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1111 JAK UŻYWAĆ TEJ INSTRJAK UŻYWAĆ TEJ INSTRJAK UŻYWAĆ TEJ INSTRJAK UŻYWAĆ TEJ INSTRUKCJIUKCJIUKCJIUKCJI    

W celu ułatwienia korzystania z niniejszej instrukcji wprowadzono poniższe udogodnienia: 
 
Kolumna odwołania: 
Odwołania do opisanych tematów umieszczono na lewo od tekstu w celu szybkiego wyszukania wymaganych informacji. 
 
OdsyłaczeOdsyłaczeOdsyłaczeOdsyłacze: 
Słowa pisane kursywą wymieniono w spisie alfabetycznym wraz z odwołaniem do strony, na której znajdują się szczegółowe 
informacje. 
Kursywa oznacza, że w indeksie pod słowem znajduje się odsyłacz do strony, na której zawarto szczegółowe informacje na 
temat danego pojęcia. 
Jeśli użytkownik komputera PC korzysta z Pomocy online, wówczas słowa napisane kursywą są odsyłaczami 
hipertekstowymi (automatyczne linki uruchamiane kliknięciem myszki)  łączącymi różne rozdziały podręcznika. Pozwalają 
one na łatwe poruszanie się po podręczniku. 
 
Niektóre części tekstu podświetlono w Kolumnie odwołania za pomocą ikon o następującym znaczeniu: 
 
 
 

InformacjaInformacjaInformacjaInformacja: wskazuje na temat, który należy uważnie przeczytać. 
 

 
WskazówkaWskazówkaWskazówkaWskazówka: przedstawia rozwiązanie, które umożliwia zrozumienie informacji zawartych w opisie tematu.  
 

 
UwagaUwagaUwagaUwaga!!!! : Podkreśla informacje, które mogą uszkodzić system lub postawić użytkownika, sprzęt, dane etc w 
nieprzewidzianej sytuacji. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać informacje zawarte w tym akapicie.  

 

OdwołaniaOdwołaniaOdwołaniaOdwołania    

OdsyłaczeOdsyłaczeOdsyłaczeOdsyłacze    

Podświetlone ikoPodświetlone ikoPodświetlone ikoPodświetlone ikonynynyny    
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2222 WPROWADZENIEWPROWADZENIEWPROWADZENIEWPROWADZENIE    

2.12.12.12.1 Opis OgólnyOpis OgólnyOpis OgólnyOpis Ogólny    

Do rodziny Energy Flex SB600 należy 6 modeli dostarczanych w różnych wersjach sprzętowych i aplikacyjnych. Urządzenia są 
konfigurowalne, standartowo wyposażone w interfejs użytkownika w postacji wyświetlacza LED i klawiatury, co w połączeniu 
z prostą paramatryzacją pozwalają na szeroki zakres zastosowań w układach automatyki wentylacji i klimatyzacji.  
Standard montażowy serii SB 32x74mm zapewnia także dużą elastyczność i łatwość w instalacji. 
 
Seria urządzeń SB600 Energy Flex opiera sią na produktach firmy Eliwell (Invensys Controls), wiodącego producenta 
regulatorów dla małych i średnich urządzeń rynku HVAC. 
Typowe aplikacje:Typowe aplikacje:Typowe aplikacje:Typowe aplikacje:    

• Węzły cieplne 
• Proste układy grzewcze i grzewczo-wentylacyjne 
• Sklepy mało i wielkopowierzchniowe, 
• Układy regulacji kompensacyjnej i stałowarotściowej 
• Instalacje grzewcze, chłodnicze dla zakładów produkcyjnych, biur, hoteli, budynków mieszkalnych 

 
 

3333 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZPOŁĄCZENIA ELEKTRYCZPOŁĄCZENIA ELEKTRYCZPOŁĄCZENIA ELEKTRYCZNENENENE    

3.13.13.13.1 Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne ostrzeżeniaostrzeżeniaostrzeżeniaostrzeżenia    

WAŻNE! 
Jeśli urządzenie nie jest zasilane z modułu BusAdapter należy koniecznie zapewnić (np. poprzez zastosowanie osobnego  
transformatora) galwaniczne odizolowanie zacisków zasilających sterownik (1 i 11) od zasisków masy sygnałowej 
sterownika (zaciski 5, 6 i zacisk G wyjść alaogowych) 
Wyłącz urządzenie przed pracami związanymi z połączeniami elektrycznymipołączeniami elektrycznymipołączeniami elektrycznymipołączeniami elektrycznymi. Wszystkie prace elektryczne muszą być 
wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać następujących zaleceń, w celu zapewnienia 
poprawnego połączenia: 

• Sprawdzenie prawidłowości napięcia zasilania. 
• Stosowanie kabli właściwego rozmiaru dla użytych terminali zaciskowych.  
• Oddzielne okablowanie czujników i wejść cyfrowych przewodów i urządzeń wysokonapięciowych i charakterze 

indukcyjnym. Nie umiesczać przewodów pomiarowych w pobliżu urządzeń energetycznych (przełączniki, liczniki, 
etc.) Przewody powinny zapewniać odpowiednią odporność przed zakłóceniami EMC. 

• Połączenia wykonywać jak najkrótszymi trasami kablowymi; nie owijać przewodów wokół elementów będących 
aktywnymi torami przepływu prądu elektrycznego. 

• Do połączeń z płytą sterownika używać właściwych przewodów dostarczanych przez IBSP 
• Dla wszystkich wyjść tolerujących napięcie 230V należy absolutnie unikać załączania napięć pochodzących z 

różnych źródeł zasilania np. 24V i 230 V jak również w przypadku napięć 230V wszytkie napięcia załączane 
muszą należeć do tej samej fazy zasilającej 

3.1.13.1.13.1.13.1.1    Wyjścia Wyjścia Wyjścia Wyjścia przekaźnikprzekaźnikprzekaźnikprzekaźnikoweoweoweowe    

Nie przekraczać parametrów znamionowych; przy większych obciążeniach należy użyć odpowiednich przekaźników lub 
styczników.  
 
Ostrzeżenie! 
Przed załączeniem upewnic się, czy napięcie zasilania jest prawidłowe dla wszystkich urządzeń.  

3.1.23.1.23.1.23.1.2    Wejścia analogowe Wejścia analogowe Wejścia analogowe Wejścia analogowe ----    CzujnikCzujnikCzujnikCzujnikiiii    

Czujniki temperaturowe charakterystyka IBSP typ 8 (103AT) lub 12X nie posiadają polaryzacji 

