
hamukihordásával együtt
kell-e aktiválni a közös
hamukihordás egyszerű
realizálásához.

Füstgáz-visszavezetés van?

Megadja, hogy használnake füstgáz-visszavezetést.

Szekunder füstgáz-visszavezetés van?
Figyelem: TM 150-250-nél nem lehetséges!
Ha a paraméter „Nem”-re van állítva, a füstgázvisszavezető ventilátor engedélyezése a primer levegővel
történik. Ha ezt a paramétert a füstgáz-visszavezetés
szekunder levegője nélküli kazánoknál aktiválják,
problémák léphetnek fel a füstgáz-visszavezető ventilátor
vezérlésében, ezt követően pedig a levegőcsatornákban.
Ezért ennek a paraméternek a megfelelő beállítása
nagyon fontos.

Vezérelt kazántápszivattyúk
Az SPS által vezérelt kazántápszivattyúk számát adja
meg. Max. két szivattyú vezérlése lehetséges. Ha a
kazántápszivattyút külső szabályozás vezérli, a paramétert
„0”-ra kell beállítani.

Közös hamukihordás áll rendelkezésre?
Azt adja meg, hogy van-e egy közös hamuág több
kazánhoz. Ha a paraméter „Igen”-re van állítva, a közös
hamukihordás a kazán hamukihordásával aktiválódik.
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Rostélytípus
Megadja, hogy milyen
rostély-felépítményt
szereltek be a kazánba, ill.
hogyan működtetik a
rostélyt. A vályús tüzelésű
kazánnál ezt a paramétert
„Nem mozgatott rostély”-ra
kell beállítani.

Hőcserélő-tisztítás, WOS

Csak a Turbomat típusú
kazánoknál!
Megmutatja, hogy
használnak-e automatikus
tisztító berendezést a
hőcserélőben (WOS).

Első üzembe helyezés
Kazán konfigurálása

Szekunderlevegő-csappantyúk száma
Tercierlevegő-csappantyúk száma
Csak kijelzésként szolgált a kazán típusától és a
teljesítmény értékétől függ.

Levegőventilátor vezérlése
Füstgáz-visszavezető ventilátor vezérlése
Meghatározza az aktuális komponensek vezérlés-fajtáját.
A fordulatszám-szabályzós vezérlésfajtákon kívül
(frekvenciaátalakító, fázisvezérlés, 0-10 V) lehetséges a
ventilátor egyszeri be- és kikapcsolása is (relékimenet).

?Retorta hamukitároló csiga hőmérsékletérzékelő áll
rendelkezésre?
Megadja, hogy a retortában használnak-e
hőmérsékletérzékelőt a hamukitároló csiga
tartományában.

Ventilátorlapát-tisztítás elérhető?
Megadja, hogy a ventilátorlapát tisztásást sűrített
levegővel használják-e.

Sűrített levegős tisztítás WOS

Palásthűtés elérhető?
Megadja, hogy használnak-e palásthűtést a kazánon.

Betolócsatorna-hűtés elérhető?
Csak a Lambdamat típusú
kazánnál!
Azt adja meg, hogy a
kazánon van-e beszerelve
sűrített levegős tisztítás.
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Megadja, hogy a kazán betolócsatornáját hűtik-e.

„Leállítás tisztításhoz” aktiválható?
Ha a „Leállítás tisztításhoz“ funkciót a kazán támogatja, az
aktiválási opció itt engedélyezhető.
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4.7 Tüzelőanyag-szállítás konfigurálása

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Tüzelőanyagszállítás

A tüzelőanyag-szállításhoz a kitárolást és a tüzelőanyag kazánba szállításának fajtáját be kell állítani.

4.7.1 Kitárolás

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Tüzelőanyagszállítás

Kihordás

Az alábbi kitárolások választhatók ki:
Standard keverőberendezés,
pelletadagoló csiga

Külön hajtott keverőberendezés

Tolópadló / tolópadló, kívülről
szabályozott1)

Ferde csiga / ferde csiga, kívülről
szabályozott1)

Vízszintes csiga / vízszintes csiga,
kívülről szabályozott1)

Szívórendszer
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Tolópadló cserekonténerrel
A vezérlés a tároló-térben lévő
tolópadlóéhoz hasonló. A kitárolás
aktiválásához azonban a
cserekonténeren engedélyező
érintkező is szükséges.

Kitárolás, kívülről szabályozott1)töltöttségi szint nélkül / töltöttségi szinttel
A pontos típus beállítása nélküli kitárolásnál használatos. Az igénylés SPS
kapcsolóérintkezőjén keresztül történik.
Két lehetőség van a kitárolás igénylésére:
▪ töltöttségi szint nélkül: A kitárolás a kazán tüzelőanyag-adagolójával együtt
aktiválódik
▪ töltöttségi szinttel: A kitárolás a töltöttségi szint felismerésen keresztül
aktiválódik a kazán tüzelőanyag-adagolójában (anyagkészlet)

1. A kívülről szabályozott azt jelenti, hogy a kitárolás vezérlése külső szabályozó rendszeren keresztül (pl. master kazánon keresztüli szabályozás kaszkád-berendezéseknél) történik.

4.7.2 Tüzelőanyag-szállítás, általános

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Tüzelőanyagszállítás

Tüzelőanyagszállítás

Stokertípus
Meghatározza a tüzelőanyag kazánba bevitelének módját.
Csiga

Hidraulikus

Kihordás típusa
Megadja, hogy a tüzelőanyag milyen szállítási módon kerül szállításra a kitárolástól a kazán stokerhez.
Csiga

Kaparólánc / adagolószalag

Hidraulikus adagoló

Szállítócsigák száma
A stoker lángvisszacsapás elleni védelem és a kitárolás közötti szállítócsigák számát adja meg, amelybe a
tüzelőanyag tároló-térben lévő külön vagy a keverőberendezéssel együtt hajtott csigát is bele kell számolni.
68
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Minta stokerre
Akkor aktiválódik, ha az átadási pozíción töltöttségi szint felismerést használnak. Ebben az esetben a
szállítócsiga nem a stokercsigával együtt, hanem csak a szintszabályozón keresztül aktiválódik.

Köztes tartály rendelkezésre áll
Megadja, hogy a kazánhoz szállításkor használnak-e köztes tartályt.
Köztes tartály

Lángvisszacsapás elleni védelem
Visszagyulladás elleni tolózár /
keresztirányú adagoló

Visszagyulladás elleni csappantyú

Forgócellás adagoló kapcsolt

Forgócellás adagoló különálló

Forgócellás adagoló kapcsolt +
különálló

2 db forgócellás adagoló különálló

C
C

Maximális alátolás meghatározása rostély nyomáskülönbséggel
Előfeltétel: A kazánra fel kell szerelni a szükséges nyomáskülönbség jeladókat!
A tüzelőanyag alátolási mennyiségének számítását aktiválja az égető rostély feletti nyomáskülönbség
kiértékelésével.
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4.8 Hidraulikus rendszer konfigurálása
A hidraulikus környezet minden komponensét hozzá kell rendelni egy osztóhoz. A kazánosztóhoz, amely mindig
rendelkezésre áll, max. négy további osztó konfigurálható.

1. lépés - A hidraulikus rendszer komponenseinek meghatározása

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Hidraulikus
rendszer

A „Hidraulikus rendszer” menüben van meghatározva, hogy mennyi hidraulikus komponens áll rendelkezésre.
Az alábbi komponensek lehetségesek:
▪ További osztók (kazánosztó kiegészítéseként, max.: 4)
▪ Fűtőkörök (max. 8)
▪ Bojlerek (max. 4)
▪ Pufferek (max. 5)
▪ Adagolószivattyúk (max. 4)

2. lépés - Komponensek hozzárendelése egy osztóhoz

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök és
környezet

A meghatározott fűtőköröket, bojlereket és puffereket hozzá kell rendelni a kazánhoz vagy egy osztóhoz. Csak
egy komponens jelenik meg a „Hidraulikus rendszer“ menüben definiált almenükben.
❒ A „Fűtőkörök és környezet“ menüben navigálás a mindenkori almenübe
❒ Az almenüben a kívánt komponenshez navigálás és annak az osztónak a beállítása, amely ellátja a
komponenst
Az adagolószivattyúkat a mindenkori ( => Fűtőkörök és környezet => Adagolószivattyúk)
rendszermenüben kell beállítani.
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4.8.1 Minta konfigurációhoz
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Eljárásmód a példa hidraulikus rendszer konfigurációjánál
„Rendszermenü“ => „Készülékkonfiguráció“ => „Hidraulikus rendszer“ menüben:
❒ További osztók száma: 4
❒ Pufferek száma: 4
❒ Fűtőkörök száma: 8
❒ Bojlerek száma: 4
❒ Adagolószivattyúk száma: 1
„Rendszermenü“ => „Készülékkonfiguráció“ => „Fűtőkörök és környezet“ => „Puffer“ menüben:
❒ 1. puffer tartozik: Kazán
❒ 2. puffer tartozik: 1. osztó
❒ 3. puffer tartozik: 2. osztó
❒ 4. puffer tartozik: 4. osztó
„Rendszermenü“ => „Készülékkonfiguráció“ => „Fűtőkörök és környezet“ => „Fűtőkörök“ menüben:
❒ „1. fűtőkör / 2. fűtőkör tartozik: 1. osztó
❒ 3. fűtőkör / 4. fűtőkör tartozik: 2. osztó
❒ „5. fűtőkör / 6. fűtőkör tartozik: 3. osztó
❒ 7. fűtőkör / 8. fűtőkör tartozik: 4. osztó
„Rendszermenü“ => „Készülékkonfiguráció“ => „Fűtőkörök és környezet“ => „Bojler“ menüben:
❒ 1. bojler tartozik: 1. osztó
❒ 2. bojler tartozik: 1. osztó
❒ 3. bojler tartozik: 2. osztó
❒ 4. bojler tartozik: 3. osztó
„Rendszermenü“ => „Fűtőkörök és környezet“ => „Adagolószivattyúk“ => „1. adagolószivattyú“ menüben alábbi
opciók aktiválása:
❒ Aktív 2. fűtőkörrel
❒ Aktív 2. bojlerrel
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4.9 Kiegészítő környezeti opciók konfigurálása
4.9.1 kiszolgálókazán

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

kiszolgálókazán

Kiszolgálókazánok száma

Beforduló égő elérhető

Azt adja meg, hogy hány további kazánt (biomasszakazán,
olajkazán ...) vezérel ez a kazán. A kiszolgálókazánok az
előírt teljesítményt, ill. kazánhőmérsékletet a főkazántól
kapják.

Meghatározza, hogy a kazánon használnak-e opcionális
beforduló égőt.

4.9.2 Kaszkád

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

Kaszkád

Kaszkád funkció
Megadja, hogy a kazán kaszkád üzemmódban van-e
működtetve ill. meghatározza a kaszkád szerepét. A
kaszkád egy master és max. három slave berendezésből
áll.

4.9.3 Füstgázkezelés

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

Füstgázkezelés

Multiciklon van

Füstgázhőcserélő van

Megadja, hogy van-e multiciklon bekapcsolva a
füstgázvezetékbe.

Megadja, hogy használnak-e füstgázhőcserélőt az energia
füstgázban hasznosításához.

Szűrő típusa

Szikraoltó berendezés van

Megadja, hogy használnak-e szűrőt ill. meghatározza a
szűrő kivitelét.

Megadja, hogy használnak-e szikraoltó berendezést.
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4.10 I/O konfiguráció
Az I/O konfigurációnál a be- és kimenetek paraméterei az I/O kártyák csatlakozóihoz vannak rendelve az SPS
rackban. A csatlakoztatási tudnivalókat és a különböző kártyatípusok leírását az „Elektromos csatlakozás és
kábelezés” fejezet tartalmazza.
⇨ Lásd "X20 - Modul típusok" [oldal 15]
❒ Továbblépés a be- és kimenetek menübe
➥ Kezdőképernyő -> Rendszermenü -> Készülékkonfiguráció -> Be- és kimenetek
❒ Megfelelő almenü (analóg, digitális, stb.) előhívása
Példa - Analóg bemenetek:
1. Csomópontszám (4)
2. IO mód (automatikus)
3. Aktuális érték (0.0)

❒ A módosításhoz koppintson a kívánt paraméterre
➥ Megnyílik a konfiguráció ablak
Konfiguráció - Digitális bemenet
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Beállítási érték
Csomópont száma

Leírás
Beállítási tartomány: 0-255 („0“ és „255“ = nincs konfigurálva)
A csomópontszám az azonos kártyatípus aljzatát és foglalatpozícióját határozza meg.
Ekkor a kártyákat nem egymás mellett kell elhelyezni a rackban, hanem a kártyák
tetszőleges számú más kártyatípussal választhatók el egymástól.
1. példa: 3 darab DI kártya 3., 7 és 9. aljzatba
Az első DI kártya (DI9371, 12 csatorna) 1-12., a második 13-24. és a harmadik 25-36.
csomópontszámmal rendelkezik.
Ennek megfelelően az azonos kártyatípusok legnagyobb csomópontszáma:

Modulok száma x csatornák száma
2. példa: 11. csomópont száma PT100 hőmérséklet-bemeneteknél
PT100 hőmérsékletbemenet-kártya (AT4222, 4 csatorna). A 11. csomópontszám ennek
megfelelően a harmadik AT4222 kártya (4+4+3 = 11) 3. foglalatpozícióra utal.
Aljzat száma

A kártya aljzata a rakban balról jobbra, egy BR9300 modullal kezdődően az 1. sz.
aljzaton

Modul foglalatpozíciója

A mindenkori kártya csatornájának meghatározása. A csatornák számát, a számolási
módot és a csatlakozást a műszaki leírás tartalmazza.
⇨ Lásd "X20 - Modul típusok" [oldal 15]

IO típus

Kijelzés csak digitális bemeneteknél!
A kapcsolóérintkező kiválasztása

IO mód

Működési mód digitális bemeneteknél:
Visszaadott érték a szoftvernek
Automatikus: A meglévő érték beolvasása folyamatban
Ki: A meglévő érték figyelmen kívül hagyva és a „KI” kerül beolvasásra
Be: A meglévő érték figyelmen kívül hagyva és a „BE” kerül beolvasásra
Teszt: tesztcélokra
Működési mód digitális kimeneteknél:
A szoftver kiadott értéke a kimeneten
automatikus: A szoftver számított értékének kiadása folyamatban
Ki: A kimenet a szoftvertől függően kikapcsol
Be: A kimenet a szoftvertől függően kikapcsol
Teszt: tesztcélokra (pl. BE-KI-BE-KI ... 0,5 s-es ütemben)
Működési mód analóg be- és kimeneteknél és hőmérsékleteknél:
Még funkció nélkül, érték „Automatikus”-ra beállítása

Általános tudnivalók
1. Csomópontszámok
A csomópontszámok beállításával az aljzat szám és a modul foglalatpozíciója automatikusan kiegészül. A
csomópont szám is automatikusan kiszámítható.
2. Számláló-bemenetek és fázisvezérlés
A fázisvezérlés modulok által vezérelt egységek fordulatszámának felügyelete az azonos nevű számlálóbemenetekkel.
3. Dupla kiosztás
A kimenetek dupla kiosztása nem megengedett!
A bemenetek dupla kiosztása lehetséges és esetenként szükséges is!
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4.10.1 I/O konfiguráció kapcsolási rajz szerint
A kazán kapcsolószekrényében van elhelyezve a készülékspecifikus kapcsolási rajz, amelynek megfelelően
vannak a készülékkomponensek kábelezve. A kapcsolási rajzban minden szükséges információ megtalálható
az SPS4000 egyes be-és kimeneteinek konfigurációjához.
Példa: Digitális kimenet kazántápszivattyúhoz
❒ Továbblépés a digitális kimenetek menübe
➥ Kezdőképernyő ➾ Rendszermenü ➾ Berendezés ➾ Be- és kimenetek ➾ Digitális kimenetek
❒ A módosításhoz koppintson a „Kazántápszivattyú” paraméterre
➥ Megnyílik a konfiguráció ablak

❒ Lapozás a kapcsolási rajzban a digitális kimenetek áttekintéséhez
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❒ A „Funkció szöveg” oszlopban a „Kazántápszivattyú” sor megkeresése
❒ Csomópont beállítása sorból az SPS-ben
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4.11 Frekvenciaátalakító paraméterezése
A frekvenciaátalakítók megfelelő üzembe helyezéséhez a buszon az első üzembe helyezéskor az alábbi
paraméterek módosítása szükséges:
Paraméter

Megnevezés

Gyári beállítás

Füstgázventilátor

Füstgázvisszavezetés

Égésilevegőventilátor1)

C 303

csomópont címe

100

101

102

103

P 106

indítási forrás

0

5

5

5 2)

2)

2)

1. VBL = Égésilevegő-ventilátor
2. „5” paraméterérték = RS485 Modbus

4.12 Konfiguráció befejezése
Ügyfélspecifikus paraméterek beállítása
❒ Fűtési idők, puffer és bojler töltési idők paraméterek beállítása
❒ Üzemmód, idők és hőmérsékletek beállítása az esetlegesen meglévő második kazánhoz

Működésellenőrzés végrehajtása
❒ A hajtások és állítómotorok funkciójának és forgásirányának ellenőrzés a kapcsolási rajz szerint
❒ Az ajtó és a hamutartály érintkező kapcsolóinak és a biztonságtechnikai berendezés működésének
ellenőrzése

Az első felfűtés előtt
❒ A fűtési rendszer rendszernyomásának ellenőrzése
❒ Annak ellenőrzése, hogy a fűtési rendszer teljesen légtelenítve van-e
❒ Annak ellenőrzése, hogy a biztonsági berendezések megvannak-e és biztosított-e azok működése
❒ Annak ellenőrzése, hogy biztosítva van-e a kazánhelyiség megfelelő szellőzése és légcseréje
❒ A kazán tömítettségének ellenőrzése
➥ Minden ajtónak és revíziós nyílásnak szorosan kell zárni

4.13 Első indítás végrehajtása / Beállítások ellenőrzése
1. lépés - Tüzelőanyag beállítása
❒ Tüzelőanyag vizsgálata a tároló-térben és esetleges nedvesség ellenőrzése mérőkészülékkel
❒ Anyaghoz megfelelő előírt értékek betöltése
➥ Készülékkonfiguráció => Előírt értékek => Tüzelőanyag-előírások

2. lépés – Kihordó rendszer feltöltése tüzelőanyaggal
❒ „Tüzelőanyag kézi adagolása a retortába“ kézi üzemmód funkció indítása
➥ Kihordó rendszer indul és tüzelőanyagot szállít a kazánhoz
❒ Stokercsigánál ejtőaknafedél rövid időre felnyitása rendszeres időközönként
➥ A kihordás leáll és a kézi üzemmód funkció inaktiválódik
➥ Ha a kidobó szélen az ejtőaknában tüzelőanyag látható, a kihordócsiga (kihordócsigák) teljesen fel
vannak töltve tüzelőanyaggal
➥ Ha még nem látható tüzelőanyag, a kézi üzemmód funkciót ismét el kell indítani
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3. lépés – A kazán indítása / paraméter-beállítások ellenőrzése
❒ „Kazán BE” szimbólumra koppintással kazán bekapcsolása
➥ Ha van igénylés, elindul a kazán és a Fűtés állapotig az alábbi üzemállapotok állnak fenn:
- Előkészítés
- Stoker töltése
- Felfűtés
- Előmelegítés
- Gyújtás
- Fűtés
TUDNIVALÓ! Az alábbi lépésekre feltétlenül ügyeljen: Az égéstér ajtó max. 30 másodpercig lehet nyitva! Ennek
az időnek a túllépése esetén a kazán leáll!
❒ A „Stoker töltése” üzemállapotról a „Felfűtés” üzemállapotra váltáskor az égéstér ajtó kinyitása
➥ A tüzelőanyagnak a stokercsatorna retortába belépésénél az alátolás-lemezen láthatónak kell lenni
➥ Ha nem látható anyag => Idő növelése a „Stoker töltési ideje“ paraméternél
➥ Ha az anyag már a rostélyon van => Idő csökkentése a „Stoker töltési ideje“ paraméternél
➥ A paraméter elérési útvonala: Rendszermenü => Tüzelőanyag-szállítás => Stoker
❒ A „Felfűtés” üzemállapotról a „Gyújtás” üzemállapotra váltáskor az égéstér ajtó kinyitása
➥ A tüzelőanyagnak a gyújtókábelnél kell lenni az anyag sikeres gyulladásának biztosításához
➥ Ha a tüzelőanyag mennyisége nem éri el a gyújtókábelt => Idő növelése az „Alátolási idő
gyújtás nélkül“ paraméternél
➥ A paraméter elérési útvonala: Rendszermenü => Kazán => Gyújtás

4. lépés – Tüzelőanyag-alátolás ellenőrzése fűtési üzemmódban
❒ Várja meg, amíg a kazán eléri a „Fűtés” üzemállapotot
❒ Égéstér ajtó rövid időre kinyitása rendszeres időközönként és tüzelőanyag égető rostély vizsgálata
➥ Az égető rostély utolsó negyedében csak már hamunak szabad látszani
➥ Ha ezen a területen van parázs vagy el nem égett tüzelőanyag ill. a hamukitároló csigáig a rendszer
szállít parázs- vagy tüzelőanyag-darabokat, a kazán maximális alátolása túl magasra van állítva => Érték
(százalékban) a „Maximális alátolás“ csökkentése paraméternél
➥ A paraméter elérési útvonala: Rendszermenü => Tüzelőanyag-szállítás=>
Szállítócsigák / Adagolók
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5 Kezelés
5.1 Kazán bekapcsolása / kikapcsolása

KAZÁN BE
Kazán bekapcsol. A kazánkörnyezet vezérlése a beállított programoknak és időknek megfelelően történik.

KAZÁN KI
Az SPS szabályozottan leállítja a kazánt. A leállítási folyamat után a kazán a „Kazán Ki” állapotba vált
(Kikapcsolva - Ki). Az SPS vezérli a csatlakoztatott fűtéskörnyezetet. A kazánegységek inaktiválva vannak. A
kitárolás aktív marad!

5.2 Navigálás a rendszermenüben

A rendszermenüben a kezelői szinttől és a rendszerkonfigurációtól függően megjelennek az elérhető
menüpontok. AA szimbólumra koppintva megnyílik a hozzátartozó menüpont. A rendszermenü felépítése
körpufferes, ebben Jobbra és Balra nyíllal lehet navigálni.
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5.2.1 Navigálás az almenükben

Egy menüpont megnyitása után megjelenik a hozzátartozó állapotábra az aktuális értékekkel. Ha pl. több
fűtőkör áll rendelkezésre, a Jobbra ill. a Balra nyíllal lehet a kívánt fűtőkörhöz navigálni. Az esetlegesen
rendelkezésre álló menüpontok hasonló módon érhetők el.

Az egyes menük a fülön való gyors navigáció érdekében fel vannak osztva.
❒ Koppintás a kívánt fülre
➥ Megjelenik a kiválasztott tartomány paraméterlistája
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A paraméterlistában három paraméter látható. Hosszabb paraméterlisták esetén a Fel és Le nyíllal lehet
lapozni. A paraméterlista elején vagy végén a megfelelő nyíl-szimbólum inaktív.

5.3 Paraméterek megjelenítése / módosítása
A paraméter részletetek és a paraméter szerkesztése csak akkor lehetséges, ha a paraméterérték mellett
megjelenik a stift szimbólum:

❒ Koppintson a kívánt paraméterre
➥ A paraméter megnyílik részletes nézetben
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A

A paraméter megnevezése

B

A módosított érték kijelzése

C

Aktuálisan beállított paraméterérték. A paraméter a bevitel megszakadásakor visszaállításra kerül erre az értékre

D

Előírt értékek az alapértelmezett, minimális és maximális érték gyors kiválasztáshoz (a paraméter beállítási
tartományának felel meg)

5.3.1 Paraméter-infó megjelenítése

❒ Koppintson a paraméter nézetben az információ szimbólumra
➥ Az információ nézet megnyílik
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Az információ nézetben folyó szövegben megjelenik a paraméter leírása. A hosszú leíró szövegeknél a Le és a
Fel nyíllal lehet lapozni.

5.3.2 Paraméterérték módosítása
A paraméterfajta szerint különböző lehetőségek jelennek meg az érték beviteléhez (érték növelése /
csökkentése, számblokk-bevitel, kiválasztási lista). A bevitelt minden esetben menteni kell a Megerősítés
szimbólumra koppintással.

Érték növelése / csökkentése

❒ Paraméterérték módosítása a Fel ill. Le nyíllal
➥ A módosított érték megjelenik a kijelző mezőben
❒ Kiegészítésként a „Minimum”, „Alapértelmezett” vagy „Maximum” szimbólumra koppintással beállítható az
alatta megjelenő paraméterérték
❒ A beállított érték mentéséhez koppintson a megerősítés szimbólumra
➥ A paraméterérték mentésre kerül és a beállítási párbeszéd bezár
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Érték bevitele
Ha a paraméterérték mellett a kijelzőmezőben számblokk szimbólum jelenik meg, lehetséges az érték közvetlen
bevitele:

❒ Koppintson a számblokk szimbólumra
➥ A paraméterhez megjelenik az érték bevitele

❒ Kívánt érték beírása a számblokkon
❒ Bevitel átvétele a „Megerősítés szimbólumra” koppintással
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5.4 Gyors kiválasztás menü

A gyors kiválasztás menüben a kezelői szinttől és a rendszerkonfigurációtól függően megjelennek az elérhető
gyorsfunkciók. A szimbólumra koppintással elindul a funkció vagy a rendszer automatikusan a megfelelő
pozícióba navigálja a rendszermenüben. A gyors kiválasztás menü felépítése körpufferes, ebben Jobbra és
Balra nyíllal lehet navigálni.

5.5 Kézi üzemmód aktiválása
A menüben lévő aktuális pozíciótól függetlenül az alsó menüsávban előhívható a „Kézikapcsoló” menü. Az
elérhető kézi funkciók száma a készülék konfigurációjától, az aktuális kezelői szinttől és az aktuális
kazánállapottól függ.

❒ „Kézikapcsoló” menü előhívása
❒ A Fel ill. Le nyíllal a kívánt funkcióhoz navigálás
❒ Egység aktiválása a „Kézi” szimbólumra koppintással
➥ Az egység a mindenkori menüben beállított előírt értékre szabályozódik
➥ A funkció addig marad aktív, ameddig a folyamat be nem fejeződik az „Automatikus” szimbólumra
koppintással vagy a Kézikapcsoló menü be nem zár
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5.6 Dátum és idő beállítása

❒ Koppintson a kezdőképernyő dátum és idő tartományra
➥ Megjelenik a dátum és az idő beállítás menü

❒ A módosításhoz koppintson a kívánt értékre

❒ Új érték bevitele a számblokkon
❒ Módosítás mentése a „Megerősítés” szimbólumra koppintással
Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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5.7 Idők beállítása
A fűtőkör-komponensek egyes menüiben (pl. fűtőkör) az „Idők” fülön állítható be a komponenshez a kívánt
időablak. Az Idő menü felépülése és az eljárásmód az idők módosításakor mindig azonos.

❒ A Jobbra vagy Balra nyíllal navigáljon a hét kívánt napjához
❒ Koppintson maximum négy kívánt időablakra
➥ Megjelenik a szerkesztőablak

❒ Az időablak kezdési és befejezési idejének beállítása a Fel és Le nyíllal
➥ Minden időnél külön kell beállítani az órákat és perceket
❒ Beállított időablak átvétele a Megerősítés” szimbólumra koppintással

88

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

Kezelés
Idők beállítása

5

5.7.1 Időbeállítás átvétele több napra
Egy bizonyos naphoz beállított fűtési idők átvehetők más napokra:

❒ A Jobbra vagy Balra nyíllal navigáljon a hét kívánt fűtési időket tartalmazó napjához
❒ Koppintson a fűtési idők melletti szimbólumra
➥ Megjelenik a „Program átvitel” menü

❒ A hét kívánt napjainak kiválasztása, amelyekre a fűtési időknek vonatkozni kell
❒ A „Megerősítés” szimbólumra kattintással az idők átvitelre kerülnek a kiválasztott napokra és a menü bezár
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5.8 Kezelői szint váltása

❒ Koppintson a kezdőképernyőn található gyors kiválasztás szimbólumra

❒ A „balra nyíllal” és a „jobbra nyíllal” navigáljon a kezelői szint szimbólumra
❒ Beviteli mező megnyitása a kezelői kódhoz a Kezelői szint szimbólumra koppintással

❒ Kezelő kód számblokkon bevitele és átvétele a megerősítés szimbólumra koppintással
➥ A kiválasztott kezelői szinten a funkciók rendelkezésre állnak
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6 Menük és paraméterek
6.1 Fűtőkörök és környezet
6.1.1 Kiszolgálókazán / beforduló égő
Kiszolgálókazán – konfiguráció

Rendszermenü

Fűtőkörök és
környezet

kiszolgálókazán

1. kiszolgálókazán megnevezés

Kiszolgálókazán engedélyezése üzemzavar esetén

Kiszolgálókazán szabadon definiálható megnevezése.
Legfeljebb 32 karakter.

Kiszolgálókazán üzemmódja

Meghatározza, hogy a kiszolgálókazán a főkazán
üzemzavara esetén aktiválásra kerüljön-e. Ha a főkazán
üzemzavar következtében leállításra került, és egyidejűleg
inaktiválva van a kiszolgálókazán KI állapot melletti
engedélyezése, ennek a paraméternek az aktiválása
esetén a kiszolgálókazán mégis aktiválódik.

Kiszolgálókazán minimális működési ideje

Kiszolgálókazán engedélyezése pufferhőmérséklet szerint

Az az időtartam, amíg az 1. kiszolgálókazán a
bekapcsolást követően legalább aktív marad. Még ha
ebben az időszakban teljesülnek is a kiszolgálókazán
kikapcsolásának kritériumai, az bekapcsolva marad.

1. kiszolgálókazán engedélyezése a minimális
pufferhőmérséklettől.

Kiszolgálókazán üzemmód

Bekapcsolási késleltetés alkalmazása?
1. kiszolgálókazán bekapcsolási késleltetésének
alkalmazása?

Kiszolgálókazán bekapcsolási késleltetése
Kiszolgálókazán bekapcsolási késleltetése percekben. Ha
erre az időszakra teljesül a bekapcsolási kritérium,
megtörténik a kiszolgálókazán bekapcsolása.

Kiszolgálókazán indítása, ha a puffer felső min.
különbsége
A puffer felső tényleges hőmérséklete és a puffer felső
minimális hőmérséklete közötti azon különbséget
definiálja, amelytől a kiszolgálókazán a kiszolgálókazán
bekapcsolási késleltetésének eltelte után bekapcsolásra
kerül. Ha a paraméter beállított értéke 0, ez a funkció
inaktívvá válik.

