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1. Informacje ogólne 

 

Sterownik „4-FUN” przeznaczony jest do sterowania komfortem pomieszczenia poprzez: 

 

 Sterowanie klimakonwektorem 2 lub 4 rurowym, 

 Sterowanie belką chłodzącą, 

 Sterowanie ogrzewaniem podłogowym, 

 Sterowanie oświetleniem, 

 Sterowanie roletami. 

 

 

Sterownik „4-Fun” z nastawami fabrycznymi przystosowany jest do pracy z 

klimakonwektorem 4 rurowym wyposażonym w silnik 3 biegowy (PK1…PK3 lub Aout3), 

zawór grzania (PK4 lub Aout1), zawór chłodzenia (PK5 lub Aout2), a regulacja temperatury 

odbywa się względem czujnika temperatury wbudowanego w zadajnik HMI podłączony do 

złącza HMI CON. 

 

Sterownik „4-Fun” jest dowolnie konfigurowalny a konfiguracji funkcji dodatkowych można dokonać 

korzystając z zadajnika HMI poprzez wejście w „Menu serwisowe/Funkcje wejść, wyjść”. 

 

Sterownik „4-Fun” może być użyty jako sterownik główny „Master” lub sterownik rozszerzający grupę 

klimakonwektorów „Slave”. 

 

Sterownik w konfiguracji „Master” jest głównym sterownikiem w którym można aktywować wszelkie 

funkcje dodatkowe (ograniczeniem jest ilość dostępnych wejść / wyjść). 

 

Sterownik w konfiguracji „Slave” stanowi jedynie rozszerzenie wyjść cyfrowych i analogowych których 

stany są analogiczne ze stanami wyjść cyfrowych i analogowych sterownika głównego „Master”. 

 

 

Każdy sterownik „4-Fun” wyposażony jest standardowo w łącze RS485-1 do podłączenia 

urządzeń nadrzędnych, oraz złącze RS485-2 do podłączania urządzeń podrzędnych. 

 

Przy konfiguracji sterownika jako urządzenie „MASTER” można podłączyć do złącza RS485-1 

system BMS: Modbus RS485 lub zamiennie BacNet MS-TP (konfiguracja za pomocą HMI). 

 

Przy konfiguracji sterownika jako urządzenie „SLAVE” do złącza RS485-1 należy podłączyć 

złącze RS485-2 sterownika skonfigurowanego jako urządzenie „MASTER” 
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Sterownik wyposażony jest w pięć wejść cyfrowych oznaczonych jako (D1…D5), podanie na wejście 

sygnału 24VAC/DC powoduje załączenie stanu wejścia. Każde z tych wejść może mieć przypisaną jedną 

z poniższych funkcji. Konfigurację należy wykonać korzystając z zadajnika HMI poprzez „Menu 

serwisowe / Funkcje wejść”. 

  

 

Funkcja Opis 

Nieaktywne Wejście nie używane 

Okno 

Nie podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe to informacja o 

otwartym oknie, następuje zatrzymanie pracy wentylatora i zaworów 

klimakonwektora oraz belki chłodzącej 

Zdalny stop 
Nie podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe powoduje blokadę 

pracy wentylatora i zaworów klimakonwektora 

ECO 
Podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe powoduje przejście w 

tryb ECO, obniżenie zadanej temperatury dla pracy klimakonwektora 

Przewietrz 

Podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe powoduje czasowe 

przewietrzanie (określony bieg i określony czas w menu ustawienia) dla 

klimakonwektora 

Filtr 

Podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe powoduje wyświetlenie 

alarmu brudnego filtru klimakonwektora (możliwe wyświetlenie 

alarmu po przekroczeniu czasu pracy wentylatora) 

Spręż 

Nie podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe w ciągu 30 sekund 

po uruchomieniu wentylatora powoduje wyświetlenie alarmu braku 

sprężu wentylatora klimakonwektora 

Światło 
Pojedyncze podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe powoduje 

przełączenie stanu wyjścia sterującego oświetleniem 

Roleta 
Pojedyncze podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe powoduje 

przekazanie impulsu 1s poprzez wyjście cyfrowe na sterownik rolet 

Rosa 
Nie podanie sygnału 24VAC/DC na wejście cyfrowe to informacja o 

przekroczeniu punktu rosy belki chłodzącej 
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Sterownik wyposażony jest w pięć wyjść przekaźnikowych oznaczonych jako (PK1…PK5) oraz dwa 

wyjścia cyfrowe on/off 24VDC oznaczone jako PWM1,PWM2. Załączenie wyjścia następuje zgodnie z 

algorytmem pracy sterownika. Każde z tych wyjść może mieć przypisaną jedną z poniższych funkcji. 

Konfigurację należy wykonać korzystając z zadajnika HMI poprzez „Menu serwisowe / Funkcje wyjść”. 

  

Funkcja Opis 

Nieakt. Brak funkcji 

Bieg 1 Wentylator klimakonwektora - bieg 1 

Bieg 2 Wentylator klimakonwektora - bieg 2 

Bieg 3 Wentylator klimakonwektora - bieg 3 

Grzanie Zawór on/off klimakonwektora grzanie 

Chłodz. Zawór on/off klimakonwektora chłodzenie 

Grz/chł Zawór grzanie lub chłodzenie klimakonwektora 

Agr.chł. 
Agregat chłodnicy (aktywny zawór grzanie/chłodzenie lub chłodzenie 

klimakonwektora) 

Wenz.ciepła 
Węzeł ciepła (aktywny zawór grzanie/chłodzenie lub grzanie 

klimakonwektora) 

Went. Praca wentylatora klimakonwektora 

Oświeltenie Oświetlenie 

Ogrz.podł. Ogrzewanie podłogowe 

Rolety Sterownik rolet 

Wy.uniw. Wyjście uniwersalne 

Belka chł. Zawór belka chłodząca 

Alarm Awaria ogólna 
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Sterownik wyposażony jest w pięć wejść czujników rezystancyjnych PT1000 oznaczonych jako 

(P1…P5), konfiguracji funkcji wejść czujnikowych należy wykonać korzystając z „Menu 

główne/ustawienia”. Istnieje możliwość wyboru następujących funkcji wejścia czujnikowego: 

 

- czujnika wiodącego klimakonwektora, 

- czujnika wiodącego belki chłodzącej, 

- czujnika wiodącego ogrzewania podłogowego, 

- czujnika temperatury zasilania i/lub powrotu wody klimakonwektora, 

- czujnika temperatury zasilania i/lub powrotu wody belki chłodzącej, 

- czujnika temperatury zasilania i/lub powrotu wody ogrzewania podłogowego. 

 

 

Sterownik wyposażony jest w jedno wejście analogowe 0-10VDC oznaczone jako Ain1, wejście to 

aktualnie nie posiada przypisanej funkcji. 

 

 

Sterownik wyposażony jest w cztery wyjścia analogowe 0-10VDC oznaczone jako (Aout1…Aout4). 

Wysterowanie wyjścia następuje zgodnie z algorytmem pracy sterownika. 

  

Wyjście Opis 

Aout1 

Zawór grzanie klimakonwektora (aktywne gdy co najmniej jedno z 

wyjść cyfrowych pełni funkcję sterowania powiązaną z 

klimakonwektorem) 

Aout2 

Zawór chłodzenie klimakonwektora (aktywne gdy co najmniej jedno z 

wyjść cyfrowych pełni funkcję sterowania powiązaną z 

klimakonwektorem) 

Aout3 

Wysterowanie wentylatora klimakonwektora (aktywne gdy co 

najmniej jedno z wyjść cyfrowych pełni funkcję sterowania powiązaną z 

klimakonwektorem) 

Aout4 
Wysterowanie mocy oświetlenia (aktywne gdy co najmniej jedno z 

wyjść cyfrowych pełni funkcję sterowania powiązaną z oświetleniem) 
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2. Opis elementów zadajnika HMI Advanced 

 

 
 

Ikony menu głównego: 

 

 
Nastawa trybu pracy: „Stop”, „1bieg”, „2bieg”, 

„3bieg”, „Auto”. „Kalendarz” 

 Nastawa temperatury zadanej 

 Odczyt temperatury z czujnika wiodącego 

 Wysterowanie nagrzewnicy 

 Wysterowanie chłodnicy 

 Wysterowanie wentylatora klimakonwektora 

 

Po dłuższym jednoczesnym przytrzymaniu klawiszów „ ” oraz „ ” (około 3 sekundy) wyświetlacz 

przechodzi do menu ustawień wyświetlania. 

 

Opis parametrów: 

 

Minimal brightness – minimalna jasność podświetlenia 

Maximal brightness – maksymalna jasność podświetlenia 

Activity time – czas aktywności, po którym wyświetlacz przygasa 

After activity time – co ma się dziać po czasie aktywności (nic; jeżeli alarm to przechodzi do menu 

alarmów; jeżeli alarm to przechodzi do menu alarmów, a w przeciwnym wypadku przechodzi do 

pierwszej karty menu głównego) 

T sensor offset – możliwość dokonania korekty pomiaru czujnika temperatury w zadajniku HMI 

Menu skin – możliwość dokonania wyboru „skórki” zadajnika HMI 

Communication settings – menu ustawień komunikacji zadajnika HMI oraz ustawień złącza RS485 

Master sterownika ELP 

 

Wyjście z menu następuje po naciśnięciu klawisza C. 
 

Poruszanie się po menu, 

zmiana parametrów 

Przytrzymanie przez 3 sekundy 

powoduje wejście do menu 
tekstowego 
 

Pojedyncze przyciśnięcie powoduje 

możliwość edycji parametrów „Tryb 
pracy”, „Nastawa temperatury” oraz 

zatwierdzanie nowej nastawy 

Przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje 

wejście do menu alarmów 
 

Pojedyncze przyciśnięcie powoduje 
cofnięcie w zagłębieniu w menu 
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3. Opis elementów sterownika 4-FUN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sterownik 4-FUN wbudowano transformator o mocy 20VA. 