3.23.23.23.2 SSSSchematy chematy chematy chematy wyprowadzeńwyprowadzeńwyprowadzeńwyprowadzeń    

Opis oznaczeń na schematach 
12/24a* 12Vac/24Vac napięcie zasilania (Regulator może być zasilany napięciem stałym 24Vdc) PATRZ: Ogólne 

ostrzeżenia Pkt. 3.1 
5 c  Dodatkowe wyjście zasilanie pomocnicze 5Vdc 20mA max  
12 c  Dodatkowe wyjście zasilanie pomocnicze 12Vdc  
DO1...DO4, DO6 2A - 230Vac wyjścia przekaźnikowe wysokiego napięcia 
C  Zacisk wspólny 
TC1  Wyjście TRIAKOWE 2A dopuszczające napięcie sieciowe 230Vac  
AO1  wyjście open colektor niskiego napięcia (SELV (§))  
AO2  wyjście open colektor niskiego napięcia (SELV (§)) 
AO3  Wyjście analogowe niskiego napięcia (SELV (§)) 0…10V  
DO5  Wyjście on/off niskiego napięcia  typu otwarty kolektor (SELV (§)) 
DI1...DI6  Beznapięciowe wejścia cyfrowe (°) 
AI1...AI2  Wejścia rezystancyjne NTC 
AI3...AI5  NTC / opcjonalnie wejścia cyfrowe 
GND  Masa 
KEYB  Zdalna klawiatura  (Klawiatura) 
-------------------------------------- 
 (°) prąd zamknięcia dla 0.5mA zwarcia 
(§) SELVSELVSELVSELV: (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE) 
(*) Zasilacz regulatorów serii SB600 jest zasilaczem pełnookresowym, na co należy zwrócić szczególZasilacz regulatorów serii SB600 jest zasilaczem pełnookresowym, na co należy zwrócić szczególZasilacz regulatorów serii SB600 jest zasilaczem pełnookresowym, na co należy zwrócić szczególZasilacz regulatorów serii SB600 jest zasilaczem pełnookresowym, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy ną uwagę przy ną uwagę przy ną uwagę przy 
projektowaniu połączeń z urządzeniami zewnętrznymiprojektowaniu połączeń z urządzeniami zewnętrznymiprojektowaniu połączeń z urządzeniami zewnętrznymiprojektowaniu połączeń z urządzeniami zewnętrznymi patrz Ogólne ostrzeżenia Pkt 3.1 patrz Ogólne ostrzeżenia Pkt 3.1 patrz Ogólne ostrzeżenia Pkt 3.1 patrz Ogólne ostrzeżenia Pkt 3.1    
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3.2.13.2.13.2.13.2.1    Schematy Schematy Schematy Schematy wyprowadzeńwyprowadzeńwyprowadzeńwyprowadzeń    

 
SB64x SB64x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6  wejść cyfrowych [DI1…DI6] • DI 
4 wyjścia cyfrowe wysokiego napięcia 2A 230Vac 
1 wyjście cyfrowe wysokiego napięcia [TC1] 2A 230Vac 
2 wyjścia analogowe PWM [AO1,AO2]: 
1 wyjście analogowe 0-10V [AO3] 
2  wejścia analogowe [AI1…AI2] 
1 wyjście cyfrowe niskiego napięcia (SELV (§))[DO5] 
Otwarty kolektor 
 

Port TTL do podłączenia interfejsu RS485 lub innych poprzez moduły 
BusAdapter 

KEYB podłączenie zdalnej klawiatury Echo 
(§) SELV: (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE) 

 
Przedstawiony schemat kolorystyczny złącza 20 pinowego jest stosowanych w standartowych kablach typu COLV będących 
częścią wyposażenia sterownika 
 
4444 DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE    

4.14.14.14.1 SB600 SB600 SB600 SB600 Ogólne specyfikacjeOgólne specyfikacjeOgólne specyfikacjeOgólne specyfikacje    

 Standard Min. Max. 
Napięcie zasilania 12V~/24V~24Vc --- --- 
Częstotliwość napięcia zasilania 50Hz/60Hz --- --- 
Pobór mocy 6VA --- --- 
Klasa izolacji 2 --- --- 
Temperatura w miescu pracy 25°C -10°C 60°C 
Wilgotność w miejscu pracy (bez-kondensacji) 30% 10% 90% 
Temperatura w miejscu przechowywania 25°C -20°C 85°C 
Wilgotność w miejscu przechowywania (bez-kondensacji) 30% 10% 90% 

4.24.24.24.2 Właściwości I/OWłaściwości I/OWłaściwości I/OWłaściwości I/O    

Typ EtykietaEtykietaEtykietaEtykieta Opis ModeleModeleModeleModele 

 Wejścia cyfrowe DI1 .. DI6 
6 beznapięciowych wejść cyfrowych 

zwierane do 0V prąd pomiarowy 0.5mA  
Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

Cyfrowe wyjścia wysokiego 
napięcia 
 

DO1 DO2 
DO3 DO4 

4 x 2A 250V~ przekaźniki; 
 

Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

Cyfrowe wyjścia wysokiego 
napięcia 
 

TC1 
1 x 2A TRIAKOWE, max 250V~ 
 

Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

Wyjścia analogowe niskiego 
napięcia (SELV) 

AO1,AO2 
 
 
 

Wyjście cyfrowe otwarty kolektor do podłączenia 
modułów wyjść dla siłowników trójstawnych:  
triakowych (COHV0000T0200) lub przekaźnikowych 
(COHV0000R0200) 

Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

 
AO3,AO4 
 

1 x 0-10V wyjście 
Dokładność 1% pełnej skali 
Rozdzielczość 1% 
0…10Vdc wyjście, max 22228888mAmAmAmA************ @10V (min. 
Obciążenie nagrzewnicy 360Ohm). 

SB644 Tylko AO3 

 Wejścia analogowe 
AI1,AI2 
AI3,AI4,AI5 

2 NTC 103AT 10kO wejścia temperaturowe, zakres 
pomiaru -45°C ÷ 110°C; 
NTC temperaturowe zakres pomiaru -45°C ÷ 110°C; 
Nie przekracza: 1% pełnej skali  
Rozdzielczość: (a) 0.1°C  

Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

Cyfrowe wyjście niskiego 
napięcia typu otwarty 
kolektor (SELV) 

DO5 
1 wyjście typu otwarty kolektor 
**Max. Prąd 35mA 35mA 35mA 35mA @12Vcc 

Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

 
** Suma prądu pobieranego ze źródła napięcia pomocniczego 12Vc dla wysterowania wyjść AO1, AO2 i DO5 nie może 
przekraczać 70mA 
*** Suma prądów obciążeń wyjść 0-10 i 4-20 mA nie może przekraczać 40mA 
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4.2.14.2.14.2.14.2.1    Przykład Przykład Przykład Przykład podłączenia podłączenia podłączenia podłączenia wejść sygnałowychwejść sygnałowychwejść sygnałowychwejść sygnałowych    
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5555 MONTAŻ MECHANICZNYMONTAŻ MECHANICZNYMONTAŻ MECHANICZNYMONTAŻ MECHANICZNY    

Urządzenie przeznaczone jest do montażu panelowego (zobacz schemat).  
Wykonaj otwór 29x71 mm i włóż urządzenie; przymocuj za pomocą specjalnych wsporników dostarczonych wraz z 
urządzeniem.  
Nie montuj urządzenia w miejscach wilgotnych i/lub zanieczyszczonych. Urządzenie przystosowane jest do miejsc z 
normalnym poziomem zanieczyszczeń.  Zadbaj o to, aby przestrzeń wokół urządzenia była odpowiednio wietrzona. 
Port szeregowy TTL znajduje się po lewej stronie urządzenia.  
 