Kiszolgálókazán indítása a puffer felső esetén azonnal

Bekapcsolási késleltetés inaktiválása üzemzavar esetén?

Ha a puffer fent eléri ezt a hőmérsékletet, az 1.
kiszolgálókazán azonnal indul.

1. kiszolgálókazán bekapcsolási késleltetésének
inaktiválása üzemzavar fellépése esetén?

Kiszolgálókazán a puffertöltés szerint

Bekapcsolási késleltetés inaktiválása a kazán
kikapcsolása esetén?
1. kiszolgálókazán bekapcsolási késleltetésének
inaktiválása kikapcsolt kazán esetén?

Kiszolgálókazán engedélyezése kikapcsolásnál
Ez a paraméter azt határozza meg, hogy a kazán
kikapcsolása esetén lehetőség legyen-e a kiszolgálókazán
engedélyezésére.
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Megadja, hogy a kiszolgálókazánt az aktuális
puffertöltésnek megfelelően igénybe kívánja-e venni

0% igénylés puffertöltésnél
Az az érték, amelynél a kiszolgálókazánnak 0% igénylést
továbbít

100% igénylés puffertöltésnél
Érték, amelynél a kiszolgálókazánnak 100% igénylést
továbbít
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Engedélyezés % igénylésnél

Kiszolgálókazán, ha a kazán előírt értéke plusz

Az igénylés alsó határa, ahol a kiszolgálókazán
engedélyezésre kerül. Ennek az értéknek az elérése
esetén a kiszolgálókazán mindaddig aktív marad, amíg
újra el nem éri a 0% igénylést, vagy a minimális idő el nem
telik.

A kazán tényleges hőmérséklete és a kazán előírt
hőmérséklete közötti azon különbséget definiálja, amelytől
a kiszolgálókazán a kiszolgálókazán bekapcsolási
késleltetésének eltelte után bekapcsolásra kerül. Ha a
paraméter beállított értéke 0, ez a funkció inaktívvá válik.

Kiszolgálókazán engedélyezése kazánhőmérséklet szerint

Kiszolgálókazán kikapcsolási hiszterézise

Meghatározza, hogy a kiszolgálókazán a főkazán túl
alacsony kazánhőmérséklete esetén aktiválásra kerüljöne.

Kiszolgálókazán kikapcsolási hiszterézise a kapcsolási
küszöbértékeknél

kiszolgálókazán indítása, ha a kazán célértéke mínusz
A kazán tényleges hőmérséklete és a kazán előírt
hőmérséklete közötti azon különbséget definiálja, amelytől
a kiszolgálókazán a kiszolgálókazán bekapcsolási
késleltetésének eltelte után bekapcsolásra kerül. Ha a
paraméter beállított értéke 0, ez a funkció inaktívvá válik.

Kiszolgálókazán fűtőkör szerint

töltőszivattyú indítása, ha a puffer felső +
A kiszolgálókazán töltőszivattyúja elindul, amikor a
kazánhőmérséklet annyival magasabb, mint a puffer felső
hőmérséklete.

minimális hőmérséklet
A kiszolgálókazán legkisebb kazánhőmérséklete a
töltőszivattyú engedélyezéséhez.

Megadja, hogy a kiszolgálókazánt az aktuális fűtőkörállapotoknak megfelelően igénybe kívánja-e venni

kiszolgálókazán indítása, ha a fűtőkör előírt értéke mínusz
A fűtőkör tényleges hőmérséklete és a fűtőkör előírt
hőmérséklete közötti azon különbséget definiálja, amelytől
a kiszolgálókazán a kiszolgálókazán bekapcsolási
késleltetésének eltelte után bekapcsolásra kerül. Ha a
paraméter beállított értéke 0, ez a funkció inaktívvá válik.

Beforduló égő – konfiguráció

Rendszermenü

Fűtőkörök és
környezet

kiszolgálókazán

beforduló égő engedélyezése a pufferminimum szerint

Beforduló égő: 0% igénylés puffertöltésnél

Megadja, hogy az olajégő engedélyezésének a minimális
pufferhőmérséklet után kell-e következni.

A puffertartály töltési szintje, amelynél az olajégő 0%-kal
van igényelve.

beforduló égő indítása, ha a puffer felső minimum +/-

Beforduló égő: 100% igénylés puffertöltésnél

Ha a felső pufferhőmérséklet nem éri el a minimális
pufferhőmérséket és ennek az értéknek az összegét,
elindul az olajégő.

A puffertartály töltési szintje, amelynél az olajégő 100%-kal
van igényelve.

beforduló égő indítása a puffer felső esetén azonnal
Ha a felső pufferhőmérséklet nem éri el ezt az értéket,
azonnal elindul az olajégő.

Beforduló égő engedélyezése a puffertöltés szerint
Megadja, hogy az olajégő engedélyezésének az aktuális
puffertöltés után kell-e következni.
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beforduló égő engedélyezése a kazán szerint
Megadja, hogy az olajégő engedélyezésének az aktuális
kazánhőmérséklet után kell-e következni.

Beforduló égő: Engedélyezés 1% igénylésnél
Igénylés százalékban megadva, amelynél az olajégő első
fázisa aktiválódik.
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Beforduló égő: Engedélyezés 2% igénylésnél

2. engedélyezési fázis bekapcsolási késleltetése

Igénylés százalékban megadva, amelynél az olajégő
második fázisa aktiválódik.

Bekapcsolás késleltetése az olajégő második fázisa
percben megadva. Ha ez az időtartam teljesíti a 2.
engedélyezés bekapcsolási kritériumát, aktiválásra kerül
az olajégő második fázisa.

6.1.2 Kaszkád
Kaszkád - hőmérsékletek

Rendszermenü

Fűtőkörök és
környezet

Kaszkád

0% teljesítményigénylés 1. fázis teljesítményigénynél

0% teljesítményigénylés 3. fázis teljesítményigénynél

0% teljesítményigénylés 1. fázis teljesítményigénynél.

0% teljesítményigénylés 3. fázis teljesítményigénynél.

100% teljesítményigénylés 1. fázis teljesítményigénynél

100% teljesítményigénylés 3. fázis teljesítményigénynél

100% teljesítményigénylés 1. fázis teljesítményigénynél.

100% teljesítményigénylés 3. fázis teljesítményigénynél.

0% teljesítményigénylés 2. fázis teljesítményigénynél

Gyorsindítás, ha a puffertöltés nagyobb, mint [%/10min]

0% teljesítményigénylés 2. fázis teljesítményigénynél.

Gyorsindítás, ha a puffer 10 percen belül ennél az értéknél
többször leürül.

100% teljesítményigénylés 2. fázis teljesítményigénynél
100% teljesítményigénylés 2. fázis teljesítményigénynél.

Teljesítményigénylés kaszkád üzemmódban
Az alábbi grafikon a kaszkádban lévő kazánok indítási
viselkedését mutatja a beállított paraméterek
függvényében:
Az egyes fázisok
teljesítményigénylései
100%

Teljesítményigénylés 1.
fázis

Teljesítményigénylés 2.
fázis
1. fázis be

2. fázis be

3. fázis be

3. fázis ki

2. fázis ki

1. fázis ki

Teljesítményigénylés 3.
fázis

Puffer teljesítményigénye
Startpont 3

Startpont 2 - 5%
Startpont 2

0%

Startpont 1 - 5%
Startpont 1

0%
100%
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Kaszkád - konfiguráció

Rendszermenü

Fűtőkörök és
környezet

Kaszkád

Master kazán indítási prioritása

1. slave kazán Modbus azonosítója

1. slave kazán indítási prioritása

2. slave kazán Modbus-azonosítója

2. slave kazán indítási prioritása

3. slave kazán Modbus azonosítója

3. slave kazán indítási prioritása

A slave kazán azonosítója a Modbuson történő
azonosításhoz

A kazánprioritásokkal határozható meg, hogy milyen
sorrendben induljanak a kazánok. Az azonos prioritású
kazánoknál mindig az a kazán indul, amelyik üzemóra
száma aktuálisan a legkisebb.

6.1.3 Füstgázkezelés
Konfiguráció füstgázszűrőhöz

Rendszermenü

Fűtőkörök és
környezet

Füstgázkezelés

Füstgáz szűrő

Szűrő megkerülő ági csappantyú. max. működési idő

Szűrő forgócellás adagoló ciklus

Ha a szűrő megkerülő ági csappantyúját ennyi idő alatt
nem sikerült átállítani, a rendszer üzemzavart jelez

Szűrő forgócellás adagolójának ciklusideje. Ennek az
időnek az eltelte után a forgócellás adagoló meghatározott
időre vezérlésre kerül

Szűrő elzárócsappantyú max. üzemidő
Ha a szűrő elzárócsappantyúját ennyi idő alatt nem
sikerült átállítani, a rendszer üzemzavart jelez

Szűrőtisztítás időtúllépése
Ha ezen az időtartamon belül nem érkezik a szűrő
tisztításának befejezésére vonatkozó visszajelzés, a
rendszer feltételezi, hogy a szűrő meghibásodott és
inaktiválja a szűrőt.

Szűrő forgócellás adagoló működési idő
Szűrő forgócellás adagolójának működési ideje egy ciklus
elérése után

Szűrő forgócellás adagoló utánfutás megkerülőág
Ha a szűrő megkerülő ági funkcióra kapcsolt át, a
forgócellás adagoló az itt meghatározott időre aktiválódik,
hogy a szűrőből az utolsó szennyeződést is eltávolítsa.

Mészadagolás rendelkezésre áll
Mészbefecskendezés alkalmazása?

Emlékeztető megismétlése több nap múlva
A „Mészhiány” figyelmeztetés nyugtázását követően az itt
beállított idő után újra aktiválódik, ha a mészhiány
időközben nem került elhárításra.
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Konfiguráció füstgáz-hőcserélőhöz

Rendszermenü

Fűtőkörök és
környezet

Füstgázkezelés

Füstgázhőcserélő megkerülő ági csappantyú max.
működési ideje
Ha a füstgázhőcserélő megkerülő ági csappantyúját ennyi
idő alatt nem sikerült átállítani, a rendszer üzemzavart
jelez

Füstgázhőcserélő elzárócsappantyú max. működési ideje
Ha a füstgázhőcserélő elzárócsappantyúját ennyi idő alatt
nem sikerült átállítani, a rendszer üzemzavart jelez

Füstgáz
hőcs.

Füstgázhőcserélő tisztítási intervalluma
Füstgázhőcserélő üzemideje, amely után tisztítást kell
végezni

Füstgázhőcserélő tisztításának nyomáskülönbsége
Ettől a nyomásveszteségtől kezdve a füstgázhőcserélő
tisztítása folyamatban.

Füstgázhőcserélő tisztításának időtartama

Időkésleltetés a füstgázhőcserélő áramláshibájáig

Füstgázhőcserélő tisztításának időtartama

A füstgázhőcserélő engedélyezését követően ennyi időn
belül kell áramlást észlelni, ellenkező esetben a rendszer
üzemzavart jelez, a füstgázhőcserélőt pedig a
túlmelegedés megelőzése érdekében újra inaktiválja.

Füstgázhőcserélő szivattyújának biztonsági ütemezése

Füstgázhőcserélő engedélyezése ennél a
füstgázhőmérsékletnél
A füstgázhőcserélőnek a hőmérséklete, amelytől kezdve a
hőcserélő aktiválódik

Füstgázhőcserélő be, ha a füstgázhőcserélő puffer +
Ha a hőcserélő hőmérséklete megfelelően magasabb a
puffer aktuális hőmérsékleténél, a szivattyú bekapcsolhat
és elkezdheti tölteni a puffert.

Füstgázhőcserélő max. vízhőmérséklete
Ha a füstgázhőcserélőben a vízhőmérséklet meghaladja
ezt az értéket, a füstgázhőcserélő a károsodás
megelőzése érdekében inaktiválódik.

Ha a füstgázhőcserélőben a szivattyú nem aktív, mert a
pufferre beállított különbség elérése még nem történt meg,
maga a füstgázhőcserélő azonban aktív, akkor ennek a
paraméternek az elérésekor a szivattyú rövid időre
ciklikusan mégis elindul, hogy megakadályozza a
vezetékek részleges túlmelegedését.

Füstgázhőcserélő szivattyújának ütemezési ciklusideje
A füstgázhőcserélő szivattyújának vezérlési ciklusa, ha a
biztonsági ütemezés aktív

Füstgázhőcserélő szivattyújának ütemezési működési
ideje
Szivattyúfutás időtartama, ha a biztonsági ütemezés
ciklusának elérése megtörtént.

Füstgázhőcserélő max. nyomáskülönbsége
Ha a füstgázhőcserélőben a füstgáz nyomáskülönbsége
meghaladja ezt az értéket, a füstgázhőcserélő
inaktiválódik. A füstgázhőcserélő valószínűleg olyan
mértékben szennyeződött, hogy a megfelelő elszívásra
már nincsen lehetőség. Manuális tisztítást kell
kezdeményezni.
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6.1.4 Hidraulika általában

Rendszermenü

Fűtőkörök és
környezet

Általános
szivattyúk

szivattyúfutás, ha kazán kikapcsolva

szivattyú indítási ideje, ha kazán kikapcsolva

A pumpa beragadásának megakadályozása érdekében
ezen a napon rendszeresen elindítják az aktuálisan nem
használt szivattyúkat.

szivattyúfutás indítási ideje

6.1.5 Adagolószivattyúk
Konfiguráció

Rendszermenü

Fűtőkörök és
környezet

Adagolószivattyúk

Megnevezés

Aktív 1. bojlerrel

Az adagolószivattyú szabadon választható megnevezése.
A névhez összesen 32 karakter áll rendelkezésre.

:

Üzemmód

Az adagolószivattyú működési viselkedése a mindenkori
bojlertől függ és a bojlerfeltöltő szivattyúval egyidejűleg beés kikapcsol.

Az adagolószivattyú működési módját határozza meg:
▪ Automatikus: Az adagolószivattyú a beállított
paramétereknek megfelelően be- és kikapcsol
▪ Be: Az adagolószivattyú tartósan (24 h) van aktiválva, a
beállított paraméterek figyelmen kívül hagyva és a
csatlakoztatott komponensek folyamatos ellátása
biztosítva
▪ Ki: Az adagolószivattyú inaktiválva van, a komponensek
igénylése figyelmen kívül hagyva

Aktív 1. fűtőkörrel

Aktív 4. bojlerrel

Aktív 1. osztóval
:
Aktív 6. osztóval
Az adagolószivattyú működési viselkedése a mindenkori
osztótól függ. Ha ehhez az osztóhoz hozzárendelt egyik
komponens hőt kér, az adagolószivattyú a komponens
szivattyújával egyidejűleg be- és kikapcsol.

:

Hőmérsékletérzékelő alkalmazása

Aktív 8. fűtőkörrel

Megadja, hogy az adagolószivattyú vezérlése egy
hőmérsékletérzékelőtől függ-e. A hőmérsékletérzékelő a
rendszerben lévő tetszőleges érzékelő lehet. Ha ez a
paraméter aktiválódik, megjelennek a hozzátartozó
beállítási paraméterek (kapcsolási hőmérséklet,
hiszterézis, Aktív, ha hőm. nagyobb, Aktív, ha hőm.
kisebb).

Az adagolószivattyú működési viselkedése a mindenkori
fűtőkörtől függ és a fűtőköri szivattyúval egyidejűleg be- és
kikapcsol.
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Kapcsolási hőmérséklet
Előfeltétel: „Hőmérsékletérzékelő alkalmazása”
paraméter aktiválva
Megadja a hozzárendelt érzékelőn azt a hőmérsékletet,
amelynél az adagolószivattyú bekapcsol.

Hiszterézis
Előfeltétel: „Hőmérsékletérzékelő alkalmazása”
paraméter aktiválva
Meghatározza a hőmérséklet-hiszterézist az
adagolószivattyú lekapcsolásához. Ha az aktuális
hőmérséklet az érzékelőn ezzel az értékkel túllépi / nem
éri el (alkalmazás szerint) a kapcsolásit pontot
(„Kapcsolási hőmérséklet” paraméter), a szivattyú
kikapcsol.

Aktív, ha hőm. nagyobb
Előfeltétel: „Hőmérsékletérzékelő alkalmazása”
paraméter aktiválva
Megadja, hogy az adagolószivattyút „leürítő szivattyúként”
kell-e használni. Ha a paraméter aktív, a szivattyú
aktiválódik a beállított kapcsolási hőmérséklet felett és
addig működik, ameddig a beállított hiszterézis körüli
kapcsolási pont ismét túl alacsony nem lesz.
FIGYELEM! Ha a paraméteren kívül az „Aktív, ha
hőm. kisebb“ is aktiválódik, az adagolószivattyú
tartósan aktív!

Aktív, ha hőm. kisebb
Előfeltétel: „Hőmérsékletérzékelő alkalmazása”
paraméter aktiválva
Megadja, hogy az adagolószivattyút „töltőszivattyúként”
kell-e használni. Ha a paraméter aktív, a szivattyú
aktiválódik a beállított kapcsolási hőmérséklet alatt és
addig működik, ameddig a beállított hiszterézis körüli
kapcsolási pont ismét túl magas nem lesz.

Fordulatszám-szabályozás visszatérő ági hőmérséklet
után
Megadja, hogy az adagolószivattyú fordulatszámát
visszatérő ági érzékelőtől függően kell-e megadni. Ha a
paraméter aktiválódik, megjelennek a hozzátartozó
beállítási paraméterek (Előírt visszatérő ági hőmérséklet,
Minimális és Maximális fordulatszám).

Előírt visszatérő ági hőmérséklet
Előfeltétel: A „Fordulatszám-szabályozás
visszatérő ági hőmérséklet után“ paraméter
aktiválódik
A visszatérő ági hőmérséklet erre az értékre szabályzása
folyamatban. Ha a visszatérő ági hőmérséklet eléri a
beállított értéket, az adagolószivattyú minimális
fordulatszámmal kerül vezérlésre.

Minimális fordulatszám
Előfeltétel: A „Fordulatszám-szabályozás
visszatérő ági hőmérséklet után“ paraméter
aktiválódik
A legkisebb fordulatszám szivattyútípushoz igazítása. (A
szivattyú üzemmódjának beállítása a szivattyú gyártójának
megfelelően)

Maximális fordulatszám
Előfeltétel: A „Fordulatszám-szabályozás
visszatérő ági hőmérséklet után“ paraméter
aktiválódik
Az adagolószivattyú fordulatszámának szabályozása erre
az értékre korlátozódik (pl. a szivattyú maximális
fordulatszámának rendszerszintű módosításakor)

FIGYELEM! Ha a paraméteren kívül az „Aktív, ha
hőm. nagyobb“ is aktiválódik, az adagolószivattyú
tartósan aktív!

6.1.6 Kazánosztó
Ebben a menüben megjelenik minden komponens, amelyet
a készülékkonfigurációnál a kazánhoz rendeltek hozzá.

Konfiguráció
Bojlerelsőbbség

Fűtőkör engedélyezés felső kazánpuffertől

Ha aktív ez a paraméter, aktív bojlertöltésnél a fűtőkörök
inaktiválódnak a gyors melegvíz-előállítás biztosításához.

Előfeltétel: Egy puffertartályt és egy vagy több fűtőkört
rendeltek a kazánhoz
Meghatározza azt a hőmérsékletértéket a puffertartály
felső tartományában, amelytől a fűtőköri szivattyú
engedélyezve vannak. Az érték minden olyan fűtőkörre
érvényes, amelyet az kazán hozzárendeltek.
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Bojler engedélyezés fenti kazánpuffertől

Bojler engedélyezés kazánhőmérséklettől

Előfeltétel: Egy puffertartályt és egy vagy több bojlert
rendeltek a kazánhoz

Előfeltétel: Kazánosztó puffertartály nélkül. Egy vagy több
bojlert rendeltek az kazánhoz.

Meghatározza azt a hőmérsékletértéket a puffertartály
felső tartományában, amelytől a bojlerfeltöltő szivattyúk
engedélyezve vannak. Az érték minden bojlerre
vonatkozik, amelyet a kazánhoz rendeltek.

Meghatározza azt a kazánhőmérséklet, amelytől a
bojlerfeltöltő szivattyúk engedélyezve vannak. Az érték
minden bojlerre vonatkozik, amelyet a kazánhoz rendeltek.

Fűtőkör engedélyezése adott kazánhőmérséklettől
Előfeltétel: Kazánosztó puffertartály nélkül. Egy vagy több
fűtőkört rendeltek az kazánhoz.
Meghatározza azt a kazánhőmérséklet, amelytől a fűtőköri
szivattyúk engedélyezve vannak. Az érték minden olyan
fűtőkörre érvényes, amelyet az kazán hozzárendeltek.

Hozzárendelt komponensek
A készülékkonfigurációtól függően az alábbi kiegészítő
almenük lehetségesek:
▪ Fűtőkörök menü ⇨ Lásd "Fűtőkörök" [oldal 99]
▪ Bojler menü ⇨ Lásd "Bojler" [oldal 101]
▪ Puffer menü ⇨ Lásd "Puffer" [oldal 104]

6.1.7 1-6. osztó
Konfiguráció

Rendszermenü

Fűtőkörök
és környezet

1. osztó

Konfiguráció

1-4. osztó megnevezése

Bojler engedélyezés fenti kazánpuffertől

A mindenkori osztó szabadon választható megnevezése.
A névhez összesen 32 karakter áll rendelkezésre.

Előfeltétel: Egy puffertartályt és egy vagy több bojlert
rendeltek az osztóhoz

Üzemmód
Osztó be- és kikapcsolásához
▪ Be: A rendszer az osztóhoz rendelt minden
komponenst a beállított paramétereknek megfelelően
vezérli.
▪ Ki: Az osztóhoz rendelt komponensek igénylései
figyelmen kívül hagyva

Fűtőkör engedélyezés felső kazánpuffertől
Előfeltétel: Egy puffertartályt és egy vagy több fűtőkört
rendeltek az osztóhoz

Meghatározza azt a hőmérsékletértéket a puffertartály
felső tartományában, amelytől a bojlerfeltöltő szivattyúk
engedélyezve vannak. Az érték minden olyan bojlerre
érvényes, amelyet az osztóhoz rendeltek hozzá.

Fűtőkör engedélyezése adott kazánhőmérséklettől
Előfeltétel: Osztó puffertartály nélkül. Egy vagy több
fűtőkört rendeltek az osztóhoz.
Meghatározza azt a kazánhőmérséklet, amelytől a fűtőköri
szivattyúk engedélyezve vannak. Az érték minden olyan
fűtőkörre érvényes, amelyet az osztóhoz hozzárendeltek.

Meghatározza azt a hőmérsékletértéket a puffertartály
felső tartományában, amelytől a fűtőköri szivattyú
engedélyezve vannak. Az érték minden olyan fűtőkörre
érvényes, amelyet az osztóhoz hozzárendeltek.
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Bojler engedélyezés kazánhőmérséklettől

Az osztószivattyú maximális fordulatszáma

Előfeltétel: Osztó puffertartály nélkül. Egy vagy több bojlert
rendeltek az osztóhoz.

Előfeltétel: Osztó puffertartály nélkül.

Meghatározza azt a kazánhőmérséklet, amelytől a
bojlerfeltöltő szivattyúk engedélyezve vannak. Az érték
minden olyan bojlerre érvényes, amelyet az osztóhoz
rendeltek hozzá.

Az osztószivattyú fordulatszám-szabályozása erre az
értékre korlátozódik (pl. a szivattyú maximális
fordulatszámának rendszerszintű módosításakor)

Bojlerelsőbbség
Ha aktív ez a paraméter, aktív bojlertöltésnél a fűtőkörök
inaktiválódnak a gyors melegvíz-előállítás biztosításához.

Előírt visszatérő ági hőmérséklet
Előfeltétel: Osztó puffertartály nélkül.
A visszatérő ági hőmérséklet erre az értékre szabályzása
folyamatban. Ha a visszatérő ági hőmérséklet eléri a
beállított értéket, az osztószivattyú minimális
fordulatszámmal kerül vezérlésre.

Osztószivattyú 1-4 Kp

Az osztószivattyú minimális fordulatszáma

Osztószivattyú 1-4 Tn

Előfeltétel: Osztó puffertartály nélkül.

PI szabályozó utánállítási ideje másodpercben megadva.

A legkisebb fordulatszám szivattyútípushoz igazítása. (A
szivattyú üzemmódjának szivattyú gyártójának megfelelő
beállítása)

A PI szabályozó felerősítési tényezőjét határozza meg.
Minél magasabb értéket állítanak be, annál
érzékenyebben reagál a szabályozó.

Hozzárendelt komponensek
A készülékkonfigurációtól függően az alábbi kiegészítő
almenük lehetségesek:
▪ Fűtőkörök menü ⇨ Lásd "Fűtőkörök" [oldal 99]
▪ Bojler menü ⇨ Lásd "Bojler" [oldal 101]
▪ Puffer menü ⇨ Lásd "Puffer" [oldal 104]

6.1.8 Fűtőkörök
Fűtőkörök - hőmérsékletek

Rendszermenü

Fűtőkörök
és környezet
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Előremenő ági hőmérséklet +10 °C külső hőmérsékletnél
Meghatározza a kívánt külső hőmérsékletet °C-ban +10 °C
külső hőmérsékletnél. Az „Előremenő ági
hőmérséklet -10 °C külső hőmérsékletnél”
paraméterrel együtt meghatározza azt a fűtésgörbét,
amellyel a fűtőkör előremenő ági hőmérséklete a külső
hőmérséklettől függően kiszámítható:

Fűtőkör engedélyezése, csak ha a külső hőmérséklet
kevesebb, mint
A beállított időablakon belül a fűtőkör fűtési üzemmódban
van. Ha a külső hőmérséklet a fűtési üzemmódban
meghaladja ezt a határértéket, a fűtőköri szivattyú
inaktiválódik, a keverőszelep zár.

Csökkentett üzem engedélyezése, ha a külső hőmérséklet
több, mint
A beállított időablakon kívül a fűtőkör csökkentett üzem
üzemben van. Ha a külső hőmérséklet a csökkentett
üzemben meghaladja ezt a határértéket, a fűtőköri
szivattyú inaktiválódik, a keverőszelep zár.

Példa:
A fűtésgörbét 60 °C-kal (-10 °C külső hőmérsékletnél) és
40 °C-kal (+10 °C külső hőmérsékletnél) határozták meg.
Ha pl. az aktuális külső hőmérséklet -2 °C, a számított
előremenő ági hőmérséklet 52 °C lenne. Mindkét érték a
fűtésgörbét határozza meg és nem határértékként
értelmezendők. -13 °C külső hőmérsékletnél a számított
előremenő ági hőmérséklet 63 °C lenne.

Előremenő ági hőmérséklet -10 °C külső hőmérsékletnél
Meghatározza a kívánt előremenő ági hőmérsékletet °Cban -10 C külső hőmérsékletnél a fűtőkör előremenő ági
hőmérsékletének számításához a külső hőmérséklettől
függően. Példa: ld. „Előremenő ági hőmérséklet
-10 °C külső hőmérsékletnél” paramétert.

A fűtőköri szivattyú üzemmódja csökkentett üzemben
A fűtőköri szivattyúk működési módját határozza meg
csökkentett üzemben.
▪ BE: A fűtőkör a fűtési időkön kívül csökkentett üzemben
van. A számított előremenő ági hőmérséklet a
„Csökkentés mértéke” paraméterrel csökken.
▪ KI: A fűtőkör a fűtési időkön kívül kikapcsol. A fűtőköri
szivattyúk inaktiválva vannak, a fagyvédelem funkció
azonban aktív marad.

Fagyvédelmi hőmérséklet
Ha a fűtőkör előremenő ági érzékelőjének hőmérséklete
ezen érték alá csökken, a fűtésszivattyú elindul, hogy
mozgásban tartsák a vizet.

Hőmérséklet-eltérés az előírt érték és a tényleges érték
között figyelmeztető üzenethez

Csökkentés mértéke
A számított előremenő ági hőmérséklet csökkentett
üzemben ezzel az értékkel csökken.

Ha az aktuális előremenő ági hőmérséklet a beállított
értékkel kisebb, mint az előremenő ági hőmérséklet
kiszámított értéke, figyelmeztetés jelenik meg.

Előremenő ági hőmérséklet maximum
Maximális hőmérséklet °C-ban megadva a fűtőkör
előremenő ági hőmérsékletének felső korlátozásához.
Azok a számított előremenő ági hőmérsékletek, amelyek a
beállított fűtésgörbe szerint magasabbak, erre az értékre
csökkennek.

Előremenő ági hőmérséklet minimum
Minimális hőmérséklet °C-ban megadva a fűtőkör
előremenő ági hőmérsékletének felső korlátozásához.
Azok a számított előremenő ági hőmérsékletek, amelyek a
beállított fűtésgörbe szerint alacsonyabbak, erre az értékre
emelkednek.

Fűtőkörök - idők

Rendszermenü
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⇨ Lásd "Idők beállítása" [oldal 88]

Fűtőkörök - konfiguráció

Rendszermenü

Fűtőkörök
és környezet

Fűtőkörök

1. fűtőkör megnevezése

Fűtőkör-keverőszelep Kp

A fűtőkör szabadon választható megnevezése. A névhez
összesen 32 karakter áll rendelkezésre.

A lépéspont-szabályozó fűtőkör-keverőszelep számára
alkalmazott erősítését adja meg.

Fűtőkör üzemmód

Fűtőkör-keverőszelep Tn

Meghatározza a fűtőkör működési módját:

A lépéspont-szabályozó fűtőkör-keverőszelep számára
alkalmazott késleltetését adja meg.

▪ Automatikus: A fűtőkör szabályozása a beállított
program (fűtési idők, hőmérséklet-beállítások, stb.)
szerint történik.
▪ Be: A fűtőkör tartósan (24 h) fűtési üzemmódban van, a
csökkentett üzem és a beállított fűtési idők figyelmen
kívül hagyva.

Fűtőkör-keverőszelep Ty
A lépéspont-szabályozó fűtőkör-keverőszelep számára
alkalmazott késleltetését definiálja.

▪ Ki: A fűtőkör inaktiválva van, a fagyvédelem funkció
aktív marad

6.1.9 Bojler
Bojler - hőmérsékletek

Rendszermenü

Fűtőkörök
és környezet

Kívánt bojler hőmérséklet
Ha a bojlerhőmérséklet a beállított időablakon belül nem
éri el az itt beállított értéket, a bojlertöltés engedélyezésre
kerül. Ha a hőforrás (kazán vagy puffertartály) energiája
elegendő, a bojlertöltés a beállított töltésnövelés eléréséig
marad aktív „Töltésnövelés bojlertöltésnél”
paraméter).