 

Sterownik 4-FUN wraz z zadajnikiem pobiera 10VA. 

 

W przypadku użycia siłowników do zaworów zasilanych 24VAC pobierających więcej niż 10VA należy 

zastosować osobne źródło zasilania zaworów i połączyć GND osobnego zasilania razem z GND sterownika 

4-FUN.

Transformator 20VA, 

24VAC 

Wyjścia cyfrowe  

PWM1,PWM2 

24VDC, 100mA 

Złącze HMI 

CON: zasilanie i 

komunikacja 

zadajnika 

Bezpiecznik 

transformatora 0,63A 

Bezpieczniki F2…F4 

wyjść 230VAC L1…L4 

Zasilanie 

230VAC 

Wyjścia 

230VAC 

zabezpieczone 

bezpiecznikami 

F2…F4 

Wyjścia 

PK1…PK5 bez 

potencjałowe 

przekaźnikowe 

Maks. 5 (2) A 

Wejścia cyfrowe 

DI1…5, wejścia 

reagują na sygnał 

24V AC/DC 

Wyjścia 

analogowe     

0-10VDC 

Aout1…Aout4 

Wejścia 

czujników 

temperatury 

PT1000 

Złącze RS485-2 

dla urządzeń 

podrzędnych 

(Modbus) 

Złącze RS485-1 

dla urządzeń 

podrzędnych 

(Modbus lub 

BacNet) 

E

T

H 

Karta Ethernet 

(opcja) 
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4. Klimakonwektor 

 

4.1 Opis funkcji 

Funkcja 
Warunek 

zadziałania 
Opis działania 

R
e
g
u
la

c
ja

 t
e
m

p
e
ra

tu
ry

 i
 p

ra
c
a
 w

e
n
ty

la
to

ra
 

Praca 1 bieg 
- ustaw tryb 
pracy 1 bieg 

- uruchomienie wentylatora na 1 biegu (praca 
stała) 

- porównanie aktualnej temperatury zmierzonej 
za pośrednictwem czujnika wiodącego z wartością 
zadaną ustawioną na sterowniku lub zadajniku 

oraz wysterowanie wymienników ciepła/chłodu 

Praca 2 bieg 
- ustaw tryb 

pracy 2 bieg 

- uruchomienie wentylatora na 2 biegu (praca 
stała) 
- porównanie aktualnej temperatury zmierzonej 

za pośrednictwem czujnika wiodącego z wartością 
zadaną ustawioną na sterowniku lub zadajniku 

oraz wysterowanie wymienników ciepła/chłodu 

Praca 3 bieg 
- ustaw tryb 

pracy 3 bieg 

- uruchomienie wentylatora na 3 biegu (praca 
stała) 
- porównanie aktualnej temperatury zmierzonej 

za pośrednictwem czujnika wiodącego z wartością 
zadaną ustawioną na sterowniku lub zadajniku 

oraz wysterowanie wymienników ciepła/chłodu 

Auto 
- ustaw tryb 
pracy Auto 

- uruchomienie wentylatora na biegu zależnym od 

zwiększonego, zmniejszonego zapotrzebowania na 
grzanie / chłodzenie (start automatyczny aż do 

osiągnięcia parametru zadanego temperatury) 
- porównanie aktualnej temperatury zmierzonej 

za pośrednictwem czujnika wiodącego z wartością 
zadaną ustawioną na sterowniku lub zadajniku 
oraz wysterowanie wymienników ciepła/chłodu 

Kalendarz 
- ustaw tryb 

pracy Kalendarz 

- klimakonwketor pracuje z wybranym trybem 
pracy wg programu czasowego ustawionego w 

kalendarzu sterownika 

 

Funkcje dodatkowe: 

- kontaktron okienny, stop układu, 
- zdalny stop poprzez wejście cyfrowe lub BMS, 
- funkcja przewietrzanie poprzez wejście cyfrowe lub BMS (przez określony czas wentylator 

pracuje an wybranym biegu, nie pracują zawory, stop tylko po określonym czasie lub blokada 
przez okno, sygnał cyfrowy, sygnał z BMS), 

- funkcja Eco poprzez wejście cyfrowe lub BMS (obniżenie nastawy temperatury), 
- badanie filtra poprzez pomiar czasu pracy filtra lub za pomocą presostatu podłączonego do 

wejścia cyfrowego, 
- badanie sprężu wentylatora za pomocą presostatu podłączonego do wejścia cyfrowego, 
- pomiar temperatury wody zasilającej, 

- pomiar temperatury wody powrotnej, 
- wyjście cyfrowe uniwersalne, może być załączone za pomocą zmiennej BMS lub wspólnie z 

klimakonwektorem. 
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4.2 Ekran graficzny 

 

Ekran graficzny (ukazuje się jako ekran startowy po włączeniu zasilania, aktywny jeśli co najmniej 

jedno z wyjść pełni funkcję sterowania zaworem lub wentylatorem klimakonwektora) 

 

 

 

 
Nastawa trybu pracy: „Stop”, „1bieg”, „2bieg”, 

„3bieg”, „Auto”. „Kalendarz” 

 Nastawa temperatury zadanej 

 Odczyt temperatury z czujnika wiodącego 

 Wysterowanie nagrzewnicy 

 Wysterowanie chłodnicy 

 Wysterowanie wentylatora klimakonwektora 

 

 

W przypadku aktywnego trybu przewietrzania w miejscu ikony „Nastawa trybu pracy” widnieje 

napis „PRZEWIETRZANIE”. 

 

 

W przypadku aktywnej blokady klimakonwektora w miejscu ikony „Nastawa trybu pracy” 

widoczny jest napis „STOP UKŁADU”, symbolizuje on otwarte okno, brak zezwolenia pracy z BMS, brak 

zezwolenia pracy z wejścia cyfrowego. Aby dokładnie określić przyczynę blokady klimakonwektora 

należy wejść w menu tekstowe poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku „OK” i odczytać stany 

poszczególnych funkcji. 
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4.3 Ekran tekstowy  

 

Menu główne/Klimakonwektor: 

 

Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Tryb pracy Stop 

Stop – układ jest zatrzymany, wentylator nie pracuje, 

1 bieg – układ jest uruchomiony, praca stała wentylatora na 1 

biegu oraz nagrzewnicy i/lub chłodnicy w zależności od 

zapotrzebowania oraz nastawy „Trybu temperatury” 

2 bieg – układ jest uruchomiony, praca stała wentylatora na 2 

biegu oraz nagrzewnicy i/lub chłodnicy w zależności od 

zapotrzebowania oraz nastawy „Trybu temperatury” 

3 bieg – układ jest uruchomiony, praca stała wentylatora na 3 

biegu oraz nagrzewnicy i/lub chłodnicy w zależności od 

zapotrzebowania oraz nastawy „Trybu temperatury” 

Auto – układ jest uruchomiony, praca wentylatora na biegu 

zależnym od zapotrzebowania na grzanie/chłodzenie oraz 

zatrzymanie jego po osiągnięciu temperatury zadanej, 

nagrzewnica i/lub chłodnica wysterowana w zależności od 

zapotrzebowania oraz nastawy „Trybu temperatury” 

Kalendarz – praca  wg programu czasowego ustawionego w 

kalendarzu sterownika 

Stan pracy - Odczyt aktualnie wybranego biegu wentylatora 

Tryb 

temperatury 

Grzanie/ 

chłodzenie 

Wentylacja – pracuje tylko wentylator bez regulacji temperatury 

Grzanie – podczas gdy układ jest uruchomiony możliwa praca 

nagrzewnicy 

Chłodzenie – podczas gdy układ jest uruchomiony możliwa 

praca chłodnicy 

Grzanie/chłodzenie – podczas gdy układ jest uruchomiony 

możliwa praca nagrzewnicy/chłodnicy 

Nastawa 

temperatury 
22°C Możliwość dokonania zmiany nastawy temperatury zadanej 

Zadana 

temperatura 
…°C 

Odczyt aktualnie zadanej temperatury (może się różnić od 

nastawionej ze względu na funkcję Eco i obniżenie wartości 

zadanej) 

Temperatura 

wiodąca 
- Odczyt temperatury z czujnika wiodącego 
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Temp. wody 

zasilanie 
- 

Odczyt temperatury z czujnika przylgowego zamontowanego na 

rurze z wodą wpływającą do klimakonwektora 

Temp. wody 

powrót 
- 

Odczyt temperatury z czujnika przylgowego zamontowanego na 

rurze z wodą wypływającą z klimakonwektora 

Grzanie ...% Odczyt wysterowania siłownika zaworu nagrzewnicy 

Chłodzenie ...% Odczyt wysterowania siłownika zaworu chłodnicy 

Eco - 
Odczyt informujący o aktywnym / nieaktywny trybie 

ekonomicznym polegającym na obniżeniu nastawy temperatury 

Przewietrzanie - 

Odczyt informujący o aktywnym / nieaktywny trybie 

przewietrzania polegającym na pracy klimakonwektora na 

określonym biegu wentylatora przez określony czas (bez 

sterowania zaworami grzania, chłodzenia) 

Okno - 
Odczyt informujący o otwartym / zamkniętym oknie (praca 

klimakonwektora możliwa jedynie przy zamkniętym oknie) 

Stop we.cyfr. - 

Odczyt informujący o rozłączonym / załączonym wejściu 

cyfrowym (praca klimakonwektora możliwa jedynie przy 

załączonym wejściu cyfrowym) 

Stop z BMS - 

Odczyt informujący o podanym / nie podanym sygnale 

zezwolenia  pracy z systemu BMS poprzez komunikację Modbus, 

BacNET (praca klimakonwektora możliwa jedynie przy podanym 

sygnale zezwolenia pracy) 

Wyjście 

uniwersalne 
- Odczyt informujący o stanie wyjścia cyfrowego uniwersalnego 

Kalendarz - 
Nastawa czasu i daty zegara czasu rzeczywistego sterownika oraz 

możliwość dokonania nastawy programów czasowych 
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Menu główne / Ustawienia / Klimakonwektor: 

 

Dostęp do tych ustawień chroniony jest hasłem (domyślnie: 1111). 