Przykład montażu do panelu Panel zamontowany SB600 
 

 
 
Przykład montażu do panelu – widok z boku Usuwanie urządzenia z panelu – widok z boku 

  
 
Wymiary otworów montażowych Pozycja złącza komunikacyjnego TTL 

 

 

 
 

 

 

  

A
(A) PANEL THICKNESS 0.5-1-1.5-2-2.5-3 mm

71

2
9
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5.15.15.15.1 SpecyfikacjSpecyfikacjSpecyfikacjSpecyfikacjaaaa mechaniczn mechaniczn mechaniczn mechanicznaaaa    

 

1 x 8-rozłączana listwa zasiskowa 
 
1 20-pinowe niskonapięciowe złącze sygnałowe 
do podłączeń przy użyciu: COLV0000E0100 
(kabel bez oznaczników) lub COLV0800E0100 
kabel z oznacznikami 

Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 
 
 
 
 
 
 

1 x JST 3-pin Zdalna klawiatura, kabel typ 
COLV000033200 

 
Zaciski i złącza 

 
1 x JST 4 –pin złącze wyjść analogowych. 
Podłączenie poprzez COLV000042100 kabel bez 

oznaczników lub COLV000042100 
 

 
SB646 
 

Obudowa Obudowa: tworzywo PC+ABS cSP. Palności V0  

5.25.25.25.2 Wyświetlacz iWyświetlacz iWyświetlacz iWyświetlacz i diody LED  diody LED  diody LED  diody LED     

Wyświetlacz i diody LED  4 lub 3 cyfry + znak; 
18 diody LED 

Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

Klawisze UP  DOWN 
SET  ESC 

4 klawisze Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

5.35.35.35.3 Port szeregowyPort szeregowyPort szeregowyPort szeregowy    

Port szeregowy  TTL (COM1) 1 port szeregowy TTL 
 

Wszystkie  ModeleModeleModeleModele 

5.45.45.45.4 Wymiary mechaniczne Wymiary mechaniczne Wymiary mechaniczne Wymiary mechaniczne     

 
 Długość  (L) mm Głębokość  (d) mm Wysokość  (H) 

mm 
 

Przedni panel 76.4 // 35 (+0.2mm) 
86 76 bez uwzględnienia 

zasisków 
26  Wymagana przestrzeń 

    
Otwór na elewacji szafy 71 // 29 (+0.2mm / -0.1mm) 
 

74mm

70mm

2
8
m
m

3
2
m
m

2
9
m
m

71mm

6
7
m
m

59mm
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6666 INTERFEJS UŻYTKOWNIKINTERFEJS UŻYTKOWNIKINTERFEJS UŻYTKOWNIKINTERFEJS UŻYTKOWNIKA A A A     

Przedni panel urządzenia spełnia rolę interfejsu użytkownika i jest przeznaczony do wykonywania operacji związanych z 
monitorowaniem stanu pracy oraz parametryzacją urządzenia. 

6.16.16.16.1 WyglądWyglądWyglądWygląd ogólny ogólny ogólny ogólny    

6.1.16.1.16.1.16.1.1    KlawiaturaKlawiaturaKlawiaturaKlawiatura    

Na przednim panelu są 4 klawisze. Każdy klawisz może posiadać więcej niż jedną funkcję (zobacz tabela poniżej). Ze 
względu na sposób użycia możemy wyróżnić: 

• Działanie “bezpośrednie” wskazane na klawiszu  
• Działanie „rozszerzone” polega na użyciu klawisza poprez dłuższe (ok. 4 sekund) naciśniecie, pozwalające na 

wykonanie funkcji rozszerzonej klawisz. Np. dla klawisza [DOWN] jest to funkcja załączania / wyłączania 
urządzenia. W instrukcji funkcje te są zaznaczone w kwadratowych nawiasach (np [UP])  

• Funkcje “kombinowane” wywoływane przez naciśnięcie 2 odpowiednich klawiszy. W instrukcji funkcje te są 
zaznaczone w kwadratowych nawiasach (np [UP+DOWN] potwierdzania awarii, zdjęcie blokady)     

6.1.26.1.26.1.26.1.2    Klawisze Klawisze Klawisze Klawisze bezpośrednie ibezpośrednie ibezpośrednie ibezpośrednie i    rorororozszerzonezszerzonezszerzonezszerzone    

 
Klawisz 

Opis 
Klawisza 

Naciśnij raz 
(naciśnij i zwolnij) 

Klawisz 
[funkcja 
powiązana] 

 

 

UP 
(UP) 

Zwiększa wartość w trybie 
parametryzacji, 

Nawigacja w menu 
  

 

DOWN 
(DOWN) 

Zwiększa wartość w trybie 
parametryzacji, 

Nawigacja w menu 

 

Przytrzymanie klawisza 
>3s. pełni funkcję 
Załączenia lub 

Wyłączenie pracy 
ukłądu z panelu 
operatorskiego 

 

Esc(ape) 
Wyjście/Powrót 

(Bez zapamiętania 
nowych ustawień)    

Wychodzi bez 
zapamiętania nowych 

ustawień 
Powraca do poprzedniego 

poziomu menu 

modemodemodemode    

Przytrzymanie klawisza 
>3s. pełni funkcję 
umożliwia zmianę 
trybu pracy węzła: 
CO / COCCW /CW 

 

Ustaw 
Potwierdź 

(zapamiętaj nowe  
Ustawienia) 

Potwierdza wartość / 
wychodzi i zapamiętuje 

nowe ustawienia 
Przenosi do kolejnego 
poziomu menu (otwiera 

folder, subfolder 
parametrów) 
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6.26.26.26.2 Załączenie zasilaniaZałączenie zasilaniaZałączenie zasilaniaZałączenie zasilania    

Przy załączeniu zasilania, sprawdzane są stany podzespołów oraz prawidłowe funkcjonowanie wszystkich lamp 
wyświetlacza. Testowanie wyświetlacza trwa kilka sekund. W tym krótkim czasie wszystkie diody LED i cyfry są zaświecone 
jednocześnie. Po zakończeniu testu, wyświetlany jest aktualny stan pracy oraz pierwszy parametr menu WWWWidoku idoku idoku idoku GGGGłównegołównegołównegołównego 

6.36.36.36.3 IkonyIkonyIkonyIkony LED:  LED:  LED:  LED: Pasek FunkcjiPasek FunkcjiPasek FunkcjiPasek Funkcji    

 Ikona Tryb Kolor Ciągłe wyświetlanie Migająca 

 
 

 
Alarm Czerwony 

Aktywny alarm, nie 
blokujący pracy 
centrali 

Alarm blokujący pracę 
centrali WYMAGA 
RĘCZNEGO 
POTWIERDZENIA 
ALARMU 

 
Załączeni
e 

Układ załączony  

 
 
 
 

 
 
 

 
Zielony 

  

6.46.46.46.4 Diody LED: Diody LED: Diody LED: Diody LED: Pasek StanówPasek StanówPasek StanówPasek Stanów    

 

Dioda LED 
symbol na 
WyświetWyświetWyświetWyświetlaczlaczlaczlaczu 
 

LED 
 

Konfiguracja DomyślnaDomyślnaDomyślnaDomyślna 

 
 

LED 1 
(pierwsza 
od lewej) 

Pierwsza pompa obiegowa 
 

 nie pracuje (otwarte DI1) 
 wyjście załączone potwierdzenie pracy - zwarte DI1 
 pulsujące (bla potwierdzenia pracy – otwarte DI1 

 

LED 2 Druga pompa obiegowa 
 nie pracuje (otwarte DI2) 
 wyjście załączone potwierdzenie pracy - zwarte DI2 
 pulsujące (bla potwierdzenia pracy – otwarte DI2 

 

LED 3 Pompa cyrkulacyjna 
 nie pracuje (otwarte DI3) 
 wyjście załączone potwierdzenie pracy - zwarte DI3 
 pulsujące (bla potwierdzenia pracy – otwarte DI3 

