
System automatycznej regulacji TROVIS 5400

Regulator cyfrowy do kot³ów TROVIS 5474

Zastosowanie
Regulator s³u¿y do sterowania prac¹ maksymalnie dwóch kot-
³ów jedno- i dwustopniowych lub z palnikami o pracy modulo-
wanej. W standardowym wyposa¿eniu znajduje siê interfejs
RS 232 umo¿liwiaj¹cy pod³¹czenie urz¹dzenia do systemu
wizualizacji i zdalnego sterowania.

Regulator do kot³ów TROVIS 5474 prowadzi regulacjê pogo-
dow¹ lub sta³owartoœciow¹ jednego lub dwóch kot³ów, jedno-
albo dwustopniowych, lub te¿ z palnikami modulowanymi. Na
podstawie zewnêtrznego sygna³u zapotrzebowania z innych
regulatorów TROVIS 5474 mo¿e prowadziæ regulacjê tempe-
ratury wody zasilaj¹cej na poziomie wy¿szym, ni¿ to wynika z
zadanej w nim charakterystyki kot³a.
Dla ka¿dego kot³a istnieje mo¿liwoœæ osobnego lub wspólnego
podwy¿szenia temperatury wody powrotnej.
W instalacjach jednokot³owych istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia
dodatkowego obwodu grzewczego z przygotowaniem c.w.u.
Regulator charakteryzuje siê ponadto nastêpuj¹cymi w³aœci-
woœciami:
• sta³owartoœciowa lub nad¹¿na regulacja kot³a
• mo¿liwoœæ podwy¿szenia temperatury wody powrotnej dla

ka¿dego kot³a za pomoc¹ sterowania pompami
• faza rozruchowa kot³a
• mo¿liwoœæ ustawienia minimalnego czasu za³¹czania i wy-

³¹czania kot³a
• zabezpieczenie przed przegrzaniem kot³a poprzez przymu-

sowe ³adowanie zasobnika c.w.u.
• przy zbyt wysokiej temperaturze wody w kotle nastêpuje

jego wy³¹czenie
• automatyczna zmiana kolejnoœci za³¹czania w zale¿noœci

od czasu pracy, temperatury zewnêtrznej lub w przypadku
awarii

• regulacja ró¿nicy temperatur miêdzy zasilaniem i powrotem
• wymuszona praca pomp
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia do magistrali Modbus
• interfejs RS 232 do komunikacji modemowej
• interfejs M-bus do pod³¹czenia ciep³omierzy

Wykonania
TROVIS 5474 (rys. 1) · regulator do kot³ów z interfejsem RS 232

Wydanie wrzesieñ 2005 (07/98)

Karta katalogowa T 5474 PL

Rys. 1 · Regulator do kot³ów TROVIS 5474

Elektronika firmy SAMSON



Wejœcia i wyjœcia (rys. 2)
Wejœcia i wyjœcia regulatora do kot³ów konfigurowane s¹ za
pomoc¹ wskaŸników instalacji.
Do pomiaru temperatur mog¹ byæ stosowane nastêpuj¹ce czuj-
niki: Pt 100-, Pt 1000-, Ni 200, Ni 1000 i PTC oraz ich
kombinacje. Sygna³ temperatury zewnêtrznej mo¿e byæ dopro-
wadzony do jednego wejœæ analogowych 0 do 10 V.
Urz¹dzenie posiada dwa trójpunktowe lub ci¹g³e wyjœcia ste-
ruj¹ce odpowiednimi zaworami regulacyjnymi s³u¿¹cymi do
podwy¿szenia temperatury wody powrotnej oraz szeœæ wyjœæ
binarnych steruj¹cych prac¹ pomp i za³¹czaj¹cych odpowied-
ni stopieñ pracy palników kot³a.
Dwa dodatkowe wyjœcia binarne ma³ej mocy s³u¿¹ do sygnali-
zacji uszkodzeñ lub za³¹czonej funkcji wymuszonego ³adowa-
nia zasobnika c.w.u.
Interfejs magistrali licznikowej umo¿liwia pod³¹czenie maksy-
malnie trzech ciep³omierzy lub przep³ywomierzy.
Interfejs RS 232 umo¿liwia w³¹czenie regulatora w system
monitoringu.