 

 

Grupa Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Czujniki 

Czujnik 

wiodący 
HMI (CON) 

HMI (CON) – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury w zadajniku HMI podłączonym przez złącze 

HMI CON 

HMI (RS485 Master) – regulacja temperatury według 

czujnika temperatury w zadajniku HMI podłączonym 

przez złącze RS485 Master 

PT1 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego PT1 

PT2 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego PT2 

PT3 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego PT3 

PT1/2 – regulacja temperatury według średniej z 

pomiarów czujników temperatur podłączonych do wejść 

czujnikowych PT1 i PT2 

PT1/2/3 – regulacja temperatury według średniej z 

pomiarów czujników temperatur podłączonych do wejść 

czujnikowych PT1, PT2 i PT3 

Temp wody 

zas. 
Nieaktywny 

Możliwość dezaktywacji lub aktywacji pomiaru 

temperatury wody zasilającej na wybranym wejściu 

czujnikowym PT1…PT5 

Temp wody 

powr. 
Nieaktywny 

Możliwość dezaktywacji lub aktywacji pomiaru 

temperatury wody powrotnej na wybranym wejściu 

czujnikowym PT1…PT5 

Regulacja 

temperatury 

/ Wentylator 

Diff1 1°C 
Histereza temperatury wiodącej i zadanej powyżej której 

następuje praca układu na 1 biegu (dla trybu auto) 

Diff2 1°C 

Suma Dif1+Dif2 to histereza temperatury wiodącej i 

zadanej powyżej której następuje praca układu na 2 

biegu (dla trybu auto) 

Diff3 1°C 

Suma Dif2+Dif3 to histereza temperatury wiodącej i 

zadanej powyżej której następuje praca układu na 3 

biegu (dla trybu auto) 

Regulacja - 1 Kp – wzmocnienie regulatora temperatury 
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temperatury 

/ Zawory 

60s 

Ti – stała całkowania regulatora temperatury 

 

W przypadku stosowania zaworów on/off w celu 

przyspieszenia reakcji zaworów można zmniejszyć 

parametr „Ti” 

Nieczułość 

regulacji 
10% 

Przesunięcie punktu zerowego na wyjściu z regulatora 

temperatury powyżej którego rozpoczyna się otwieranie 

zaworów grzania/chłodzenia 

Eco - 2°C Nastawa obniżenia wartości zadanej dla trybu ECO 

Przewietrzan

ie 
- 

1 min Czas – nastawa czasu trwania cyklu przewietrzania 

3 bieg 
Bieg – nastawa wybranego biegu wentylatora dla cyklu 

przewietrzania 

Filtr 

Czas 
Nieaktywn

y 

Nieaktywny – pomiar czasu pracy filtra nieaktywny 

Aktywny – pomiar czasu pracy filtra aktywny 

Licznik … hour Licznik godzin pracy filtra 

Limit 3600 hour 
Limit godzin pracy filtra powyżej której następuje 

wyświetlenie alarmu brudnego filtra 

Reset - Reset licznika godzin pracy filtra 

0-10VDC 

wentylatora 
- - 

Możliwość dokonania nastawy 0-10VDC dla 

poszczególnych biegów wentylatora, wartość podawana 

na wyjście analogowe Aout4 

 

 

 

Menu główne / Ustawienia / Wyjście uniwersalne: 

 

Dostęp do tych ustawień chroniony jest hasłem (domyślnie: 1111). 

 

Grupa Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Wyjście 

uniwersalne 
- Start KLM 

Stop – wyjście zawsze wyłączone 

Start – wyjście zawsze załączone 

Start BMS – wyjście wyłączone/załączone poprzez 

zmienną z systemu BMS 

Start KLM – wyjście wyłączone/załączone razem z 

wentylatorem klimakonwektora 

Start BMS&KLM – wyjście załączone poprzez 

jednoczesne załączenie zmiennej z systemu BMS 

oraz klimakonwektora 

 

 

4.4 Alarmy 
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Alarmy sygnalizowane są poprzez miganie wyświetlacza, pojawienie się ikony alarmu na 

graficznym ekranie głównym zadajnika  i świeceniem czerwonej diody na sterowniku. 

 

Informację o alarmie można odczytać z „Menu Alarmów”. Wejście do menu alarmów odbywa 

się automatycznie po 30 sekundach występowania alarmu lub poprzez przytrzymanie klawisza „C” 

przez około 3 sekundy.  

 

Lista alarmów 

 

ALARMY Typ alarmu Reakcja układu, postępowanie 

 
Wejścia czujnikowe PT1000 

A_TmainFC Zanikający 

Badanie prawidłowej pracy czujnika temperatury wiodącej 

klimakonwektora: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, czujnik podłączony 

Stan alarmowy – występuje alarm, czujnik odłączony lub 

uszkodzony 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ pracuje bez regulacji 

temperatury, należy sprawdzić czujnik i sposób jego podłączenia 

ze sterownikiem, konfigurację wyboru czujnika wiodącego 

określić przyczynę błędu, po usunięciu przyczyny układ wraca 

do pracy samoczynnie 

A_SupFilter Zanikający 

Badanie stopnia zabrudzenia filtra za pomocą presostatu: 

 

Stan normalny – zabrudzenie dopuszczalne, różnica ciśnień 

przed i za filtrem jest poniżej nastawionej na presostacie, na 

wejściu cyfrowym nie ma sygnału 24VAC 

Stan alarmowy – zabrudzenie niedopuszczalne, różnica ciśnień 

przed i za filtrem jest powyżej nastawionej na presostacie, na 

wejściu cyfrowym jest sygnał 24VAC 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ pracuje, zostaje wyświetlony 

alarm brudnego filtra, w przypadku takiego alarmu należy 

bezzwłocznie wymienić filtr na nowy, praca z brudnym filtrem 

obniża wydatek wentylatora i może spowodować jego 

rozerwanie co z kolei może spowodować zabrudzenie i 

uszkodzenie wymienników ciepła/chłodu z winy klienta 

 

 

 

Badanie stopnia zabrudzenia filtra za pomocą pomiaru czasu 

pracy filtra: 

 

Stan normalny – zabrudzenie dopuszczalne, limit czasu pracy 

nie przekroczony 

Stan alarmowy – zabrudzenie niedopuszczalne, limit czasu 

pracy przekroczony 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ pracuje, zostaje wyświetlony 

alarm brudnego filtra, w przypadku takiego alarmu należy 

bezzwłocznie wymienić filtr na nowy, praca z brudnym filtrem 

obniża wydatek wentylatora i może spowodować jego 

rozerwanie co z kolei może spowodować zabrudzenie i 

uszkodzenie wymienników ciepła/chłodu z winy klienta 

A_PresVent Zanikający Badanie prawidłowej pracy wentylatora za pomocą presostatu: 
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Stan normalny – po 30 sekundach od uruchomienia układu 

badane jest czy występuje spręż wentylatora, różnica ciśnień 

przed i za wentylatorem winna być powyżej nastawionej na 

presostacie, na wejściu cyfrowym jest sygnał 24VAC 

Stan alarmowy – po 30 sekundach od uruchomienia układu nie 

występuje spręż wentylatora, różnica ciśnień przed i za 

wentylatorem jest poniżej nastawionej na presostacie, na 

wejściu cyfrowym nie ma sygnału 24VAC 

 

Reakcja na stan alarmowy: informacja o alarmie, należy 

sprawdzić wentylator i określić przyczynę braku sprężu 

A_ComSlave 

1..16 
Zanikający 

Badanie prawidłowej komunikacji RS485 sterownika MASTER ze 

sterownikami SLAVE: 

 

Stan normalny – komunikacja nieaktywna lub poprawna 

Stan alarmowy – komunikacja aktywna i niepoprawna 

 

Reakcja na stan alarmowy: informacja o alarmie, sterownik 

główny MASTER i pozostałe sterowniki SLAVE pracują 

poprawnie, należy sprawdzić połączenia RS485 między 

sterownikami MASTER i SLAVE, należy sprawdzić czy adresy 

sterowników SLAVE nie powtarzają się w danej grupie.  

A_In_Emul Zanikający 

Emulacja wejść: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, żadne z wejść nie jest w 

trybie emulacji 

Stan alarmowy – co najmniej jedno z wejść cyfrowych, 

analogowych, PT1000 jest w trybie emulacji 

 

Reakcja na stan alarmowy: sterownik nie reaguje na fizyczne 

zmiany wejścia emulowanego, układ pracuje z wartością z 

emulatora w menu serwisowym 

A_OutForce Zanikający 

Forsowanie wyjść: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, żadne z wyjść nie jest w 

trybie forsowania 

Stan alarmowy – co najmniej jedno z wyjść cyfrowych, 

analogowych jest w trybie forsowania 

 

Reakcja na stan alarmowy: układ pracuje jednak wyjście 

forsowane nie reaguje na algorytm sterowania, zostaje 

ustawione za pomocą menu „forsowanie wyjść” w menu 

serwisowym 
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5. Belka chłodząca 

 

5.1 Opis funkcji  

 

Funkcja Warunek zadziałania Opis działania 

R
e
g
u
la

c
ja

 

te
m

p
e
ra

tu
ry

 

Chłodzenie 

- ustaw tryb pracy Start 

- czujnik rosy nie 

wskazuje rosy (jeśli 

aktywny) 

- okno zamknięte (jeśli 

aktywne) 

- porównanie aktualnej temperatury 

zmierzonej za pośrednictwem czujnika 

wiodącego z wartością zadaną ustawioną na 

sterowniku lub zadajniku oraz załączenie 

zaworu on/off 

 

Funkcje dodatkowe: 

- kontaktron okienny, stop układu, 

- pomiar temperatury wody zasilającej, 

- pomiar temperatury wody powrotnej. 