 

LED 4 
Regulator ON/OFF DO4 
(np. pompa łądująca) 

 nie pracuje (otwarte DI4) 
 wyjście załączone potwierdzenie pracy - zwarte DI4 
 pulsujące (bla potwierdzenia pracy – otwarte DI4 

 

LED 5 nie używane   

 

LED 6 nie używane  

1/21/21/21/2    LED 7 Zdalne obniżenie nocne 

 brak wymuszenia obniżenia CO - otwarte DI6 
 załączone wymuszenie obniżenia nocnego-zwarte 

DI6 
 

6.4.16.4.16.4.16.4.1    IkonyIkonyIkonyIkony LED:  LED:  LED:  LED: Pasek Pasek Pasek Pasek JJJJednostekednostekednostekednostek    

Diody LED Jednostki miary Ikona  Kolor Ciągłe wyświetlanie  Migająca 

 

Stopień 
Celsjusza 

 / / 

 

Ciśnienie 
(Bar) 

 / / 

 

Wilgotność 
względna  
(% RH) 

Nieużywane Nieużywane 

 

 

Menu (ABC) 

 

Tryb zmiany parametru / 
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7777 WIDOKI I WIDOKI I WIDOKI I WIDOKI I KONSTRUKCJA MENUKONSTRUKCJA MENUKONSTRUKCJA MENUKONSTRUKCJA MENU TRYB UŻYTKOWNIKA TRYB UŻYTKOWNIKA TRYB UŻYTKOWNIKA TRYB UŻYTKOWNIKA    

Informacje wyświetlane oraz parametry są dostępne do przeglądania i nawigacji przy użyciu kalwiszy menu. Informacje 
wyświetlane są w dwóch trybach: Widoku głównego i Menu Parametrów. 

7.17.17.17.1 Widok GłównyWidok GłównyWidok GłównyWidok Główny    

Jest domyślnym widokiem aktywnym po włączeniu zasilania i pozwala na przegląd stanów bieżących i nastaw bez 
możliwości zmiany.  
Fukncje dostępne z widoku głównego: 

7.1.17.1.17.1.17.1.1    ZałączanieZałączanieZałączanieZałączanie----wyłączanie układuwyłączanie układuwyłączanie układuwyłączanie układu    

UWAGA: Załączenie pracy regulatora z panelu jest możliwe tylko jeśli wejście DI5 nie jest zwarte. Wejście DI 5 pozwala na 
zdalne wyłączenie pracy węzła. DI5 w stanie otwartym nie wpływa na pracę regulatora natomiast zwarcie wejścia do masy 
sygnałowej spowoduje wyłączenie sygnałów sterujących i regulacyjnych. 
 

SB646 modeFn

disp

IBSP

   21

 

 
Załączenie: 
Na wyświetlaczu głównym naciśnij klawisz [down] i przytrzymaj przez około 3 
sekundy do momentu zapalenia lampki Załączenie 
 
Wyłączanie: 
Na wyświetlaczu głównym naciśnij klawisz [down] i przytrzymaj przez około 3 
sekundy do momentu wygaszenia lampki Załączenie 
 
 

7.1.27.1.27.1.27.1.2 Ustawianie trybu regulacji węzła Ustawianie trybu regulacji węzła Ustawianie trybu regulacji węzła Ustawianie trybu regulacji węzła    

Regulator może pracować w trzech trybach regulacji węzła: 
- CO - aktywny tylko obwód kompensacyjny CO (wyjścia analogowe i cyfrowe obwodu CCW wyłącznone), typowe 
zastosowanie węzeł jednofunkcyjny CO 
-  CO i CCW aktywne oba obwody regulacji (wyjścia analogowe i cyfrowe obwodu CO wyłącznone), typowe zastosowanie 
węzeł CCW lub węzeł dwufunkcyjny CO CCW w trybie letnim (nie nastąpi automatyczne załączenie obwodu CO przy spadku 
temperatury zewnętrznej poniżej temperatury załączenia) 
-  CCU – aktywny tylko obwód regulacji CCW  
Zmianę trybu regulacji można przeprowadzić przyciskając i przytrzymując klawisz ESC (mode) ok. 3 sek., nma wyświetlaczu 
pojawi się kod oznaczający aktualny tryb regulacji odpowiednio: 

CO1 – Tylko obwód centralnego ogrzewania 
COCC – Aktywne oba obwody 
CCU – Tylko ciepła woda 

Naciskając strzałki Góra/Dół możemy zmienić tryb zgodnie wymaganiami. Aby zatwierdzić zmianę należy nacisnąć przycisk 
Set lub w przypadku rezygnacji ze zmian przycisk Esc 

7.1.37.1.37.1.37.1.3    Ręczne potwierdzenie alarmu i ResetRęczne potwierdzenie alarmu i ResetRęczne potwierdzenie alarmu i ResetRęczne potwierdzenie alarmu i Reset    

 
 

SB646 modeFn

disp

IBSP

   21
 

 

SB646 modeFn

disp

IBSP

   21
 

 

Informacja o alarmie krytycznym powodującym blokadę załączenia układu 
sygnalizuje pulsowanie ikony Alarm  na Pasku Stanów wyświetlacza 
głównego jak na górnym rysunku. 
 
 
 
 
Po ustaleniu i usunięciu przyczyny blokady należy dokonać potwierdzenia i 
skasowania awarii poprzez jednoczesne nasiśnięcie klawiszy (UP+DOWN) 
rysunek dolny.  
Jeśli przyczyna alarmu ustanie, sterownik powróci do poprzedniego stanu 
Załączenia lub Wyłączenia w zależności od aktualnie ustawionego trybu 
pracy 

7.1.47.1.47.1.47.1.4    Przeglądanie wartości procesuPrzeglądanie wartości procesuPrzeglądanie wartości procesuPrzeglądanie wartości procesu    

Naciskając klawisze (UP lub DOWN) możemy przeglądać wartości parametrów procesu nadzorowanego przez sterownik 
 

SB646 modeFn

disp

IBSP

Ai  1
 

 

 
Naciśnij krótko klawisz UP lub DOWN na wyświetlaczu głównym.  
Pojawi się kod parametru (np. AI1), a po ok. 1 sekundzie jego wartość. 