Bojler

Minimális különbség a puffer és a bojler között
bojlertöltésnél
A bojlertöltés csak akkor indul el a beállított időablakon
belül, amikor a puffertartály felső hőmérséklete ezzel az
értékkel magasabb, mint az aktuális bojlerhőmérséklet
(csak puffertartályos rendszereknél)

Töltésnövelés bojlertöltésnél
A bojlertöltés addig aktív marad, amíg az aktuális
bojlerhőmérséklet ezzel az értékkel a kívánt
bojlerhőmérséklet felett van.

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Bojler - idők

Rendszermenü

Fűtőkörök
és környezet

Bojler

⇨ Lásd "Idők beállítása" [oldal 88]
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Bojler - konfiguráció

Rendszermenü
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Bojler

1. bojler megnevezése

Legionella elleni felfűtés kezdési ideje

A bojler szabadon választható megnevezése. A névhez
összesen 32 karakter áll rendelkezésre.

Megadja azt az időpontot, amikor a kazán a beállított
napokon elkezd a legionella elleni védelem szempontjából
hatásos 65°C fölé fűteni.

1. bojler üzemmódja
Meghatározza a bojler működési módját:
▪ Automatikus: A bojler beállított időprogram szerinti
feltöltése, a legionella elleni felfűtés engedélyezve.
▪ Be: A bojler tartósan (24 h) a kívánt
bojlerhőmérsékleten tartásához, a legionella elleni
felfűtés engedélyezve van.
▪ Ki: A bojler és a legionella elleni felfűtés inaktiválva van.

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

Legionella elleni felfűtés, hétfő
:
:

Legionella elleni felfűtés, vasárnap
A mindenkor naphoz annak beállítása, hogy kell-e
legionella elleni felfűtést végrehajtani.
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6.1.10 Puffer
Kazánviselkedés a puffertöltés függvényében
Kazánteljesítmény

A kazán indítást ill. a kért teljesítményt az aktuális
puffertöltés határozza meg. Az alábbi grafikon mutatja,
hogy hogyan határozza meg a puffertöltés a kazán
teljesítményét:

A kazánteljesítményt a puffer aktuálisan igényelt
teljesítménye és az alábbi lényeges paraméterek
együttesen határozzák meg:

0%

Puffertöltés
+/-10 °C-nál

Puffertöltés

Modulációs
tartomány

Igénylés

100%

... 0%

▪ Kazán indítás terhelés alatt

Kazán hiszterézise

0%

min. teljesítmény

Kazán indítás
terhelés alatt

Puffertúlemelés
+/-10 °C-nál

Ha a puffer által igényelt teljesítmény nagyobb, mint a
„Kazán indítása terhelés alatt” paraméterérték, elindul a
kazán és ennek megfelelően módosítja az igénylést. Ha a
puffer igénylése 0% alá csökken, a kazán minimális
teljesítménnyel (minimális alátolással) működik a
puffertartály túltöltés eléréséig.

100% ...

Túltöltés

100%

Kazánteljesítmény pufferkezelés szerint

▪ A minimális teljesítmény a „Minimális alátolás”
paraméternek felel meg

Puffertöltés
A százalékban megadott puffertöltést a több érzékelő
kezelés határozza meg. A puffertöltés meghatározásához
lényeges paraméterek:
▪ Puffertöltés -10 °C külső hőmérsékletnél
▪ Puffertöltés +10 °C külső hőmérsékletnél
▪ Puffertúlemelés -10 °C külső
hőmérsékletnél
▪ Puffertúlemelés +10 °C külső
hőmérsékletnél
▪ Modulációs tartomány
Az aktuális puffertöltésnek megfelelően jön létre a
meghatározott modulációs tartományon belül a kazán
igényelt teljesítménye.

Puffer - hőmérsékletek

Rendszermenü

Fűtőkörök
és környezet

Puffer

Puffer felső minimális hőmérséklete

Fűtőkör engedélyezése adott puffer felső hőmérséklettől

Puffer minimális hőmérséklete (puffer felső érzékelője),
amelytől kezdve a fűtőkazán a puffertöltéshez elindul.

Puffer minimális hőmérséklete (puffer felső érzékelője),
amelytől kezdve a fűtőkör szabályozása engedélyezésre
kerül. Ha a puffer hőmérséklete a beállított hiszterézissel
ezen érték alá csökken, a fűtőkör szabályozása leáll.
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Kazán engedélyezése adott puffer felső hőmérséklettől

Puffertöltés +10 °C külső hőmérsékletnél

Minimális pufferhőmérséklet (puffer felső érzékelőjén),
amelytől kezdve a bojlertöltés engedélyezésre kerül. Ha a
pufferhőmérséklet a beállított hiszterézissel ezen érték alá
csökken, a bojlertöltés leáll.

A kazánhőmérséklet és a pufferhőmérséklet (puffer alsó
érzékelőjén) közötti azon hőmérsékletkülönbség °C-ban,
amelytől kezdve a fűtőkazánt ki kell kapcsolni. Ez
biztosítja, hogy a fűtőkazán fűtési üzemmódban
teljesítményfelvétellel működjön.

Azt a puffertöltést definiálja százalékban, ahol a puffernek
-10 °C külső hőmérsékletnél lenni kell. A Lambdatronic a
„Puffertöltés +10° C-nál” paraméterrel együtt számítja ki a
puffertöltés aktuális előírt értékét a külső hőmérséklet
függvényében. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a
0% a minimális puffertöltésnek („Puffer minimális töltési
állapota” paraméter) felel meg. Ha például a „Puffertöltés
+10°C esetén” paramétert 0%-ra állítjuk, ez nem 0%
puffertöltésnek felel meg, hanem a beállított minimális
puffertöltésnek. Ez megakadályozza, hogy a puffertöltést a
minimális puffertöltésnél kisebb értékre lehessen
beállítani.

Puffer alsó = kazánpuffer-hőmérséklet felső mínusz

Előírt minimális puffertöltés

Puffer alsó = kazánpuffer-hőmérséklet felső mínusz

Minimális puffertöltés – a rendszer soha nem kerül ezen
érték alá; akkor sem, ha a Puffertöltés +10°C esetén
paraméterből alacsonyabb töltés adódna.

Puffer alsó = kazán előírt hőmérséklet mínusz

Puffer felső hiszterézis
A puffer felső hőmérsékletének hiszterézisét definiálja. Ez
a hiszterézis használatos mind a puffer indításakor /
leállításakor, mind az 5 érzékelős pufferkezelésnél.
2 érzékelős pufferkezelés: A kazán csak akkor állítható le,
ha a „Puffer felső min. hőmérséklet” paramétert ezzel az
értékkel meghaladta.
5 érzékelős pufferkezelés: Csak akkor kapcsol újra az 5
érzékelős jelre, ha a „Puffer felső min. hőmérséklet”
paramétert ezzel az értékkel meghaladta.

Előírt maximális puffertöltés
Maximális puffertöltés – a rendszer soha nem lépi túl;
akkor sem, ha a Puffertöltés -10°C esetén paraméterből
magasabb töltés adódna.

Puffertúlemelés -10 °C külső hőmérsékletnél

Átlagos pufferhőmérséklet 0% töltésnél

DDC pufferjel paramétere. A puffertöltés -10 °C külső
hőmérséklet esetén történő megnövelését adja meg. A
puffertöltés növelése legalább 5%-ra van korlátozva, hogy
a kazánnak szabályozási tartományt biztosítson.

A pufferben ez az átlagos hőmérséklet 0% puffertöltést
jelent.

Puffertúlemelés +10 °C külső hőmérsékletnél

100% töltés, ha a hőmérséklet középértéke a kazán előírt
értéke mínusz
Meghatározza a kazán előírt hőmérséklete és az átlagos
pufferhőmérséklet közötti különbséget 100%-os
puffertöltés esetére.
Példa:
- Beállított kazán előírt hőmérséklet = 85 °C
- Beállított különbség 100% töltéshez = 10 °C
A pufferben lévő 75 °C átlagos hőmérséklet ezzel 100%
puffertöltésnek felel meg.

Puffertöltés -10 °C külső hőmérsékletnél
Azt a puffertöltést definiálja százalékban, ahol a puffernek
-10 °C külső hőmérsékletnél lenni kell. A Lambdatronic a
„Puffertöltés +10° C-nál” paraméterrel együtt számítja ki a
puffertöltés aktuális előírt értékét a külső hőmérséklet
függvényében.

DDC pufferjel paramétere. A puffertöltés +10 °C külső
hőmérséklet esetén történő megnövelését adja meg. A
puffertöltés növelése legalább 5%-ra van korlátozva, hogy
a kazánnak szabályozási tartományt biztosítson.

Puffertúlemelés
Biztonsági paraméterként szolgál, és biztosítja, hogy
kapcsolási hiszterézisként bizonyos szabályozási
tartomány álljon rendelkezésre a vezérlés számára.

Modulációs tartomány
Megadja, hogy a puffer töltöttségi értéke mennyivel
csökkenjen az előírt érték alá ahhoz, hogy a kazán 100%
teljesítményre szabályozzon. Ennek a célja annak a
megakadályozása, hogy a kazán csak a minimális
puffertöltés elérésekor szabályozzon 100%
teljesítménnyel, hanem már korábban megkísérelje a
megkövetelt puffertöltést tartani. Így adódik egy tartomány,
amelyben a kazán a minimális és a maximális teljesítmény
között tud szabályozni, tehát modulált üzemben működik.

Minimális hőm. különbség a kazánpufferhez képest
Kazánpuffer legkisebb hőmérséklet-különbsége –
osztópuffer

Minimális hőm. különbség a kazánhőmérséklethez képest
Kazán legkisebb hőmérséklet-különbsége – osztópuffer
Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Puffer - idők

Rendszermenü
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Puffer

1. puffertöltés kezdete

2. puffertöltés kezdete

1. puffertöltés vége

2. puffertöltés vége

Puffertöltés növelése 1. puffertöltésidő

Puffertöltés növelése 2. puffertöltésidő

Két időablak áll rendelkezésre a puffertöltéshez. Ezen
időkön kívül nincs lehetőség a puffertöltésre. Ha elindul a
puffertöltés és a puffer nincs áttöltve az időablak végén, a
puffertöltés is befejeződik és megszakad.

Két időablak áll rendelkezésre a puffertöltéshez. Ezen
időkön kívül nincs lehetőség a puffertöltésre. Ha elindul a
puffertöltés és a puffer nincs áttöltve az időablak végén, a
puffertöltés is befejeződik és megszakad.

Puffer - konfiguráció

Rendszermenü

Fűtőkörök
és környezet

Puffer

Több érzékelős kezelést alkalmazza?
Annak beállítása, hogy a pufferkezelést több, mint két
érzékelővel kell használni.

Pufferkésleltetés
A késleltetés idejét adja meg másodpercben, amely akkor
alkalmazható, amikor a belső pufferigénylés 0-ról 100%-ra
vált.
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6.2 Kazán
6.2.1 Üzemmód

Rendszermenü

Kazán

Üzemmód

Kazán üzemmód
Üzemállapotban a fűtőkazán aktuális üzemmódja látható:
▪ Tartós terhelés: Puffer nélküli berendezések standard
üzemmódja. A kazán folyamatosan termel hőt és a nap
24 órájában próbálja tartani a kazán előírt
hőmérsékletet.
▪ Több érzékelős pufferüzem: Pufferrel és több érzékelős
kezeléssel felszerelt berendezéseknél. A pufferüzemtől
eltérően a kazán egy előre definiált
teljesítménytartományban módosul a puffer töltési
állapotától függően. A kazán indítási és leállítási
viselkedése minimálisra csökkenthető.

▪ Kaszkád: A kaszádüzemmód aktiválásához. Üzemmód
csak akkor elérhető, ha a kazán master vagy slave
kazánként van beállítva.
▪ Égető üzemmód: Üzemmód csak akkor lehetséges, ha
elérhető egy beforduló égő és a kazán a „Kazán Ki”
üzemállapotban van. Hőigénylésnél az égő aktiválódik.
▪ Teljesítményteszt: Az üzemmód a kazán tesztelésére
szolgál és csak a „Szerelő” kezelői szinttől elérhető.
Ennek az üzemmódnak a beállításai a Szabályozási
paraméterek menüben találhatók.
⇨ Lásd "szabályozási paraméterek" [oldal 127]

▪ Pufferüzem: A pufferrel és két érzékelős kezeléssel
(puffer fenn, puffer lenn) felszerelt berendezések
alapértelmezett üzemmódja. A kazán elindul, ha a
pufferben a legkisebb hőmérséklet nincs elérve és
névleges terheléssel az áttöltési kritérium eléréséig
termeli a hőt.

6.2.2 Kazánidők

Rendszermenü

Kazán

Kazánidők

1. kazánengedélyezési idő kezdete

2. kazánengedélyezési idő kezdete

A „Tartós terhelés” üzemmódban időablakok adhatók meg,
amelyekben a kazán aktív, illetve inaktív

A „Tartós terhelés” üzemmódban időablakok adhatók meg,
amelyekben a kazán aktív, illetve inaktív

1. kazánengedélyezési idő vége

2. kazánengedélyezési idő vége

A „Tartós terhelés” üzemmódban időablakok adhatók meg,
amelyekben a kazán aktív, illetve inaktív

A „Tartós terhelés” üzemmódban időablakok adhatók meg,
amelyekben a kazán aktív, illetve inaktív

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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6.2.3 Kazánbeállítások

Rendszermenü

Kazán

Kazánbeállítások

Kazán automatikus kikapcsolása, ha nincs hőigénylés
A kazánnak automatikusan ki kell kapcsolni, ha nincs
hőelvétel a fűtőkörökön vagy a bojlertöltésen keresztül?

Automatikus kikapcsolás késleltetése
Várakozási idő a kazán automatikus kikapcsolásáig,
amikor már nincs felismerhető hőelvétel.

Visszatérő ági hőmérsékletemelkedés megfigyelési
időtartama
Visszatérő ági hőmérsékletemelkedés megfigyelési
időtartama (a gyors leszabályozás indításához)

Szivattyúk utánfutási ideje

Várakozási idő a kazán újbóli bekapcsolásáig, amikor már
ismét van felismerhető hőelvétel.

A kazántápszivattyú utánfutásának ideje a kazán leállása
után (Kazánállapot Ki, Üzemkész, Leállás, stb.). A
rendszer a működési időt mindaddig ismétli, amíg a kazán
tényleges hőmérséklete a kazán előírt hőmérséklete alá
nem csökken (lemerítési funkció). A visszatérő ági növelés
ebben az időszakban automatikus üzemmódra vált.

Kazán előírt azonosítója a szabályozóhoz

Szivattyúvezérlés maximális késleltetése

Ha nincsen dinamikus szabályozásigörbe-korrekció
aktiválva, itt megadható egy definiált szabályozási görbe. 0
a lineáris szabályozásnak felel meg.

Azt az időt adja meg, amelyen belül a kazánszivattyú
(külső vagy belső) vezérlésétől elvárjuk annak a
visszaigazolását, hogy a szivattyú a igénylés esetén
működik. Ha legkésőbb ennyi idő után nem kapunk
visszaigazolást, a rendszerben hiba keletkezik.

Újraindítás késleltetése automatikus kikapcsolás után

Gyors leszabályozás alkalmazása a visszatérő ági
hőmérséklet emelkedésekor
Gyors terhelésváltásra adott reakció. A gyors
leszabályozás bekapcsolása esetén a rendszer
folyamatosan figyeli a visszatérő ági hőmérsékletet és
szokatlanul gyors emelkedés (pl. nagy felvevő kiesése)
esetén azonnal a beállított minimumra csökkenti az
alátolást, hogy a kazán ne melegedjen túl.

Kis terheléses üzemmód felső határa

Visszatérő ági hőmérsékletemelkedés a gyors
leszabályozás indításához

A részletes terheléses üzemmód és a névleges terheléses
üzemmód közötti határt definiálja. A beállított érték felett a
kazán névleges terheléssel működik.

A gyors leszabályozás az ilyen beállított megfigyelési időn
belüli hőmérsékletnövekedésre reagál.
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A kis terheléses üzemmód és a részleges terheléses
üzemmód közötti határt definiálja. A beállított érték felett a
kazán részletes terheléssel működik.

Részleges terheléses üzemmód felső határa
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6.2.4 vízhőmérsékletek

Rendszermenü

Kazán

Vízhőmérsékletek

A szivattyúk indulási ideje

kazán előírt max. ID

Az a kazánhőmérséklet °C-ban, amelytől kezdve a
szabályozás a kazántápszivattyút és a fűtőköri szivattyúkat
bekapcsolhatja. A szivattyúk kikapcsolására akkor kerül
sor, ha a hőmérséklet a beállított hiszterézissel ezen érték
alá csökken.

A dinamikus szabályozási görbe korrekció kiválasztásának
felső határa.

A kikapcsolás az előírt hőmérséklet + felett
Ha a hőmérséklet ezzel az értékkel meghaladja a kazán
előírt hőmérsékletét, a rendszer lekapcsolja a fűtőkazánt.
A kazán előírt hőmérsékletének elérésekor a kazán
teljesítménye leszabályozásra kerül. Ez a paraméter azt a
hőmérséklettartományt definiálja, amelyben a kazán a
teljesítményét szabályozza.

Kazán előírt hőmérséklete
Kazán állandó előírt hőmérsékletének beállítására
szolgáló paraméter.

Kazán előírt hőmérsékletének külső aktiválása
Szeretné a kazán előírt hőmérsékletének külső előírt
értékét használni?

A külső kazán előírt hőmérséklet előírása
Megadja, hogy hogyan ill. milyen külső rendszer továbbítja
a kazán előírt hőmérsékletét.
▪ Analóg bemenet: A kazán előírt hőmérsékletét egy 0-10
V-os jel adja meg az SPS analóg bemenetén
▪ Modbus: A kazán előírt hőmérsékletét pl. egy külső
vezetőrendszer adja meg a Modbus interfészen

Kazán előírt hőmérséklete 0 V-nál
Kazán előírt hőmérséklete, ha az előírt érték 0 V

Kazán előírt hőmérséklete 10 V-nál
Kazán előírt hőmérséklete 10 V-nál

Kazán indítás terhelés alatt
Ha ehhez a kazánhoz (pl. a pufferkezelésből) küldött
teljesítményigénylés meghaladja ezt az értéket, a kazán
elindul.

kazán előírt min. ID
A dinamikus szabályozási görbe korrekció kiválasztásának
alsó határa.
Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

Kazán előírt minimális hőmérséklete
Kazán előírt hőmérsékletének minimális beállítási értéke.

Kazán beállítható legnagyobb előírt hőmérséklete
Paraméterek a maximális kazán előírt hőmérséklet
beállításához. A szabályozási tartomány mindig annál a
hőmérsékletértéknél kezdődik, amelyiket a „Minimális
kazánhőmérséklet” paraméternél beállítottak, és eddig a
maximális paraméterig állítható be.

Mindig kikapcsol, ha nagyobb, mint a kazán beállítható
legnagyobb előírt hőmérséklete +
A maximális kazán előírt hőmérséklet beállítása esetén „A
kikapcsolás feltétele: az előírt hőmérséklet +” paraméter
olyan kazánhőmérsékletet eredményezhet, amely
meghaladja a „maximális megengedett kazánhőmérséklet
(STB)” értékét. Ennek elkerülésére ezzel a paraméterrel
definiálható egy felső határ, amely megakadályozza a
kazánhőmérséklet > STB értéket. A paraméter biztonsági
funkcióként szolgál és „A kikapcsolás feltétele: az előírt
hőmérséklet +” paraméter által definiált értéket a
szabályozógomb felső tartományában korlátozza

Legkisebb visszatérő ági hőmérséklet
A paraméter azt a hőmérsékletet definiálja, amelyet a
visszatérő ágnak legalább el kell érnie, hogy elkerülhető
legyen a kondenzvíz képződése (= harmatpont alá esés).

Visszatérő ági keverőszelep Kp
A PI szabályozó felerősítési tényezőjét határozza meg.
Minél magasabb értéket állítanak be, annál
érzékenyebben reagál a szabályozó.

Visszatérő ági keverőszelep Tn
PI szabályozó utánállítási ideje másodpercben megadva.

Visszatérő ági keverőszelep Ty
Keverőszelep működési ideje másodpercben. Az idő a
keverőszeleptől (gyártmánytól) függ és megadja, hogy
mennyi időre van szükség a keverőszelep nyitott
pozícióból zár pozícióba viteléhez.
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Kazánhőmérséklet magasan tartását alkalmazza?
Aktiválásakor a visszatérő ági hőmérséklet úgy kerül
beállításra, hogy a kazán elérje a beállított előírt
hőmérsékletét.

Visszatérő ági hőmérséklet modulálása teljesítmény
szerint?
Aktiválásakor a rendszer a puffer teljesítményigényét
használja a visszatérő ági hőmérséklet beállítására.

Visszatérő ági hőmérséklet és a kazán előírt hőmérséklete
közötti minimális különbség min. teljesítménynél
Kazánhőmérséklet és visszatérő ági hőmérséklet közötti
minimális hőmérsékletkülönbség °C-ban minimális
teljesítmény esetén, hogy a visszatérő ági hőmérséklet ne
legyen magasabb a kazán előírt hőmérsékleténél, és
biztosított legyen a hőelvétel. Ellenkező esetben a kazán
leállna, pedig történik teljesítményfelvétel.

Visszatérő ági hőmérséklet és a kazán előírt hőmérséklete
közötti minimális különbség max. teljesítménynél
Kazánhőmérséklet és visszatérő ági hőmérséklet közötti
minimális hőmérsékletkülönbség °C-ban maximális
teljesítmény esetén, hogy a visszatérő ági hőmérséklet ne
legyen magasabb a kazán előírt hőmérsékleténél, és
biztosított legyen a hőelvétel. Ellenkező esetben a kazán
leállna, pedig történik teljesítményfelvétel.

Kazán előírt hőmérsékletének különbsége, ameddig a
visszatérő ági hőmérséklet emelése aktív
Kazán előírt hőmérsékletének különbsége, ameddig a
visszatérő ági hőmérséklet emelése aktív marad

Szivattyúátkapcsolás
Előfeltétel: Két vezérelt kazántápszivattyú konfigurálva
▪ Átkapcsolás működési idő után: A beállított működési
időnek megfelelően automatikus váltás a két
kazántápszivattyú között
▪ Csak 1. szivattyú: A kazántöltés csak az 1. szivattyún
keresztül történik, amely az automatikus átkapcsolást
figyelmen kívül hagyja
▪ Csak 2. szivattyú: A kazántöltés csak 2. szivattyún
keresztül történik, amely az automatikus átkapcsolást
figyelmen kívül hagyja

Szivattyúátkapcsolás működési idő után
Előfeltétel: Két vezérelt kazántápszivattyú konfigurálva
Meghatározza a működési időt a másik kazánszivattyúra
automatikus váltásig

Kazánszivattyú minimális fordulatszáma
A legkisebb fordulatszám szivattyútípushoz igazítása. (A
szivattyú üzemmódjának szivattyú gyártójának megfelelő
beállítása)

Visszatérő ági előírt hőmérséklet késleltetése

Kazánszivattyú maximális fordulatszáma

Az az idő, amely után a visszatérő ági előírt érték
ciklikusan megnövelésre kerül, hogy a kívánt
kazánhőmérséklet elérhető legyen. Ezt az időt úgy kell
beállítani, hogy a visszatérő ági hőmérséklet csak akkor
emelkedjen újra, ha a legutóbbi növelés hatása látható. Ez
azt jelenti, hogy a 3 pontos visszatérő ági keverőszelepnek
elegendő ideje volt ahhoz, hogy beálljon az új előírt
értékre, és az új visszatérő ági hőmérséklet hatással is volt
a kazánhőmérsékletre. A „Visszatérő ági hőmérséklet
előírt növelése” paraméterrel (= az az érték, amellyel a
visszatérő ági előírt értéket meg kívánja növelni) lehetőség
van a kis késleltetés és kis növelés vagy nagy késleltetés
és nagy növelés közötti választásra. Ha a kazán tényleges
hőmérséklete meghaladta a kazán előírt hőmérsékletét, a
rendszer ezt a paramétert nem használja a visszatérő ági
előírt érték késleltetésére.

Az osztószivattyú fordulatszám-szabályozása erre az
értékre korlátozódik (pl. a szivattyú maximális
fordulatszámának rendszerszintű módosításakor)

Kazánszivattyú, kézi üzemmód
Meghatározza a kazánszivattyú fordulatszámát a kézi
üzemmód menüben történő manuális aktiválás esetén.

Visszatérő ági előírt hőmérséklet megemelése
Az a százalékérték, amellyel a visszatérő ági előírt
hőmérsékletet meg kell emelni. Ekkor a rendszer a kazán
aktuális előírt hőmérsékletét a kazán tényleges
hőmérsékletével hasonlítja össze. A rendszer a
különbségből csak a növekedés mértékét (százalékos
értéket) vizsgálja és hozzáadja az aktuális visszatérő ági
előírt értéket. A paraméter kizárólag a visszatérő ági előírt
hőmérséklet növelésére szolgál. Ha a kazán tényleges
hőmérséklete meghaladta a kazán előírt hőmérsékletét, a
rendszer ezt a paramétert nem használja a visszatérő ági
előírt hőmérséklet csökkentésére.
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6.2.5 Gyújtás

Rendszermenü

Kazán

gyújtás

Alátolási idő gyújtás nélkül

Maximális hőmérsékletesés fűtés közben

A kazán ezen az időn belül megpróbálja az
anyagalátolással a „Fűtés” üzemállapotot elérni a gyújtás
aktiválása nélkül. Ha ezen az időszakon belül nem éri el a
„Fűtés” üzemállapot kritériumait, elindul a gyújtás („Gyújtás
bekapcsolása szállítás nélkül” paraméter).

Ha a Fűtés állapotának elérését követően a
tűztérhőmérséklet ezen értékkel lecsökken, a
gyújtóventilátor ismét aktiválódik. Ez a paraméter a
minimális tűztérhőmérséklet eléréséig aktív.

Stokerlöketek felfűtéskor
A stokerlöketek száma és ezáltal az anyag mennyisége,
amely az égéstér felfűtéséhez szükséges, a gyújtási
kísérlet előtt elindul.

Gyújtás bekapcsolása szállítás nélkül
Ha a kazán meghatározott időn belül („Alátolási idő gyújtás
nélkül” paraméter) nem éri el a „Fűtés” üzemállapotot, a
beállított időszakra leáll az anyagalátolás, hogy ne töltse
túl a kazán fűtőanyaggal. Ebben az időszakban a
kazánnak ideje van a már bevitt anyag meggyújtására,
hogy aztán a tényleges gyújtási folyamatra váltson. Ez
rendszerint az előmelegítési fázissal lerövidül.

Alátolás gyújtásnál
A gyújtás közbeni alátolást adja meg a beállított maximális
alátolás százalékában.

Maxi gyújtási idő
Ha a kazán ezen az időszakon belül nem éri el a fűtési
üzemmód kritériumát („Kazán-füstgázhőmérséklet
különbsége” paraméter), a „Gyújtási kísérlet nem sikerült”
hibaüzenet jelenik meg.

Gyújtóventilátor utánfutása
A gyújtóventilátor utánfutási idejét adja meg
másodpercben a gyújtóspirál kikapcsolása után. Ha az
utánfutási idő 0 másodpercre van beállítva, a
gyújtóventilátor folyamatosan aktív marad. Ebben az
esetben a ventilátor csak a Palásthűtés, Ki, Üzemkész
üzemállapotokban és üzemzavar esetén kapcsol ki.
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Kényszergyújtás alkalmazása
Kényszergyújtás alkalmazása?

Kényszergyújtás maximális ideje
A gyújtás utánfutási idejét adja meg a „Fűtés”
üzemállapotra történt váltást követően. A gyújtás továbbra
is aktív marad vagy ennek az időnek az elteltéig, vagy
pedig a beállított tűztérhőmérséklet („Kényszergyújtás
kikapcsolása, ha a tűztérhőmérséklet legalább” paraméter)
eléréséig.

Kényszergyújtás kikapcsolása, ha a tűztérhőmérséklet
Azt a tűztérhőmérsékletet adja meg °C-ban, amelytől
kezdve a kényszergyújtás a beállított működési idő
(„Kényszergyújtás üzemideje” paraméter) eltelte előtt
kikapcsol.

Gyújtás öblítése előkészítés közben
Megadja, hogy az előkészítés során a gyújtást is rövid
ideig aktiválni kívánja-e a lerakódások kifúvatására.

Gyújtás öblítése a ventilátor utánfutása közben
Megadja, hogy a ventilátor utánfutása során a gyújtást is
rövid ideig aktiválni kívánja-e a lerakódások kifúvatására.

Tűztérhőmérséklet emelkedése fűtéshez
Ha a tűztérhőmérséklet az előmelegítéstől ezzel az
értékkel növekszik, a kazán fűtési üzemállapotra vált.
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6.2.6 Légcsappantyú/ventilátor
Konfiguráció

Rendszermenü

Kazán

Ventilátor
légcsappantyúk

Palásthűtés kezdete, ha a palásthőmérséklet

Primer levegő növelése az indítási folyamathoz

Ezen tűztérhőmérséklet elérésekor engedélyezésre kerül a
palásthűtés.

tűztérhőmérsékletet nem éri el. Ha a tűztérhőmérséklet a
primer levegő növelése mellett „Fűtés” üzemállapotban
eléri a tűztérhőmérséklet-jel induló értékét („Szabályozási
üzem kezdete” paraméter), a primer levegő növelése
azonnal inaktiválódik. Ezáltal elkerülhető a kazán meleg
indításakor a túl nagy primer levegőmennyiség.

Palásthűtés vége, ha a palásthőmérséklet
Ha a hőmérséklet ezen érték alá csökken, a palásthűtés
inaktiválódik.

Primer levegő növelésének időtartama a fűtési állapottól

Palásthűtés légcsappantyújának nyitása
A primer levegő értékét adja meg a palásthűtés
állapotában.

A primer levegő növelésének időtartamát adja meg a
„Fűtés” üzemállapotra történt váltást követően. Lásd a
„Primer levegő növelése” paramétert is.

Melyik légcsappantyút használja a palásthűtéshez?

Primer levegő megnyitása minimális alátolás mellett

Ez a paraméter adja meg, melyik légcsappantyút
használja a rendszer a felmelegedett palástlevegő
elvezetéséhez.

A primerlevegő-csappantyú minimális teljesítmény melletti
helyzetét adja meg (beállítási tartomány: 0-100%). Mivel a
levegőcsappantyúknak üzem közben nem kell teljesen
nyílniuk és zárniuk, a „Kimenet 100% primer levegő
mellett” paraméterrel együtt definiálásra kerül az
állítómotor szabályozási tartománya, amelyben a primer
levegő szabályozása történik.