Obs³uga (rys. 3)
Obs³uga i programowanie regulatora odbywa siê za pomoc¹
przycisków i prze³¹czników umieszczonych na p³ycie czo³owej
urz¹dzenia. Aktualne funkcje przycisków przedstawiane s¹ w
formie symboli na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym.
Uniwersalny regulator TROVIS 5474 posiada siedem fabrycz-
nie zaprogramowanych wskaŸników instalacji. Poprzez wybór
jednego z nich definiuje siê rolê wejœæ i wyjœæ oraz bloków
funkcyjnych i zwi¹zanych z nimi parametrów. Takie rozwi¹za-
nie sposobu programowania sprawia, ¿e mo¿liwe jest ³atwe
dostosowanie funkcji regulatora do szerokiego przekroju spo-
tykanych instalacji kot³owych.
Zestawienie funkcji poszczególnych wskaŸników instalacji za-
warte zosta³o w tabeli na stronie 3 niniejszej karty katalogowej.
Za pomoc¹ bloków funkcyjnych wprowadzanych na poziomie
konfiguracji definiowane s¹ np. rodzaj wyjœæ (dwu- lub trójpun-
ktowe oraz ci¹g³e) oraz ró¿ne funkcje, jak zmiana kolejnoœci,
praca letnia itd. Niektóre bloki funkcyjne dostêpne s¹ dopiero
po podaniu kodu cyfrowego. Dodatkowo jeden blok funkcyjny
umo¿liwia zabezpieczenie pozosta³ych bloków funkcyjnych i
parametrów przed dostêpem osób niepowo³anych.
Ostatnim etapem programowania jest parametryzacja. Wpro-
wadzone parametry okreœlaj¹ np. charakterystykê kot³a, war-
toœci graniczne, terminy ferii.
Za pomoc¹ trzech prze³¹czników suwakowych wybierany jest
tryb pracy instalacji (1) i tryb pracy kot³a (2) lub za³¹czana
funkcja korekcji wartoœci zadanej temperatury wody zasilaj¹cej
(3). Istnieje szeœæ trybów pracy instalacji: praca automatyczna
z obni¿on¹ temperatur¹ ogrzewania w nocy, praca automaty-
czna z wy³¹czonym kot³em w nocy i aktywn¹ funkcj¹ przygo-
towania c.w.u., praca normalna, praca zredukowana, praca w
trybie serwisowym, tryb czuwania, tzn. aktywna funkcja przy-
gotowania c.w.u. i ochrony przeciwmrozowej oraz 4 tryby
pracy kot³a: w³¹czone oba kot³y i funkcja automatycznej zmia-
ny kolejnoœci za³¹czania, w³¹czony jeden kocio³, wy³¹czone
oba kot³y, funkcjê kot³a wiod¹cego przejmuje kocio³ 1 lub 2.
W celu u³atwienia programowania u¿ytkownik ma do dyspo-
zycji modu³ pamiêciowy, pod³¹czany do gniazda na p³ycie
czo³owej (patrz rys. 3). Konfiguracji i parametryzacji dokonuje
siê z pomoc¹ komputera PC z wykorzystaniem dostarczanego
przez firmê SAMSON programu edycyjnego. Nastawy s¹ na-
stêpnie kopiowane do modu³u, a z niego do regulatora.
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Rys. 2 · Wejœcia i wyjœcia regulatora
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1 prze³¹cznik trybu
pracy instalacji

2 prze³¹cznik trybu
pracy kot³a

3 korekcja wartoœci
zadanej temperatury
zasilania

4 gniazdo przy³¹czeniowe
modu³u pamiêciowego

5 prze³¹cznik (dostêp do
poziomu parametryzacji
i konfiguracji)

6 przycisk standaryzacji
(powrót do wartoœci
standardowych)

7 wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny

8 przyciski obs³ugi
9 przycisk wprowadzania

danych do pamiêci

Rys. 3 · Elementy obs³ugi regulatora do kot³ów TROVIS 5474



Rêczna nastawa krzywej grzania (rys. 4)
Regulator TROVIS 5477 mo¿e pracowaæ na podstawie zadanej
krzywej grzania lub sta³ej temperatury wody zasilaj¹cej.
W obu przypadkach na czas przerw w u¿ytkowaniu mo¿na
nastawiæ ni¿sz¹ wartoœæ zadan¹ temperatury wody zasilaj¹cej.
Charakterystykê kot³a mo¿na wyznaczyæ na podstawie czte-
rech dowolnych punktów (rys. 4) przy temperaturze zasilania tv
od 20 do 120°C i temperaturze zewnêtrznej od –20 do 50°C.
Nale¿y zdefiniowaæ maksymalne i minimalne wartoœci granicz-
ne temperatury zasilania.

Pod³¹czenie elektryczne i monta¿
Regulator sk³ada siê z obudowy z modu³em elektronicznym
oraz podstawki z listw¹ zaciskow¹. Do ka¿dego zacisku mo¿na
pod³¹czyæ 2 przewody o przekroju 0,75 mm2. Przewody do
pod³¹czenia czujników nale¿y poprowadziæ osobno od prze-
wodów zasilaj¹cych i steruj¹cych.
W razie monta¿u naœciennego podstawkê nale¿y przykrêciæ do
œciany. Po pod³¹czeniu przewodów elektrycznych za³o¿yæ obu-
dowê i przykrêciæ j¹ dwiema œrubami.
W wypadku zabudowy tablicowej regulator nale¿y zamonto-
waæ w tablicy za pomoc¹ odpowiednich elementów mocuj¹cych.
Na podstawce regulatora znajduj¹ siê ma³e zaczepy umo¿li-
wiaj¹ce monta¿ urz¹dzenia w szynie.