 

 

5.2 Ekran tekstowy  

 

W przypadku aktywnego ekranu graficznego klimakonwektora można wejść w ekran tekstowy i 

obsługę menu belki chłodzącej poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku „OK” 

 

Menu główne/Belka chłodząca: 

 

Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Tryb pracy Stop 

Stop – układ jest zatrzymany, regulacja temperatury nie 

pracuje, zawór zimnej wody zamknięty 

Start – układ jest uruchomiony, regulacja temperatury 

pracuje, zawór zimnej wody otwarty / zamknięty w 

zależności od potrzeby 

Nastawa 

temperatury 
22°C Możliwość dokonania zmiany nastawy temperatury zadanej 

Temperatura 

wiodąca 
- Odczyt temperatury z czujnika wiodącego 

Temp. wody 

zasilanie 
- 

Odczyt temperatury z czujnika przylgowego zamontowanego 

na rurze z wodą wpływającą do belki chłodzącej 

Temp. wody powrót - 
Odczyt temperatury z czujnika przylgowego zamontowanego 

na rurze z wodą wypływającą z belki chłodzącej 

Zawór - Odczyt aktualnego stanu siłownika zaworu zimnej wody 

Czujnik rosy - Odczyt aktualnego stanu czujnika rosy 

Okno - 
Odczyt informujący o otwartym / zamkniętym oknie (praca 

belki chłodzącej możliwa jedynie przy zamkniętym oknie) 

 

 

Menu główne / Ustawienia / Belka chłodząca: 



Oleśnica 2016-02-18 

 

                                                                                               18/45                               DTR-EL-4-FUN-AP1-PL-V1                                                                                                                                                  

 

Dostęp do tych ustawień chroniony jest hasłem (domyślnie: 1111). 

 

Grupa Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Czujniki 

Czujnik 

wiodący 
HMI (CON) 

HMI (CON) – regulacja temperatury według 

czujnika temperatury w zadajniku HMI 

podłączonym przez złącze HMI CON 

HMI (RS485 Master) – regulacja temperatury 

według czujnika temperatury w zadajniku HMI 

podłączonym przez złącze RS485 Master 

PT1 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego 

PT1 

PT2 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego 

PT2 

PT3 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego 

PT3 

PT1/2 – regulacja temperatury według średniej z 

pomiarów czujników temperatur podłączonych do 

wejść czujnikowych PT1 i PT2 

PT1/2/3 – regulacja temperatury według średniej 

z pomiarów czujników temperatur podłączonych do 

wejść czujnikowych PT1, PT2 i PT3 

Temp wody 

zas. 

Nieaktywn

y 

Możliwość dezaktywacji lub aktywacji pomiaru 

temperatury wody zasilającej na wybranym wejściu 

czujnikowym PT1…PT5 

Temp wody 

powr. 

Nieaktywn

y 

Możliwość dezaktywacji lub aktywacji pomiaru 

temperatury wody powrotnej na wybranym wejściu 

czujnikowym PT1…PT5 

Regulacja 

temperatury 
Histereza 2°C 

Histereza temperatury wiodącej i zadanej powyżej 

której następuje otwarcie siłownika zaworu zimnej 

wody aż do osiągnięcia temperatury zadanej (lub 

wykrycia rosy) 
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5.3 Alarmy 

Alarmy sygnalizowane są poprzez miganie wyświetlacza, pojawienie się ikony alarmu na 

graficznym ekranie głównym zadajnika  i świeceniem czerwonej diody na sterowniku. 

 

Informację o alarmie można odczytać z „Menu Alarmów”. Wejście do menu alarmów odbywa 

się automatycznie po 30 sekundach występowania alarmu lub poprzez przytrzymanie klawisza „C” 

przez około 3 sekundy.  

 

Lista alarmów 

 

ALARMY Typ alarmu Reakcja układu, postępowanie 

 
Wejścia czujnikowe PT1000 

A_TmainChill Zanikający 

Badanie prawidłowej pracy czujnika temperatury wiodącej belki 

chłodzącej: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, czujnik podłączony 

Stan alarmowy – występuje alarm, czujnik odłączony lub 

uszkodzony 

 

Reakcja na stan alarmowy: regulacja temperatury zatrzymana, 

należy sprawdzić czujnik i sposób jego podłączenia ze 

sterownikiem, konfigurację wyboru czujnika wiodącego określić 

przyczynę błędu, po usunięciu przyczyny układ wraca do pracy 

samoczynnie 

 

 

 

6. Ogrzewanie podłogowe 

 

6.1 Opis funkcji  

 

 

Funkcja Warunek zadziałania Opis działania 

R
e
g
u
la

c
ja

 

te
m

p
e
ra

tu
ry

 

Ogrzewanie - ustaw tryb pracy Start 

- porównanie aktualnej temperatury 

zmierzonej za pośrednictwem czujnika 

wiodącego z wartością zadaną ustawioną na 

sterowniku lub zadajniku oraz podanie 

sygnału on/off dla urządzenia grzewczego 

 

Funkcje dodatkowe: 

- pomiar temperatury wody zasilającej, 

- pomiar temperatury wody powrotnej. 
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6.2 Ekran tekstowy  

 

W przypadku aktywnego ekranu graficznego klimakonwektora można wejść w ekran tekstowy i 

obsługę menu ogrzewania podłogowego poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku „OK” 

 

 

Menu główne/Ogrzewanie podłogowe: 

 

Nazwa 

Domyśln

a 

wartość 

Opis 

Tryb pracy Stop 

Stop – układ jest zatrzymany, regulacja temperatury nie 

pracuje 

Start – układ jest uruchomiony, regulacja temperatury 

pracuje 

Nastawa 

temperatury 
22°C Możliwość dokonania zmiany nastawy temperatury zadanej 

Temperatura 

wiodąca 
- Odczyt temperatury z czujnika wiodącego 

Temp. wody 

zasilanie 
- 

Odczyt temperatury z czujnika przylgowego zamontowanego 

na rurze z wodą wpływającą do ogrzewania podłogowego 

Temp. wody powrót - 
Odczyt temperatury z czujnika przylgowego zamontowanego 

na rurze z wodą wypływającą z ogrzewania podłogowego 

Stan - 
Odczyt aktualnego stanu sygnału wyjściowego sterującego 

ogrzewaniem podłogowym 
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Menu główne / Ustawienia / Ogrzewanie podłogowe: 

 

Dostęp do tych ustawień chroniony jest hasłem (domyślnie: 1111). 

 

Grupa Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Czujniki 

Czujnik 

wiodący 
HMI (CON) 

HMI (CON) – regulacja temperatury według 

czujnika temperatury w zadajniku HMI 

podłączonym przez złącze HMI CON 

HMI (RS485 Master) – regulacja temperatury 

według czujnika temperatury w zadajniku HMI 

podłączonym przez złącze RS485 Master 

PT1 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego 

PT1 

PT2 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego 

PT2 

PT3 – regulacja temperatury według czujnika 

temperatury podłączonego do wejścia czujnikowego 

PT3 

PT1/2 – regulacja temperatury według średniej z 

pomiarów czujników temperatur podłączonych do 

wejść czujnikowych PT1 i PT2 

PT1/2/3 – regulacja temperatury według średniej 

z pomiarów czujników temperatur podłączonych do 

wejść czujnikowych PT1, PT2 i PT3 

Temp wody 

zas. 

Nieaktywn

y 

Możliwość dezaktywacji lub aktywacji pomiaru 

temperatury wody zasilającej na wybranym wejściu 

czujnikowym PT1…PT5 

Temp wody 

powr. 

Nieaktywn

y 

Możliwość dezaktywacji lub aktywacji pomiaru 

temperatury wody powrotnej na wybranym wejściu 

czujnikowym PT1…PT5 

Regulacja 

temperatury 
Histereza 2°C 

Histereza temperatury wiodącej i zadanej powyżej 

której następuje otwarcie siłownika zaworu zimnej 

wody aż do osiągnięcia temperatury zadanej (lub 

wykrycia rosy) 

 

 

 

6.3 Alarmy 
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Alarmy sygnalizowane są poprzez miganie wyświetlacza, pojawienie się ikony alarmu na 

graficznym ekranie głównym zadajnika  i świeceniem czerwonej diody na sterowniku. 

 

Informację o alarmie można odczytać z „Menu Alarmów”. Wejście do menu alarmów odbywa 

się automatycznie po 30 sekundach występowania alarmu lub poprzez przytrzymanie klawisza „C” 

przez około 3 sekundy.  

 

Lista alarmów 

 

ALARMY Typ alarmu Reakcja układu, postępowanie 

 
Wejścia czujnikowe PT1000 

A_TmainFloor Zanikający 

Badanie prawidłowej pracy czujnika temperatury wiodącej 

ogrzewania podłogowego: 

 

Stan normalny – nie występuje alarm, czujnik podłączony 

Stan alarmowy – występuje alarm, czujnik odłączony lub 

uszkodzony 

 

Reakcja na stan alarmowy: regulacja temperatury zatrzymana, 

należy sprawdzić czujnik i sposób jego podłączenia ze 

sterownikiem, konfigurację wyboru czujnika wiodącego określić 

przyczynę błędu, po usunięciu przyczyny układ wraca do pracy 

samoczynnie 

 

 

7. Oświetlenie 

 

7.1 Opis funkcji  

 

 

Funkcja Warunek zadziałania Opis działania 

Załączanie 

- wciśnięcie włącznika, 

styk cyfrowy lub sygnał z 

BMS 

- przełączenie stanu wyjścia cyfrowego na 

przeciwny 

Regulacja mocy (funkcja 

możliwa do aktywacji w 

menu 

„ustawienia/oświetlenie” po 

aktywacji funkcji 

oświetlenie) 

- pierwsze wciśnięcie 

włącznika, styk cyfrowy 

lub sygnał z BMS 

- załączenie wyjścia cyfrowego oraz 

załączenie wyjścia analogowego na pełnej 

mocy 

- przytrzymanie 

włącznika, styk cyfrowy 

- stopniowe zmniejszanie mocy aż do 

wyłączenia 

- nadpisanie zmiennej 

BMS 

- natychmiastowa zmiana mocy na 

wymaganą 

 

 

 

 

 

 

7.2 Ekran tekstowy  
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W przypadku aktywnego ekranu graficznego klimakonwektora można wejść w ekran tekstowy i 

obsługę menu oświetlenia poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku „OK” 

 

Menu główne/Oświetlenie: 

 

Nazwa 

Domyśln

a 

wartość 

Opis 

Włącznik Wył. 