Primer levegő szellőztetése a kazánnál
A primer levegő értékét adja meg a „Kazán szellőztetése”
állapotban.

Primer levegő megnyitása 100% terhelés esetén

Primer levegő a kazán kikapcsolása esetén
Megadja a primer levegő értékét a kazán „Ki” állapota
esetén.

Primer levegő késleltetése
A primer levegő késleltetését adja meg másodpercben. A
rendszer ezen az időtartamon belül a légcsappantyú kért
helyzetét 67 %-ban éri el. A rendszer ennek az időnek kb.
az ötszöröse után éri el az előírt értéknek megfelelő
kimenetet. A paraméter a primer levegő kimenő jelének
csillapításaként hat és így megakadályozza a
primerlevegő-csappantyú túl hirtelen nyitását.

Primer levegő növelése az indítási folyamathoz
Primer levegő növelésének paramétere a fűtés
megkezdésekor. A primer levegő növelése a teljes
befűtési folyamat során és a „Fűtés” üzemállapotra történt
váltás után a megnövelt időszakra („Primer levegő
megnövelésének időtartama” paraméter) aktív marad.
Ennek az időnek az eltelte után a primer levegő növelése
egy 5 perces idősávban folyamatosan „0”-ra csökken. Ha
a megnövelt időszak lejárta után a tűztér a minimális
hőmérsékletét nem éri el, a primer levegő növelése
mindaddig aktív marad, amíg a rendszer a minimális
112

A primerlevegő-csappantyú 100% primer levegő melletti
helyzetét adja meg (beállítási tartomány: 0-100%). Mivel a
levegőcsappantyúknak üzem közben nem kell teljesen
nyílniuk és zárniuk, a „Primer levegő kimenete minimális
alátolás mellett” paraméterrel együtt definiálásra kerül az
állítómotor szabályozási tartománya, amelyben a primer
levegő szabályozása történik.

Szekunder levegő megnyitása 0% terhelésnél
A szekunderlevegő-csappantyú 0% szekunder levegő
melletti helyzetét adja meg (beállítási tartomány: 0-100%).
Mivel a levegőcsappantyúknak üzem közben nem kell
teljesen nyílniuk és zárniuk, a „Kimenet 100% szekunder
levegő mellett” paraméterrel együtt definiálásra kerül az
állítómotor szabályozási tartománya, amelyben a
szekunder levegő szabályozása történik.
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Szekunder levegő megnyitása 100% terhelés esetén
A szekunderlevegő-csappantyú 100% szekunder levegő
melletti helyzetét adja meg (beállítási tartomány: 0-100%).
Mivel a levegőcsappantyúknak üzem közben nem kell
teljesen nyílniuk és zárniuk, a „Kimenet 0% szekunder
levegő mellett” paraméterrel együtt definiálásra kerül az
állítómotor szabályozási tartománya, amelyben a
szekunder levegő szabályozása történik.

Szekunder levegő késleltetése
A szekunder levegő késleltetését adja meg
másodpercben. A rendszer ezen az időtartamon belül a
légcsappantyú kért helyzetét 67 %-ban éri el. A rendszer
ennek az időnek kb. az ötszöröse után éri el az előírt
értéknek megfelelő kimenetet. A paraméter a szekunder
levegő kimenő jelének csillapításaként hat és így
megakadályozza a szekunderlevegő-csappantyú túl
hirtelen nyitását.

Primer levegő hatása az égésilevegő-ventilátor
vezérlésére
Ez a tényező a primerlevegő-csappantyú helyzetének az
égésilevegő-ventilátorra gyakorolt hatását növeli, ill.
csökkenti. A mindenkori magasabb érték (prim. vagy
szek.) érvényes

Szekunder levegő hatása az égésilevegő-ventilátor
vezérlésére
Ez a tényező a szekunderlevegő-csappantyú helyzetének
az égésilevegő-ventilátorra gyakorolt hatását növeli, ill.
csökkenti. A mindenkori magasabb érték (prim. vagy
szek.) érvényes

Fordulatszám-figyelés késleltetése
A fordulatszám (indulás) figyelése csak a késleltetés
lejárta után történik

Szekunder levegő szellőztetése a kazánnál

Égésilevegő-ventilátorvezérlés manuális

A szekunder levegő értékét adja meg a „Kazán
szellőztetése” állapotban

Égési levegő százalékban kézi üzemmód esetén

Égésilevegő-ventilátor utánfutásának min. időtartama

Ha ez a paraméter aktív, a rendszer azt is felismeri,
csatlakoztatva van-e ventilátor

Az égésilevegő-ventilátor utánfutási idejét adja meg a
stoker kiürülése után a maradék anyag elégetéséhez. Az
idő csak akkor indul, ha a szekunder és a tercier levegő a
maradék oxigéntartalom miatt zárva van. Ez azt jelenti,
hogy a leállítás közbeni alacsony maradék oxigénértékek
esetén az égésilevegő-ventilátor utánfutása
meghosszabbodik. A ventilátor azonban legkésőbb egy
adott idő („Égésilevegő-ventilátor maximális utánfutási
ideje” paraméter) után kikapcsol.

Égésilevegő-ventilátor utánfutásának max. időtartama
Az égésilevegő-ventilátor maximális utánfutási idejét
definiálja. A ventilátor legkésőbb ezen idő után kikapcsol
tekintet nélkül a leállás előtti maradék O2 értékekre és
alátolásra.

Kazánszellőztetés maximális ideje
Legkésőbb ezen idő után kell elérni a kívánt
tűztérhőmérsékletet. A „Kazán szellőztetése” állapot
ezután megszűnik.

Kimeneti feszültség 0% terhelésnél

Égési levegő vezetékszakadás-észlelés aktiválása?

Füstgázventilátor fordulatszáma manuális
Füstgázventilátor vezérlése százalékban manuális
megadás esetén (kézi kapcsoló)

Max. teljesítménycsökkentés, ha nem éri el az előírt
vákuumot
Teljesítménycsökkentés maximális értéke túl erős vákuum
esetén.

Füstgázventilátor sűrített levegős tisztításának
intervalluma
Ha a füstgázventilátornál aktiválva van a sűrített levegős
tisztítás, ebben az intervallumban indul a tisztítás.

Füstgázventilátor sűrített levegős tisztításának időtartama
Közben aktiválásra kerül a füstgázventilátor tisztítása.

Tűztér előírt vákuuma

Fázisvezérelt szabályozás alsó határa

A tűztérvákuumnak azt az előírt értékét adja meg, amely
után a füstgázventilátor vezérlésre kerül.

Kimeneti feszültség 100% terhelésnél

Tűztér előírt vákuuma tartalék égős üzemben

Fázisvezérelt szabályozás felső határa

A beforduló égő üzeme esetén a füstgázventilátor erre a
vákuumra szabályoz.

Ég. fázisvezérlés Minimum
Égésilevegő-ventilátor analóg vezérlésének alsó határa

Min. vákuum a tűztérben

Ég. fázisvezérlés Maximum

Ha a beállított figyelmeztetési idő után nem éri el ezt a
vákuumot, a rendszer figyelmeztetést küld.

Égésilevegő-ventilátor analóg vezérlésének felső határa

A tűztér MIN vákuuma miatti figyelmeztetésig eltelő idő
Vákuum miatti figyelmeztetés figyelmeztetési ideje
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A tűztér MIN vákuuma miatti hibáig eltelő idő

Szekunder 1 légcsappantyú ütköző 100%-os nyitás

Ha a beállított vákuumot ezen idő után nem sikerül elérni,
a rendszer üzemzavart generál.

Ezen érték felett a rendszer nyitott csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt nyitott csappantyú esetén csak
közel 100 %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Tercier levegő késleltetése
A tercier levegő késleltetését adja meg másodpercben. A
rendszer ezen az időtartamon belül a légcsappantyú kért
helyzetét 67 %-ban éri el. A rendszer ennek az időnek kb.
az ötszöröse után éri el az előírt értéknek megfelelő
kimenetet. A paraméter a tercier levegő kimenő jelének
csillapításaként hat és így megakadályozza a
tercierlevegő-csappantyú túl hirtelen nyitását.

Tercier levegő befúvása kazánban
A tercier levegő értékét adja meg a „Kazán szellőztetése”
állapotban.

Tercier levegő indítása a szekunder levegő vezérlésekor
Megadja, hogy a szekunder levegő mely értékétől kezdve
történik a tercier levegő szabályozása. Ennek során
ügyelni kell, hogy a számításba nem csak a füstgázvisszavezetéses üzemmóddal csökkentett érték, hanem a
szekunder levegő belső értéke is bekerül. Ez azt jelenti,
hogy a tercier levegő tényleges indulási pontja a
szekunder levegő vezérlésen látható értékéhez képest
eltérhet, mivel a belső érték magasabb.

Tercier levegő maximális növelése 100%
tűztérhőmérséklet-jelnél
A tűztérhőmérséklet-jelnek a tercier levegő szállításához
hozzáadott arányát mutatja meg százalékban. A rendszer
a tercier levegő kezdési pontja paramétert ilyenkor nem
veszi figyelembe és a tercier levegő a tűztérhőmérséklet
jelével automatikusan indul.

Tercier levegő megnyitása 0% terhelésnél

Szekunder 2 légcsappantyú ütköző 0%-os nyitás
Ezen érték alatt a rendszer zárt csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt zárt csappantyú esetén
néhány %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Szekunder 2 légcsappantyú ütköző 100%-os nyitás
Ezen érték felett a rendszer nyitott csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt nyitott csappantyú esetén csak
közel 100 %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Tercier 1 légcsappantyú ütköző 0%-os nyitás
Ezen érték alatt a rendszer zárt csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt zárt csappantyú esetén
néhány %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Tercier 1 légcsappantyú ütköző 100%-os nyitás
Ezen érték felett a rendszer nyitott csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt nyitott csappantyú esetén csak
közel 100 %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Tercier 2 légcsappantyú ütköző 0%-os nyitás
Ezen érték alatt a rendszer zárt csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt zárt csappantyú esetén
néhány %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Tercier 2 légcsappantyú ütköző 100%-os nyitás
Ezen érték felett a rendszer nyitott csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt nyitott csappantyú esetén csak
közel 100 %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

A tercierlevegő-csappantyú vezérlése 0% igénylés esetén.

Primer légcsappantyú füstgáz-visszavezetés ütköző 0%-os
nyitás

Tercier levegő megnyitása 100% terhelésnél

Ezen érték alatt a rendszer zárt csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt zárt csappantyú esetén
néhány %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben

A tercierlevegő-csappantyú vezérlése 100% igénylés
esetén

Primer légcsappantyú ütköző 0%-os nyitás
Ezen érték alatt a rendszer zárt csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt zárt csappantyú esetén
néhány %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Primer légcsappantyú ütköző 100%-os nyitás
Ezen érték felett a rendszer nyitott csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt nyitott csappantyú esetén csak
közel 100 %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Szekunder 1 légcsappantyú ütköző 0%-os nyitás

Primer légcsappantyú füstgáz-visszavezetés ütköző
100%-os nyitás
Ezen érték felett a rendszer nyitott csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt nyitott csappantyú esetén csak
közel 100 %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Szekunder légcsappantyú füstgáz-visszavezetés ütköző
0%-os nyitás
Ezen érték alatt a rendszer zárt csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt zárt csappantyú esetén
néhány %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Ezen érték alatt a rendszer zárt csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt zárt csappantyú esetén
néhány %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.
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Szekunder légcsappantyú füstgáz-visszavezetés ütköző
100%-os nyitás
Ezen érték felett a rendszer nyitott csappantyút észlel. A
visszajelentés tűrései miatt nyitott csappantyú esetén csak
közel 100 %-os nyitás szerepelhet a visszajelentésben.

Frekvenciaátalakító

Rendszermenü

Kazán

Ventilátor
légcsappantyúk

füstgázventilátor motorjának névleges feszültsége (P101)

égési levegő motorjának névleges feszültsége (P101)

Motor névleges feszültsége típustáblának megfelelően.

Motor névleges feszültsége típustáblának megfelelően.

Füstgázventilátor motorjának névleges frekvenciája (P102)

égési levegő motorjának névleges frekvenciája (P102)

Füstgázventilátor motorjának névleges árama (P103)

Égési levegő motorjának névleges árama (P103)

Motor névleges áramerőssége típustáblának megfelelően.

Motor névleges árama a típustábla szerint.

Füstgázventilátor minimális frekvenciája (P104)

Égési levegő minimális frekvenciája (P104)

Minimális frekvencia, amelyre a motor szabályozható.

Minimális frekvencia, amelyre a motor szabályozható.

Füstgázventilátor maximális frekvenciája (P105)

Égési levegő maximális frekvenciája (P105)

Maximális frekvencia, amelyre a motor szabályozható.

Maximális frekvencia, amelyre a motor szabályozható.

füstgázventilátor indítási forrása (P106)

Égési levegő indítási forrása (P106)

füstgázventilátor leállítási módja (P107)

Égési levegő leállítási módja (P107)

füstgázventilátor gyorsjárati ideje (P109)

Égési levegő gyorsjárati ideje (P109)

gyorsjárati idő

gyorsjárati idő

füstgázventilátor lefutási ideje (P110)

Égési levegő lefutási ideje (P110)

lefutási idő

lefutási idő

füstgázventilátor V/Hz-görbe (A453)

Égési levegő V/Hz görbe (A453)
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Teszt

Rendszermenü

Kazán

Ventilátor
légcsappantyúk

Primerlevegő-csappantyú manuális
1. szekunder levegőcsappantyú manuális
2. szekunder levegőcsappantyú manuális
Füstgáz-visszavezetés primer levegőcsappantyú manuális
Füstgáz-visszavezetés szekunder levegőcsappantyú
manuális
1. tercier levegőcsappantyú manuális
2. tercierlevegő-csappantyú manuális
Manuálisan megadott érték tesztüzemhez.
A mindenkori komponens a „Kézikapcsoló” menüben
aktiválható.
⇨ Lásd "Kézi üzemmód aktiválása" [oldal 86]

6.2.7 Füstgáz

Rendszermenü

Kazán

füstgáz

Minimális füstgázhőmérséklet

Biztonsági idő

A füstgázhőmérséklet minimális előírt értékét adja meg °Cban. Az előre definiált füstgáz-szabályozási tartománnyal
együtt adódik a teljesítménynövelés alsó tartománya.

„Fűtés” állapotban: Ha a tűzkioltási feltétel („Kazán-füstgáz
hőmérsékletkülönbsége” paraméter vagy a „Tűzkioltás O2
miatt” paraméter) a beállított idő alatt nem teljesül, a
„Biztonsági idő eltelt” hibaüzenet jelenik meg.

Maximális füstgázhőmérséklet
A füstgázhőmérséklet maximális előírt értékét adja meg
°C-ban. Az előre definiált füstgáz-szabályozási
tartománnyal együtt adódik a teljesítménycsökkentés felső
tartománya.

Kazán-füstgáz kritériumot alkalmazza?
A kazán-füstgázkülönbség biztonsági kritérium aktiválása

Kazán-füstgáz hőmérsékletkülönbség
Ha a „Fűtés” üzemállapotban a füstgázhőmérséklet és a
kazánhőmérséklet közötti különbség ezen beállított érték
alá csökken, meghatározott biztonsági idő („Biztonsági
idő” paraméter) után a „Biztonsági idő eltelt” hiba jelenik
meg.
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Füstgáz-szabályozási tartomány
A minimális, ill. maximális füstgázhőmérséklet elérése
előtti szabályozási tartományt definiálja °C-ban.

100% teljesítmény, ha a füstgázhőmérséklet
Megadja „Fűtés” üzemmódban azt a
füstgázhőmérsékletet, amelytől kezdve engedélyezve van
a 100%-os kazánteljesítmény. Ezen hőmérséklet alatt a
lehetséges maximális teljesítményt a rendszer a
szabályozási görbéből („Gyújtási teljesítmény, ha a
füstgázhőmérséklet” paraméter -> „100 % teljesítmény, ha
a füstgázhőmérséklet” paraméter) számítja. Ezáltal
megakadályozható, hogy a hideg samott túl gyorsan
melegedjen fel.
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Gyújtási teljesítmény, ha a füstgázhőm.

Nincsen alátolás, ha a maradék oxigéntartalom kevesebb,
mint

Azt a füstgázhőmérsékletet adja meg, amelyet el kell érni
ahhoz, hogy a teljesítményt növelni lehessen. Ezen
hőmérséklet alatt a kazán a gyújtási teljesítménynek
megfelelően van korlátozva. Ezen hőmérséklet felett a
lehetséges maximális teljesítményt a rendszer a
szabályozási görbéből („Gyújtási teljesítmény, ha a
füstgázhőmérséklet” paraméter -> „100% teljesítmény, ha
a füstgázhőmérséklet” paraméter) számítja. Ezáltal
megakadályozható, hogy a hideg samott túl gyorsan
melegedjen fel.

Ha a maradék oxigéntartalom ezen érték alá csökken, az
alátolás leáll. Ennek a paraméternek az oka, hogy 6%
maradék oxigéntartalomtól meredeken emelkedik a
füstgáz CO2-tartalma.

Maradék oxigéntartalom, amely felett már nem történik
égés
A „Tűz ki” kritériumhoz tartozó maradék oxigéntartalmat
adja meg. Ettől az értéktől kezdve a tűztérben a tűz
kialszik. Ha az O2-érték ezt az értéket a meghatározott
időre („Biztonsági idő” paraméter) túllépi, a „Biztonsági idő
túllépése” hibaüzenet jelenik meg.

Füstgázszabályozás késleltetése
belső szabályozási paraméter: a füstgázszabályozás
csillapítását adja meg.

Lambda-szonda felmelegedési ideje

Füstgáz min. modulációja

Megadja, mennyi ideig marad a kazán a lambda-szonda
felmelegítéséhez „Előkészítés” üzemállapotban. Ha a
kazán eléri a „Ki” üzemállapotot, a lambda-szonda még 15
percig aktív marad.

belső szabályozási paraméter: szeretné alkalmazni a
füstgáz min. modulációt?

Füstgáz max. modulációja

Lamba-szonda hiba az alábbi után

belső szabályozási paraméter: szeretné alkalmazni a
füstgáz max. modulációt?

Előírt maradék oxigéntartalom
A maradék oxigéntartalom előírt értékét definiálja, amelyre
a kazán szabályozásra kerül.

O2 szabályozási tartomány
A szekunder levegő szabályozási tartományát definiálja.
Ha a beállított maradék oxigéntartalom több, mint a felével
ezen érték alá csökken, a rendszer a szekunder levegőt
85 %-ra állítja. Ha a beállított maradék oxigéntartalom
több, mint a felével meghaladja ezt az értéket, a rendszer
a szekunder levegőt 0%-ra állítja.

6.2.8 Tűztér

Rendszermenü

Kazán

Tűztér

Minimális tűztérhőmérséklet
A Fűtés üzemállapothoz tartozó minimális
tűztérhőmérsékletet definiálja. A
„Teljesítménynövelés _K-tól minimális
tűztérhőmérséklet felett“ és „Min. telj. min.
tűztér-/füstgázhőmérsékletnél“ paraméterekkel
együtt jön létre a teljesítménynövelés tartomány.

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

Teljesítménynövelés, ha a minimális tűztérhőmérséklet
felett __ K teljesül
Azt a szabályozási tartományt („Minimális
tűztérhőmérséklet” + „0% tűztérhőmérséklet-jel ennél a
tűztérhőmérsékletnél” paraméterek) definiálja, amelyben a
teljesítmény már a minimális tűztérhőmérséklet elérése
előtt megnövelésre kerül, hogy a hőmérséklet ne kerüljön
a minimális érték alá. Ilyenkor a kazán hőmérséklete max.
a „Min. teljesítmény, ha a tűztér-/füstgázhőmérséklet min.”
paraméterig növelhető.
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0%-os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet

Teljesítménycsökkentés tűztérhőmérséklet 2 Kp

A „100%-os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterrel együtt definiálja a füstgáz-visszavezetés és a
tűztérhűtés szabályozási tartományát. Ettől a
hőmérséklettől kezdve a rendszer a füstgázvisszavezetést és a tűztérhűtést egy 0 és 100% közötti
szabályozási tartományban vezérli, ahol a 0% ennek a
hőmérsékletnek, a 100% pedig a maximális
tűztérhőmérsékletnek felel meg.

Teljesítménycsökkentés tűztérhőmérséklet 2 Kp

Késleltetés figyelmeztetés, teljesítménycsökkentés
tűztérhőmérséklet 2

100%-os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet

Késleltetés figyelmeztetés, teljesítménycsökkentés
tűztérhőmérséklet 2

A „0%-os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterrel együtt definiálja a füstgáz-visszavezetés és a
tűztérhűtés szabályozási tartományát. Ebben a
tartományban a rendszer a füstgáz-visszavezetést és a
tűztérhűtést egy 0 és 100% közötti szabályozási
tartományban vezérli.

Nincs alátolás, ha a tűztérhőmérséklet nagyobb, mint
Azt a tűztérhőmérsékletet adja meg, ahol a tüzelőanyag
adagolása leáll, hogy a tűztérhőmérséklet újra ezen érték
alá csökkenjen. A paraméter közvetlen kapcsolási
küszöbértékként hat az alátolás leállítása vonatkozásában
és védelmi funkcióként szolgál a tűztér túlmelegedésének
megelőzésére.

Tűztérhőmérséklet szabályozás késleltetés
tűztérhőmérséklet késleltetés - tűz paraméterhez
tűztérhőmérséklet növelésnél

Tűztérhőmérséklet min. modulációja
A rendszer a minimális teljesítményt nagyon alacsony
tűztérhőmérsékletek esetén felfelé szabályozza, hogy a
tűztérhőmérséklet a megengedett tartományban maradjon.
A meghatározott értéket ennek a paraméternek az
aktiválása esetén a túl gyors változások megfékezéséhez
csillapítja.

Tűztérhőmérséklet max. modulációja
A rendszer a maximális teljesítményt nagyon magas
tűztérhőmérsékletek esetén lefelé szabályozza, hogy a
tűztérhőmérséklet a megengedett tartományban maradjon.
A meghatározott értéket ennek a paraméternek az
aktiválása esetén a túl gyors változások megfékezéséhez
csillapítja.

Késleltetés hiba, ha nincs tűztérérzékelő 2

Teljesítménycsökkentés tűztérhőmérséklet 2 felett
Ettől a 2. tűztérérzékelőn mért hőmérséklettől kezdve a
teljesítményt visszaszabályozzák a hőmérséklet
csökkentése érdekében.

118

Teljesítménycsökkentés tűztérhőmérséklet 2 Tn
Teljesítménycsökkentés tűztérhőmérséklet 2 Tn

Szekunderlevegő-hűtés kezdete, ha a tűztérhőmérséklet
jele
Szekunderlevegő-hűtés kezdőpontját adja meg a
tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0%-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100%os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg. Ha a tűztérhőmérséklet túl
magas, ettől az értéktől kezdve megnyitásra kerül a
szekunder levegő. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a
szekunder levegő a hűtés indításakor nem 0-nál kezdődik,
hanem a szekunder levegő aktuális (oxigéntől függő)
helyzetétől. IF developer, intern. Az alábbi példa célja a
szabályozási kör ismertetése.

Szekunderlevegő-hűtés vége, ha a tűztérhőmérséklet jele
A szekunderlevegő-hűtés végpontját adja meg a
tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0%-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100%os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg. Ennél a százalékértéknél a
szekunderlevegő-csappantyú elérte a maximális
megengedett nyitást (100%). A 100 százalék mint leállási
pont megfelel a maximális tűztérhőmérsékletnek.

teljesítmény csökkentésének kezdete, ha a
tűztérhőmérséklet jele nagyobb mint
Az alátolás csökkentésének kezdőpontját adja meg a
tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0 %-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100
%-os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg. Ha a tűztérhőmérséklet túl
magas, a rendszer ettől a ponttól kezdve csökkenti az
alátolást és a primer levegőt egészen a minimális
alátolásig. A paraméter csak akkor működőképes, ha a
füstgáz-visszavezetés nem áll rendelkezésre vagy nem
aktív. Füstgáz-visszavezetéses üzem esetén a füstgázvisszavezető rendszer végzi el az alátolás csökkentését túl
magas tűztérhőmérsékletek esetén.
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6.2.9 Hőcserélő-tisztítás

Rendszermenü

Kazán

Hőcs.
tisztítása

Hőcserélő-tisztítás engedélyezés kezdete

Hőcserélő-tisztítás intervalluma

Annak az időablaknak a kezdete, amelyben a hőcserélő
tisztítása (WOS vagy sűrített levegő) bekapcsolódhat.
Ezen az időablakon kívül az aktiválás nem lehetséges.

Megadja, mennyi ideig kell szállítania a szállítócsigának a
WOS hajtás („WOS működési idő” paraméter)
aktiválásáig.

Hőcserélő-tisztítás engedélyezés vége

WOS fordulatszám [1/min]

Annak az időablaknak a vége, amelyben a hőcserélő
tisztítása (WOS vagy sűrített levegő) bekapcsolódhat.
Ezen az időablakon kívül az aktiválás nem lehetséges.

A WOS hajtás fordulatszáma, amelyet a fordulatszámfigyelés használ

Hőcserélő-tisztítás működési ideje
A WOS hajtás beállított időablakon („WOS/Treppro
engedélyezés kezdete” paraméter és „WOS/Treppro
engedélyezés vége” paraméter) kívüli működési idejét adja
meg.
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6.2.10 Füstgáz-visszavezetés
Konfiguráció

Rendszermenü

Kazán

Füstgáz-visszavezetés

Füstgáz-visszavezetés engedélyezése ennél a
füstgázhőmérsékletnél

Maradék oxigén mennyiségének csökkentése füstgázvisszavezetéses üzemben

Az a füstgázhőmérséklet, amelytől kezdve a füstgázvisszavezetés szabályozása aktiválásra kerül. Ha a
füstgázhőmérséklet 3 °C-kal ezen érték alá csökken, a
füstgáz-visszavezetés inaktiválódik.

A maradék oxigéntartalomnak azt a maximális
csökkentését adja meg, amely a füstgáz-visszavezetéses
üzemben visszavehető.

Füstgáz-visszavezetés engedélyezése ennél a
tűztérhőmérsékletnél
A tűztérjelnek azt a százalékértékét adja meg, amelytől
kezdve a füstgáz-visszavezetés engedélyezésre kerül. Ha
a tűztérhőmérséklet annyira lecsökken, hogy a
tűztérhőmérséklet jele újra ezen érték alá csökken, a
füstgáz-visszavezetés is újra inaktiválódik.

Füstgáz-visszavezetés sűrített levegős tisztítás gyakoriság
Ha a füstgáz-visszavezető ventilátor sűrített levegős
tisztítása aktiválva van, ebben az intervallumban indul a
tisztítás.

Maradék oxigén mennyiségcsökkentés kezdete füstgázvisszavezetéses üzemben
A maradék oxigén csökkentésének kezdőpontját adja meg
a tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0%-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100%os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg.

Maradék oxigén mennyiségcsökkentés vége füstgázvisszavezetéses üzemben

Füstgáz-visszavezetés tisztítása aktív?

A maradék oxigén csökkentésének végpontját adja meg a
tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0%-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100%os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg. Ettől az időponttól kezdve a
rendszer elérte a maradék oxigéntartalom („O2
csökkentés” paraméter) maximális lehetséges
csökkentését.

A füstgáz-visszavezetés primerlevegő-csatornájának
automatikus tisztítását teszi lehetővé a füstgázvisszavezetés utánfutás kazánállapot után.

Tűztérhőmérséklet-jel a primer füstgáz-visszavezetés
indításánál

Füstgáz-visszavezetés sűrített levegős tisztítás időtartam
Közben aktiválásra kerül a füstgáz-visszavezető ventilátor
tisztítása.

Füstgáz-visszavezetés tisztítási időtartama
A füstgáz-visszavezetés levegőcsatornájának automatikus
tisztítása időtartama.

Füstgáz-visszavezetés min. vezérlése a füstgázvisszavezetés indításához

A füstgáz-visszavezetés primer levegő kezdőpontját adja
meg a tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0%-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100%os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg.

A füstgáz-visszavezetés csak ennek az értéknek az
igénylését követően aktiválódik. Ha a füstgázhőmérséklet
a füstgáz-visszavezetés aktiválása után a füstgázvisszavezetés hiszterézisénél beállított érték alá csökken,
a füstgáz-visszavezetés ismét inaktiválódik.
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Tűztérhőmérséklet-jel a primer füstgáz-visszavezetés
leállításánál
A füstgáz-visszavezetés primer levegő végpontját adja
meg a tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0%-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100%os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg. Mivel a füstgázvisszavezetés primer levegője az aktuális alátolástól is
függ, ettől az időponttól kezdve még nem lehet elérni a
füstgáz-visszavezetés primerlevegő-csappantyújának a
maximális állását.

Primerlevegő-csappantyú füstgáz-visszavezetés max.
vezérlése
A füstgáz-visszavezetés primerlevegő-csappantyújának
maximális nyitását definiálja és a füstgáz-visszavezetés
primer levegőhányadának korlátozására szolgál.

Primer levegő max. csökkentése füstgáz-visszavezetéses
üzemben
Azt az értéket adja meg, amennyivel a primer levegő (friss
levegő) a füstgáz-visszavezetés primer levegőjének
maximális értéke mellett csökkenthető. Ennek során
ügyelni kell arra, hogy a csökkentés az alátolástól függ és
a maximális csökkentés nem szükségszerűen a
„Tűztérhőmérséklet-jel a primer füstgáz-visszavezetés
leállításánál” paraméter elérésekor valósul meg. A füstgázvisszavezetés primer levegőjének teljes értéke (=
maximális füstgáz-visszavezetés primer) és maximális
alátolás esetén a primer levegő maximális csökkentése is
aktív.

Elsődleges füstgáz-visszavezetés Krü vége
Megadja, hogy milyen görbe szerint történik a füstgázvisszavezetés primer levegőjének szabályozása a
végponttól a maximális tűztérhőmérsékletig.

Tűztérhőmérséklet jel a szekunder füstgáz-visszavezetés
indításánál
A füstgáz-visszavezetés szekunder levegő kezdőpontját
adja meg a tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0%-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100%os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg.

Tűztérhőmérséklet-jel a szekunder füstgáz-visszavezetés
leállításánál
A füstgáz-visszavezetés szekunder levegő végpontját adja
meg a tűztérhőmérséklet szabályozási tartományának
százalékában. A szabályozási tartományt a „0%-os
tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet” és a „100%os tűztérhőmérséklet-jel, ha a tűztérhőmérséklet”
paraméterek határozzák meg. Ettől a ponttól kezdve a
rendszer elérte a füstgáz-visszavezetés szekunder
levegője maximális lehetséges értékét.