 
 
WidokWidokWidokWidok Główn Główn Główn Główny Użytkownikay Użytkownikay Użytkownikay Użytkownika    
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Nawigacja Kod Opis 

SPCC Aktualna wartość zadana temperatury CCW 

SPC0 Aktualna wartość zadana temperatury CO 

Ai 1 
Wartość mierzona temperatury wejścia AI1 w przypadku braku lub 
rozwarcia czujnika wyświetlane są cztery kreski - - - -) 

Ai 2 Wartość wejścia AI2 (analogicznie AI3,AI4,AI5) 

FL01 Oczekiwana pozycja elementu regulacyjnego dla siłownika trójstawnego 

Klawisze 

 i  

A03 
Wartość syganału w procentach na wyjściu analogowym AO3 (w wersji 
SB646 dostępne są dodatkowo AO4 i AO5) 

7.27.27.27.2 Nawigacja po MenuNawigacja po MenuNawigacja po MenuNawigacja po Menu    

7.2.17.2.17.2.17.2.1    Przejście do Menu ParametrówPrzejście do Menu ParametrówPrzejście do Menu ParametrówPrzejście do Menu Parametrów    

Nawigacja Kod Opis 

 

(SET + ESC) Naciśnięcie dwuklawisza (ESC+ SET) powoduje wejście do Menu 
Parametrów 

 ESC 
Powrót z Menu Parametrów do Widoku Głównego wykonujemy 
naciskając kilkakrotnie klawisz ESC. Ilość naciśnięć zależy od 
zagłębienia w stukturę Menu 

 

7.2.27.2.27.2.27.2.2    Struktura Menu Struktura Menu Struktura Menu Struktura Menu UżytkownikaUżytkownikaUżytkownikaUżytkownika    

Nawigacja Opis 

 

W trybie Menu użytkownika możliwy jest przegląd i zmiana nastawy 
wartości zadanej oraz wprowadzenie hasła istalatora pozwalające na 
dostęp do Menu Instalatora 
Nazwy katalogów w Menu są ujęte w nawiasy kwadratowe natomiast 
rejestry parametrów są podane bez nawiasów. 
Np.  
[SEtP] - Katalog wartości zadanych. 
SPCC  - wartość zadana CCW 
SPC0  - wartość zadana CO 
SPP3  - wartość zadana pętli PID3 
 

 
Poruszanie się po strukturze katalogów Menu jest możliwe przy użyciu klawiszy panelu:  
 

Kod Opis 

 

Przewijanie katalogów lub rejestrów znajdujących się w aktualnie otwartym katalogu np. 
dla Katalogu Głównego SEtP i SYS 

 

Krótkie przyciśnięcie klawisza SET, pozwala wejść do katalogu o nazwie aktualnie 
wyświetlanej na wyświetlaczu.  
Jeśli pozycją nie jest katalog, ale Rejestr to po krótkim naciśnieciu klawisza nastąpi 
pokazanie aktualnej wartości Rejestru. 
Dwukrotne przyciśnięcie powoduje wejście w tryb zmiany parametru i jest opisane w 
następnym punkcie 

 

Powrót do wyższego katalogu 
UWAGA: 
Naciśnięcie klawisza ESC w katalogu głównym Menu powoduje powrót do Widoku 
Głównego 
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7.37.37.37.3 Przegląd i zmiana nastawPrzegląd i zmiana nastawPrzegląd i zmiana nastawPrzegląd i zmiana nastaw    

Stosując się do zasad nawigacji Menu możemu przechodząc po strukurze katalogów dokonać przeglądu aktualnych wartości 
Rejestrów.  Chcąc dokonać zmiany nastawy należy mając na wyświetlaczu widoczną wartość parametru nacisnąć i 
przytrzymać klawisz SET do momentu zapalenia się po prawej stronie wyświetlacza w Pasku Jednostek Ikony Abc .  
Zasady nawigacji i zmiany nastaw przedstawiono na przykładzie modyfikacji wartości zadanej. Przykład zakłada, że 
użytkownik jest w Menu Parametrów. 
 
 

 

SB646 modeFn

disp

IBSP

SEt P
 

 
Naciśnij krótko klawisz DOWN aż pojawi się nazwa [SEtP] - Katalogu 
zawierającego wartość zadaną. 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

SEt P
 

Naciśnij krótko klawisz SET aby wejść w głąb katalogu [SEtP]. 

 

Naciśnij krótko klawisz DOWN aż pojawi się nazwa SPCC – Rejestru 
wartości zadanej CCW. 
Naciśnij krótko klawisz SET aby wejść do rejestru StCC wartości zadanej. 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

   22
 

Na ekranie pojawi się aktualna wartość Rejestru StCC 

 

Aby dokonać zmiany nastawy naciśnij klawisz SET, w Pasku Jednostek 
pojawi się Ikona Zmiany parametru oraz wartość parametru będzie 
mrugać. 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

   23
Abc

 

Jeśli chcesz zwiększyć wartość parametru naciskaj krótko kalwisz UP (lub 
DOWN w przypadku zmniejszania) 
 
UWAGA: 
Jeśli chcemy zmienić wartość o większy zakres wartości możemy zamiast 
serii krótkich kliknięć nacisnąć i przytrzymać odpowiednio klawisz (UP lub 
DOWN), co spowoduje szybkie przyrastanie lub zmniejszanie wartości 
Rejestru 

 
Akceptacja zmienionej wartości (Set) 

Aby zaakceptować zmianę wartości naciśnij 
krótko klawisz SET 

 
 

 
Rezygnacja ze zmiany wartości. 

Aby pozostawić Rejestru bez zmiany, czyli z wartością aktualną w 
momencie wejścia do Rejestru należy nacisnąć krótko (ESC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Powrót do Katalogu wyszego lub do Widoku parametrów osiągniemy naciskając odpowiednią ilość razy klawisz ESC 
 

7.47.47.47.4     Widoki i Widoki i Widoki i Widoki i konstrukcja menukonstrukcja menukonstrukcja menukonstrukcja menu Tryb Instalato Tryb Instalato Tryb Instalato Tryb Instalatorararara    

Przed należy zapoznać się z treścią poprzednich rozdziałów dotyczących ogólnych zasad konstrukcji Menu i Widoków oraz 
Nawigacji po strukurze katalogów. 

SB 646 mode Fn

disp

 

IBSP 

   23 

SB 646 mode Fn

disp

  

IBSP 

SPCC

SB 646 mode Fn

  

IBSP 

   22 

  

Abc 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

   22
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W trybie instalatora dostępne są dodatkowe parametry pozwalające na zmianę nastaw parametrów wpływających na 
sposób sterowania pracą układu oraz jakość regulacji. Wejście do Trybu Instalatora jest możliwe po podaniu hasła w Menu 
Parametrów. 
 
Bardzo ważne jest, aby po zakończeniu niebędnych czynności w trybie instalatora powrócić do trybu użytkownika 
(wylogować się) zgodnie z procedurą opisaną poniżej (punkt 7.4.2). Jeżeli sterownik będzie nieobsługiwany przez dłuższy 
czas i zostanie pozostawiony w Menu Parametrów, wtedy nastąpi automatyczne wylogowanie i powrót do Widoku Głównego. 
Jeżeli hasło jest wyzerowane (wartość domyślna - 0000) następuje automatyczne zalogowanie do trybu instalatora. 

7.4.17.4.17.4.17.4.1 Wejście do Trybu I Wejście do Trybu I Wejście do Trybu I Wejście do Trybu Instalatoranstalatoranstalatoranstalatora    

Aby było możliwe wejście i dostęp do przeglądu i zmiany nastaw w Trybie Instalatora niezbędne jest podanie hasła. 
 