Wył. – włącznik wyłączony, wyjście sterujące oświetleniem 

nie reaguje 

Zał. – włącznik załączony, wyjście sterujące oświetleniem 

reaguje w sposób binarny lub analogowy 

Ustaw moc …% 
Możliwość dokonania zmiany natężenia oświetlenia z menu 

lub z BMS 

Stan - 
Odczyt aktualnego stanu sygnału wyjściowego cyfrowego 

sterującego oświetleniem 

Moc …% 
Odczyt aktualnego stanu sygnału wyjściowego analogowego 

(Aout4) sterującego oświetleniem 

 

 

 

Menu główne / Ustawienia / Oświetlenie: 

 

Dostęp do tych ustawień chroniony jest hasłem (domyślnie: 1111). 

 

Grupa Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Regulacja      

0-100% 
- Aktywna 

Aktywna – regulacja mocy oświetlenia poprzez 

sygnał 0-10VDC (Aout4) aktywna 

Nieaktywna – regulacja mocy oświetlenia 

nieaktywna 
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8. Rolety 

 

8.1 Opis funkcji  

 

 

Funkcja Warunek zadziałania Opis działania 

Otwieranie / zmykanie 

- wciśnięcie włącznika, 

styk cyfrowy lub sygnał z 

BMS 

- przełączenie stanu wyjścia cyfrowego na 

przeciwny lub podanie impulsu 1s na wyjście 

cyfrowe 

 

Funkcja rolety przystosowana jest do sterowania rolet w systemie jednoprzyciskowym w którym 

każde przyciśnięcie włącznika powoduje przełączenie stanu rolet na przeciwny. Sterownik przekazuje 

jedynie sygnał cyfrowy z włącznika naściennego lub systemu BMS na sterownik jednoprzyciskowy rolet 

który nie stanowi wyposażenia sterownika „4-Fun”. 

 

 

8.2 Ekran tekstowy  

 

W przypadku aktywnego ekranu graficznego klimakonwektora można wejść w ekran tekstowy i 

obsługę menu oświetlenia poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku „OK” 

 

Menu główne/Rolety: 

 

Nazwa 

Domyśln

a 

wartość 

Opis 

Włącznik Wył. 

Wył. – włącznik wyłączony, wyjście sterujące roletami nie 

reaguje 

Zał. – włącznik załączony, wyjście sterujące roletami 

reaguje 

Stan - 
Odczyt aktualnego stanu sygnału wyjściowego cyfrowego 

sterującego roletami 

 

 

Menu główne / Ustawienia / Rolety: 

 

Dostęp do tych ustawień chroniony jest hasłem (domyślnie: 1111). 

 

Grupa Nazwa 
Domyślna 

wartość 
Opis 

Kalibracja 

położenia 
- 

Nieaktywn

a 

Aktywna – sterownik podaje impuls do 

przełączenia sterownika rolet na stan przeciwny 

Nieaktywna – wyjście sterowania rolet pracuje 

zgodnie z algorytmem 
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Wyjście - Impuls 

Impuls – wyjście sterujące roletami podaje impuls 

1s po każdym wciśnięciu przycisku sterującego 

roletami, lub po każdym sygnale przychodzącym z 

systemu BMS  

On/off – wyjście sterujące roletami przełączane 

jest na przeciwny stan po każdym wciśnięciu 

przycisku sterującego roletami, lub po każdym 

sygnale przychodzącym z systemu BMS 

 

 

 

9. Pierwsze uruchomienie 

 

W celu wykonania pierwszego uruchomienia układu należy: 

 zapoznać się z niniejszą instrukcją, 

 zamontować sterownik w obudowie, 

 wykonać podłączenia elektryczne według schematu, wytycznych z niniejszej instrukcji oraz 

według ustaleń funkcji wejść / wyjść poczynionych przez wykonującego podłączenia, 

 wykonać podłączenie elektryczne zadajnika HMI, 

 sprawdzić poprawność podłączenia czujników i elementów wykonawczych (siłowniki, itd), 

 zasilić sterownik, 

 korzystając z zadajnika HMI wybrać w menu serwisowym funkcję sterownika: 

 

„Master” – sterownik główny, do niego należy podłączyć zadajnik, system BMS (jeśli istnieje), 

czujniki, siłowniki, wentylatory i inne funkcje wejść/wyjść wybrane do uruchomienia, określone 

w Menu serwisowe/Funkcje wejść, wyjść, 

 

„Slave” – sterownik rozszerzający grupę urządzeń o dodatkowe klimakonwektory (w danej 

grupie wszystkie klimakonwektory pracują równolegle), 

 

 sprawdzić poprawność wskazań oraz lokalizacji czujników, 

 sprawdzić pracę siłowników, przy teście należy zwrócić uwagę na swobodny ruch, pełne 

otwarcie, pełne zamknięcie siłowników, 

 sprawdzić czy nie występują alarmy, jeśli są należy doprowadzić do ich usunięcia, 

 uruchomić układ, 

 ponownie sprawdzić czy nie występują alarmy, jeśli są należy doprowadzić do ich usunięcia. 

 

 

Niezależnie od nastaw fabrycznych sterownika należy sprawdzić poprawność regulacji układu 

pod kątem regulacji temperatury.  

 

Doboru nastaw regulatorów temperatury należy wykonać w taki sposób aby układ 

doregulowywał się możliwie jak najszybciej bez przeregulowania (aby zwolnić reakcję układu należy 

zmniejszyć parametr Kp lub/i zwiększyć parametr Ti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oleśnica 2016-02-18 

 

                                                                                               26/45                               DTR-EL-4-FUN-AP1-PL-V1                                                                                                                                                  

9.1 Sterownik 4-FUN jako MASTER  

 

Funkcja Warunek zadziałania Opis działania 

Sterownik główny 

- ustawienie w menu 

serwisowe typu 

sterownika jako 

„MASTER” 

 

Sterownik „4-FUN” przeznaczony jest do 

sterowania komfortem pomieszczenia 

poprzez: 

 

- sterowanie klimakonwektorem 2 lub 4 

rurowym, 

- sterowanie belką chłodzącą, 

- sterowanie ogrzewaniem podłogowym, 

- sterowanie oświetleniem, 

- sterowanie roletami. 

 

Funkcje zostają aktywowane automatycznie 

po dokonaniu aktywacji funkcji wejść / wyjść 

w menu serwisowym. 

 

 

Podłączenie zasilania sterownika 230VAC, zalecany przewód 3x1,5mm2 , linię zasilającą należy 

zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B10. 

 
 

 

 

 

Do podłączenia zadajnika HMI należy stosować przewód typu skrętka podwójnie ekranowana (tzn. 

każda para skręcona ekranowana i całość ekranowana) typu S-STP lub BUS O2YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 

mm. Bardzo ważne jest aby sygnał komunikacji A,B przesyłany był poprzez parę skręconą przewodów. 

 

 
 

 

Podłączenie czujników PT1000, przewód ekranowany LIYCY (w przypadku wahania wskazań czujnika 

podłączyć ekran przewodu do złącza „G”). 

 

 
 

 

Podłączenie sygnałów na wejścia cyfrowe, przewód typu linka LIYY. 
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Podłączenie silnika klimakonwektora 3 biegi (230VAC), oraz siłowników (24VAC, 0-10VDC) zaworów 

Y1- grzanie, Y2 – chłodzenie. 
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Podłączenie siłowników (24VAC, on-off) zaworów Y1- grzanie, Y2 – chłodzenie. 

 

 

 
 

 

 

Podłączenie siłowników (230VAC, on-off) zaworów Y1- grzanie, Y2 – chłodzenie. 
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Podłączenie komunikacji sterowników MASTER z systemem BMS oraz komunikacji między sterownikami 

MASTER i SLAVE (do komunikacji z systemem BMS można użyć opcjonalnej karty ETH). 

 

 
 

 

 

 

9.2 Sterownik 4-FUN jako SLAVE  
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Funkcja Warunek zadziałania Opis działania 

Rozszerzenie grupy 

klimakonwektorów 

sterowanych równolegle 

- ustawienie w menu 

serwisowe typu 

sterownika jako „SLAVE” 

- połączenie sterowników 

Master i Slave zgodnie 

ze schematem 

- ustawienie parametrów 

komunikacji sterownika 

SLAVE na Modbus,  

- ustawienie kolejnych 

adresów Modbus w 

sterownikach SLAVE 

- aktywacja określonej 

ilości sterowników SLAVE 

w menu sterownika 

MASTER 

 

Przekazanie stanu wyjść cyfrowych : 

 

PK1 – 1 bieg wentylatora 

PK2 – 2 bieg wentylatora 

PK3 – 3 bieg wentylatora 

PK4 – zawór grzanie 

PK5 – zawór chłodzenie 

 

i analogowych 0-10VDC: 

 

Aout1 – zawór grzanie 

Aout2 – zawór chłodzenie 

Aout3 – wydajność wentylatora 

 

Zgodnie z algorytmem pracy 

klimakonwektora sterownika MASTER 
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10. Komunikacja Modbus RTU 

 

Sterownik posiada implementacje protokołu Modbus RTU. Aby dokonać sprzęgu sieciowego należy: 

 

- podłączyć zadajnik HMI do sterownika 4-FUN używanego jako „MASTER” 

 

- wejść w menu zadajnika HMI: COMMUNICATION SETTINGS / RS485 MASTER COM SETTINGS i 

ustawić parameter BUS MODE na “Modbus/ELPbus” 

 

- wejść w menu zadajnika HMI: COMMUNICATION SETTINGS / RS485 MASTER COM SETTINGS i 

ustawić parameter MAC ADDRESS na wybrany przez siebie Adres Modbus (będzie to indywidualny 

adres danego sterownika) 

 

- podłączyć magistrale RS-485 do portu RS485-1 na listwie sterownika.  