Szekunderlevegő-csappantyú füstgáz-visszavezetés max.
vezérlése
A füstgáz-visszavezetés szekunderlevegő-csappantyúja
maximális nyitását definiálja, amely a „Tűztérhőmérsékletjel a szekunder füstgáz-visszavezetés leállításánál”
paraméternél elérhető.

Füstgáz-visszavezetés primer levegő késleltetése

Füstgáz-visszavezetés szekunder levegő késleltetése

A füstgáz-visszavezetés szabályozásának késleltetése a
lengések elkerülésére.

A füstgáz-visszavezetés szekunder levegő késleltetését
adja meg másodpercben. A rendszer ezen az időtartamon
belül a légcsappantyú kért helyzetét 67%-ban éri el. A
rendszer ennek az időnek kb. az ötszöröse után éri el az
előírt értéknek megfelelő kimenetet. A paraméter a kimenő
jel csillapításaként hat és így megakadályozza a füstgázvisszavezetés szekunderlevegő-csappantyújának túl
hirtelen nyitását.

Füstgáz-visszavezetés teljesítményre gyakorolt hatása
Az aktuális alátolásnak a füstgáz-visszavezetés primer
levegőjére gyakorolt befolyását adja meg százalékban. Ha
ennek a paraméternek az értéke 100%, a füstgázvisszavezetés primer levegője az alátolással arányosan
szabályoz le. Ha ez a paraméter 0%-ra van állítva, a
füstgáz-visszavezetés primer levegője a tűztér jele és a
számított görbe alapján szabályoz és figyelmen kívül
hagyja az alátolást. Ez azt eredményezheti, hogy a primer
levegő minimális teljesítmény mellett a maximális értékre
szabályoz. Ha a teljesítményre gyakorolt befolyást negatív
értékre állítjuk, ez a funkcionalitás fordított módon
működik. Negatív értékek esetén a füstgáz-visszavezetés
primer levegője az alátolással arányosan szabályoz
magasabb értékre.

Elsődleges füstgáz-visszavezetés Krü kezdete
Megadja, hogy milyen görbe szerint történik a füstgázvisszavezetés primer levegőjének szabályozása a
kezdőponttól („Tűztérhőmérséklet-jel a primer füstgázvisszavezetés indításánál” paraméter) a végpontig
(„Tűztérhőmérséklet-jel a primer füstgáz-visszavezetés
leállításánál” paraméter).
Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

Szekunder levegő max. csökkentése füstgázvisszavezetéses üzemben
A szekunder levegő végpont elérésekor alkalmazott
maximális csökkentését adja meg („Tűztérhőmérséklet-jel
a szekunder füstgáz-visszavezetés leállításánál”
paraméter). Ez biztosítja, hogy a füstgáz-visszavezetés
miatt ne nyíljon ki túlzottan a szekunder levegő (= friss
levegő).

Füstgáz-visszavezetés utánfutása, leállás itt
A leállításnál a füstgáz-visszavezetés mindaddig aktív,
amíg a tűztérhőmérséklet ezen érték alá nem csökken.

Kimeneti feszültség 0% terhelésnél
A füstgáz-visszavezető ventilátor analóg vezérlésének
alsó határa
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Kimeneti feszültség 100% terhelésnél

Füstgáz-visszavezetés fordulatszám manuális

A füstgáz-visszavezető ventilátor analóg vezérlésének
felső határa

Füstgáz-visszavezető ventilátor százalékban kézi
üzemmód esetén.

Füstgáz-visszavezető ventilátor minimális vezérlése

Füstgáz-visszavezető csappantyú max. nyitási idő

Fázisvezérelt szabályozás alsó határa

Ha a csappantyú ezen idő után nem nyílik, a rendszer
üzemzavart generál.

Füstgáz-visszavezető ventilátor maximális vezérlése
Fázisvezérelt szabályozás felső határa

Füstgáz-visszavezető ventilátor fordulatszám-szabályozás
aktiválása?
Füstgáz-visszavezető ventilátor fordulatszám-szabályozás
aktiválása?

Fordulatszám-figyelés késleltetése
A fordulatszám (indulás) figyelése csak a késleltetés
lejárta után történik

Füstgáz-visszavezetés primer légcsappantyú skálázása
Ez a tényező a füstgáz-visszavezetés primerlevegőcsappantyúja helyzetének a füstgáz-visszavezető
ventilátorra gyakorolt hatását növeli, ill. csökkenti. A
mindenkori magasabb érték (prim. vagy szek.) érvényes

Füstgáz-visszavezetés szekunder légcsappantyú
skálázása

Torlócsappantyú max. zárási idő
Ha a csappantyú ezen idő után nem zár, a rendszer
üzemzavart generál

Primer légcsappantyú füstgáz-visszavezetés ütköző 0%-os
nyitás

Primer légcsappantyú füstgáz-visszavezetés ütköző
100%-os nyitás

Szekunder légcsappantyú füstgáz-visszavezetés ütköző
0%-os nyitás

Szekunder légcsappantyú füstgáz-visszavezetés ütköző
100%-os nyitás

Ez a tényező a füstgáz-visszavezetés szekunderlevegőcsappantyúja helyzetének a füstgáz-visszavezető
ventilátorra gyakorolt hatását növeli, ill. csökkenti. A
mindenkori magasabb érték (prim. vagy szek.) érvényes

Frekvenciaátalakító

Rendszermenü

Kazán

Füstgáz-visszavezetés

füstgáz-visszavezetés motorjának névleges feszültsége
(P101)
Motor névleges feszültsége típustáblának megfelelően.

füstgáz-visszavezetés motorjának névleges frekvenciája
(P102)

füstgáz-visszavezetés maximális frekvenciája (P105)
Maximális frekvencia, amelyre a motor szabályozható.

füstgáz-visszavezetés indítási forrása (P106)

füstgáz-visszavezetés leállítási módja (P107)
füstgáz-visszavezetés motorjának névleges árama (P103)
Motor névleges árama a típustábla szerint.

füstgáz-visszavezetés gyorsjárati ideje (P109)

füstgáz-visszavezetés minimális frekvenciája (P104)

gyorsjárati idő

Minimális frekvencia, amelyre a motor szabályozható.
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füstgáz-visszavezetés lefutási ideje (P110)

füstgáz-visszavezetés V/Hz-görbe

lefutási idő

6.2.11 rostély

Rendszermenü

Kazán

rostély

Rostély intervalluma

Alsó rostélyérzékelő elérhető?

Rostélyvezérlés intervallumának időtartama. Ezen az
intervallumon belül a rostély a beállított (százalékos)
értéknek megfelelően kap vezérlést.

Alsó rostélyérzékelő elérhető?

Rostély minimális működési ideje

Ha a rostély alatti hőmérséklet meghaladja ezt az értéket,
a rendszer a teljesítményt a min. értékre csökkenti és
nyomon követi a hőmérsékletet.

Max. megengedett hőmérséklet a rostély alatt

A rostély aktiválásának minimális idejét adja meg. Ha a
rostélyvezérlés alacsony értéke miatt ezt az időt nem lehet
betartani, a rendszer meghosszabbítja a rostélyvezérlés
ciklusidejét, hogy legalább ezt az időt elérje.

Az alátolás csökkentésének ideje a rostély alatti max.
hőmérséklet túllépése esetén
Az az idő, ameddig a kazán a rostély hűtéséhez a
minimális teljesítményt adja le

Rostélyvezérlés fűtés közben
Rostély vezérlése normál üzemben

Rostélyvezérlés felfűtés és leállítás közben

Kikapcsolásig eltelő idő a rostély alatti max. hőmérséklet
túllépése esetén

A rostély vezérlése a felfűtés és leállítás
üzemállapotokban

A rostély alatti hőmérséklet megfigyelésének időszaka,
miután az túl magas volt

Rostélyvezérlés manuális

Túlnyomás max. száma, hidraulikus rostély

Rostélyvezérlés manuális előírása

A megengedett nyomástúllépések száma, amelytől kezdve
a rendszer hibaüzenetet küld.

A rostély felfűtés közben mozog
Aktiválás esetén a rostély a felfűtésnél is aktív.

Rostély max. ideje végállásig
Ha a rostély ezen időn belül eléri a végállást, és nem jelez
túlnyomást, akkor időtúllépési hiba jelenik meg.

6.2.12 hamukihordás

Rendszermenü

Kazán

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Hamukitároló csiga intervalluma

ZRS multiciklon utánfutási ideje KI állapotban

Megadja, mennyi időnek kell eltelnie a hamukihordó ciklus
(„Hamukihordó szállítási ideje” paraméter) indításához. Ez
az érték a stokercsigára vagy a tényleges időre
vonatkozhat („Hamuciklus a stoker üteme szerint”
paraméter).

Ez az idő akkor aktiválódik a multiciklon forgócellás
adagolónál, ha a kazán leállításra került, hogy a
multiciklonból a az utolsó hamut is eltávolítsa.

Hamukitároló csiga működési ideje

Az 1. hamukihordó csiga ennyivel fut tovább, mint a retorta
hamukihordó csigája, hogy biztonsággal kiürüljön.

Hamukitároló csiga működési ideje a hamukihordó
ciklusban.

Multiciklon hamukitároló csiga utánfutási ideje

Multiciklon 2. hamukitároló csiga utánfutási ideje
A 2. hamukihordó csiga ennyivel fut tovább, mint az 1.
hamukihordó csiga, hogy biztonsággal kiürüljön.

Hőcserélő hamukitároló csiga intervalluma
Hőcserélő hamukitároló csiga intervalluma

Multiciklon 3. hamukitároló csiga utánfutási ideje

Hőcserélő hamukitároló csiga működési ideje
Hőcserélő hamukitároló csiga működési ideje

A 3. hamukihordó csiga ennyivel fut tovább, mint az 2.
hamukihordó csiga, hogy biztonsággal kiürüljön.

Hamukitároló csiga hibájának késleltetési ideje

Füstgázcsatorna hamukihordás külső igénylés max. ideje

A kazán csak akkor kerül leállításra, ha ebben az
időszakban hiba észlelhető a hamukitároló csigában.

Hamukihordás maximális aktiválása külső kérésre. Ha az
igénylés továbbra is fennáll, a hamukihordás ennek
ellenére leáll.

2. hamukitároló csiga utánfutási ideje

Hamukotró elérhető?

Második hamukitároló csiga működési ideje az első
hamukitároló csigához képest

Hamukotró elérhető?

Retorta hamukitároló csigájának fordulatszáma [1/min]

Hamukotró a rostély véghelyzetei szerint

A hamukitároló csiga fordulatszám-észleléshez használt
fordulatszáma

A hamukotró vezérlése a rostély véghelyzeteihez igazodik.

ZRS multiciklon elérhető

Hamukotrás löketeinek száma
Hamukotró löketeinek száma ciklusonként

Multiciklon forgócellás adagoló elérhető?

Max. idő hamukihordás végállásig

ZRS multiciklon intervalluma
Ciklusidő, amely után a multiciklon forgócellás adagoló
aktiválódik

Ha a hamukihúzó ezen időn belül eléri a végállást, és nem
jelez túlnyomást, akkor időtúllépési hiba jelenik meg.

ZRS multiciklon működési ideje
Multiciklon forgócellás adagoló működési ideje egy ciklus
befejezésekor

6.2.13 Közös hamukihordás

Rendszermenü
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Közös
hamukihordás
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Aktív retorta hamukihordással

Késleltetési hiba

Aktív hőcsere hamukihordással

Idő, ameddig az üzemzavarnak aktívnak kell lenni, amíg
egy hiba bekövetkezik. Előtte csak egy figyelmeztetés
jelenik meg.

Aktív szűrő hamukihordással
Aktív multiciklonos hamukihordással
Aktív külső igényléssel
A paraméterek meghatározzák, hogy a rendszer melyik
komponensével aktiválható a teljes hamukihordás.

1. hamukitároló csiga utánfutási ideje
2. hamukitároló csiga utánfutási ideje
3. hamukitároló csiga utánfutási ideje
A közös hamukihordás mindenkori csigájának utánfutási
idejét adja meg.

6.2.14 Betolócsatorna

Rendszermenü

Kazán

Betolócsatorna

Betolócsatorna-hűtés aktiválása, ha a hőmérséklet túl
magas

Betolócsatorna-hűtés üzemmód
Betoló csatorna hűtési üzemmódja

A betolócsatornában a beállított hőmérséklet túllépése
esetén elindul a betolócsatorna-hűtés.

▪ Automatikus: A betolócsatorna-hűtés a beállított
paramétereken megfelelően aktiválódik
▪ Ki: A betolócsatorna-hűtés inaktiválva
▪ Be: A betolócsatorna-hűtés tartósan aktív. A beállított
idők és hőmérsékletek figyelmen kívül hagyva.

Betolócsatorna-hűtés utánfutása

Figyelmeztetés, ha a betolócsatorna hőmérséklete túl
magas
Ha a hőmérsékletet a betolócsatornában a beállított érték
fölé emelkedik, a kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg.

A kikapcsolási kritérium elérésekor a betolócsatorna-hűtés
ezzel a beállított értékkel marad tovább aktív.

Betolócsatorna-hűtés időtartama, ha kazán kikapcsolva
Betolócsatorna-hűtés időtartama, ha kazán kikapcsolva

6.2.15 Spec. üzemmód

Rendszermenü

Kazán

Spec. üzemmód

Extra fűtés fűtésideje

Extra fűtés legrövidebb futásideje

Az itt beállított idő adja meg, mennyi ideig kerül sor az
extra fűtés funkció végrehajtására.

Ha az extra fűtést egy külső jel szabályozza, akkor azt az
időt adja meg, hogy legalább milyen hosszú ideig marad
aktív aktiváláskor.

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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Kéményseprőüzem fűtési ideje

rostélyvezérlés relatív csökkentése kéményseprőüzemnél

Az itt beállított idő adja meg, mennyi ideig kerül sor a
kéményseprő funkció végrehajtására. A kéményseprő
funkció indítását követően a hátralévő idő a kijelzőn
látható.

rostélyvezérlés relatív csökkentése kéményseprőüzemnél

Mérésre kész a tűztérhőmérséklet-jeltől
Mérésre kész kéményseprőüzemben, amikor a rendszer a
beállított tűztérhőmérsékletnek legalább ezen értékét
elérte.

Kéményseprő részterhelés teljesítmény
Az a teljesítményérték, amelyre a kazánt kéményseprő
részterheléses üzemben szabályozza.

Idő mérésre kész állapotig

Maradék oxigén csökkentése, kéményseprőüzem
Ez a mindenkori érték, amellyel a maradék oxigén célérték
a kéményseprő üzemben lecsökken. Az előírt érték
azonban soha nem lehet kisebb, mint 7%

Tűztérhőm. emelés Kéményseprőüzem

Mérésre kész kéményseprőüzemben ha a kazán legalább
már ilyen hosszú ideje FŰTÉS állapotban van.

Felfűtési üzemmód időtartama
Megadja, hogy maximálisan milyen hosszú ideig tarthat a
kazán felfűtési üzemmódja.

Ezzel az értékkel nő a tűztérhőmérséklet a kéményseprő
üzemben.

primer levegő relatív csökkentése kéményseprőüzemnél
A primer levegő relatív csökkentése (füstgázvisszavezetés és friss levegő) kéményseprőüzemben az
aktuális előírt értéknél

6.2.16 Külső kazánvezérlés

Rendszermenü

Kazán

Külső kazánvezérlés

Kazánengedélyezés bemenet elérhető?

Teljesítmény 10 V külső teljesítménynél

Megadja, hogy áll-e rendelkezésre kazánengedélyezés je.

Ez a teljesítmény 10 V külső igénylésnél kerül leadásra.

Teljesítmény külső előírása?

Manuális érték külső előírt teljesítményhez

Megadja, hogy áll-e rendelkezésre külső teljesítményjel.

Ha a „Külső teljesítmény előírás alkalmazása” paraméter a
„Manuális”-ra van beállítva, az érték teljesítményelőírásként kerül használatra a kazánhoz.

Külső teljesítmény előírás alkalmazása
Megadja, hogy hogyan ill. milyen külső rendszer továbbítja
a teljesítményt.

Bekapcsolás késleltetése, külső teljesítmény

▪ Analóg bemenet: A kazán előírt hőmérsékletét egy 0-10
V-os jel adja meg az SPS analóg bemenetén

A késleltetés idejét adja meg másodpercben, amely akkor
alkalmazható, ha a kazán igénylést kap.

▪ Modbus: A kazán előírt hőmérsékletét pl. egy külső
vezetőrendszer adja meg a Modbus interfészen

Külső teljesítmény késleltetésből

▪ Manuális: A manuális érték („Manuális érték
külső előírt teljesítményhez” paraméter) kerül
alkalmazásra az előírt teljesítményhez

A késleltetés idejét adja meg másodpercben, ameddig a
kazán az igénylés után ténylegesen leáll.

Teljesítmény 0 V külső teljesítménynél
Ez a teljesítmény 0 V külső igénylésnél kerül leadásra.
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6.2.17 szabályozási paraméterek

Rendszermenü

Kazán

Szabályozási
paraméterek

Teljesítmény meghatározása, csillapítás

Tesztüzem teljesítménye

A késleltetés idejét adja meg másodpercben, amely akkor
alkalmazható, amikor a DDC jel 0-ról 100%-ra vált

A berendezés kívánt részterheléses üzemében a
berendezés méréséhez történő üzemeltetéséhez használt
paraméter.
A kazánt olyankor a méréshez szükséges
teljesítménytartományban a kazán előírt hőmérséklete
szerint szabályozzuk (a téli üzemmódhoz hasonlóan).
Ennek során ügyelni kell arra, hogy a paramétert a mérés
megtörténte után újból inaktiválni kell (= „0”-ra kell állítani).

Min. teljesítmény minimális tűztér- und
füstgázhőmérsékletnél
A kazán minimális füstgázhőmérséklet, ill. minimális
tűztérhőmérséklet melletti minimális teljesítményét adja
meg.

Kazán Kp
Kazánszabályozás PI szabályozójának proporcionális
értéke

Kazán Tn
Kazánszabályozás PI szabályozójának utánállítási ideje

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

Tesztüzem max. ideje
A berendezés kívánt részterheléses üzemben a
berendezés méréséhez történő üzemeltetéséhez használt
paraméter. A kazánt olyankor a méréshez szükséges
teljesítménytartományban a kazán előírt hőmérséklete
szerint szabályozzuk (a téli üzemmódhoz hasonlóan).
Ennek során ügyelni kell arra, hogy a paramétert a mérés
megtörténte után újból inaktiválni kell (= „0”-ra kell állítani)
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6.3 tüzelőanyag-szállítás
6.3.1 Stoker

Rendszermenü

Tüzelőanyagszállítás

Stoker

Stoker töltési ideje

Késleltetés, 2. forgócella túltöltése

Az az idő, amelyre az üres stokercsigának szüksége van
ahhoz, hogy az anyagot az ejtőaknából a retortába
szállítsa. Ezt az időt pontosan be kell állítani, mert
különben hiba következhet be az adagolásnál. Ha az időt
túl nagyra állítják, a begyújtásnál túl nagy
anyagmennyiség kerül a retortába. Ha az időt túl rövidre
állítják, nem szűnik meg az „anyaglyuk” a stokercsigában.
Az anyaglyuk automatikus eltávolítása csak akkor
lehetséges, ha a berendezés rendelkezik visszagyulladás
elleni csappantyúval és a visszagyulladás elleni
csappantyú begyújtásnál zárva van.

Az az idő, amellyel egy hibaüzenet késik, ha a forgócellás
adagoló túltöltés-érzékelője jelez.

Stoker előfutási ideje
A stokercsiga előfutási idejét adja meg másodpercben,
amennyivel a stokercsigát az ejtőakna kiürítésére szolgáló
szállítócsiga előtt aktiválják.

Stoker alátolási idő
Az a szállítási idő másodpercben megadva, ameddig a
Stoker csiga előfutási idejét követően aktív.

Stoker ürítési ideje
A stoker teljes kiürítéséhez szükséges időt adja meg
másodpercben. Ilyenkor a stokercsiga a kazán
leállításakor („Tűztartás” vagy „Ki” üzemállapot) ütemesen
kap vezérlést ennek az időnek az eléréséig, hogy a stoker
kiürüljön és kizárható legyen a visszagyulladás.

Forgócellás adagoló utánfutási ideje
A forgócellás adagoló utánfutását határozza meg a
szállítócsiga kikapcsolása után.

Késleltetési hiba, forgócellás adagoló túltöltése
Az az idő, amellyel egy hibaüzenet késik, ha a forgócellás
adagoló túltöltés-érzékelője jelez.

Forgócellás adagoló forgásirányának módosítása
lehetséges?

Forgócellás adagoló 2 forgásirányának módosítása
lehetséges?
Megadja, hogy a forgócellás adagoló megváltoztathatja-e
a forgásirányt, vagy ez a felépítése miatt nem
engedélyezett.

Teljes alátolási művelet időtartama
A hidraulikus stoker 100% alátolás melletti intervallumát
adja meg. Kisebb alátolás esetén a szünetek ideje
értelemszerűen hosszabb. Hidraulikus stoker esetén a
stoker egy mozgására tíz másodpercet számolunk. Ezt a
tíz másodpercet a rendszer más vezérlések, mint pl. a
hamukitároló csiga vagy a tűztartó alátolás
engedélyezésére használja. Az egyes egységek vezérlése
a beállított idő túllépéséig tart. A stokerlöketek helyes
számának meghatározásához csak meg kell szorozni a
kívánt számot 10 másodperccel és le kell vonni 1
másodpercet. A fent ismertetett példában ez 2 löket * 10
másodperc = 20 másodperc - 1 másodperc, azaz 19
stokerürítési időt eredményez, ha a stokernek az ürítéshez
csak 2 löketet kell végeznie.

Stokerlöketek száma a stoker kiürítéséig
Hidraulikus stoker löketeinek száma az ejtőakna
kiürítésének biztosításához.

Stoker ürítésének maximális ideje
Ha ebben az időszakban nem ismerhető fel egyértelműen,
hogy a stoker üres, a rendszer hibát generál.

Stoker zárásának maximális ideje
A hidraulikus stoker felügyelete. Ha ennél az időnél többre
van szüksége löketenként, a rendszerben üzemzavar
keletkezik.

Megadja, hogy a forgócellás adagoló megváltoztathatja-e
a forgásirányt, vagy ez a felépítése miatt nem
engedélyezett.
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6.3.2 Szállítócsiga/adagoló

Rendszermenü

Tüzelőanyagszállítás

Szállítócs. /
adagoló

Max alátolás

1. szállítócsiga működési ideje a visszatérő ágban

Maximális alátolás 100% kazánteljesítmény esetén az
elméleti maximális csigakihasználtság százalékában.

Szintérzékelős berendezések esetén a visszatérő ágban
mozgásra csak akkor kerül sor, ha a stokercsiga már nem
mozog, hogy az anyagáramlás a stokerben ne szakadjon
meg.

Minimális alátolás
Minimális alátolás a maximális alátolás százalékában
(„Maximális alátolás” paraméter. Kis kazánteljesítmény
esetén (a számított alátolás 0% körüli) az alátolást a
rendszer olyan értékre korlátozza, hogy a tüzelőanyag
szállítása ne szakadjon meg és ne keletkezzen „lyuk” a
tűzágyban.

Manuális alátolás
Alátolás százalékban kézi üzemmód esetén

1. szállítócsiga alátolási ideje
Az a szállítási idő másodpercben, ameddig a szállítócsiga
a stokercsiga előfutási idejét követően („Stoker előfutási
ideje” paraméter) aktív.

1. szállítócsiga szint időtúllépése
Ha az ejtőaknában a stoker és a szállítócsiga között
elhelyezett szintérzékelő ezen az időszakon belül nem
észlel anyagot, az „Ejtőakna üres (szintérzékelő!)”
hibaüzenet jelenik meg. Ha ez a paraméter „0”-ra van
állítva, nem keletkezik hibaüzenet.

1. szállítócsiga utánfutási ideje
Azt az időt határozza meg, ameddig a szállítócsiga még
aktív, ha az igénylés újból inaktívvá vált.

1. szállítócsiga bekapcsolási késleltetése
Ha az ejtőaknában elhelyezett szintérzékelő ezen az
időszakon belül nem észlel anyagot, elindul a szállítócsiga.
A paraméter az anyagkészlet szabályozására szolgál és
nem vonatkozik más komponensek működési idejére.

1. szállítócsiga működési ideje a visszatérő ágban
A szállítócsiga teljes működési idejét adja meg, ami alatt a
visszafelé mozgás („Szállítócsigák visszatérő ágban
mozgásának időtartama” paraméter) végrehajtásra kerül.
Ha ez a paraméter „0”-ra van állítva, a szállítócsiga
visszatérő ágban mozgása nem kerül végrehajtásra. Ha a
rendszer eléri a beállított időt, az aktuális szállítási ciklus
már befejeződik és először a visszatérő ág indul.

1. szállítócsiga visszatérő ágban mozgásának ideje
A szállítócsiga visszatérő ágban mozgásának idejét adja
meg másodpercben.

2. szállítócsiga szint időtúllépése
Ha az ejtőaknában a kitároló és szállítócsiga között
elhelyezett szintérzékelő ezen az időszakon belül nem
észlel anyagot a kihordó- és a szállítócsiga között, a
„Kihordás üres (szintmérés!)” hibaüzenet jelenik meg. Az
idő itt a ferde vagy a kitároló csiga működési idejére
vonatkozik. Ha ez az idő „0”-ra van állítva, nincs
hibaüzenet.

2. szállítócsiga működési ideje a visszatérő ágban
mozgásig
A szállítócsiga teljes működési idejét adja meg, ami alatt a
visszafelé mozgás („Szállítócsigák visszatérő ágban
mozgásának időtartama” paraméter) végrehajtásra kerül.
Ha ez a paraméter „0”-ra van állítva, a szállítócsiga
visszatérő ágban mozgása nem kerül végrehajtásra. Ha a
rendszer eléri a beállított időt, az aktuális szállítási ciklus
már befejeződik és először a visszatérő ág indul.
Szintérzékelős berendezések esetén a visszatérő ágban
mozgásra csak akkor kerül sor, ha a stokercsiga már nem
mozog, hogy az anyagáramlás a stokerben ne szakadjon
meg.

2. szállítócsiga visszatérő ágban mozgásának ideje
A szállítócsiga visszatérő ágban mozgásának idejét adja
meg másodpercben.

2. szállítócsiga bekapcsolási késleltetése
Ha az ejtőaknában elhelyezett szintérzékelő ezen az
időszakon belül nem észlel anyagot, bekapcsolódik a ferde
vagy a kihordócsiga. Ha a „Kihordás mindig aktív”
paraméter értéke „IGEN”, ez az idő abszolút érték. Ha a
„Kihordás mindig aktív” paraméter értéke „NEM”, ez az idő
a szállítócsiga működési idejére vonatkozik.

2. szállítócsiga utánfutási ideje
Azt az időt határozza meg, ameddig a szállítócsiga még
aktív, ha az igénylés újból inaktívvá vált.

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

129

6

Menük és paraméterek
tüzelőanyag-szállítás

2. szállítócsiga működési ideje a kényszermozgásig

Adagoló bekapcsolási késleltetése

A kihordó- vagy a ferde csiga kényszerbekapcsolásának
időpontját definiálja. Ennek során a kihordó- vagy a ferde
csiga egy beállított időre („Kihordás
kényszerbekapcsolásának időtartama”) aktiválódik. Az
időpont számításához a rendszer az anyagmozgatásnál a
szállítócsiga teljes működési idejét (a kitároló csiga
szintérzékelője anyagot észlel) veszi alapul. A funkció azt
eredményezi, hogy a kitároló csiga a szintérzékelő előtti
anyag ellenére szállít és a szintérzékelő felett
összetorlódott anyagot az utána érkező anyag eltávolítja.

Ha az ejtőaknában elhelyezett szintérzékelő ezen az
időszakon belül nem észlel anyagot, a stoker következő
lökete előtt az ejtőaknát a keresztirányú adagoló vagy az
adagoló feltölti. A paraméter az anyagkészlet
szabályozására szolgál.

Kényszermozgás működési ideje, 2. szállítócsiga
Megadja, milyen hosszú ideig van bekapcsolva a kihordóvagy a ferde csiga a kényszerbekapcsolásnál.

2. szállítócsiga mindig aktív?
Azt határozza meg, hogy a csiga akkor is aktív-e, amikor a
kazán ki van kapcsolva.

2. szállítócsiga késleltetése a következő egység után?
Azt határozza meg, hogy a következő csiga üzemidejét a
szintérzékelő általi aktiváláskor fellépő késleltetéshez
csökkentse-e, vagy csak a saját működési időt vegye
figyelembe

Adagoló késleltetett kikapcsolása
Ha az ejtőaknában elhelyezett szintérzékelő ebben az
időszakban anyagot észlel, az adagoló leáll. A
keresztirányú szállítónál az aktuális löket az opciótól
függően befejeződik, a keresztirányú szállító pedig újra a
véghelyzetébe áll. A paraméter az anyagkészlet
szabályozására szolgál.

Hidraulikus adagoló kikapcsolása a fénykapu szintjénél
Ha ez a funkció aktiválódik, a keresztirányú adagoló
befejezi a „NYIT” mozgást, ha a szintérzékelő az
ejtőaknában „Anyag található” jelzést ad, és azonnal
megkezdi a „ZÁR” mozgást.

Hidraulikus adagoló zárásának maximális ideje
A hidraulikus keresztirányú adagoló felügyelete. Ha ennél
az időnél többre van szüksége löketenként, a rendszerben
üzemzavar keletkezik.

:

Kaparóláncos adagoló / szalag maximális ideje

6. szállítócsiga késleltetése a következő egység után?

Az adagoló működési ideje követésre kerül. Ha a fénykapu
ezen időszak alatt nem észlel anyagot, a rendszerben
üzemzavar keletkezik.

A 2. szállítócsigához hasonló paraméterek állnak
rendelkezésre a 3., 4., 5. és 6. szállítócsigához is.
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6.3.3 Köztes tartály

Rendszermenü

Tüzelőanyagszállítás

Köztestartály

Keverőberendezés köztes tartályának működési ideje
Keverőberendezés működési ideje a köztes tartályban egy
intervallum alatt

Keverőberendezés köztes tartályának működési ideje %ban
A keverőberendezés működési ideje a köztes tartályban
az intervallum ezen százalékos értékének felel meg.