 
 

 
 

 
Korzystając z Trybu Menu należy wybrać Rejestr EntEntEntEnt komendy podania 
hasła. 
 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

----
 

Po wybraniu rejestru EntEntEntEnt pojawi się symbol ---- oznaczający wejście do 
polecenia zmiany hasła 
Aby rozpocząć wprowadzanie hasła należy krótko nacisnąć klawisz SET 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

    0
 

Po krótkim naciśnięciu klawisza SET zacznie migać cyfra na pozycji 4. 
Klawisze UP i DOWN ustawienie właściwej cyfry hasła.  
Po ustawieniu właściwej cyfry naciśnięcie klawisza SET powoduje 
przejście do ustawiania 3 cyfry hasła 
Naciśnięcie klawisza ESC powoduje wyjście z procedury podawania hasła 
 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

  0 
 

Przy ustawianiu 3 i kolejnych cyfr hasła należy postępować analogicznie 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

0PEr
 

Jeśli wprowadzone hasło jest poprawne po zatwierdzeniu ostatniej cyfry 
pojawi się napis OPEr. I od tego momentu poruszanie się po Trybie Menu 
będzie zgodne z poziomem dostępu instalatora 
 

7.4.27.4.27.4.27.4.2 Wyjście z Trybu Instalatora do Trybu Użytkownika Wyjście z Trybu Instalatora do Trybu Użytkownika Wyjście z Trybu Instalatora do Trybu Użytkownika Wyjście z Trybu Instalatora do Trybu Użytkownika    

 

 
 

 
Korzystając z Trybu Menu należy wybrać Rejestr LOUtLOUtLOUtLOUt komendy 
wyjścia z trybu Instalatora. 
 

SB646 modeFn

disp

 

IBSP

L0Ut
 

Aby zakończyć pracę w Trybie instalatora i powrócić do trybu 
Użytkownika należy nacisnąć klawisz SET aby wykonać polecenie, a 
następnie używając klawisza ESC powrócić do oczekiwanego miejsca 
w katalogu wyświetlacza 
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7.4.37.4.37.4.37.4.3 Struktura katalogów w Trybie Instalatora Struktura katalogów w Trybie Instalatora Struktura katalogów w Trybie Instalatora Struktura katalogów w Trybie Instalatora    

tiME
dAtE

tyPE

Addr
bAUd
PAr

Tryb menu

CO1

PASS
Ent

CHAn
USEr
OPEr

StAt

SP
OUt

PArA

PF [def:30 LL:1 HL:100]

ti [def: 120 LL:0 HL:999]  

td [def: 0 LL:0 HL:999]  

TYPE [def: 0 LL:0 HL:1]

DRTI [def: 90 LL:10 HL:999] 
DEAD [def: 10 LL:0 HL:100] 
DRIF [def: 1 LL:0 HL:1]

SPLi
SPLL [def: 25 LL:10 HL:90]

ALin [def: 0 LL:0 HL:18]

SPHL [def: 90 LL:10 HL:90]

StCC  [def:50 LL:10 HL:90]

In

ONtP [def: 16 LL:-20 HL:50]

OFtP [def: 18 LL:-20 HL:50]

OPLL [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]

TYPE [def: 0 LL:0 HL:5]
d2On [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]

d2OF [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]

SCAL
inLO [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]
inHi [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]
OULO [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]
OUHi [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]

SCAL
inLO [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]
inHi [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]
OULO [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]
OUHi [def: 0 LL:0.0 HL:100.0]

biOS
SEnS

rtC

PrOt

inFO

rES

AO3

SCCr  [def:0 LL:-30 HL:90]

LOtB
in1 [def: -20 LL:-30 HL:90]
OU1 [def: 90 LL:-30 HL:90]
in2 [def: 0 LL:-30 HL:90]
OU2 [def: 60 LL:-30 HL:90]
in3 [def: 15 LL:-30 HL:90]
OU3 [def: 25 LL:-30 HL:90]

StCO  [def:50 LL:10 HL:90]
SCOr  [def:0 LL:-30 HL:90]

CCU

StAt
PArA

ALtM [def: 0 LL:0 HL:120]

EnAb
dAY1

SCH1

SCH2

On

StAt

OFF

dAY7

TYPE [def: 0 LL:0 HL:1]

AO4

AO5

DO4

TC1

rtmP [def: 0 LL:0 HL:90]

rtSC [def: 0.0 LL:0.0 HL:10.0]

      ...

AI1
TYPE [def: 2 LL:1 HL:6]
SCLL [def: 0 LL:0 HL:9999]
SCLH [def: 0 LL:0 HL:9999]

      ...

AI5

mAtm [def: 0 LL:0 HL:120]

LOUt

SPC

C

SPC

O

StP3  [def:21 LL:10 HL:90]

SPP3

PID3

StAt
PArA

 

Tryb Menu 
[SEtP][SEtP][SEtP][SEtP] – katalog wartości zadanych 

• StCStCStCStCCCCC – wartość zadana układu regulacji CW 
• SSSSCCCCCCCCrrrr – wartość obniżenia nocnego dla układu regulacji CW (obniżenie wartość 

< 0 np. -5) 
• LOtBLOtBLOtBLOtB – Krzywa grzania 

o in1in1in1in1 – Wartość temperatury zewnętrznej     
o OU1OU1OU1OU1 – Wartość zadana CO dla temperatury zewnętrznej in1.    
o in2..in3 in2..in3 in2..in3 in2..in3 analogicznie    

• TYPETYPETYPETYPE – Tryb regulacji obwodu CO 
o 0 – obwód stałowartościowy wart.zadana: StCOStCOStCOStCO 
o 1 – praca wg. krzywej grzewczej 

• StCOStCOStCOStCO – wartość zadana układu regulacji CO dla pracy stałowartościowej.  
UWAGA: wartość ta jest również używana również jako wartość zadana, 
podczas uszkodzenia czujnika Temperatury zewnętrznej 

• SSSSCOrCOrCOrCOr – wartość obniżenia nocnego dla układu regulacji CO (obniżenie wartość 
< 0 np. -5) 

• SPLiSPLiSPLiSPLi – limiter wartości zadanej dla krzywej CO 
o SPLLSPLLSPLLSPLL – limit dolny    
o SPHLSPHLSPHLSPHL – limit górny    

• rtmPrtmPrtmPrtmP – wartość zadana temperatury powrotu CO 
• rtSCrtSCrtSCrtSC – współczynnik ograniczenia temperatury powrotu    

[LOOP][LOOP][LOOP][LOOP] – przegląd i zmiana nastaw pętli regulacyjnych 
� CO1CO1CO1CO1 – przegląd i zmiana nastaw regulatora CO 

o StAtStAtStAtStAt – Katolog we/wy regulatora CO 
• SPSPSPSP    – wartość zadana    
• OUTOUTOUTOUT – wyjście regulatora    
• InInInIn– wartość mierzona    

o PArAPArAPArAPArA – parametryzacja regulatora PID1 
• PFPFPFPF – zakres proporcjonalności 
• titititi – nastawa członu I w sekundach 
• tdtdtdtd – nastawa członu D w sekundach 

• CCUCCUCCUCCU – przegląd i zmiana nastaw regulatora CWU 
o StAtStAtStAtStAt – Katolog we/wy regulatora CWU 
o PArAPArAPArAPArA – parametryzacja regulatora PID2 

• PID3PID3PID3PID3 – przegląd i zmiana nastaw regulatora PID3 
o StAtStAtStAtStAt – Katolog we/wy regulatora PID3 
o PArAPArAPArAPArA – parametryzacja regulatora PID3 

[[[[PUMPPUMPPUMPPUMP]]]] – parametryzacja pracy pomp obiegowych / tryb pracy CO 
• ONtPONtPONtPONtP – temperatura zewnętrzna załączenia pomp obiegowych i CO 
• OFOFOFOFtPtPtPtP    – temperatura zewnętrzna wyłączenia pomp obiegowych i CO 
• ALinALinALinALin – czas okresu ćwiczenia pomp obiegowych w godzinach  
• AltMAltMAltMAltM    ----    czas załączenia pomp podczaa ćwiczenia w minutach 