 

Domyślne parametry komunikacji (możliwe do zmiany za pomocą podłączonego zadajnika HMI): 

● prędkość transmisji 9600 bps 

● 8 bitow ramki 

● 1 bit stopu 

● brak parzystości 

 

Wszystkie zmienne są 32-bitowymi wartościami typu Holding Register. Rejestry Modbus są 16-bitowe 

dlatego jedna zmienna 32-bitowa zajmuje dwie zmienne 16-bitowe. Odczyt zmiennych dokonuje się 

komendą Modbus 0x03, natomiast zapis 16 bitow pojedynczej zmiennej komendą 0x06 lub wielu 

zmiennych komendą 0x10. 

 

Reprezentacja zmiennych 

W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie zmienne układu sterowania. Zmienne posiadają kilka 

reprezentacji liczbowych: 

• Multistate – wyszczegolnionym całkowitym wartościom zmiennej odpowiadają 

opisane stany 

• Decimal – 32-bitowa wartość zmiennej jest traktowana jako typ całkowity ze znakiem 

• Fixed – typ stałopozycyjny w ktorym 8 najmniej znaczących bitow przeznaczone jest na część 

ułamkową, natomiast pozostałe 24 bity to część całkowita ze znakiem. 

Wynika z tego że dokładność wartości Fixed to 1/256. Aby przeskalować wartość 

reprezentowaną w postaci Fixed na docelową (właściwą) należy przemnożyć ją przez 

1/256 = 0,00390625. 

 

 

Klimakonwektor 
   

 
     

 

Adres Zmienna Opis Stany Typ 

Odczyt 

[R] 

/Zapis 

[W] 

002 ModeVent Tryb pracy 

0 - stop, 1 - I bieg, 2 - II 

bieg, 4 - III bieg, 8 - Auto, 

16 - kalendarz 

Decimal R/W 

004 Vent Stan pracy 
0 - stop, 1 - I bieg, 2 - II 

bieg, 4 - III bieg 
Decimal R 

006 ModeTemp Tryb temperatury 

0 - wentylacja, 1 - grzanie, 2 

- chłodzenie, 3 - 

grzanie/chłodzenie 

Decimal R/W 

008 Tset Nastawa temp. 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 
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00A TsetAct Zadana temp. 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

00C Tmain Temp.wiodąca 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

00E Bin1 Temp.wody.zasilanie 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

010 Bout1 Temp.wody powrót 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

012 Y1 Grzanie 
1% = 256 (22 % = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

014 Y2 Chłodzenie 
1% = 256 (22 % = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

016 Eco Funkcja Eco 0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R 

018 Refresh Funkcja przewietrzanie 0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R 

01A Window Okno 0 - otwarte, 1 - zamknięte Decimal R 

01C StopDI 
Zdalny start (wejście 

cyfrowe) 

0 - stop układu, 1 - praca 

układu 
Decimal R 

01E StopBMS Zdalny start (BMS) 
0 - stop układu, 1 - praca 

układu 
Decimal R 

020 W1 Wyjście uniwersalne 0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R 

022 ChMain Czujnik wiodący 

1 - HMI(CON), 2 - HMI 

(RS485 master), 3 - PT1, 4 - 

PT2, 5 - PT3, 6 - PT1/PT2, 7 

- PT1/2/3 

Decimal R/W 

024 chBin1 Temp.wody zasilanie 

0 - nieaktywny, 1 - PT1, 2 - 

PT2, 3 - PT3, 4 - PT4, 5 - 

PT5 

Decimal R/W 

026 chBout1 Temp.wody powrót 

0 - nieaktywny, 1 - PT1, 2 - 

PT2, 3 - PT3, 4 - PT4, 5 - 

PT5 

Decimal R/W 

028 Dif1 Histereza went. Dif1 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

02A Dif2 Histereza went. Dif2 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

02C Dif3 Histereza went. Dif3 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

02E Kp Wzmocnienie Kp 
1 = 256 (22 = 22*256 = 

5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

030 Ti Stała całkowania Ti 
1s = 256 (22s = 22*256 = 

5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

032 dReg Nieczułość 
1% = 256 (22 % = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

034 EcoCor Korekta Eko 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

036 RefrTime Czas przewietrzania 
1min = 256 (22min = 

22*256 = 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

038 RefrGear Bieg przewietrzania 
1 - I bieg, 2 - II bieg, 4 - III 

bieg 
Decimal R/W 

03A ActFilterTime Czas pracy filtra 0 - nieaktywny, 1 - aktywny Decimal R/W 

03C Hour Licznik godzin pracy filtra 
1h = 256 (22 h = 22*256 = 

5632 = 0x1600) 
Fixed R 

03E LimHour Limit godzin pracy filtra 
1h = 256 (22 h = 22*256 = 

5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

040 Res Reset licznika 0 - nieaktywny, 1 - aktywny Decimal R/W 

042 SetG1 
Nastawa wyjścia Aout4 dla 

biegu 1 

1% = 256 (22 % = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 
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044 SetG2 
Nastawa wyjścia Aout4 dla 

biegu 2 

1% = 256 (22 % = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

046 SetG3 
Nastawa wyjścia Aout4 dla 

biegu 3 

1% = 256 (22 % = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

     
 

     
 Belka chłodząca 

   
 

     
 

Adres Zmienna Opis Stany Typ 

Odczyt 

[R] 

/Zapis 

[W] 

048 ModeChill Tryb pracy 0 - stop, 1 - start Decimal R/W 

04A TsetChill Nastawa temp. 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

04C TmainChill Temp.wiodąca 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

04E Bin2 Temp.wody.zasilanie 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

050 Bout2 Temp.wody powrót 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

052 ChillValve Zawór belki chłodzącej 0 - wyłączony, 1 - załączony Decimal R 

054 DEW Czujnik rosy 0 - alarm, 1 - brak alarmu Decimal R 

056 ChMainChill Czujnik wiodący 

1 - HMI(CON), 2 - HMI 

(RS485 master), 3 - PT1, 4 - 

PT2, 5 - PT3, 6 - PT1/PT2, 7 

- PT1/2/3 

Decimal R/W 

058 chBin2 Temp.wody zasilanie 

0 - nieaktywny, 1 - PT1, 2 - 

PT2, 3 - PT3, 4 - PT4, 5 - 

PT5 

Decimal R/W 

05A chBout2 Temp.wody powrót 

0 - nieaktywny, 1 - PT1, 2 - 

PT2, 3 - PT3, 4 - PT4, 5 - 

PT5 

Decimal R/W 

05C HistChill Histereza 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

     
 

     
 Ogrzewanie 

podgłogowe    

 
     

 

Adres Zmienna Opis Stany Typ 

Odczyt 

[R] 

/Zapis 

[W] 

05E ModeFloor Tryb pracy 0 - stop, 1 - start Decimal R/W 

060 TsetFloor Nastawa temp. 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

062 TmainFloor Temp.wiodąca 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

064 Bin3 Temp.wody.zasilanie 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

066 Bout3 Temp.wody powrót 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

068 Floor 
Stan wyjścia sterującego 

ogrzewaniem podłogowym 
0 - wyłączony, 1 - załączony Decimal R 
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06A ChMainFloor Czujnik wiodący 

1 - HMI(CON), 2 - HMI 

(RS485 master), 3 - PT1, 4 - 

PT2, 5 - PT3, 6 - PT1/PT2, 7 

- PT1/2/3 

Decimal R/W 

06C chBin3 Temp.wody zasilanie 

0 - nieaktywny, 1 - PT1, 2 - 

PT2, 3 - PT3, 4 - PT4, 5 - 

PT5 

Decimal R/W 

06E chBout3 Temp.wody powrót 

0 - nieaktywny, 1 - PT1, 2 - 

PT2, 3 - PT3, 4 - PT4, 5 - 

PT5 

Decimal R/W 

070 HistFloor Histereza 
1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

     
 

     
 Oświetlenie 

   
 

     
 

Adres Zmienna Opis Stany Typ 

Odczyt 

[R] 

/Zapis 

[W] 

072 WMLight Włącznik z HMI lub BMS 0 - wyłączony, 1 - załączony Decimal R/W 

074 SetLightReg 
Nastawa mocy z HMI lub 

BMS 

1% = 256 (22 % = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

076 Light 
Stan wyjścia sterującego 

oświetleniem 
0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R 

078 LightRegVal 
Aktualnie zadana moc 

światła 

1% = 256 (22 % = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

07A LightRegAct 
Aktywacja regulacji mocy 

oświetlenia 
0 - nieaktywne, 1 - aktywne Decimal R/W 

     
 

     
 Rolety 

    
 

     
 

Adres Zmienna Opis Stany Typ 

Odczyt 

[R] 

/Zapis 

[W] 

07C WMblindSwitch Włącznik z HMI lub BMS 0 - wyłączony, 1 - załączony Decimal R/W 

07E Blinds Stan rolet 0 - zamknięte, 1 - otwarte Decimal R 

080 BlindCalibration 
Kalibracja powyższego 

wskazania stanu 
0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R/W 

082 ReBlindFun Wyjście sterujące roletami 0 - impuls, 1 - on/off Decimal R/W 

     
 