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

Keverőberendezés köztes tartályának minimális működési
ideje
A keverőberendezés minimális működési ideje a köztes
tartályban az intervallum ezen százalékos értékének felel
meg

köztes tartály feltöltésének időtúllépése
Ha ezen az időn belül nem töltődnek meg a köztes
tartályok, hiba történik.
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6.3.4 Kitárolás

Rendszermenü

Tüzelőanyagszállítás

Kihordás

Keverőberendezés üzemmód

Ferde csiga ideje irányváltáshoz

A keverőberendezés üzemmódja.

A ferde csiga kihordási ideje a forgásirányváltásig

Keverőberendezés működési ideje egy intervallumban

ferde felhordócsiga visszafelé mozgása túláram után

Amíg a keverőberendezés minden intervallumban állandó
vezérlést kap.

Ha a ferde csiga a túláram miatt hátrafelé irányra vált, egy
idő után újból előre fog fordulni.

Keverőberendezés minimális működési ideje

Ferde csiga kihordás időtúllépése

A rendszer a keverőberendezés rövid idejű vezérlése
esetén sem kerül ezen idő alá és a keverőberendezés
aktív marad.

Ferde csiga kihordás időtúllépése

Keverőberendezés vezérlése tele tárolónál

Ha a szenzorok ebben az időszakban nem észlelnek
anyagot, aktiválódik a kitárolás.

Keverőberendezés vezérlése üres tárolónál
Meghatározza a keverőberendezés vezérlését tele vagy
üres tárolónál százalékban, a csigák működési idejét a
külső igényléssel együtt.

Kitárolás bekapcsolásának késleltetése

Kitárolás utánfutási ideje
Azt az időt határozza meg, ameddig a kitárolás még aktív
marad, miután az igénylés újból inaktívvá vált.

Működési idő igénylés után átkapcsolás üresre

Keverőberendezés be a tárolótöltésnél

Ha a keverőberendezés vezérlésének ebben az
időszakában már nem észlelhető a túláram, a rendszer a
keverőberendezést ismét ÜRES üzemmódra kapcsolja.

Ha a kapcsolót a tároló feltöltéséhez aktiváljuk, a
keverőberendezés ebben az időszakban folyamatosan
mozgásban marad. Az idő eltelte után a
keverőberendezés ismét normál működési módra vált, és
a kapcsoló visszaáll.

Ferde csiga irányváltása indításnál
A ferde csiga forgásirányát minden indításkor módosítsa?

Ferde csiga max. idő túláramhiba
Az az idő, amelyen belül 3-szoros túláram léphet fel
hibaüzenet nélkül.

132

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

6

Menük és paraméterek
tüzelőanyag-szállítás

6.3.5 Tolópadló

Rendszermenü

Tüzelőanyagszállítás

Tolópadló

Tolópadló bekapcsolási késleltetése

Kaparólánc/adagolószalag előremenő ág

Ha a szintérzékelő (távolságérzékelő, optikai letapogató)
ezen az időszakon belül nem észlel anyagot,
bekapcsolódik a tolópadló.

Kaparólánc/adagolószalag előremenő ág

Tolópadló kikapcsolási késleltetése

Tolópadló utánfutási ideje az adagolóhoz képest, hogy az
anyag felhalmozódhasson.

Ha a szintérzékelő (távolságérzékelő, optikai letapogató)
ezen az időszakon belül anyagot észlel, kikapcsolódik a
tolópadló.

Szállítócsiga működési ideje a tolópadló
kényszermozgásáig
A tolópadló kényszerbekapcsolásának időpontját
definiálja. Ennek során a tolópadló egy beállított időre
(„Tolópadló kényszerbekapcsolásának időtartama”)
aktiválódik. Az időpont számításához a rendszer az
anyagmozgatásnál a szállítócsiga, ill. a hidraulikus stoker
vagy az adagoló teljes üzemidejét (a tolópadló
szintérzékelője anyagot észlel) veszi alapul. A funkció azt
eredményezi, hogy a tolópadló a szintérzékelő előtti anyag
ellenére szállít és a szintérzékelő felett összetorlódott
anyagot az utána érkező anyag eltávolítja.

Tolópadló utánfutás

Túltöltésvédelem időtúllépése
Ha a kihordás addig aktív, és még mindig túltöltést jelez,
akkor időtúllépési hiba jelenik meg.

kaparólánc/adagolószalag túltöltésvédelmének
késleltetése
Ha a kihordás addig aktív, és még mindig túltöltést jelez,
akkor időtúllépési hiba jelenik meg.

Tolópadló mindig aktív
Azt határozza meg, hogy a tolópadló is aktív-e, amikor a
kazán ki van kapcsolva.

Tolópadló kényszerműködés működési ideje
Megadja, milyen hosszú ideig van bekapcsolva a tolópadló
a kényszerbekapcsolásnál.
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6.3.6 szívórendszer

Rendszermenü

Tüzelőanyagszállítás

szívórendszer

minimális idő üresfelismerésre

1. ciklon
1. ciklon aktív

szívóturbina utánfutás

ciklon aktív

Szívóturbina utánfutási ideje, amikor a ciklon tele.

1. ciklon betáplálva a következővel

Rázómotor rendelkezésre áll?

▪ Zsáksiló

Rázómotor rendelkezésre áll?

▪ Túrás

rázó működési ideje

▪ Szívócsiga

Rázómotor működési ideje 100 mp-s cikluson belül

Szívóturbina max. működési ideje
Szívóturbina maximális működési ideje. Ha a töltöttségi
szintet a rendszer nem ismeri fel teljesnek, figyelmeztetés
jelenik meg.

szívócsiga ciklusideje
A szívócsiga ciklusideje

szívócsiga utánfutása

szívóturbina előremenő ág

A szívócsiga utánfutása

A szívóturbina előremenő ága

2. ciklon
2. ciklon aktív

szívóturbina utánfutás

ciklon aktív

Szívóturbina utánfutási ideje, amikor a ciklon tele.

2. ciklon betáplálva a következővel

Rázómotor rendelkezésre áll?

▪ Zsáksiló

Rázómotor rendelkezésre áll?

▪ Túrás

rázó működési ideje

▪ Szívócsiga

Rázómotor működési ideje 100 mp-s cikluson belül

Szívóturbina max. működési ideje
Szívóturbina maximális működési ideje. Ha a töltöttségi
szintet a rendszer nem ismeri fel teljesnek, figyelmeztetés
jelenik meg.

szívóturbina előremenő ág
A szívóturbina előremenő ága
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szívócsiga ciklusideje
A szívócsiga ciklusideje

szívócsiga utánfutása
A szívócsiga utánfutása
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6.3.7 Forgócellás adagolók

Rendszermenü

Tüzelőanyagszállítás

Forgócellás
adagolók

1. forgócella utánfutási ideje

2. forgócella utánfutási ideje

1. forgócella utánfutási ideje

2. forgócella utánfutási ideje

1. forgócellás adagoló forgásirányának módosítása
kitárolás után lehetséges

2. forgócellás adagoló forgásirányának módosítása
kitárolás után lehetséges

1. forgócellás adagoló forgásirányának módosítása
kitárolás után lehetséges

2. forgócellás adagoló forgásirányának módosítása
kitárolás után lehetséges

Fénykapu késleltetése, 1. túltöltésvédelem

Fénykapu késleltetése, 2. túltöltésvédelem

Fénykapu késleltetése, 1. túltöltésvédelem

Fénykapu késleltetése, 2. túltöltésvédelem

Késleltetési hiba, 1. forgócellás adagoló túltöltése kitárolás
után

Késleltetési hiba, 2. forgócellás adagoló túltöltése kitárolás
után

Késleltetési hiba, 1. forgócellás adagoló túltöltése kitárolás
után

Késleltetési hiba, 2. forgócellás adagoló túltöltése kitárolás
után
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6.4 SPS
6.4.1 Szoftver

Rendszermenü

SPS

Szoftver

Az aktuális szoftververzió kijelzése és szoftver frissítés
végrehajtása

6.4.2 kapcsolatok
hálózat
A jelenlegi státuszt mutatja és lehetőséget biztosít a
visszaállításra kapcsolódási problémák esetén:
❒ Koppintson a visszaállítás szimbólumra
➥ A PC-vizualizálás kapcsolat leválasztásra kerül
➥ SPS hálózati kapcsolat újra felépül
❒ A kapcsolat alaphelyzetbe állítása után SPS kész a
kapcsolat felépítésére
➥ „Kapcsolat aktuális státusza” kijelzés „Kész kapcsolatra vár” státuszt mutat
❒ A PC-vizualizálásban kattintson a „Kapcsolódás”
szimbólumra

Konfiguráció

Rendszermenü

SPS

kapcsolatok

hálózat

Konfiguráció

IP-cím automatikus lekérdezése

Kapcsolatfigyelés alkalmazása?

IP-cím automatikus lekérésének (DHCP) aktiválása?

Szeretné felügyelni a kapcsolatot a PC-vizualizálással?

IP-cím

Kapcsolatok időtúllépése

Saját IP-cím megadása.

A PC-vizualizálással való kapcsolat resetelését követő
üresjárati idő

Alapértelmezett átjáró
Átjáró IP-címének megadása

Alhálózati maszk
Alhálózati maszk beállítása.
136

Host neve
Vezérlés neve a hálózatban.

VNC szerver
VNC hálózaton át történő hozzáférés engedélyezése?
Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

6

Menük és paraméterek
SPS

mezőbusz
Modbus ügyfél

Rendszermenü

SPS

kapcsolatok

mezőbusz

Modbus ügyfél aljzat

Modbus ügyfélprioritás

Annak a Modbus kártyának az aljzata, amely az IO
rendszerben az ügyféloldali Modbushoz használható.

Modbus-ügyfél átviteli sebesség

Modbus
ügyfél

Modbus ügyfél stopbitek

Modbus ügyfél buszazonosító
A Modbus slave azonosítása az ügyfél hálózatán

Modbus frekvenciaátalakítók (frekvenciaátalakítók)

Rendszermenü

SPS

kapcsolatok

mezőbusz

Modbus frekvenciaátalakítók

kapcsolatok

mezőbusz

Modbus
kaszkád

Modbus frekvenciaátalakító aljzat
A Modbus kártyaaljzat megjelölése az IO rendszerben.
Alapértelmezésben ez a második IO kártya.

Modbus kaszkád

Rendszermenü

SPS

Modbus kaszkád aljzat

Modbus kaszkád slave azonosító

A Modbus kártyaaljzat, amelyet a
kaszkádkommunikációhoz használ

Egyértelmű slave azonosító a kaszkádhálózaton

M busz

Rendszermenü

SPS
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TUDNIVALÓ! A menü csak akkor jelenik meg, ha a
hozzátartozó CS1012 interfészkártya felismerésre került.

1. hőszámláló, cím
2. hőszámláló, cím

Hőszámlálók száma

3. hőszámláló, cím

Megadja, hogy hány hőszámlálót kell kiolvasni.
Maximálisan három hőszámláló kiolvasása lehetséges.

Meghatározza a mindenkori hőszámláló egyértelmű címét.

1. hőszámláló, típus
2. hőszámláló, típus

A Kamstrup Multical 402/403 típusú hőszámlálóknál a cím
gyárilag be van állítva és a házon jól látható módon
elhelyezett sorozatszám utolsó három számjegyéből áll.

3. hőszámláló, típus
Meghatározza a terméket és a mindenkori bemenetre
csatlakoztatott hőszámláló típusát

1. hőszámláló, megnevezés
2. hőszámláló, megnevezés
3. hőszámláló, megnevezés
A mindkori hőszámláló szabadon választható neve

138

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

6

Menük és paraméterek
SPS

6.4.3 Kijelző
kijelzőbeállítások

Rendszermenü

rendszer

Kijelző

Kijelzőbeállítások

Képernyővédő késleltetése

Nem használt be-/kimenetek megjelenítése?

Ennek az időnek az adatbevitel nélküli lejárta után a
képernyővédő aktiválódik.

Aktiválása esetén az adott kazántípusnál nem használt I/
O-k is láthatók.

Háttérvilágítás kikapcsolása adott idő után
A háttérvilágítás lekapcsolása ennek az időnek a lejárta
után bevitel nélkül.

Érintőképernyő kalibrálása

Rendszermenü

rendszer

Kijelző

Érintőképernyő
kalibrálása

Érintőképernyő
kalibrálása

TUDNIVALÓ
Pontatlan kalibrálás!

A megjelölt pontok pontatlan megadásának az lehet a következménye, hogy a kezelőpanel
már nem kezelhető megfelelően!
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6.4.4 Hardver

Rendszermenü

rendszer

Hardver

⇨ Lásd "Hardver-felismerés manuális végrehajtása" [oldal
62]

6.4.5 SPS újraindítása

Rendszermenü

rendszer

SPS újraindítása

Vezérlés újraindítása (melegindítás)

Vezérlés újraindítása és újbóli inicializálása (hidegindítás)

A vezérlés újra indítása folyamatban, közben az aktuális
üzemállapot mentése folyamatban. A vezérlés újraindítása
után az előzőleg beállított üzemállapot visszaáll.

A vezérlés újra indítás és újra iniciálása folyamatban. Az
újraindítás után a kazán KI üzemállapotban van.
A funkciót ne hajtsa végre a kazán működése közben!
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6.5 diagnosztika
6.5.1 Hiba
aktuális üzemzavarok

Rendszermenü

Diagnosztika

Hiba

Az aktuálisan meglévő üzemzavarok listáját mutatja:

Aktuális
üzemzavarok

Aktuális üzemzavarok nyugtázásához:
▪ A Fel ill. Le nyíllal a hibaüzenethez navigálás
▪ Az üzemzavar megszüntetése után a hibaüzenet
nyugtázása a Megerősítés szimbólum megnyomásával
– Megjelenik az üzemzavar nyugtázása szimbólum
A hibaüzenetek lehetséges okai és eljárásmód a
hibaüzenetek megszüntetéséhez:
⇨ Lásd "Üzemzavar lista" [oldal 158]

hibanapló

Rendszermenü

Diagnosztika

A berendezésen keletkezett minden üzemzavar listáját
mutatja:
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Hiba

Hibanapló

A hibanaplóban max. 250 bejegyzés menthető el. Egy
üzemzavar max. 3 bejegyzésből állhat. Így követhető,
hogy milyen hibaüzenetről van szó, hogy mikor keletkezett
a hibaüzenet, mikor nyugtázták a hibaüzenetet és mikor
szüntették meg a hibaüzenetet. Ha mind a 250 bejegyzés
használatban van és további hibaüzenet bejegyzés
keletkezik, a listában a legrégebbi bejegyzés felülírásra
kerül.
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hibák törlése

Rendszermenü

Diagnosztika

Hiba

Aktuális
üzemzavarok

Összes hiba nyugtázása és törlése
A szimbólumra koppintással törlésre kerül a hibanaplóban
lévő összes üzenet

6.5.2 Be- és kimenetek

Rendszermenü

Diagnosztika

Be- és
kimenetek

Digitális bemenetek

Hőmérséklet-bemenetek PT 100

A digitális bemenetek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

A PT100 érzékelő hőmérséklet-bemeneteinek tesztelésére
szolgál és kizárólag a szerviztechnikus részére szól. A
megjelenített paraméterek a konfigurációnak megfelelően
változnak.

Digitális kimenetek
A digitális kimenetek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

Analóg bemenetek
A analóg bemenetek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

Analóg kimenetek
A analóg kimenetek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

Számláló-bemenetek
A kazán fordulatszámmal szabályozott komponenseinek
számláló-bemeneteinek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

Fázisvezérlés-kimenetek
A kazán fázisvezérléssel szabályozott komponenseinek
tesztelésére szolgál és kizárólag a szerviztechnikus
részére szól. A megjelenített paraméterek a
konfigurációnak megfelelően változnak.

Hőmérséklet-bemenetek, K típus
A hőmérséklet-bementek tesztelésére szolgál és kizárólag
a szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.
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6.5.3 rendszer

Rendszermenü

Diagnosztika

Diagnostics
Manager rendszer

Az SPS rendszer (CPU terhelés, CPU hőmérséklet,
hálózati beállítások, stb.) paramétereinek kijelzésére
szolgál és a szerviztechnikus részére szól.

6.5.4 üzenettovábbítás

Rendszermenü

Diagnosztika

Üzenettovábbítás

RIASZTÁS értesítési lánc késleltetése

Figyelmeztetések automatikus nyugtázása?

A riasztási kimenet vezérlési késleltetésének ideje
(továbbításhoz).

Ha a paraméter „IGEN”-re van állítva, a figyelmeztetések a
megszüntetés után automatikusan nyugtázásra kerülnek a
felhasználó beavatkozása nélkül.

HIBA értesítési lánc késleltetése
Az üzemzavar kimenet vezérlési késleltetésének ideje
(továbbításhoz).

FIGYELMEZTETÉS értesítési lánc késleltetése
A figyelmeztetési kimenet vezérlési késleltetésének ideje
(továbbításhoz).

Frekvenciaátalakító figyelmeztetéseinek késleltetése
A frekvenciaátalakító rövid hibaüzeneteinek ignorálásához
a hibának legalább ennyi ideig kell fennállnia, hogy
felismerhető legyen

Kazánajtók hibájának késleltetése

Késleltetés felfutásnál külső hiba

Figyelmeztetések továbbítása, 1. időablak kezdete
Figyelmeztetések továbbítása, 1. időablak vége
Figyelmeztetések továbbítása, 2. időablak kezdete
Figyelmeztetések továbbítása, 2. időablak vége
Azt a két időablakot definiálja, amelyekben az aktuális
figyelmeztetéseket továbbításra kerülnek. Az időablakokon
kívül csak riasztások és hibák kerülnek továbbításra.

Ügyfél által definiált üzenetek száma
Megadja, hogy hány szabadon definiálható üzenet kerül
továbbításra. Max. négy üzenet lehetséges.

1./2./3. üzenet szövege
Definiálja a szabadon definiálható üzenet kijelzőn
megjelent szövegét.

Felfutáskor a külső hibaüzenetek erre az időre el vannak
nyomva, hogy a másik helynek is legyen elegendő ideje az
indulásra.
Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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1./2./3. üzenet típusa

1./2./3. üzenet késleltetés

Definiálja a kazán viselkedését befolyásoló üzenet típusát.

Azt a késleltetést definiálja másodpercekben, amíg az
üzenet az esemény keletkezése után indul.

▪ Információ: Az üzenet csak egyszer jelenik meg
▪ Figyelmeztetés: Megjelenik az üzenet, a kazán
normálisan működik tovább. Ha a digitális bemenet
továbbra is ehhez az üzenethez van kiosztva, az üzenet
bizonyos idő múlva ismét megjelenik.
▪ Hiba: Megjelenik az üzenet, a kazán szabályozottan
leáll
▪ Riasztás: Megjelenik az üzenet, a kazán nem
szabályozottan áll le (VÉSZLEÁLLÁS)

6.5.5 Diagnosztikai adatok

Rendszermenü

Diagnosztika

Diagnosztikai
adatok

Összes diagnosztikai adat mentése
A szimbólum megnyomásával menthetők el a
diagnosztikai adatok. Eljárásmód a helyes mentéshez:
▪ USB adattároló eszköz csatlakoztatása
▪ Ügyfélszám, gyári szám és irányítószám bevitele
▪ Koppintson a Mentés szimbólumra

6.5.6 USB-n történő rögzítés
Megfelelő USB adattároló eszközön történő adatrögzítésre
szolgál.
TUDNIVALÓ! Két darab azonosan használható USB port áll
rendelkezésre, maximálisan egy USB adattároló eszköz
csatlakoztatható!
Akkor jelenik meg, ha nincs USB adattároló eszköz
csatlakoztatva. Rögzítés nem lehetséges.
Ha van csatlakoztatva megfelelő USB adattároló
eszköz, a szimbólum megnyomásával elindul a
rögzítés és a mentett fájl (fájlok) konfigurációnak
megfelelő létrehozása. Az aktív rögzítést a
kezdőképernyőn a státusz-szimbólum is mutatja.
A szimbólum megnyomásával a rögzítés
befejeződik.
TUDNIVALÓ! Az USB adattároló eszköz csak a
rögzítés leállítása után távolítható el!
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Konfiguráció

Rendszermenü

Diagnosztika

USB-n történő rögzítés

Konfiguráció

Mentési intervallum

Jelenlegi értékek

Az SPS adatait a megadott intervallumban az USB
adattároló eszközre írja.

Digitális bemenetek

Fájl max. mérete (MB)

Kézikapcsoló

Egy mentett fájl maximális méretét definiálja. A beállított
méret elérésekor megkezdődik egy új mentett fájl
létrehozása. „0” esetén a paraméter inaktiválva van.

Hőszámláló

Digitális kimenetek

A mentés fajtájának kiválasztása a mindenkori paramétertartományhoz. Az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre:

Éjfélkor új fájl kezdése?

▪ Ne mentse: A tartomány egyik paramétere sem kerül
mentésre

▪ IGEN: Az aktuális mentett fájl méretétől függetlenül
dátumváltáskor új fájl kerül létrehozásra.

▪ Csak alapértékek mentése: A legfontosabb és a
diagnosztika szempontjából leglényegesebb
paraméterek kerülnek mentésre

▪ NEM: A fájlok a beállított maximális méretnek
megfelelően hozhatók létre.

▪ Minden érték mentése: Az összes használt paraméter
mentésre kerül. FIGYELEM: Nagyobb tárhelyigény!

Diagnosztikai adatok mentéssel?
Ha a paraméter aktiválódik, a beállított mentett adatokon
kívül a diagnosztika adatok is mentésre kerülnek.

6.5.7 Jelenlegi értékek

Rendszermenü

Diagnosztika

Aktuális
értékek

Az „Aktuális érték” menü mutat minden készülékspecifikus
értéket. Az értékek száma a beállított kazán típustól és a
kazánkörnyezetben konfigurált komponensetektől függ.

6.5.8 üzemidők

012
123
234
Rendszermenü

Diagnosztika

Kazán BEKAPCSOLVA állapot kezdete
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Kazán aktív mióta:
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Kazán FŰTÉS kezdete
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6.6 készülékkonfiguráció
Eljárásmódot ld. „Első üzembe helyezés“ fejezetben
⇨ Lásd "Első üzembe helyezés" [oldal 59]

6.6.1 hidraulikus rendszer

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Hidraulikus
rendszer

További osztók száma

Bojlerek száma

Hőelosztási csomópontok száma a hidraulikus
rendszerben.

Megadja azoknak a bojlereknek a számát, amelyek ezzel
a rendszerrel vezérelhetők.

Pufferek száma
Pufferek száma

Fűtőkörök száma
A vezérlés által szabályozott fűtőkörök számát adja meg.
A nem használt fűtőkörök nem láthatók.

6.6.2 Fűtőkörök és környezet
Fűtőkörök

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

Fűtőkörök

„1. fűtőkör” fűtőkör tartozik:

„5. fűtőkör” fűtőkör tartozik:

Melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik a fűtőkör?

Melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik a fűtőkör?

„2. fűtőkör” fűtőkör tartozik:

„6. fűtőkör” fűtőkör tartozik:

Melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik a fűtőkör?

Melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik a fűtőkör?

„3. fűtőkör” fűtőkör tartozik:

„7. fűtőkör” fűtőkör tartozik:

Melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik a fűtőkör?

Melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik a fűtőkör?

„4. fűtőkör” fűtőkör tartozik:

„8. fűtőkör” fűtőkör tartozik:

Melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik a fűtőkör?

Melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik a fűtőkör?
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Bojler

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

Bojler

„1. bojler” ehhez tartozik:

„3. bojler” ehhez tartozik:

A bojler melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

A bojler melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

„2. bojler” ehhez tartozik:

„4. bojler” ehhez tartozik:

A bojler melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

A bojler melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

Puffer

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

Puffer

1. puffer tartozik:

Érzékelők száma 3. pufferben

A puffer melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

Érzékelők száma a pufferben

Érzékelők száma

4. puffer tartozik

Érzékelők száma a pufferben

A puffer melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

2. puffer tartozik:

Érzékelők száma 4. pufferben

A puffer melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

Érzékelők száma a pufferben

Érzékelők száma 2. pufferben

5. puffer tartozik:

Érzékelők száma a pufferben

A puffer melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

3. puffer tartozik:

Érzékelők száma 5. pufferben

A puffer melyik hőelosztási csomóponthoz tartozik?

Érzékelők száma a pufferben
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kiszolgálókazán

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

kiszolgálókazán

Kiszolgálókazánok száma

Beforduló égő elérhető?

Itt határozható meg, hány további kazánt
(biomasszakazán, olajkazán ...) vezérel ez a kazán. A
vezérelt kazánok az előírt teljesítményt, ill.
kazánhőmérsékletet a főkazántól kapják.

Beforduló égő elérhető?

Kaszkád

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

Kaszkád

Fűtőkörök
és környezet

Füstgázkezelés

Kaszkád funkció
Megadja, hogy ez a kazán egy kaszkádon belül milyen
funkciót fogad el több kazántól.

Füstgáz-utókezelés

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Multiciklon van?

Füstgázhőcserélő van?

Multiciklon van?

Füstgázhőcserélő van?

Szűrő típusa

Szikraoltó berendezés van?

Milyen típusú szűrőt használnak?

Szikraoltó berendezés van?
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Szivattyúk

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Fűtőkörök
és környezet

Általános
szivattyúk

Adagolószivattyúk száma
A használt adagolószivattyúk száma.

6.6.3 Kazán típusa

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Kazán típusa

Készülékkonfiguráció

Kazán

Kazán típusa
Kazán típusa

6.6.4 Kazán

Rendszermenü

Retorta hamukihordása elérhető?

Szekunder füstgáz-visszavezetés van?

Van a kazánnak hamukitároló csigája?

nélküli kazánoknál aktiválják, problémák léphetnek fel a
füstgáz-visszavezető ventilátor vezérlésében, ezt követően
pedig a levegőcsatornákban. Ezért ennek a paraméternek
a megfelelő beállítása nagyon fontos!

Hőcserélő hamukihordása elérhető?
Van a hőcserélőnek szabályozott hamuelszállítása?

Vezérelt kazántápszivattyúk

Füstgáz-visszavezetés van?
Rendelkezik a kazán füstgáz-visszavezetéssel?

Vezérelt kazántápszivattyúk

Rostélytípus

Szekunder füstgáz-visszavezetés van?
Definiálja, a füstgáz-visszavezetés szekunder levegőjének
elérhetőségét (a TM 150 és TM 250 kazántípusoknál a
füstgáz-visszavezetés szekunder levegője szerkezeti
okokból nem áll rendelkezésre). Ha a paraméter „Nem”-re
van állítva, a füstgáz-visszavezető ventilátor
engedélyezése a primer levegővel történik. Ha ezt a
paramétert a füstgáz-visszavezetés szekunder levegője

Rostélytípus kiválasztása: 0..forgattyús rostély,
1..hidraulikus

Hőcserélő-tisztítás, WOS
Hőcserélő-tisztítás, WOS

Hőcserélő-tisztítás, sűrített levegő
Hőcserélő-tisztítás, sűrített levegő
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Vákuummérés skálázása

Palásthűtés elérhető?
Palásthűtés elérhető?

Szekunder levegőcsappantyúk száma

Palásthűtés megkerülőága?
Palásthűtés megkerülőága elérhető?

Tercier levegőcsappantyúk száma

Betolócsatorna-hűtés elérhető?
Betolócsatorna-hűtés elérhető?

Levegőventilátor vezérlése

„Leállítás tisztításhoz” aktiválható?

Levegőventilátor vezérlése

Azt adja meg, hogy a „Leállítás tisztításhoz” funkció erre a
kazánra lehetséges-e, illetve a kazán támogatja-e.

Füstgáz-visszavezető ventilátor vezérlése
Füstgáz-visszavezető ventilátor vezérlése

Ventilátorlapát-tisztítás elérhető?
Ventilátorlapát-tisztítás elérhető?

6.6.5 Tüzelőanyag-szállítás
Kitárolás

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Tüzelőanyagszállítás

Kihordás

Kitárolás
▪ Standard keverőberendezés, pelletadagoló csiga:
hajtott keverőberendezés, pelletadagoló csiga
▪ Kitárolás, kívülről szabályozott: engedélyező jelet ad ki
▪ Külön hajtott keverőberendezés
▪ Tolópadló
▪ Tolópadló cserekonténerrel
▪ Ferde csiga
▪ Merőleges csiga
▪ Tolózárrendszer

Tüzelőanyag-szállítás

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Csillag-delta kapcsolási idő

Tüzelőanyagszállítás

Tüzelőanyagszállítás

Stokertípus
Stokercsiga vagy hidraulikus stoker
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Kihordás típusa

Forgócellás adagolók száma kitároláskor

▪ Csiga: Pelletadagoló csiga, hajtott keverőberendezés,
keverőberendezés külön hajtással, tolópadló
kereszttovábbító csigával
▪ Hidraulikus adagoló
▪ Kaparólánc / adagolószalag

Forgócellás adagolók száma kitároláskor

Maximális alátolás meghatározása rostély
nyomáskülönbséggel
Maximális alátolás meghatározása rostély
nyomáskülönbséggel

Szállítócsiga szám
Szállítócsigák száma

Köztes tartály rendelkezésre áll?
Köztes tartály rendelkezésre áll?

Lángvisszacsapás elleni védelem
▪ Hidraulikus adagoló: Visszagyulladásgátló
adagolóberendezésbe beépítve
▪ Visszagyulladás elleni tolózár: adagolószalaghoz és
kaparóláncos adagolóhoz
▪ Visszagyulladás elleni csappantyú
▪ Csatlakoztatott forgócellás adagoló: cellás adagoló és
stoker közös hajtása
▪ Forgócellás adagoló különálló: forgócellás adagoló
külön hajtása

6.6.6 Be- és kimenetek

Rendszermenü

Diagnosztika

Be- és
kimenetek

Digitális bemenetek

Hőmérséklet-bemenetek, K típus

A digitális bemenetek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

A hőmérséklet-bementek tesztelésére szolgál és kizárólag
a szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

Digitális kimenetek

Hőmérséklet-bemenetek PT 100

A digitális kimenetek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

A PT100 érzékelő hőmérséklet-bemeneteinek tesztelésére
szolgál és kizárólag a szerviztechnikus részére szól. A
megjelenített paraméterek a konfigurációnak megfelelően
változnak.

Analóg bemenetek
A analóg bemenetek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

Analóg kimenetek
A analóg kimenetek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.
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Számláló-bemenetek
A kazán fordulatszámmal szabályozott komponenseinek
számláló-bemeneteinek tesztelésére szolgál és kizárólag a
szerviztechnikus részére szól. A megjelenített
paraméterek a konfigurációnak megfelelően változnak.