[SCH[SCH[SCH[SCHdddd]]]] – harmonogramy 
Harmonogram SCH1 – dotyczy obniżeń dla obwodu CO, SCH2 dla obwodu CWU 

• SCHSCHSCHSCHxxxx – harmonogram wartości zadanej 
o EnAbEnAbEnAbEnAb    – załączenie pracy z harmonogramem obniżeń 
o dAY1 dAY1 dAY1 dAY1 (dni tygodnia 1-poniedziałek) 
o OnOnOnOn – godzina i minuta załączenia trybu dziennego, bez obniżeń  
o OffOffOffOff - – godzina i minuta załączenia trybu nocnego z obniżeniem 

• STATE STATE STATE STATE – stan aktywności harmonogramów (kolejno pierwszego i drugiego 
rozdzielone kropkę) 

[FLO[FLO[FLO[FLO]]]] – parametryzacja siłownika trójstawnego 
• DRTiDRTiDRTiDRTi – czas ruchu siłownika 
• DEADDEADDEADDEAD – strefa nieczułości siłownika 
• DRIFDRIFDRIFDRIF – załączanie synchronizacji pozycji przy skrajnych wartościach 0/100  
• OPLOPLOPLOPLLLLL    – minimalne otwarcie [%] (skaler – wartość OULO) 
• SCAL SCAL SCAL SCAL – skaler siłownika trójstawnego 

o inLOinLOinLOinLO – wartość minimalna na wejściu 
o inHiinHiinHiinHi – wartość maksymalna na wejściu 
o OULOOULOOULOOULO – wartość minimalna na wyjściu 
o OUHiOUHiOUHiOUHi – wartość maksymalna na wyjściu 

[AIn[AIn[AIn[AIn]]]] – parametryzacja wejść analogowych (AI3 – AI4) 
• AI1AI1AI1AI1 – wejście AI1 (analogicznie A3-A4) 

o TypeTypeTypeType – konfiguracja typu wejścia:  
� 1111 – wejście cyfrowe  
� 2222 – rezystancyjne (NTC) 
� 3333 – 4-20 mA 
� 4444 – 0-10 V 
� 5555 – 0-5 V 
� 6666 – 0-1 V 

o SCLLSCLLSCLLSCLL – dolna wartość skalera wejścia 
o SCLHSCLHSCLHSCLH – górna wartość skalera wejścia 

[AOUt][AOUt][AOUt][AOUt] – parametryzacja wyjść analogowych 
W zależności od wersji dostępne oprócz wyjścia AO3, również AO4 i AO5. 

• AO3AO3AO3AO3 – wyjścia AO3 
o Type Type Type Type – 0 - praca wg.  regulatora CO, 1-praca wg. regulatora CW    

• SCAL SCAL SCAL SCAL – skaler wyjścia analogowego – analogicznie do trójstawnego 
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[dOUt]dOUt]dOUt]dOUt] – parametryzacja sterowania pracy wyjścia cyfrowego DO4 

• TYPETYPETYPETYPE    – wybór funkcji wyjścia 
o 0000 – wyłączone 
o 1111 – regulator ON/OFF sterowany wg. różnicy: AI3-AI4 
o 2222    – regulator ON/OFF sterowany wg. średniej: (AI3+AI4)/2 
o 3 3 3 3 – regulator ON/OFF sterowany wejścia AI3 
o 4444 – regulator ON/OFF sterowany wg. MAX(AI3,AI4) 
o 5555 – regulator ON/OFF sterowany wg. minAI3,AI4) 

• d2On d2On d2On d2On – próg załączenia wyjścia 
• d2OF d2OF d2OF d2OF – próg wyłączenia wyjścia 
• HtOnHtOnHtOnHtOn – maksymalny czas załączenia wyjścia [min] (0 – nieograniczone) 

 
[SYS][SYS][SYS][SYS] – katalog systemowy 

• Ent Ent Ent Ent – komenda podania hasła 
• CHAn CHAn CHAn CHAn – katalog zmiany hasła 
• LOUt LOUt LOUt LOUt – komenda wylogowania 
• rtC rtC rtC rtC – Zegar RTC (nie dotyczy serii D) 
• PrOt PrOt PrOt PrOt – Parametry łącza komunikacyjnego 
• inFO inFO inFO inFO – numer oprogramowania i typ czujnika 
• rES rES rES rES – restart sterownika 

7.57.57.57.5 Przykłady Przykłady Przykłady Przykłady  konfiguracj konfiguracj konfiguracj konfiguracji blokówi blokówi blokówi bloków    

7.5.17.5.17.5.17.5.1 Harmonogramy (menu SCHD) Harmonogramy (menu SCHD) Harmonogramy (menu SCHD) Harmonogramy (menu SCHD)    

 
Sterownik wyposażony jest w zegar czasu rzeczywistego RTC, dzięki czemu może załaczać się bądź wyłączać o określonej 
godzinie (SCHD/SCH). Może także przełączać wartość zadaną regulatora PID wg ustawionego harmonogramu (SCHD/SCHS). 
Domyślnie sterownik ma wyłączone harmonogramy i aby ich użyć należy ustawić parametry załączające (SCHD/SCH/Enab 
dla harmonogramu pracy) i (SCHD/SCHS/Enab dla harmonogramu wartości zadanej) na wartość 1. 
 
Nazwa 
Parametru 

Wartość 
domyślna 

Zakres 
zmian 

Opis / pozycja w menu 

En-SchdS 0 0-1 Załączenie harmonogramu obniżenia 
Schd--schS—enab 

Day1- on 12:00 00:00–
23:59 

Godzina załączenia obniżenia Poniedziałek 
Schd--schS--DaY1—on 

Day1- off 12:00 00:00–
23:59 

Godzina wyłączenia obniżenia Poniedziałek 
Schd--schS--DaY1—of 

… … … … 
Day7- on 12:00 00:00–

23:59 
Godzina załączenia obniżenia Niedziela 
Schd--schS--DaY1—on 

Day7- off 12:00 00:00–
23:59 

Godzina wyłączenia obniżenia Niedziela 
Schd--schS--DaY1—of 
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7.5.27.5.27.5.27.5.2 Pa Pa Pa Parametry siłownika trójstawnego (rametry siłownika trójstawnego (rametry siłownika trójstawnego (rametry siłownika trójstawnego (menu FLOmenu FLOmenu FLOmenu FLO))))    

 
Regulator serii SB umożliwia sterowanie siłownikiem trójstawnym bez sprzężenia zwrotnego, stosowanym np. w napędach 
przepustnic i zaworów.  
    