     
 Wyjście uniwersalne 

   
 

     
 

Adres Zmienna Opis Stany Typ 

Odczyt 

[R] 

/Zapis 

[W] 

084 StartW1 

Sygnał Start BMS wyjścia 

W1 aktywny przy wyborze 

ModeW1 na wartość 2 lub 

8 

0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R/W 

086 ModeW1 
Funkcja wyjścia 

uniwersalnego 

0 - stop, 1 - start, 2 - start 

BMS, 4 - start KLM, 8 - start 

BMS&KLM 

Decimal R/W 
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Menu serwisowe    

 
     

 

Adres Zmienna Opis Stany Typ 

Odczyt 

[R] 

/Zapis 

[W] 

088 Type Typ sterownika 0 - slave, 1 - master Decimal R/W 

08A SlavesQuanty 
Ilość modułów typu slave 

(maks 16) 

1 = 256 (22 = 22*256 = 

5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

08C Tcom 
Czas komunikacji z 

jednym urządzeniem 

1s = 256 (22s = 22*256 = 

5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

08E Twait 

Czas przerwy w 

komunikacji (ustawić 

większy niż krotność Tcom 

x ilość urządzeń w 

komunikacji 

1s = 256 (22s = 22*256 = 

5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

090 ChDi1F 
Funkcja wejścia cyfrowego 

D1 

0 - nieaktywne, 1 - okno, 2 - 

stop we.cyfr., 3 - ECO, 4 - 

przewietrzanie, 5 - filtr, 6 - 

spręż, 7 - oświetlenie, 8 - 

roleta, 9 - rosa 

Decimal R/W 

092 ChDi2F 
Funkcja wejścia cyfrowego 

D2 

094 ChDi3F 
Funkcja wejścia cyfrowego 

D3 

096 ChDi4F 
Funkcja wejścia cyfrowego 

D4 

098 ChDi5F 
Funkcja wejścia cyfrowego 

D5 

09A ChRe1 
Funkcja wyjścia 

przekaźnikowego PK1 

0 - nieaktywne, 1 - okno, 2 - 

stop we.cyfr., 3 - ECO, 4 - 

przewietrzanie, 5 - filtr, 6 - 

spręż, 7 - oświetlenie, 8 - 

roleta, 9 - rosa 

Decimal R/W 

09C ChRe2 
Funkcja wyjścia 

przekaźnikowego PK2 

09E ChRe3 
Funkcja wyjścia 

przekaźnikowego PK3 

0A0 ChRe4 
Funkcja wyjścia 

przekaźnikowego PK4 

0A2 ChRe5 
Funkcja wyjścia 

przekaźnikowego PK5 

0A4 ChPWM1 
Funkcja wyjścia cyfrowego 

24VDC, PWM1 

0A6 ChPWM2 
Funkcja wyjścia cyfrowego 

24VDC, PWM2 

0A8 ActWMremote Aktywacja stopu z BMS 
0 - stop układu, 1 - praca 

układu 
Decimal R 

0AA ActWMeco Aktywacja "ECO" z BMS 0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R 

0AC ActWMrefr 
Aktywacja przewietrzania 

z BMS 
0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R 

0AE ActWMlight 
Aktywacja włącznika 

światła z BMS 
0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R 

0B0 ActBMSblind 
Aktywacja włącznika rolet 

z BMS 
0 - wyłączone, 1 - załączone Decimal R 

0B2 OfsPT1 

Korekta punktu pomiaru 

czujnika temperatury 

podłączonego do wejścia 

PT1 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 



Oleśnica 2016-02-18 

 

                                                                                               36/45                               DTR-EL-4-FUN-AP1-PL-V1                                                                                                                                                  

0B4 OfsPT2 

Korekta punktu pomiaru 

czujnika temperatury 

podłączonego do wejścia 

PT2 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

0B6 OfsPT3 

Korekta punktu pomiaru 

czujnika temperatury 

podłączonego do wejścia 

PT3 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

0B8 OfsPT4 

Korekta punktu pomiaru 

czujnika temperatury 

podłączonego do wejścia 

PT4 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

0BA OfsPT5 

Korekta punktu pomiaru 

czujnika temperatury 

podłączonego do wejścia 

PT5 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

0BC OfsHMICon 

Korekta punktu pomiaru 

czujnika temperatury 

podłączonego do złącza 

HMI CON 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

0BE OfsHMIRS 

Korekta punktu pomiaru 

czujnika temperatury 

podłączonego do złącza 

MASTER RS485 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R 

0C0 _DIN1 
Odczyt stanu wejścia 

cyfrowego 1 
0 - rozwarte, 1 - zwarte Decimal R 

0C2 _DIN2 
Odczyt stanu wejścia 

cyfrowego 2 
0 - rozwarte, 1 - zwarte Decimal R 

0C4 _DIN3 
Odczyt stanu wejścia 

cyfrowego 3 
0 - rozwarte, 1 - zwarte Decimal R 

0C6 _DIN4 
Odczyt stanu wejścia 

cyfrowego 4 
0 - rozwarte, 1 - zwarte Decimal R 

0C8 _DIN5 
Odczyt stanu wejścia 

cyfrowego 5 
0 - rozwarte, 1 - zwarte Decimal R 

0CA Ain_1 
Odczyt stanu wejścia 

analogowego 1 

1V = 256 (22V = 22*256 = 

5632 = 0x1600) 
Fixed R 

0CC Re1 
Odczyt stanu wyjścia 

przekaźnikowego PK1 
0 - Wył., 1 - Zał. Decimal R 

0CE Re2 
Odczyt stanu wyjścia 

przekaźnikowego PK2 
0 - Wył., 1 - Zał. Decimal R 

0D0 Re3 
Odczyt stanu wyjścia 

przekaźnikowego PK3 
0 - Wył., 1 - Zał. Decimal R 

0D2 Re4 
Odczyt stanu wyjścia 

przekaźnikowego PK4 
0 - Wył., 1 - Zał. Decimal R 

0D4 Re5 
Odczyt stanu wyjścia 

przekaźnikowego PK5 
0 - Wył., 1 - Zał. Decimal R 

0D6 RePWM1 
Odczyt stanu wyjścia 

cyfrowego 24VDC, PWM1 
0 - Wył., 1 - Zał. Decimal R 

0D8 RePWM2 
Odczyt stanu wyjścia 

cyfrowego 24VDC, PWM2 
0 - Wył., 1 - Zał. Decimal R 

0DA AO1 
Odczyt stanu wyjścia 

analogowego  1 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R 

0DC AO2 
Odczyt stanu wyjścia 

analogowego  2 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R 

0DE AO3 
Odczyt stanu wyjścia 

analogowego  3 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R 
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0E0 AO4 
Odczyt stanu wyjścia 

analogowego  4 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R 

0E2 F_DIN1 
Emulacja wejścia 

cyfrowego 1 

0 - brak emulacji, 1 - ustaw 

rozwarte, 3 - ustaw zwarte 
Decimal R/W 

0E4 F_DIN2 
Emulacja wejścia 

cyfrowego 2 

0 - brak emulacji, 1 - ustaw 

rozwarte, 3 - ustaw zwarte 
Decimal R/W 

0E6 F_DIN3 
Emulacja wejścia 

cyfrowego 3 

0 - brak emulacji, 1 - ustaw 

rozwarte, 3 - ustaw zwarte 
Decimal R/W 

0E8 F_DIN4 
Emulacja wejścia 

cyfrowego 4 

0 - brak emulacji, 1 - ustaw 

rozwarte, 3 - ustaw zwarte 
Decimal R/W 

0EA F_DIN5 
Emulacja wejścia 

cyfrowego 5 

0 - brak emulacji, 1 - ustaw 

rozwarte, 3 - ustaw zwarte 
Decimal R/W 

0EC Em_Ai1 
Emulacja wejścia 

analogowego 1 
0 - nieaktywna, 1 - aktywna Decimal R/W 

0EE E_Ai1 
Wartość emulowana 

wejścia analogowego 1 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R/W 

0F0 Em_PT1 
Emulacja wejścia czujnika 

PT1000 1 
0 - nieaktywna, 1 - aktywna Decimal R/W 

0F2 E_PT1 
Wartość emulowana 

wejścia czujnika PT1000 1 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

0F4 Em_PT2 
Emulacja wejścia czujnika 

PT1000 2 
0 - nieaktywna, 1 - aktywna Decimal R/W 

0F6 E_PT2 
Wartość emulowana 

wejścia czujnika PT1000 2 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

0F8 Em_PT3 
Emulacja wejścia czujnika 

PT1000 3 
0 - nieaktywna, 1 - aktywna Decimal R/W 

0FA E_PT3 
Wartość emulowana 

wejścia czujnika PT1000 3 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

0FC Em_PT4 
Emulacja wejścia czujnika 

PT1000 4 
0 - nieaktywna, 1 - aktywna Decimal R/W 

0FE E_PT4 
Wartość emulowana 

wejścia czujnika PT1000 4 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

100 Em_PT5 
Emulacja wejścia czujnika 

PT1000 5 
0 - nieaktywna, 1 - aktywna Decimal R/W 

102 E_PT5 
Wartość emulowana 

wejścia czujnika PT1000 5 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

104 Em_Hcon 

Emulacja wejścia czujnika 

w zadajniku podłączonym 

do złącza HMI CON 

0 - nieaktywna, 1 - aktywna Decimal R/W 

106 E_Hcon 

Wartość emulowana 

czujnika  w zadajniku 

podłączonym do złącza 

HMI CON 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

108 Em_Hrs 

Emulacja wejścia czujnika 

w zadajniku podłączonym 

do złącza RS485 

0 - nieaktywna, 1 - aktywna Decimal R/W 

10A E_Hrs 

Wartość emulowana 

czujnika  w zadajniku 

podłączonym do złącza 

RS485 

1°C = 256 (22 °C = 22*256 

= 5632 = 0x1600) 
Fixed R/W 

10C F_Re1 
Forsowanie wyjścia 

przekaźnikowego PK1 

0 - nie forsuj, 1 - forsuj wył., 

3 - forsuj zał. 
Decimal R/W 

10E F_Re2 
Forsowanie wyjścia 

przekaźnikowego PK2 

0 - nie forsuj, 1 - forsuj wył., 

3 - forsuj zał. 
Decimal R/W 

110 F_Re3 
Forsowanie wyjścia 

przekaźnikowego PK3 

0 - nie forsuj, 1 - forsuj wył., 

3 - forsuj zał. 
Decimal R/W 
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112 F_Re4 
Forsowanie wyjścia 