Fázisvezérlés-kimenetek
A kazán fázisvezérléssel szabályozott komponenseinek
tesztelésére szolgál és kizárólag a szerviztechnikus
részére szól. A megjelenített paraméterek a
konfigurációnak megfelelően változnak.
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6.6.7 Üzemidők

999
000
111
Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Üzemidők

Időnyilvántartás nullázása

Üzemidők beállítása

6.6.8 Üzemeltetői adatok

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Üzemeltető
adatai

A naplózási és naplóadatok egyértelmű azonosításhoz és a
későbbi követhetőségéhez minden ismert üzemeltetői
adatot el kell menteni az alábbi beállítási lehetőségeknél.

Ügyfélszám

Utónév

Utca

Ügyfélszám meghatározása.

Kazánszám

Irányítószám

Kazánszám meghatározása típustáblának megfelelően.

Berendezés neve
Berendezés szabadon definiálható megnevezése. Max. 32
karakter lehetséges.

Név / cég
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Felhasználó automatikus kijelentkezése
Ennyi adatbevitel nélkül eltelt idő esetén a rendszer az
ügyfél kezelési szintjére esik vissza.
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6.6.9 Biztonsági mentés
TUDNIVALÓ! Két darab azonosan használható USB port áll
rendelkezésre, maximálisan egy USB adattároló eszköz
csatlakoztatható!

Konfiguráció mentése

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Biztonsági mentés

Funkció a készülékkonfiguráció mentésére szolgál. Ekkor
a kazán és a kazán környezetének minden beállítása és
az ügyfélspecifikus paraméterek mentése USB adattároló
eszközre. USB adattároló eszközt a funkció elindítása előtt
csatlakozatni kell.

Konfiguráció
mentése

Hibaprotokoll mentése fájlban

Konfiguráció mentése fájlba

Konfiguráció beolvasása

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Biztonsági mentés

Konfiguráció
beolvasása

Funkció a mentett konfiguráció helyreállítására szolgál.
A rendszer a menü előhívásakor a csatlakoztatott USB
adattároló eszközt keresi a meglévő konfigurációs fájlokon
(*.cfg) és megjeleníti a kijelzési mezőben.
▪ Kívánt konfigurációs fájl kiválasztása
▪ Koppintson a gombra és erősítse meg a végrehajtás
lekérdezését
– Elindul az írási folyamat és az összes beállítás és
paraméter átírása végrehajtásra kerül
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6.6.10 Előírt értékek
Kazánelőírások

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Előírt
értékek

Kazánelőírások

Előírt
értékek

Tüzelőanyagelőírások

Előírt értékek átvétele a kazánhoz

Tüzelőanyag-előírások

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

A tüzelőanyag-előírásokban bizonyos tüzelőanyagokhoz feltölthetők az előre meghatározott beállítások.
❒ Tüzelőanyag kiválasztása a választékból
- Apríték 35% fölött
- Apríték 35%-ig
- Apríték 20%-ig
- Pelletek
❒ A szimbólumra koppintással a kiválasztott tüzelőanyag előírt értékeinek átvétele

Saját sablonok

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Előírt
értékek

Saját
sablonok

Ebben a menüben tárolhatók és tölthetők fel a tüzelőanyag előírt értékei.

Sablon feltöltése
❒ Sablon kiválasztása a kiválasztásból
❒ A szimbólumra koppintással az előírt értékek átvétele a kiválasztott tüzelőanyaghoz

Sablonok mentése / kezelése
Az aktív beállítások kezeléséh ill. mentéséhez a szerviz kód bevitele szükséges!
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❒ Koppintson a szimbólumra a „Felhasználói sablonok kezelése” mellett
➥ Megnyílik az „Előírások kezelése” párbeszédablak
❒ Az aktuálisan beállított tüzelőanyag-beállítások mentéséhez a kívánt szöveg bevitele és koppintás a
„Mentás” szimbólumra
❒ A törléshez a kívánt sablon kiválasztása és megerősítése a „Törlés” szimbólumra koppintással

Gyári beállítás

Rendszermenü

Készülékkonfiguráció

Előírt
értékek

Összes paraméter visszaállítása a gyári beállításra
A szimbólumra koppintással az SPS 4000 visszaállításra
kerül a gyári beállításra. Ekkor a kazán és a kazán
környezetének minden beállítása és az ügyfélspecifikus
paraméterek elvesznek.
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Gyári
beállítások

Összes paraméter és konfiguráció visszaállítása a gyári
beállításra (Urinit)
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7 Üzemzavar megszüntetése
7.1 Üzemzavarok feldolgozása
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7.2 Üzemzavar lista
Sz.

Hiba szövege

1

Belső hiba lépett fel. Kérem, ellenőrizze a naplót.

3

Rendszerhiba lépett fel. Kérem, ellenőrizze a naplót.

4

A vezérlés a reset hatására újraindult

5

Áramkimaradás XXX

6

Paraméter inicializálási hibája.

7

Akkumulátor üres

8

Paraméter olvasási hibája.

9

Paraméter írási hibája.

10

A rendszer az indítási folyamat során megkísérelte a paramétereket a vezérléssel szinkronizálni. Ez a művelet
sikertelen volt.

11

Túl kevés memória az USB eszközön

12

Hiba az USB eszköz írásakor

15

IO adatobjektum inicializálási hiba.

16

IO adatobjektum olvasási hiba.

17

IO adatobjektum írási hiba.

26

Modbus kommunikáció nem hozható létre a(z) XXX aljzaton.

27

Modbus kommunikáció: általános hiba

28

A konfigurált aljzaton nem lehetséges a kommunikáció a frekvencia-átalakítókkal.

29

Kommunikációs probléma van az M buszon. Ellenőrizze a paraméterezést és a kapcsolatot.

30

Levegőventilátor hőreléje kioldott

31

A csatlakoztatott hardver nem egyezik a konfigurált hardverrel. Pozíció: XXX konfigurálva: XXX csatlakoztatva:
XXX

32

Hiba a 10 V-os feszültségellátásban

33

Kazánérzékelő hibás

34

Visszatérő ági érzékelő hibás

35

A füstgázventilátor manuálisan aktiválásra került

36

A szállítóegység szervizajtaja nyitva van

37

A visszagyulladás elleni oltóberendezés működésbe lépett

38

A tolópadló vészleállító gombja működtetve

39

A stoker ejtőakna kioldott

40

Az 1. biztonsági hőmérséklethatároló (STB) kioldott.

41

A 2. biztonsági hőmérséklethatároló (STB) kioldott.

42

Víznyomás túl alacsony.

43

A víznyomás túl magas.

44

Vízhiány

45

A vészleállító kapcsoló működésbe lépett.

46

A tűztérajtó nyitva van.

47

A csatornaajtó nyitva van

48

Az ejtőaknafedél nyitva van.
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Sz.

Hiba szövege

49

A 2. ejtőaknafedél nyitva van.

51

Egy K típusú termoelem nincs/helytelenül van csatlakoztatva vagy hibás.

52

Egy L típusú termoelem nincs/helytelenül van csatlakoztatva vagy hibás.

53

Egy analóg bemenet nincs csatlakoztatva.

54

Egy hőmérsékletérzékelő nincs/helytelenül van csatlakoztatva vagy hibás.

55

A füstgázventilátor frekvenciaátalakítója hibásan van konfigurálva.

56

A füstgázventilátor frekvencia-átalakítója nem vezérelhető megfelelően, ill. az elvárásoktól eltérően viselkedik.

57

A füstgázventilátor frekvencia-átalakítója hibát jelez.

58

Túl hosszú ideig hibás vákuum (< XXX Pa)

59

Sűrített levegős tisztítás üzemzavara

60

Üzemi légnyomás nincs elérve

61

A füstgáz-visszavezetés frekvencia-átalakítója hibásan van konfigurálva.

62

A füstgáz-visszavezetés frekvencia-átalakítója nem vezérelhető megfelelően, ill. az elvárásoktól eltérően
viselkedik.

63

A füstgáz-visszavezetés frekvencia-átalakítója hibát jelzett.

64

Az elszívóventilátor hőreléje kioldott

65

A füstgáz-visszavezető ventilátor hőreléje kioldott

66

A füstgáz-visszavezető ventilátor motorvédelme kioldott.

67

A füstgázventilátor-hajtás motorvédelme kioldott.

68

Az égésilevegő-ventilátor motorvédelme kioldott.

69

A kazántápszivattyú motorvédelme kioldott.

70

A stokercsiga motorvédelme kioldott.

71

Az 1. szállítócsiga motorvédelme kioldott.

72

A 2. szállítócsiga motorvédelme kioldott.

73

A retorta 1. hamukitároló csigájának motorvédelme kioldott.

74

A hőcserélő hamukitároló csiga motorvédelme kioldott.

75

A rostélyhajtás motorvédelme kioldott.

76

A WOS hajtás motorvédelme kioldott.

77

Az alsó rostélyhőmérséklet túl sokáig túl magas

78

Visszagyulladás elleni csappantyú nem nyílik

79

Visszagyulladás elleni csappantyú nem záródik

80

Az egyik légcsappantyú nem reagál

81

Az egyik légcsappantyúnál üzemzavar lépett fel

82

2. szállítócsiga túláram

83

2. szállítócsiga szintkapcsolójának időtúllépése

84

Alsó rostélyérzékelő szenzor törése

85

Töltésvédelem, visszagyulladás elleni tolózár

86

A retorta 2. hamukitároló csigájának motorvédelme kioldott.

87

A retorta hamukitároló csigájának hőreléje kioldott

88

A hőcserélő hamukitároló csigájának hőreléje kioldott
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89

A rostélymotor hőreléje kioldott

90

Lambda-szonda hibás

91

Égéstér túlnyomása

92

A gyújtási kísérlet nem sikerült - Égéstér és gyújtás ellenőrzése

93

A tűz biztonsági ideje lejárt -> a tűz kialudt

94

Tűztérhőmérséklet fűtéskor túl hosszú ideig túl alacsony, ellenőrizze az érzékelőt!

95

Füstgázhőmérséklet fűtéskor túl hosszú ideig túl alacsony, ellenőrizze az érzékelőt!

96

Kazánérzékelő üzemzavara

97

A kazán visszatérő ági hőmérséklete nem megfelelő

98

A stoker forgócellás adagolójának motorvédelme kioldott

99

Gyakori túláram a stoker forgócellás adagolójánál

101

Tolópadló üzemzavara

102

Stoker, keresztirányú szállító hidraulikaszivattyújának motorvédelme

103

Kihordás motorvédelme

104

2. forgócellás adagoló stoker motorvédelme kioldott

105

Az ejtőakna nem telik meg

106

Kihordás időtúllépése

107

Mágnesszelepek feszültségellátásának hibája

108

Stoker nem teljesen üres. Fénykapu ellenőrzése.

110

A stoker mindkét végálláskapcsolója működésbe lépett

111

A keresztirányú adagoló mindkét végálláskapcsolója működésbe lépett

112

Stoker nyitásának időtúllépése

113

Stoker zárásának időtúllépése

114

Keresztirányú adagoló nyitásának időtúllépése

115

Keresztirányú adagoló zárásának időtúllépése

116

Túl gyakori túlnyomás a stoker nyitásakor

117

Túl gyakori túlnyomás a stoker zárásakor

118

Túl gyakori túlnyomás a keresztirányú adagoló nyitásakor

119

Túl gyakori túlnyomás a keresztirányú adagoló zárásakor

120

Stoker általános hibája

121

Keresztirányú adagoló általános hibája

122

Stoker, keresztirányú adagoló hidraulikaszivattyújának olajszintje

123

Stoker, keresztirányú adagoló hidraulikaszivattyújának olajhőmérséklete

124

A termikus biztosíték kioldott

130

Az első rostély túl gyakran van túlnyomás alatt

131

A hátsó rostély túl gyakran van túlnyomás alatt

132

Rostély hidraulikaszivattyújának olajszintje

133

Rostély hidraulikaszivattyújának olajhőmérséklete

134

A tolópadló hidromotorjának motorvédelme kioldott

135

A tolópadló hidraulikájának olajszintje alacsony
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136

A tolópadló hidraulikájának olajhőmérséklete túl magas

137

Túl gyakori túláram a stokernél

138

Tűzbiztonsági idő túllépése – füstgázhőmérséklet túl hosszú ideig túl alacsony

139

Tűzbiztonsági idő túllépése – maradék oxigéntartalom túl hosszú ideig túl magas

140

A keverőberendezés köztes tartályának hőreléje kioldott

141

1. forgócellás adagoló stoker túltöltés

142

2. forgócellás adagoló stoker túltöltés

143

Túl gyakori túláram ferde csigánál

144

Ferde csiga kihordás időtúllépése

145

A visszagyulladás elleni csappantyú nincs nyitva

146

Visszagyulladás elleni csappantyú hiba: mindkét végálláskapcsoló működésbe hozva

147

A ferde csiga motorvédelme kioldott

148

1. lefolyócső revíziós fedele nyitva

149

2. lefolyócső revíziós fedele nyitva

151

Az 1. kazántápszivattyú motorvédelme kioldott

152

A 2. kazántápszivattyú motorvédelme kioldott

153

Egy kazántápszivattyú sem működik

154

1. kazántápszivattyú üzemzavara

155

2. kazántápszivattyú üzemzavara

156

Mindkét kazántápszivattyú üzemzavara vagy inaktív

157

Kitárolás: 1. forgócellás revíziós nyílása nyitva

158

Kitárolás: 2. forgócellás revíziós nyílása nyitva

159

Csatlakoztatott forgócellás adagoló túltöltés, stoker

160

Füstgáz-visszavezető ventilátor feszültségellátása

161

Füstgáz-visszavezető ventilátor kábeltörése

162

A füstgáz-visszavezető ventilátor nem forog

163

Ellenőrizze a füstgáz-visszavezetés konfigurációját

164

Füstgáz-visszavezető ventilátor fordulatszáma túl kicsi

165

Égési levegő feszültségellátása

166

Égési levegő kábeltörése

167

Az égésilevegő-ventilátor nem forog

168

Hiba az égésilevegő-ventilátor konfigurációjában

169

Kaparólánc/adagolószalag túltöltése

170

Primerlevegő-csappantyú időtúllépése

171

Primerlevegő-csappantyú hibája

172

1. szekunderlevegő-csappantyú időtúllépése

173

1. szekunderlevegő-csappantyú hibája

174

2. szekunderlevegő-csappantyú időtúllépése

175

2. szekunderlevegő-csappantyú hibája

176

1. tercierlevegő-csappantyú időtúllépése
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177

1. tercierlevegő-csappantyú hibája

178

2. tercierlevegő-csappantyú időtúllépése

179

2. tercierlevegő-csappantyú hibája

180

Füstgáz-visszavezetés primerlevegő-csappantyú időtúllépése

181

Füstgáz-visszavezetés primerlevegő-csappantyú hibája

182

Füstgáz-visszavezetés szekunderlevegő-csappantyú időtúllépése

183

Füstgáz-visszavezetés szekunder levegő hibája

184

Füstgáz-visszavezető csappantyú időtúllépése

185

Torlócsappantyú időtúllépése

186

Kazánszellőztetés időtúllépés – a beállított hőmérséklet elérése nem sikerült

187

Alsó tűztérhőmérséklet elérve, tisztítás lehetséges

190

A retorta hamudobozának biztonsági kapcsolója kioldott

191

A hőcserélő hamudobozának biztonsági kapcsolója kioldott

192

Tolópadló túltöltés

193

Retorta hamukihordása ejtőakna nyitva

194

Stokerürítés időtúllépése

196

Ügyfélspecifikus 1. nyomásérzékelő hibája

197

Ügyfélspecifikus 2. nyomásérzékelő hibája

198

Az első hamukaparó túl gyakran van túlnyomás alatt

199

A hátsó hamukaparó túl gyakran van túlnyomás alatt

201

Füstgázérzékelő hibás

202

Tűztérérzékelő hibás

203

Alsó rostélyérzékelő hibás

204

Palástérzékelő hibás

205

Ügyfélspecifikus K típusú 1. érzékelő hibás

206

Ügyfélspecifikus K típusú 2. érzékelő hibás

207

Füstgázhőcserélő érzékelője hibás

208

A füstgáz-visszavezető csappantyú nem zár

209

A torlócsappantyú nem zár

210

Felső puffer nem határozható meg

211

Alsó puffer nem határozható meg

212

Túl kevés pufferérzékelő áll rendelkezésre. Pufferkezelés nem áll rendelkezésre.

213

Ügyfélspecifikus K típusú 3. érzékelő hibás

214

Ügyfélspecifikus K típusú 4. érzékelő hibás

216

2. tűztérérzékelő hibás

217

Retorta hamukitároló csiga hőmérsékletérzékelő hibás

218

Retorta hamuhőmérséklet túl hosszú ideig túl magas

219

Az 1. tűztérérzékelőn mért hőmérséklet túl hosszú ideig van a megengedett tartományon kívül: XXX

220

Az 2. tűztérérzékelőn mért hőmérséklet túl hosszú ideig van a megengedett tartományon kívül: XXX

221

A 2. tűztérérzékelőn mért hőmérséklet túl magas
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222

A 2. tűztérérzékelő nincs konfigurálva

223

Ügyfélspecifikus K típusú 5. érzékelő hibás

224

Ügyfélspecifikus K típusú 6. érzékelő hibás

225

Ügyfélspecifikus K típusú 7. érzékelő hibás

226

Ügyfélspecifikus K típusú 8. érzékelő hibás

230

Ellenőrizze a kaszkádkommunikáció konfigurációját

231

Master kazánnal megszűnt a kapcsolat

232

1. slave kazánnal megszűnt a kapcsolat

233

2. slave kazánnal megszűnt a kapcsolat

234

3. slave kazánnal megszűnt a kapcsolat

235

Üzemzavar az 1. slave kazánon. A kazán nem üzemkész.

236

Üzemzavar a 2. slave kazánon. A kazán nem üzemkész.

237

Üzemzavar a 3. slave kazánon. A kazán nem üzemkész.

240

Az adagoló hajtás hőreléje kioldott

241

Az adagoló hajtás frekvenciaátalakítója hibát jelez

242

2. forgócellás adagoló stoker motorvédelme kioldott

243

Gyakori túláram a stoker 2. forgócellás adagolónál

244

Kitárolás 1. forgócellás adagoló motorvédelme kioldott

245

Kitárolás 2. forgócellás adagoló motorvédelme kioldott

246

Túl gyakori túláram a kitárolás 1. forgócellás adagolónál

247

Túl gyakori túláram a kitárolás 2. forgócellás adagolónál

248

Kitárolás 1. forgócellás adagoló túltöltés védelme kioldott

249

Kitárolás 2. forgócellás adagoló túltöltés védelme kioldott

250

A füstgázhőcserélő megkerülőága nem nyílik

251

A füstgázhőcserélő megkerülőága nem zár

252

A füstgázhőcserélő elzárócsappantyúja nem nyílik

253

A füstgázhőcserélő elzárócsappantyúja nem zár

254

Nincsen átfolyás a füstgázhőcserélőben

255

Füstgázhőcserélő túlmelegedése

256

A füstgázhőcserélőt meg kell tisztítani

257

Túl nagy nyomáskülönbség a füstgázhőcserélőben

260

A szűrő megkerülőága nem nyílik

261

A szűrő megkerülőága nem zár

262

A szűrő elzárócsappantyúja nem nyílik

263

A szűrő elzárócsappantyúja nem zár

264

Szűrőtisztítás időtúllépése

265

Szűrő üzemzavara

266

Szűrő mészhiánya: Kérjük, ellenőrizze a mésztartály töltöttségi szintjét

267

Forgócellás adagoló szűrő üzemzavara

268

A hamudoboz szűrője nincs csatlakoztatva
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269

Szűrőtisztítás sűrített levegő üzemzavar

270

A szikraoltó berendezés nem aktív

271

Szikraoltó berendezés: 1. riasztás, szikraoltás kioldva

272

Szikraoltó berendezés: 2. riasztás, túl sok szikra

273

Szikraoltó berendezés üzemzavara

274

Szűrő mészadagolás üzemzavara

275

Kéményseprőüzem a szűrő (megkerülőág vagy üzemzavar) miatt befejezve

276

Szűrő nem aktív

280

A palásthűtés megkerülőági csappantyúja nincsen konfigurálva.

281

A palásthűtés megkerülőági csappantyúja nem nyílik.

282

A palásthűtés megkerülőági csappantyúja nem zár.

283

Nincsen csatlakoztatva palástszenzor

284

A betolócsatorna hőmérséklete nagyon magas

285

A betolócsatorna érzékelője hibás

290

A levegőventilátor frekvenciaátalakítója hibásan van konfigurálva.

291

A levegőventilátor frekvenciaátalakítója nem vezérelhető megfelelően, ill. az elvárásoktól eltérően viselkedik.

292

A levegőventilátor frekvenciaátalakítója hibát jelez.

293

A külső szabályozású adagoló hibát jelez

294

A külső szabályozású kihordó hibát jelez

295

1. adagolószivattyú üzemzavara

296

2. adagolószivattyú üzemzavara

297

3. adagolószivattyú üzemzavara

298

4. adagolószivattyú üzemzavara

301

A multiciklonos hamukitárolás forgócellás adagolójának motorvédelme kioldott

302

A multiciklon hamudoboza nincs csatlakoztatva

303

Probléma a betolócsatorna-hűtés szabad áramlásával

304

A multiciklon forgócellás adagolójának hőreléje kioldott

305

A füstgázcsatorna hamukihordásának 1. hamukitároló csigájánál a motorvédő kapcsoló kioldott

306

A füstgáz-hamukihordásának 2. hamukitároló csigájánál a motorvédő kapcsoló kioldott

307

A füstgáz-hamukihordásának elevátorcsigájánál a motorvédő kapcsoló kioldott

308

Füstgáz-hamukihordás külső aktiválásának időtúllépése

309

A ciklonos hamukihordás ejtőaknája nyitva van

310

A rostély végállása nincs elérve

311

A rostély mindkét végálláskapcsolója egyszerre lépett működésbe

312

Hamukihordó végállása nincs elérve

313

A hamukihordó mindkét végálláskapcsolója egyszerre lépett működésbe

314

Betolócsatorna-hűtés üzemzavara

315

Köztes tartály feltöltés időtúllépése

316

A rostély hidraulika egység motorvédelme kioldott

317

A rostély hidraulika egység hőreléje kioldott

164

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

7

Üzemzavar megszüntetése
Üzemzavar lista

Sz.

Hiba szövege

320

1. konténer: Töltöttségi szint alacsony

321

Az 1. konténer üres vagy nem áll készen

322

2. konténer: Töltöttségi szint alacsony

323

A 2. konténer üres vagy nem üzemkész

324

Az 1. konténer és a 2. konténer üres vagy nem üzemkész

325

Beforduló égő üzemzavara

326

Tartalékégő nincs befordítva

327

Beforduló égő szigetelés levéve

328

Beforduló égő befordítva

329

Beforduló égő nem aktiválható, mert a teljesítmény külső előírása aktív.

330

Beforduló égő nem aktiválható, mert kazán kaszkád üzemmódban van.

331

A WOS nagyon lassan mozog -> tisztítsa meg a WOS-t

332

A WOS túl lassan mozog vagy elakad -> lépjen kapcsolatba a szervizzel

333

Retorta hamukitároló csiga nehezen mozog

334

Retorta hamukitároló csiga szorul

335

A keverőberendezés köztes tartályának motorvédelme kioldott

336

A keverőberendezés köztes tartályának hőreléje kioldott

337

Üzemzavar a külső köztes tartályban

338

Szállítócsiga túláram

339

Szállítócsiga szintkapcsolójának időtúllépése

340

A 3. szállítócsiga motorvédő kapcsolója kioldott

341

3. szállítócsiga túlárama

342

3. szállítócsiga szintkapcsolójának időtúllépése

343

A 4. szállítócsiga motorvédő kapcsolója kioldott

344

4. szállítócsiga túlárama

345

4. szállítócsiga szintkapcsolójának időtúllépése

346

Hiba a kitárolásban

347

A kitárolás / keverőberendezés motorvédő kapcsolója kioldott

348

A kitárolás hőreléje kioldott

349

Ejtőakna kihordás nyitva

356

A füstgáz-visszavezetés nem érte el az előírt nyomást

357

Retorta túltöltésvédelmének nyomásmérése

358

Regeneráció - túl sok sikertelen próbálkozás. Regeneráció félbeszakadt.

359

Kéményseprőüzem: A mérésre kész állapotot a beállított időn belül nem sikerült elérni!

360

A közös hamukihordás 1. hamukitároló csigájának motorvédő kapcsolója kioldott.

361

A közös hamukihordás 2. hamukitároló csigájának motorvédő kapcsolója kioldott.

362

A közös hamukihordás 3. hamukitároló csigájának motorvédő kapcsolója kioldott.

363

A közös hamukihordás ejtőaknafedele nyitva van.

364

A közös hamukihordás hamutartálya nincs zárva.

365

Külső üzemzavar a közös hamukihordáson.
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366

Üzemzavar a közös hamukihordásnál.

380

A 5. szállítócsiga motorvédő kapcsolója kioldott

381

5. szállítócsiga túlárama

382

5. szállítócsiga szintkapcsolójának időtúllépése

385

A 6. szállítócsiga motorvédő kapcsolója kioldott

386

6. szállítócsiga túlárama

387

6. szállítócsiga szintkapcsolójának időtúllépése

390

Szívórendszer 1. ciklon időtúllépés

391

Lezáró tolózár 1. ciklon időtúllépés

392

Szívócsiga 1. ciklon eltömődés

393

Szívórendszer: 1. ciklon ellenőrzése

394

Szívórendszer 2. ciklon időtúllépés

395

Lezáró tolózár 2. ciklon időtúllépés

396

Szívócsiga 2. ciklon eltömődés

397

Szívórendszer: 2. ciklon ellenőrzése

401

1. fűtőkör: Az előremenő ági hőmérséklet több, mint XXX °C-kal alacsonyabb a szükségesnél

402

2. fűtőkör: Az előremenő ági hőmérséklet több, mint XXX °C-kal alacsonyabb a szükségesnél

403

3. fűtőkör: Az előremenő ági hőmérséklet több, mint XXX °C-kal alacsonyabb a szükségesnél

404

4. fűtőkör: Az előremenő ági hőmérséklet több, mint XXX °C-kal alacsonyabb a szükségesnél

405

5. fűtőkör: Az előremenő ági hőmérséklet több, mint XXX °C-kal alacsonyabb a szükségesnél

406

6. fűtőkör: Az előremenő ági hőmérséklet több, mint XXX °C-kal alacsonyabb a szükségesnél

407

7. fűtőkör: Az előremenő ági hőmérséklet több, mint XXX °C-kal alacsonyabb a szükségesnél

408

8. fűtőkör: Az előremenő ági hőmérséklet több, mint XXX °C-kal alacsonyabb a szükségesnél

411

1. fűtőköri szivattyú üzemzavara

412

2. fűtőköri szivattyú üzemzavara

413

3. fűtőköri szivattyú üzemzavara

414

4. fűtőköri szivattyú üzemzavara

415

5. fűtőköri szivattyú üzemzavara

416

6. fűtőköri szivattyú üzemzavara

417

7. fűtőköri szivattyú üzemzavara

418

8. fűtőköri szivattyú üzemzavara

421

1. fűtőköri szivattyú motorvédelmének üzemzavara

422

2. fűtőköri szivattyú motorvédelmének üzemzavara

423

3. fűtőköri szivattyú motorvédelmének üzemzavara

424

4. fűtőköri szivattyú motorvédelmének üzemzavara

425

5. fűtőköri szivattyú motorvédelmének üzemzavara

426

6. fűtőköri szivattyú motorvédelmének üzemzavara

427

7. fűtőköri szivattyú motorvédelmének üzemzavara

428

8. fűtőköri szivattyú motorvédelmének üzemzavara

451

Töltőszivattyú 1. kiszolgálókazán motorvédelmének üzemzavara
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452

Töltőszivattyú 1. kiszolgálókazán általános üzemzavara

453

1. kiszolgálókazán nem üzemkész

454

Töltőszivattyú 2. kiszolgálókazán motorvédelmének üzemzavara

455

Töltőszivattyú 2. kiszolgálókazán általános üzemzavara

456

2. kiszolgálókazán nem üzemkész

461

1. osztószivattyú üzemzavara

462

2. osztószivattyú üzemzavara

463

3. osztószivattyú üzemzavara

464

4. osztószivattyú üzemzavara

465

5. osztószivattyú üzemzavara

466

6. osztószivattyú üzemzavara

471

1. osztószivattyú motorvédelmének üzemzavara

472

2. osztószivattyú motorvédelmének üzemzavara

473

3. osztószivattyú motorvédelmének üzemzavara

474

4. osztószivattyú motorvédelmének üzemzavara

475

5. osztószivattyú motorvédelmének üzemzavara

476

6. osztószivattyú motorvédelmének üzemzavara

480

1. bojlerszivattyú üzemzavara

481

2. bojlerszivattyú üzemzavara

482

3. bojlerszivattyú üzemzavara

483

4. bojlerszivattyú üzemzavara

500

Tesztüzenet: Minden rendben

501

Kapcsolat a frekvencia-átalakítókkal XXX aljzaton nem lehetséges. Hardverkonfiguráció ellenőrzése.

502

Füstgázventilátor frekvenciaátalakítója: Új paraméterek beállítása folyamatban

503

Füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakító: Új paraméterek beállítása folyamatban

504

Égési levegő frekvenciaátalakító: Új paraméterek beállítása folyamatban

510

Füstgázventilátor frekvenciaátalakítón túlterhelés (XXX hiba)

511

Füstgázventilátor frekvenciaátalakítón rövidzárlat (XXX hiba)

512

Füstgázventilátor frekvenciaátalakítón földzárlat (XXX hiba)

513

Füstgázventilátor frekvenciaátalakítón ellátásban hiba (XXX hiba)

514

Füstgázventilátor frekvenciaátalakítón általános hiba (XXX hiba)

515

Füstgázventilátor frekvenciaátalakítóval kommunikációs hiba (XXX hibakód). MODBUS beállítások ellenőrzése.

516

XXX paraméterek a füstgázventilátor frekvenciaátalakítón a megengedett frekvenciaátalakító határokon kívül
(XXX hibakód).

517

Hiba a füstgázventilátor frekvenciaátalakítóval való kapcsolatban (XXX hibakód).

518

Füstgázventilátor frekvenciaátalakító nem üzemkész.

520

Füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakítón túlterhelés (XXX hiba)

521

Füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakítón rövidzárlat (XXX hiba)

522

Füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakítón földzárlat (XXX hiba)

523

Füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakító ellátásban hiba (XXX hiba)

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

167

7

Üzemzavar megszüntetése
Üzemzavar lista

Sz.

Hiba szövege

524

Füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakító általános hiba (XXX hiba)

525

Füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakítóval kommunikációs hiba (XXX hibakód). MODBUS beállítások
ellenőrzése.