 

 
 
Nazwa 
Parametru 

Nazwa na 
schemacie 

Wartość 
domyślna 

Zakres 
zmian 

Opis / pozycja w menu 

DRTI - 90 [s] 0-999 [s] czas ruchu siłownika – czas mierzony od jednej skrajnej pozycji do 
drugiej 
flo--drti 

DEAD - 1 [%] 0-10.0 [%] strefa nieczułości sterowania  – zakres zmian sygnału, w 
procentach, w których siłownik pozostaje niewysterowany (impulsy 
wysterowania siłownika są generowne jeśli wartość zmiany pozycji 
jest powyżej strefy martwej). Aby wyłączyć strefę martwą należy 
ustawić wartość parametru na 0.  
flo--dead 

DRIF - 1 0-1 synchronizacja przy skrajnych wartościach – przekaźniki sterujące 
siłownikiem nie będą wyłączane po dojściu siłownika do pozycji 
skrajnych (0 lub 100%) – parametr DRIF (domyślnie włączone – 
wartość 1) 
flo--drif 

OPLL - 0 % 0-100 % minimalne otwarcie – parametr równoważny parametrowi 
SCAL/OULO 
flo--opll 

SCAL -  0-100 % Skaler 
flo--scal 

OUT A8 0 % 0-100 % Bierząca wartość wyjściowa z regulatora PID 
LOOp--stat--Out 

    

7.5.37.5.37.5.37.5.3    WyjściWyjściWyjściWyjściaaaa analogowe AO3 analogowe AO3 analogowe AO3 analogowe AO3 dla wersji SB644; dla wersji SB644; dla wersji SB644; dla wersji SB644;    AO3,AO3,AO3,AO3,AO4AO4AO4AO4, AO5, AO5, AO5, AO5---- dla wersji SB646 dla wersji SB646 dla wersji SB646 dla wersji SB646 (menu AOut) (menu AOut) (menu AOut) (menu AOut)    

 
W zależności od wersji sprzętowej, seria regulatorów może: 
- nie zawierać wyjść analogowych 0-10V dla kodu urządzenia 643 
- posiadać 1 wyjście AO3 0-10 V dla kodu urządzenia 644 
- posiadać 2 wyjścia AO3,AO4 0-10 V i AO5 4-20mA dla kodu urządzenia 646 
Kod wersji sprzętowej urządzenia jest umieszczony na nalepce w górnej części urządzenia oraz opakowaniu. 
Wyjścia analogowe pozwalają sterować dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi np.: siłownikiem przepustnicy, 
falownikiem. Na wyjściu analogowym występuje sygnał 0-10V (4-20mA dla AO5), który można skalować parametrami 
dostępnymi w menu AOUT / AO3 / SCAL i odpowiednio AO4 / SCAL, AO5 / SCAL. Wartość sygnału wyjściowego obliczana 
jest na podstawie przeskalowania sygnału z wyjścia modułu regulacji PID poprzez parametry wejściowe INLO, INHI na 
odpowiadające mu wartości sygnału analogowego na wyjściu AO3, AO4 lub AO5 poprzez parametry wyjściowe OULO, OUHI. 
Gdy nastąpi alarm przeciwzamrożeniowy następuje otwarcie zaworu/przepustnicy na 100%. 
 
 

 

OULO

OUHi

inLO inHi
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Przykład zastosowania skalera do ustawienia minimalnego stopnia otwarcia  30% dla siłownika CO 

OULO 

AO3(np. 

30%)

OUHi AO3 

(np. 100%)

inLO AO3 

(0%)

inHi AO3

(100%)
 

 
 

7.5.47.5.47.5.47.5.4    Pompy obiegowe i autozałączanie obwodu COPompy obiegowe i autozałączanie obwodu COPompy obiegowe i autozałączanie obwodu COPompy obiegowe i autozałączanie obwodu CO    

 
Jeśli regulator pracuje w trybie CO lub CO+CCW to załączenie pracy pomp obiegowych oraz modułu PID regulacji pogodowej 
zależy od ustawienia parametrów temperatury załaczenia węzła  [PUNP]-[OnTp] domyślnie 16’C. Spadek temperatury 
poniżej tej wartościu spowoduje załączenie pompy obiegowej i regulatora obwodu CO 
 
UWAGA: 
Sterownik posiada funkcję realizującą automatyczne załączenie 2 wyjścia (rezerwowej pompy obiegowej CO) w przypadku 
braku potwierdzenia załączenia pompy na wejściu DI1 w ciągu 5 sekund lub rozwarciu wejścia DI1 co sygnalizuje awarię 
pompy 1- zostanie to zasygnalizowanie miganiem odpowiedniego wskaźnika LED na wyświetlaczu.  
Stan taki spowoduje to automatyczne załączenie wyjścia DO2 (próba załączenia pompy rezerwowej. 
 
 
 

7.5.57.5.57.5.57.5.5    Menu Menu Menu Menu SYSSYSSYSSYS    

 
W menu SYS znajdują się pozycje umożliwiające podanie i zmianę hasła dostępu do folderów menu, ustawienie zegara RTC 
(nie dotyczy serii D), konfigurację łącza komunikacyjnego, informację o aktualnej wersji oprogramowania, typie 
obsługiwanego czujnika i polecenie restartu sterownika. 
 
 
Nazwa 
Parametru 

Opis / pozycja w menu 

PASS Podanie (ENT) i zmiana hasła (CHAN), wylogowanie (LOUT - przejście do trybu użytkownika) - patrz punkty 
7.4.1 i 7.4.2 

RTC Ustawianie zegara RTC (nie dotyczy serii D) 
PROT Konfiguracja łącza komunikacyjnego - adresu sterownika (ADDR), prędkości łącza (BAUD) i parzystości (PAR) 
INFO Informacja o aktualnej wersji oprogramowania (BIOS) i typie obsługiwanego czujnika (SENS) 
RES Restart sterownika – wymaga przejścia do trybu instalatora i potwierdzenia przyciskiem SET 
PROF Wybór profilu sterownika (zestawu parametrów). Do wyboru: PROD – profil ustawień domyślnych 
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8888 ALARMY I DIAGNOSTYKAALARMY I DIAGNOSTYKAALARMY I DIAGNOSTYKAALARMY I DIAGNOSTYKA        

8.18.18.18.1 Alarmy z automatycznym ResetemAlarmy z automatycznym ResetemAlarmy z automatycznym ResetemAlarmy z automatycznym Resetem    

Wystąpienie tego typu alarmów sygnalizowane jest pulsowaniem ikony Alarm 
Dla automatycznego resetu alarmów, normalna operacja jest przywrócona tak szybko, jak tylko przyczyna alarmu zostanie 
usunięta.  
Automatyczny Reset dotyczy wystąpienia następujących stanów alarmowych: 

• Uszkodzenie czujnika temperatury zewnętrznej 
W takim przypadku układ CO pracuje dalej ale ze stałą wartością zadaną ustawioną w [SEtP]-StCO (domyślnie 
50’C) 

• Uszkodzenie czujnika temperatury zasilania CO – zamknięcie siłownika C.O. pompy obiegowe pracują 
• Uszkodzenie czujnika temperatury zasilania CCW – zamknięcie siłownika C.C.W. pompy obiegowe pracują 

 
W przypadku alarmów specyficznych dla danego obwodu np. CO to są one aktywne tylko jeśli tryb regulacji dla danego 
obwodu jest aktywny. Np.  awaria czujnika CCW jest sygnalizowana tylko jeśli regulator pracuje w trybie CO+CCW lub CCW
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Dystrybutor:Dystrybutor:Dystrybutor:Dystrybutor:    
    
IBSP Sp. z o.o.IBSP Sp. z o.o.IBSP Sp. z o.o.IBSP Sp. z o.o. 

Karmelkowa 28, 52-436 Wrocław 

biuro@ibsp.pl 

Pomoc technicznaPomoc technicznaPomoc technicznaPomoc techniczna:::: 

+48 71 364 39 29, faks +48 71 363 52 25 

E-mail biuro@ibsp.pl 

wwwwwwwwwwww.ibsp.pl.ibsp.pl.ibsp.pl.ibsp.pl 
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