przekaźnikowego PK4 

0 - nie forsuj, 1 - forsuj wył., 

3 - forsuj zał. 
Decimal R/W 

114 F_Re5 
Forsowanie wyjścia 

przekaźnikowego PK5 

0 - nie forsuj, 1 - forsuj wył., 

3 - forsuj zał. 
Decimal R/W 

116 F_PWM1 
Forsowanie wyjścia 

cyfrowego 24VDC, PWM1 

0 - nie forsuj, 1 - forsuj wył., 

3 - forsuj zał. 
Decimal R/W 

118 F_PWM2 
Forsowanie wyjścia 

cyfrowego 24VDC, PWM2 

0 - nie forsuj, 1 - forsuj wył., 

3 - forsuj zał. 
Decimal R/W 

11A FoAO1 
Forsowanie wyjścia 

analogowego 1 
0 - nieaktywne, 1 - aktywne Decimal R/W 

11C F_AO1 

Wartość w trybie 

forsowania wyjścia 

analogowego 1 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R/W 

11E FoAO2 
Forsowanie wyjścia 

analogowego 2 
0 - nieaktywne, 1 - aktywne Decimal R/W 

120 F_AO2 

Wartość w trybie 

forsowania wyjścia 

analogowego 2 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R/W 

122 FoAO3 
Forsowanie wyjścia 

analogowego 3 
0 - nieaktywne, 1 - aktywne Decimal R/W 

124 F_AO3 

Wartość w trybie 

forsowania wyjścia 

analogowego 3 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R/W 

126 FoAO4 
Forsowanie wyjścia 

analogowego 4 
0 - nieaktywne, 1 - aktywne Decimal R/W 

128 F_AO4 

Wartość w trybie 

forsowania wyjścia 

analogowego 4 

1V = 256 (10V = 10*256 = 

2560 = 0xA00) 
Fixed R/W 

    
  

    
  Alarmy 

    
 

Adres Zmienna Opis Stany Typ 

Odczyt 

[R] 

/Zapis 

[W] 

12A A_TmainFC 
Uszkodzony czujnik 

wiodący klimakonwektora 
0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

12C A_Filter 
Brudny filtr 

klimakonwektora 
0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

12E A_PresVent 
Brak sprężu wentylatora 

klimakonwektora 
0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

130 A_TmainChill 
Uszkodzony czujnik 

wiodący belki chłodzącej 
0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

132 A_TmainFloor 

Uszkodzony czujnik 

wiodący ogrzewania 

podłogowego 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

134 A_InEmul 
Alarm emulacji wejść 

sterownika 
0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

136 A_OutForce 
Alarm forsowania wyjść 

sterownika 
0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

138 A_ComSlave1 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.1 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

13A A_ComSlave2 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.2 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 



Oleśnica 2016-02-18 

 

                                                                                               39/45                               DTR-EL-4-FUN-AP1-PL-V1                                                                                                                                                  

13C A_ComSlave3 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.3 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

13E A_ComSlave4 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.4 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

140 A_ComSlave5 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.5 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

142 A_ComSlave6 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.6 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

144 A_ComSlave7 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.7 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

146 A_ComSlave8 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.8 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

148 A_ComSlave9 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.9 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

14A A_ComSlave10 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.10 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

14C A_ComSlave11 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.11 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

14E A_ComSlave12 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.12 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

150 A_ComSlave13 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.13 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

152 A_ComSlave14 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.14 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

154 A_ComSlave15 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.15 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

156 A_ComSlave16 

Alarm braku komunikacji 

sterownika master ze 

sterownikiem slave nr.16 

0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

158 AnyAlarm Alarm zbiorczy 0 - brak alarmu, 1 - alarm Decimal R 

 

11. Komunikacja Bacnet MS-TP z systemem BMS 

Zmienne BacNet należy wyszukać po podłączeniu zasilonego sterownika oraz wprowadzeniu 

odpowiednich ustawień sieci BacNet (patrz pkt.2) 
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12. Sterowanie przez stronę WWW 

 

Sterownik wyposażony został w możliwość sterowania poprzez stronę www. Wymaganym 
sprzętowo elementem jest opcjonalna karta Ethernet montowana w miejscu zaznaczonym 
poniżej: 

 

 
 
Aby połączyć się z lokalnego komputera podłączonego bezpośrednio kablem z kartą ETH 

sterownika: 
 
Ustawić w ustawieniach karty sieciowej komputera dla protokołu TCP4 poniższe wartości: 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Karta ETH ze 

złączem RJ45 
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Następnie uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać domyślny adres sterownika: 
192.168.0.8 

Pokaże się okno gdzie należy wpisać domyślny login: admin i hasło: admin 
 

 
 
 

 
Po wpisaniu loginu i hasła oraz zatwierdzeniu „Login” ukaże się ekran HMI sterownika w 

którym możemy dokonywać nastaw i odczytów pełnego menu sterownika. 
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Sterownik posiada interfejs Ethernet, aby więc podłączyć sterownik bezprzewodowo z lokalną 
siecią bezprzewodową (WIFI), należy zastosować dodatkowy router – jako punkt dostępowy 

skonfigurować sieć lokalną sieć WIFI, po czym włączyć sterownik do routera. Ustawienia 
sieciowe routera i sterownika muszą być zgodne. Porty sterownika należy przekierować na 

zewnętrzny adres routera. 
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Poniżej przykład schematyczny na różne sposoby połączenia: 

 
 

1. Włączenie sterownika do lokalnej sieci przez WIFI 
 

 
Router z przekierowaniem portu: 80. Ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na przykładowy 
adres zewnętrzny routera: 10.10.10.31. Dzięki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. 
 

Łącząc się z lokalnej sieci mamy dostęp przez stronę http://10.10.10.31 
 

 
 

2. Bezpośrednia komunikacja ze sterownikiem przez Router WIFI 

 

 
 

Router z przekierowaniem portu: 80. Ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na przykładowy 
adres zewnętrzny routera: 192.168.0.1. Dzięki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. 

 
Łącząc się z dedykowaną siecią mamy dostęp do sterownika przez stronę http://192.168.0.8 

 
 
 

http://10.10.10.31/
http://192.168.0.8/
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3. Włączenie sterownika do lokalnej sieci WIFI z udostępnieniem na zewnątrz 

 
Przekierowanie na głównym routerze z routera WIFI sterownika: port:80 z IP:10.10.10.31 na 

zewnętrzny IP port: 80 IP: 83.100.100.1 
 

Router z przekierowaniem portu: 80. Ze sterownika czyli: 192.168.0.8:80 na przykładowy 
adres zewnętrzny routera: 10.10.10.31. Dzięki temu widzimy sterownik w lokalnej sieci WIFI. 
Łącząc się z dowolnego połączenia internetowego mamy dostęp do sterownika przez stronę 

http://83.100.100.1 
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13. Wskazówki, porady, zalecenia 

 

Elementy automatyki należy podłączyć zgodnie ze schematem oraz poniższymi wytycznymi: 

 

 przewody zasilające 230VAC typu YLY, 

 przewody sterownicze do 24VAC,DC dla sygnałów cyfrowych on/off typu LIYY, LIYCY minimum. 

0,5 mm2, 

 przewody sterownicze do 24VAC,DC dla sygnałów analogowych 0-10VDC lub czujników 

temperatury LIYCY, 

 do komunikacji zadajnika HMI należy stosować przewód typu skrętka podwójnie ekranowana 

(tzn. każda para skręcona ekranowana i całość ekranowana) typu S-STP lub BUS O2YS(St)CY 

1x2x0,64/2,6 mm. 

 do komunikacji z systemem BMS po Modbus RS485 lub BacNet MS-TP należy stosować 

przewody typu BUS O2YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm, 

 nie dopuszcza się położenia kabli komunikacji razem z kablami sterowniczymi i zasilającymi, dla 

kabli komunikacji należy budować osobne trasy kablowe, 

 zadajnik HMI montować nie dalej niż 100m od sterownicy, 

 nie dopuszcza się stosowania kabli typu skrętka jako sterownicze do sygnałów on/off 24V, 230V, 

0-10VDC. 

 

Urządzenie typu „Slave” należy łączyć w szeregowej topologii sieci Modbus RS485. 

 

Urządzenie typu „Master” i system BMS można łączyć w szeregowej topologii sieci Modbus RS485 lub 

BacNet MS-TP lub można zastosować dodatkowe karty Eth i stworzyć sieć Modbus TCP/IP lub BacNet 

IP. 

 

 

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować nieprawidłowym działaniem, 

zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą gwarancji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! Sterownik zasilany jest z 230VAC, przed włączeniem zasilania należy umieścić 

sterownik w obudowie zabezpieczającej przed dotknięciem sterownika oraz zabezpieczyć 

przewód zasilający wyłącznikiem nadprądowym zgodnie z normami. Powyższej czynności 

może dokonać wyłącznie uprawniona do tego celu osoba. Nie zastosowanie się do 

powyższych zaleceń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym. 

 

 

 

W związku ze stałym rozwojem urządzeń, instrukcja może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, 

dostępnych funkcji a sterownik lub zadajnik może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu. 