526

XXX paraméterek az füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakítón a megengedett frekvenciaátalakító határokon
kívül (XXX hiakód).

527

Hiba az füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakítóval való kapcsolatban (XXX hibakód).

528

Füstgáz-visszavezetés frekvenciaátalakító nem üzemkész.

530

Égési levegő frekvenciaátalakítón túlterhelés (XXX hiba)

531

Égési levegő frekvenciaátalakítón rövidzárlat (XXX hiba)

532

Égési levegő frekvenciaátalakítón földzárlat (XXX hiba)

533

Égési levegő frekvenciaátalakító ellátásban hiba (XXX hiba)

534

Égési levegő frekvenciaátalakító általános hiba (XXX hiba)

535

Égési levegő frekvenciaátalakító kommunikációs hiba (XXX hibakód). MODBUS beállítások ellenőrzése.

536

XXX paraméterek az égési levegő frekvenciaátalakítón a megengedett frekvenciaátalakító határokon kívül
(XXX hibakód).

537

Hiba az égési levegő frekvenciaátalakítóval való kapcsolatban (XXX hibakód).

538

Égési levegő frekvenciaátalakító nem üzemkész.

601

XXX

602

XXX

603

XXX

604

XXX

800

A kazánhőmérséklet-érzékelő nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

801

A „Betoló csatorna érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

802

A „Külső hőmérséklet” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

803

Az „1. kiszolgálókazán kazánhőmérséklet” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van
csatlakoztatva vagy hibás.

804

A „2. kiszolgálókazán kazánhőmérséklet” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva
vagy hibás.

805

A „Füstgázhőcserélő, előremenő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva
vagy hibás.

806

A „Füstgázhőcserélő puffer felső” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy
hibás.

807

A „Füstgázhőcserélő puffer alsó” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy
hibás.

808

A „Hálózati visszatérő ági hőmérséklet” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva
vagy hibás.

811

Az „1. fűtőkör” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

812

A „2. fűtőkör” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

813

A „3. fűtőkör” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

814

A „4. fűtőkör” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

815

Az „5. fűtőkör” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

816

A „6. fűtőkör” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

817

A „7. fűtőkör” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.
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818

A „8. fűtőkör” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

821

Az „1. bojler” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

822

A „2. bojler” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

823

A „3. bojler” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

824

A „4. bojler” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

831

Az „1. adagolószivattyú” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

832

A „2. adagolószivattyú” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

833

A „3. adagolószivattyú” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

834

A „4. adagolószivattyú” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

835

Az „1. adagolószivattyú visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva
vagy hibás.

836

A „2. adagolószivattyú visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva
vagy hibás.

837

A „3. adagolószivattyú visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva
vagy hibás.

838

A „4. adagolószivattyú visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva
vagy hibás.

841

Az „1. osztó visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

842

A „2. osztó visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

843

A „3. osztó visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

844

A „4. osztó visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

845

Az „5. osztó visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

846

A „6. osztó visszatérő ág” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

851

Az „1. puffer 1. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

852

Az „1. puffer 2. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

853

Az „1. puffer 3. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

854

Az „1. puffer 4. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

855

Az „1. puffer 5. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

856

Az „1. puffer 6. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

857

Az „1. puffer 7. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

858

Az „1. puffer 8. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

859

Az „1. puffer 9. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

860

Az „1. puffer 10. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

861

A „2. puffer 1. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

862

A „2. puffer 2. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

863

A „2. puffer 3. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

864

A „2. puffer 4. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

865

A „2. puffer 5. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

866

A „2. puffer 6. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

867

A „2. puffer 7. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

868

A „2. puffer 8. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.
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869

A „2. puffer 9. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

870

A „2. puffer 10. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

871

A „3. puffer 1. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

872

A „3. puffer 2. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

873

A „3. puffer 3. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

874

A „3. puffer 4. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

875

A „3. puffer 5. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

876

A „3. puffer 6. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

877

A „3. puffer 7. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

878

A „3. puffer 8. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

879

A „3. puffer 9. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

880

A „3. puffer 10. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

881

A „4. puffer 1. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

882

A „4. puffer 2. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

883

A „4. puffer 3. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

884

A „4. puffer 4. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

885

A „4. puffer 5. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

886

A „4. puffer 6. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

887

A „4. puffer 7. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

888

A „4. puffer 8. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

889

A „4. puffer 9. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

890

A „4. puffer 10. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

891

Az „5. puffer 1. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

892

Az „5. puffer 2. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

893

Az „5. puffer 3. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

894

Az „5. puffer 4. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

895

Az „5. puffer 5. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

896

Az „5. puffer 6. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

897

Az „5. puffer 7. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

898

Az „5. puffer 8. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

899

Az „5. puffer 9. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

900

A „5. puffer 10. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

901

A „6. puffer 1. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

902

A „6. puffer 2. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

903

A „6. puffer 3. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

904

A „6. puffer 4. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

905

A „6. puffer 5. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

906

A „6. puffer 6. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

907

A „6. puffer 7. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

908

A „6. puffer 8. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.
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Üzemzavar lista

Sz.

Hiba szövege

909

A „6. puffer 9. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

910

A „6. puffer 10. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

911

A „7. puffer 1. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

912

A „7. puffer 2. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

913

A „7. puffer 3. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

914

A „7. puffer 4. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

915

A „7. puffer 5. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

916

A „7. puffer 6. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

917

A „7. puffer 7. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

918

A „7. puffer 8. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

919

A „7. puffer 9. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

920

A „7. puffer 10. érzékelő” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

921

Az „Ügyfélspecifikus PT100 1” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy
hibás.

922

Az „Ügyfélspecifikus PT100 2” hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy
hibás.

923

A visszatérő ág hőmérsékletérzékelője nincs, ill. nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

924

Az „1. puffer érzékelő, fent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

925

Az „1. puffer érzékelő, lent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

926

A „2. puffer érzékelő, fent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

927

Az „2. puffer érzékelő, lent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

928

A „3. puffer érzékelő, fent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

929

Az „3. puffer érzékelő, lent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

930

A „4. puffer érzékelő, fent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

931

A „4. puffer érzékelő, lent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

932

Az „5. puffer érzékelő, fent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

933

A „5. puffer érzékelő, lent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

934

Az „6. puffer érzékelő, fent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.

935

A „6. puffer érzékelő, lent” nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva vagy hibás.
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8 Melléklet
8.1 GYIK
Ebben a fejezetben a gyakran feltett kérdéseket is ismertetjük és válaszoljuk meg.

8.1.1 Módosítások - H 3000 kapcsolószekrény SPS 4000-hez
Állító csappantyúk
Az összes állító hajtás átállítása egy állandó vezérlésről (0-10 V) változó hajtásra (Nyit - Zár 0-10 V
visszaigazolással). Ezzel felügyelhető az állító hajtások funkciója. A visszaigazolás alapján minden állító hajtás
elkülönítése is szükséges.

Érzékelők
A KTY érzékelőket a PT100 érzékelők váltják fel. Ezeket az érzékelőket 3 vezetős kivitelben kell kábelezni.

Több érzékelős pufferkezelés
A PT100 pufferérzékelők már nem Rinck elemmel, hanem közvetlenül az SPS 4000-hez vannak csatlakoztatva.
Nincs átlagolással történő kiértékelés, amelynek köszönhetően minden hőmérséklet közvetlenül az SPS 4000en olvasható le.

Füstgázérzékelő
A füstgázérzékelő J típusról K érzékelő típusra módosul. Ezzel megszűnt az érzékelő nedvességgel szembeni
érzékenysége.

Palásthűtés
Az állító hajtás és a termoelem módosítása.

Hibajelző érintkezők szétválasztása
▪ STB, vészleállító, Pmin, Pmax SPS 4000-tól külön bemenetekkel különböztethetők meg. Ezzel ellentétben a
biztonsági láncok megvannak.
▪ Ugyanez érvényes a ventilátorok (füstgázventilátor, füstgáz-visszavezetés) esetén is, ahol hőrelé (Klixon),
frekvenciaátalakító hiba és motorvédelem különböztethető meg.
▪ A jelek olaj szintre és olaj hőmérsékletre szétválasztásra a hidraulika tápegységnél is megtörtént.
▪ A tűztérajtó szétválasztása két ajtóérintkezőre.

LM 750/1000 rostély hidraulika vezérlése
A lépések sorrendje helyett most a normál előre-/visszavezérlés történik a Turbomat forgattyús rostélyához
hasonlóan. Ezen kívül a hamukihúzóhoz az LM 750-nél saját átkapcsoló kimenetek és véghelyzet-felügyeletek
is rendelkezésre állnak a megfelelő hibaüzenethez.
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Lamda-szonda 0-10 V
A maradék oxigén az SPS 4000-nél a szélessávú szondával és a 0-10 V-os érzékelődoboz jelével mérhető.
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8.1.2 Kazánprogram (indítástól leállításig)
Az alábbi diagram a kazánprogram folyamatát ábrázolja, hogy hogyan futhat le hibaeset nélkül:
TŰZ FELISMERVE
Tűzfelismerés feltételre érvényes:
▪ min. tűztérhőmérséklet elérve
▪ beállítható tűztérhőmérséklet módosítás volt azonosítva a stoker
töltése óta („Tűztérhőmérséklet különbség gyújtás közben” paraméter)
GYÚJTÁS SIKERTELEN
Ha a gyújtás sikertelen, a rendszer közvetlenül az utángyújtásra vált. Ha
akkor még mindig nincs elérve tűzfelismerés kritérium, a rendszer
hibaüzenetet küld. Ha a kazán az utángyújtásban először fűtésbe kerül,
tájékoztatásul legalább egy figyelmeztetés kiadásra kerül.
ISMÉTELT INDULÁS
Ha ismételt igénylés kerül felismerésre és a kazán kikapcsolt, itt
közvetlenül a stoker töltésre váltható át.
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8.1.3 Memóriakártya mentése / helyreállítása
Az SPS-en szoftver frissítés előtt el kell menteni az aktuális verziót, hogy adott esetben a sikertelen frissítési
kísérlet után visszaállítható legyen a korábbi állapot. Ez a funkció a CF kártyák klónozásához is felhasználható
a második kártya biztonsági mentéseként megőrzéséhez a berendezésnél.

1. lépés - B&R Automation szoftver
CompactFlash memóriakártya mentésének és helyreállításának előfeltétele a B&R Automation szoftver
telepítése. A telepítőcsomag „PVI_4.2.4.102_CD.zip“ tömörített fájlként áll rendelkezésre.
❒ Telepítőcsomag kicsomagolása egy szabadon választható mappába
❒ Továbblépés a mappába és „Install.exe” futtatása

❒ A kezdőképernyőn a kívánt nyelv kiválasztása
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❒ A bal menüfában a „PVI Development” telepítési hely kiválasztása
❒ Kattintson a „Telepítés indításának” végrehajtására
➥ Kövesse a telepítési segéd utasításait
➥ A sikeres telepítés után a Start menüben a „B&R Automation” új menüpont található

2. lépés - Runtime Utility Center

❒ A menüpontban a „Runtime Utility Center” program futtatása
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A Runtime Utility Center főmenüjében több funkció választható:

❒ A memóriakártyák mentéséhez és visszaállításához kattintson a „Meghajtó tükörkép létrehozása /
helyreállítása” harmadik menüpontra.

❒ CompactFlash kártya behelyezése a számítógép megfelelő nyílásába vagy megfelelő kártyaolvasó
készülékben használata
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❒ Az elérhető meghajtók kereséséhez kattintson a „Frissítés” gombra

❒ A legördülő menüben válassza ki a meghajtót a memóriakártyával együtt, majd nyugtázza a választást
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3. lépés - Memóriakártya mentése
Ha a memóriakártya felismerésre és megfelelő hozzárendelésre került, a CF kártya neve jelenik meg a „Lemez
kiválasztása” pontban:
❒ Továbblépés a biztonsági másolat fájlhoz a kívánt mappába

❒ A kívánt fájlnév megadása
➥ A jobb követhetőség érdekében a fájlnévnek tartalmazni kell a berendezés, az ügyfél nevét és az
aktuális dátumot
➥ A név megadásakor nem használható szóköz, pont vagy speciális karakter („_” aláhúzásjel használata
megengedett)
➥ A speciális „zp2” fájlformátum nem módosítható
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❒ Jelenlegi fájlbeállítások megerősítése „Mentés” gombbal

Az adatmennyiségtől függően a folyamat időt vesz igénybe. A képfájl létrehozása közben az állapotjelző sáv az
aktuális állapotot mutatja.
A biztonsági másolat létrehozása után megjelenik a sikeres végrehajtást jelentő üzenet

4. lépés - Memóriakártya helyreállítása
Az előfeltétel az, hogy a rendszer itt is felismerje a memóriakártyát és megfelelő legyen a hozzárendelése. A CF
kártya megnevezése az „Aktuális lemez” pontban van megadva:

❒ A helyreállít indításához kattintson a „Másolatfájl helyreállítása” pontra
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❒ A kiválasztás párbeszédben kattintson a kívánt fájlra és erősítse meg
➥ Figyelmeztető üzenet jelenik meg

❒ Ha a fájlok nem törölhetők a memóriakártyán, a folyamat itt megszakadhat
❒ A figyelmeztető üzenetet indításához „Igen” opcióval megerősítése
➥ A memóriakártya partícióin mindegyik fájl törlése és felülírása a biztonsági fájlokkal
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8.1.4 Szoftver frissítés végrehajtása
Szoftver frissítés előfeltétele:
▪ Fröling által engedélyezett USB stick (max:. 2 GB!)
▪ Frissítés .zip fájlban
❒ A számológépen elmentett frissítési fáj (.zip fájl) megnyitása
➥ A zip fájl tartalmaz egy mappát, egy xml fájlt és tartalmazza a .txt fájl verzióinformációt.

❒ Csatlakoztassa az USB sticket a számológépre
➥ Az USB sticknek üresnek kell lenni, azon nem lehet más frissítés!
❒ A .zip fájl minden fájljának megjelölése és megnyomott egérgombbal az USB stickre húzása
➥ A rendszer automatikusan kicsomagolja a fájlokat az átvitelhez
➥ Ez az eljárásmód működik mind a Windowsba integrált, mind más tömörítő programokkal pl. WinZip,
7zip, WinRAR, stb.
❒ A frissítési információkat tartalmazó USB stick csatlakoztatása SPS USB porthoz
❒ „Szoftver” menühöz

Rendszermenü

SPS

Szoftver

❒ A folyamat indításához koppintson a frissítés szimbólumra
➥ A vezérlés most többször újraindul
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❒ Frissítés után az információ menüben a „Berendezés” fülön a szoftver verziójának ellenőrzése
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8.1.5 SPS és számítógép közötti kapcsolat létrehozása
A számítógép és az SPS 4000 közötti kapcsolat szükséges a Fröling vizualizáláson keresztüli adatcseréhez ill.
a System Diagnostic Manageren keresztüli kiértékeléshez. Az SPS 4000 kapcsolathoz a kijelző hátoldalán
beépített ethernet interfész használható.
⇨ Lásd "Csatlakozók és kijelzések" [oldal 8]

Kapcsolat helyi hálózaton (LAN) keresztül
Ha a berendezés már helyi hálózatba van integrálva, a számítógép szokásos hálózati kábellel csatlakoztatható
a hálózati útelosztón (router/swich). Alternatív módon a számítógép és az útválasztó közötti kapcsolat WLAN-on
keresztül is létrehozható.

LAN-Port

Switch/Router

LAN-Port

A helyi hálózat konfigurációjától függően a hálózati beállításokat vagy automatikusan megkapja vagy
manuálisan kell megadni:
❒ SPS 4000 hálózati beállításaink ellenőrzése/beállítása
⇨ Lásd "SPS 4000 hálózati beállításai" [oldal 186]
❒ A számítógép hálózati beállításainak ellenőrzése/beállítása
⇨ Lásd "A számítógép hálózati beállításai" [oldal 188]
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Közvetlen kapcsolat SPS 4000-rel
Ha a berendezés nincs a helyi hálózatba integrálva, a számítógép cross over kábellel közvetlenül
csatlakoztatható az SPS 4000 ethernet interfészébe. Cross over kábelt kell használni a hálózatra
csatlakoztatható két készülék közötti közvetlen kapcsolathoz. A szokásos hálózati kábeltől abban tér el, hogy az
adatküldési és -fogadási jelek keresztezik egymást. A cross over kábeleket általában megfelelő kábelfelirattal
jelölik.

Cross-Over
LAN-Port
Tx
Rx

Tx
Rx

LAN-Port

A kapcsolat megfelelő felépüléséhez a két készülék hálózati beállítását egymáshoz kell igazítani. Fontos, hogy
a hálózati beállítások manuális kiosztásakor a két készülékhez ne azonos IP-címet használjunk.
Például:
▪ SPS 4000: IP-cím: 192.168.0.99 / alhálózati maszk: 255.255.255.0
▪ Számítógép: IP-cím: 192.168.0.100 / alhálózati maszk: 255.255.255.0
A kapcsolat felépülése előtt a beállításokat a két készüléken ellenőrizni és szükség esetén módosítani kell:
❒ Hálózati beállítás ellenőrzése / beállítása SPS 4000-en
⇨ Lásd "SPS 4000 hálózati beállításai" [oldal 186]
❒ Hálózati beállítás ellenőrzése / beállítása számítógépen
⇨ Lásd "A számítógép hálózati beállításai" [oldal 188]
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SPS 4000 hálózati beállításai
A hálózati beállításokhoz továbblépés a hozzátartozó menübe:

❒ Navigáljon a Kezdőképernyő -> Rendszermenü -> Rendszer -> Kapcsolatok -> Hálózat
pontba
❒ A hálózat menüben koppintson a konfiguráció fülre
➥ Megjelennek a hálózati konfiguráció szükséges paraméterei
DHCP beállítások
A DHCP lehetővé teszi a hálózati konfiguráció szerver általi hozzárendelését a hálózat résztvevőkhöz. A kisebb
helyi hálózatokban ezt a funkciót általában az útválasztó hajtja végre.

DHCP bekapcsolva

Ha az SPS 4000-en a DHCP funkció aktiválódik a hálózati beállítások automatikusan lekérdezésre kerülnek a
szerverről/útválasztóról és berendezés kapcsolódik a helyi hálózatba.
ELŐNY: Nem keletkezhetnek hibás hálózati beállítások, pl. a hálózati cím dupla kiosztása következtében.
HÁTRÁNY: A kazán újraindítása (főkapcsoló be/ki) semmi esetre sem vezethet ahhoz, hogy az SPS 4000-hez
a kikapcsolás előttitől eltérő IP-cím kerül kiosztásra. Az előre beállított kapcsolatokat (pl. Fröling vizualizáció)
újra be kell állítani.
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DHCP kikapcsolva

Ha az SPS 4000-en a DHCP funkció aktiválódik, minden hálózati beállítást manuálisan kell végrehajtani. A több
készülékes helyi hálózatban működő berendezéseknél (⇨ Lásd "Kapcsolat helyi hálózaton (LAN) keresztül"
[oldal 184]) az automatikus hozzárendelés figyelmen kívül kell hagyni és a hálózati beállításokat manuálisan kell
a hálózathoz igazítani. Ha a berendezés a számítógéphez közvetlenül csatlakozik (⇨ Lásd "Közvetlen kapcsolat
SPS 4000-rel" [oldal 185]), a hálózati beállítás ezen fajtáját kell használni a megfelelő kapcsolat felépüléséhez,
mivel nem mehet végbe automatikus hozzárendelés.
ELŐNY: A kazán újraindítás után is ugyanazzal az IP-címmel rendelkezik. Az előre beállított kapcsolatok (pl.
Fröling vizualizáció) megmaradhatnak.
HÁTRÁNY: Ha a kazán helyi hálózatba van integrálva, módosításkor ellenőrizni és szükség esetén módosítani
kell a hálózaton az SPS 4000 beállításait. A hálózatban lévő több készüléknél, amelyeknél az IP-cím beállítása
manuális, a dupla kiosztás miatt a hibás hálózati beállítások veszélye áll fenn.
IP-cím
Az egy hálózatban lévő két készülék közötti kommunikáció felépítéséhez minden készülékhez egyértelmű IPcímet kell rendelni. Az IP-cím az adatok feladótól fogadóhoz küldéséhez használatos. Hogy az adatok a
megfelelő fogadóhelyre érkezzenek, a feladónak ismerni kell a címzett címét. Az IP-cím négy számból áll, az
értékek 0 és 255 között lehetnek, azokat pont választja el egymástól. Ekkor az egyes számok bevezető nullái
hiányoznak (pl. 192.000.002.042 -> 192.0.2.42). Fontos, hogy a hálózatban minden készülékhez más-más IPcím legyen hozzárendelve.
Egy IP-cím SPS 4000-en manuális kiosztásához a DHCP-nek inaktiválva kell lenni.
⇨ Lásd "DHCP beállítások" [oldal 186]
❒ Koppintson az „IP-cím„ paraméterre
➥ Megnyílik a paraméter részletes nézete

❒ Koppintson a számblokk szimbólumra
➥ Megjelenik az érték bevitele a cím szerkesztéséhez
❒ Kívánt cím beírása a számblokkon
Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de
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➥ Ha a kazánt egy meglévő helyi hálózatba kapcsolja, az IP-cím nem egyezhet meg a hálózatban lévő
egyik készülékével sem. A közvetlen kapcsolat esetén, pl. SPS 4000-nél „192.168.0.99”-t és a PC-n a
„192.168.0.100”-t kell használni
❒ Bevitel átvétele a „Megerősítés szimbólumra” koppintással
Alhálózati maszk
Az alhálózati maszk alapvetően meghatározza a résztvevők maximális számát és ezért a hálózat legnagyobb
adatának tekinthető. Az alhálózati maszk négy számból áll, amelyek 0 és 255 közötti értékek lehetnek, ahol a
nagyobb hosszak kisebb hálózatokat jelentenek (pl. 255.255.255.0 maximum 254 használható IP-címet, a
255.255.0.0 maximum 65.534 használható IP-címet eredményez). Fontos, hogy az IP címnél az alhálózati
maszknak a mindenkori hálózatban a két készüléknél különbözőnek kell lenni.
Az alhálózati maszk manuális megadásához SPS 4000-en a DHCP-nek inaktiválva kell lenni.
⇨ Lásd "DHCP beállítások" [oldal 186]
❒ Koppintson az „Alhálózati maszk” paraméterre
➥ Megnyílik a paraméter részletes nézete

❒ Koppintson a számblokk szimbólumra
➥ Megjelenik az érték bevitele a cím szerkesztéséhez
❒ Kívánt cím beírása a számblokkon
➥ Ha a kazánt egy meglévő helyi hálózatba kapcsolja, a hálózatban meglévő készülékekkel megegyező
alhálózati maszkot kell beállítani. A számítógép és az SPS 4000 közvetlen kapcsolatakor mindkét
készüléknél alapértelmezés szerint használható a „255.255.255.0”.
❒ Bevitel átvétele a „Megerősítés szimbólumra” koppintással

A számítógép hálózati beállításai
Hálózati beállítás Windows XP alatt
A hálózati beállítások Windows XP alatti módosításához az alábbiak szerint kell eljárni:
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❒ „Start -> Beállítások” alatt a „Hálózati beállítások” menüpont előhívása

❒ A „Hálózati beállítások” ablakban kattintson kétszer a „LAN kapcsolat” opcióra
➥ Megnyílik a LAN kapcsolat státusz ablak

❒ Kattintson a státusz ablakban a „Tulajdonságok” gombra
➥ Megnyílik a LAN kapcsolat tulajdonság ablak

❒ A tulajdonság ablakban válassza ki az „Internetprotokoll (TCP/IP)” elemet és kattintson a
„Tulajdonságok” gombra
➥ Megjelennek az internetprotokoll (TCP/IP) tulajdonságok

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

189

8

Melléklet
GYIK

IP-cím automatikus

IP-cím manuális

Ha a számítógép egy meglévő hálózatba szerverrel / útválasztóval van bekapcsolva:
❒ „IP-cím automatikus lekérdezése” opció kiválasztása és „OK” gombbal megerősítése
➥ A hálózati beállítások automatikusan lekérdezésre kerülnek a szerverről/útválasztóról és végrehajtásra
kerül a számítógép helyi hálózatba bekapcsolása
Ha a számítógép a meglévő hálózatba a hálózati beállítások manuális megadásával (pl. nincs szerver /
útválasztó) van bekapcsolva vagy a számítógép közvetlenül az SPS-hez van kapcsolva:
❒ „Alábbi IP-cím használata”" opció kiválasztása
❒ IP-cím bevitele
➥ Ha a PC-t egy meglévő helyi hálózatba kapcsolja, az IP-cím nem egyezhet meg a hálózatban lévő egyik
készülékével sem. A közvetlen kapcsolat esetén, pl. SPS 4000-nél „192.168.0.99”-t és a PC-n
„192.168.0.100”-t kell használni
❒ Alhálózati maszk bevitele
➥ Ha a kazánt egy meglévő helyi hálózatba kapcsolja, a hálózatban meglévő készülékekkel megegyező
alhálózati maszkot kell beállítani. A számítógép és az SPS 4000 közvetlen kapcsolata esetén mindkét
készüléknél alapértelmezés szerint használható a „255.255.255.0”
Alapértelmezett átjáró:
Az átjáró az egyik hálózat és másik hálózat közötti átjáró pont (pl. internet). A legtöbb helyi hálózatnál az
alapértelmezett átjáró rendszerint az útválasztó IP-címe. A PC és az SPS 4000 közötti adatcseréhez helyi
hálózaton belül vagy közvetlen kapcsolatnál az alapértelmezett átjáró nem szükséges.
Hálózati beállítások Windows 7 alatt
A hálózati beállítások Windows 7 alatti módosításához az alábbiak szerint kell eljárni:

❒ Kattintson a „Start” gombra
❒ A jobb egérgombbal a „Hálózatra” kattintással nyissa meg a helyi menüt, majd nyissa meg a
„Tulajdonságok„” menüpontot
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➥ Megnyílik a hálózati és engedélyező központ

❒ A „Hálózati és engedélyezés központ” ablakban koppintson az aktív hálózatokban a „LAN
kapcsolatra”
➥ Megnyílik a LAN kapcsolat státusz ablak

❒ Kattintson a státusz ablakban a „Tulajdonságok” gombra
➥ Megnyílik a LAN kapcsolat tulajdonság ablak

❒ A tulajdonság ablakban válassza ki az „Internetprotokoll 4. verzió (TCP/IPv4)” elemet és
kattintson a „Tulajdonságok” gombra
➥ Megjelennek az internetprotokoll (TCP/IP) tulajdonságok

Szervizelési kézikönyv SPS 4000 | B0960417_de

191

8

Melléklet
GYIK

IP-cím automatikus

IP-cím manuális

Ha a számítógép egy meglévő hálózatba szerverrel / útválasztóval van bekapcsolva:
❒ „IP-cím automatikus lekérdezése” opció kiválasztása és „OK” gombbal megerősítése
➥ A hálózati beállítások automatikusan lekérdezésre kerülnek a szerverről/útválasztóról és végrehajtásra
kerül a számítógép helyi hálózatba bekapcsolása
Ha a számítógép a meglévő hálózatba a hálózati beállítások manuális megadásával (pl. nincs szerver /
útválasztó) van bekapcsolva vagy a számítógép közvetlenül az SPS 4000-hez van kapcsolva:
❒ „Alábbi IP-cím használata”" opció kiválasztása
❒ IP-cím bevitele
➥ Ha a PC-t egy meglévő helyi hálózatba kapcsolja, az IP-cím nem egyezhet meg a hálózatban lévő egyik
készülékével sem. A közvetlen kapcsolat esetén, pl. SPS 4000-nél „192.168.0.99”-t és a PC-n
„192.168.0.100”-t kell használni
❒ Alhálózati maszk bevitele
➥ Ha a kazánt egy meglévő helyi hálózatba kapcsolja, a hálózatban meglévő készülékekkel megegyező
alhálózati maszkot kell beállítani. A számítógép és az SPS 4000 közvetlen kapcsolata esetén mindkét
készüléknél alapértelmezés szerint használható a „255.255.255.0”
Alapértelmezett átjáró:
Az átjáró az egyik hálózat és másik hálózat közötti átjáró pont (pl. internet). A legtöbb helyi hálózatnál az
alapértelmezett átjáró rendszerint az útválasztó IP-címe. A PC és az SPS 4000 közötti adatcseréhez helyi
hálózaton belül vagy közvetlen kapcsolatnál az alapértelmezett átjáró nem szükséges.
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8.1.6 System Diagnostic Manager (SDM)
A System Diagnostic Manager (SDM) az SPS 4000 keresőalapú felülete az SPS komponensek áttekintéséhez
és diagnosztikájához. A megjelent információk csak az SPS-re és a beszerelt modul típusokra korlátozódnak.
Az SDM indításának előfeltétele egy internetes böngészővel rendelkező számítógép és egy működő SPS 4000
kapcsolat.
❒ SPS és PC közötti kapcsolat létrehozása
⇨ Lásd "SPS és számítógép közötti kapcsolat létrehozása" [oldal 184]
❒ Internet böngésző (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...) megnyitása
❒ Az internetes böngésző címsorában az SPS 4000 hálózati címet az alábbi módon kell bevinni: „/sdm” (pl.:
192.168.0.1/sdm)
➥ Elindul a B&R System Diagnostic Manager

A bal oldalon található a kívánt kategória navigációs tartománya. Az SPS 4000 funkció elemzéséhez fontos a
napló fájl mentése.
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Napló fájl mentése adathordozóra

❒ Navigáció tartományban „Logger„kategória kiválasztása
❒ Kívánt Logger modulok kiválasztása és„Upload from target” opcióra kattintás
➥ Megjelenik a Logger fájl mentés ablak.

❒ Kívánt könyvtár kiválasztása és az „OK” gombra kattintással a mentési folyamat indítása
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System Dump létrehozása
❒ „System Dump“ funkció indítása

❒ „Parameters + Data Files” menüpont kiválasztása és folytatás „OK”-val
➥ Biztonsági lekérdezés megerősítése

❒ Az „Upload form target“ adat funkció mentésének kiválasztása, kívánt könyvtár kiválasztása és
mentési folyamat indítása
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8.2 Címek
8.2.1 Adresse des Herstellers
FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA
TEL 0043 (0)7248 606 0
FAX 0043 (0)7248 606 600
EMAIL info@froeling.com
INTERNET www.froeling.com

Gyári ügyfélszolgálata
Ausztria

0043 (0)7248 606 7000

Németország

0049 (0)89 927 926 400

Világszerte

0043 (0)7248 606 0

8.2.2 Szerelő címe

Bélyegző
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