Tekst zamówienia
Regulator do kot³ów TROVIS 5474 z interfejsem RS 232
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P1…P4 punkty 1 do 4
tV temperatura

wody zasilaj¹cej
tA temperatura

zewnêtrzna

... min. min. temperatura
wody zasilaj¹cej

... max. max. temperatura
wody zasilaj¹cej

Rys. 4 · Charakterystyka wyznaczona na podstawie czterech 
       punktów

WskaŸniki instalacji

WskaŸnik instalacji Opis instalacji Funkcje
1 instalacja z jednym kot³em 

z palnikiem jednostopniowym
regulacja temperatury wody powrotnej opcjonalnie poprzez wyjœcie 
dwu- lub trójpunktowe lub wyjœcie sygna³u ci¹g³ego,
automatyczne wy³¹czanie kot³a w przypadku awarii, 
osobna regulacja c.w.u. i c.o.

2 instalacja z jednym kot³em 
z palnikiem dwustopniowym 

3 instalacja z jednym kot³em 
z modulowan¹ prac¹ palnika

regulacja temperatury wody powrotnej opcjonalnie poprzez wyjœcie dwu- 
lub trójpunktowe lub wyjœcie sygna³u ci¹g³ego, zwrotny sygna³ modulacji 
z sygnalizatora po³o¿enia lub wy³¹cznika krañcowego, automatyczne 
wy³¹czanie kot³a w przypadku awarii, osobna regulacja c.w.u. i c.o.

4 instalacja z dwoma kot³ami kondensacyjnymi
z palnikami jednostopniowymi i z kot³em 
niskotemperaturowym z palnikiem 
dwustopniowym

regulacja temperatury wody powrotnej opcjonalnie poprzez wyjœcie 
dwu- lub trójpunktowe lub wyjœcie sygna³u ci¹g³ego, 
uk³ad nad¹¿ny bez mo¿liwoœci zmiany kolejnoœci za³¹czania,
automatyczne wy³¹czanie kot³a w przypadku awarii

5 instalacja z dwoma kot³ami 
z dwoma palnikami dwustopniowymi

regulacja temperatury wody powrotnej opcjonalnie poprzez wyjœcie 
dwu- lub trójpunktowe lub wyjœcie sygna³u ci¹g³ego, 
mo¿liwoœæ nastawy opóŸnienia dla uk³adu nad¹¿nego, 
automatyczna zmiana kolejnoœci za³¹czania w zale¿noœci od czasu pracy
kot³a lub temperatury zewnêtrznej, 
automatyczne wy³¹czanie kot³a w przypadku awarii

6 instalacja z dwoma kot³ami z modulacj¹ 
pracy palników lub z palnikami 
dwustopniowymi

regulacja temperatury wody powrotnej opcjonalnie poprzez wyjœcie 
dwu- lub trójpunktowe lub wyjœcie sygna³u ci¹g³ego, 
zwrotny sygna³ modulacji z sygnalizatora po³o¿enia lub wy³¹cznika
krañcowego, 
uk³ad nad¹¿ny bez mo¿liwoœci zmiany kolejnoœci za³¹czania, 
mo¿liwoœæ nastawy opóŸnienia dla uk³adu nad¹¿nego, 
automatyczne wy³¹czanie kot³a w przypadku awarii

7 uk³ad sekwencyjny kot³ów 
z dwoma modulowanymi palnikami

regulacja temperatury wody powrotnej opcjonalnie poprzez wyjœcie 
dwu- lub trójpunktowe lub wyjœcie sygna³u ci¹g³ego, mo¿liwoœæ nastawy
opóŸnienia dla uk³adu nad¹¿nego, 
zwrotny sygna³ modulacji z sygnalizatora po³o¿enia, 
automatyczna zmiana kolejnoœci za³¹czania w przypadku awarii, 
w zale¿noœci od czasu pracy kot³a lub temperatury zewnêtrznej



Dane techniczne

Wejœcia w zale¿noœci od wybranego wskaŸnika 
instalacji

czujnikowe i binarne max. 17 konfigurowanych wejœæ
czujników temperatury (Pt 100, Pt 1000,
Ni 200, Ni 1000, PTC) lub 
sygna³ów binarnych
1 czujnik temperatury wody zasilaj¹cej
2 czujniki temperatury wody w kotle
1 czujnik temperatury zewnêtrznej
3 czujniki temperatury wody powrotnej
2 sygna³y uruchamiaj¹ce kocio³
2 sygna³y pracy
4 sygna³y awaryjne

Inne 2 wejœcia analogowe 0 do 10 V

Wyjœcia w zale¿noœci od wybranego wskaŸnika 
instalacji

sygna³ steruj¹cy y sygna³y trójpunktowe:
obci¹¿alnoœæ: max. 250 V~, 2 A
sygna³y dwupunktowe:
obci¹¿alnoœæ: max. 250 V~, 2 A
ci¹g³y sygna³ steruj¹cy:
0 do 10 V–; 
dopuszczalne obci¹¿enie wtórne > 4,7 k�

binarne 6 wyjœæ do sterowania prac¹ pomp i kot³ów
obci¹¿alnoœæ: max. 250 V~, 2 A
2 wyjœcia sygnalizacyjne
obci¹¿alnoœæ: max. 50 V–,  100 mA

Interfejsy RS 232 do pod³¹czenia do modemu 
do magistrali licznikowej M-Bus

Zasilanie 230 V, 48 do 62 Hz, moc 8 VA

Temperatura otoczenia dopuszczalna 0 do 40°C 

Stopieñ ochrony IP 40 zgodnie z IEC 529

Klasa ochrony I zgodnie z VDE 0106

Stopieñ
zanieczyszczenia

2 zgodnie z VDE 0110

Kategoria
przepiêciowa

II zgodnie z VDE 0110

Klasa wilgotnoœci F zgodnie z VDE 40040

Odpornoœæ 
na zak³ócenia zgodnie z norm¹ EN 50082 czêœæ 1

Emisja zak³óceñ zgodnie z norm¹ EN 50081 czêœæ 1

Ciê¿ar ok. 0,6 kg

wymiary
138 x 91

Wymiary w mm

9696

125144

20

Rys. 5 · TROVIS 5474
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0...10V
0...10V

BA1

BA2

BE 1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
BE10
BE11
BE12
BE13
BE14
BE15
BE16
BE17

BM_K2
BM_K1
VFg

AE (BE)
KF2
KF1
RüF2

WWA

RüF1
RüFg
AF
SM_P2
SM_P1
SM_K2
SM_K1
BM_FK2
BM_FK1
AE_GND
RK1 (AE 0...10V)
RK2 (AE 0...10V)
GND
AO_GND
AA1(RK1)
AA2(RK2)
SM_S
SM_S
WWZ
WWZ

L
N

_

+

_

+

BA3

BA4

BA5

BA6

RK1(RL)

RK2(RL)

Pu1(K1)

Pu2(K2)

BA7

BA8

BA9

BA10

BA11

BA12

K1.1(St1)

K1.2(St2)

K2.1(St3)

K2.2(St4)

M-BUS

+15V N
+

MODBUS

AA wyjœcie analogowe
AE wejœcie analogowe
AE_GND wspólna masa wejœæ analogowych
AF czujnik temperatury zewnêtrznej
AO_GND wspólna masa wyjœæ analogowych
BA wyjœcie binarne
BE wejœcie binarne
BM_FK sygna³ uruchomienia kot³ów 1 i 2
BM_K sygna³ pracy kot³ów 1 i 2
GND wspólna masa
K kocio³ 1, 2
KF czujnik temperatury w kotle 1, 2

M-BUS pod³¹czenie do magistrali licznikowej
Pu pompa kot³a 1, 2
RK obwód regulacji 1, 2
RL powrót
RüF czujnik temperatury wody powrotnej
RüFg wspólny czujnik temperatury wody powrotnej
SM_K sygna³ uszkodzenia kot³a
SM_P sygna³ uszkodzenia pompy
SM_S sygna³ uszkodzenia
St poziom 1 do 4
VFg wspólny czujnik temperatury wody zasilaj¹cej
WWA uruchomienie obiegu c.w.u.
WWZ wymuszone ³adowanie zasobnika c.w.u.

Rysunek przedstawia wyposa¿enie maksymalne. W zale¿noœci od wybranego wskaŸnika instalacji zmienia siê sposób pod³¹czenia wejœæ
i wyjœæ.

Rys. 6 · Przyporz¹dkowanie zacisków w regulatorze TROVIS 5474



Zmiany techniczne zastrze¿one

K1 K2

KF1

RüF1

KF2

RüF2

Pu1 Pu2

RK1 RK2

RüFg

AF
VFg

VL

RL

AF czujnik temperatury zewnêtrznej
K kocio³ 1, 2
KF czujnik temperatury w kotle 1, 2
Pu pompa kot³a 1, 2
RK obwód regulacji 1, 2

RL powrót
RüF czujnik temperatury wody powrotnej dla obiegu 1, 2
RüFg wspólny czujnik temperatury wody powrotnej
VFg wspólny czujnik temperatury wody zasilaj¹cej
VL zasilanie

Rys. 7 · WskaŸnik instalacji 5
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