RAYSTAT-CONTROL-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI
I MONTAŻU

Termostat elektroniczny
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A.

B.

1. Obudowa
2, 3, 4, 5 wpusty kablowe (2 x M25, 1 x M20, 1 x M16)
6. Czujnik temperatury Pt100
7. Przewód czujnika temperatury
8. Przyciski
9. Wyświetlacz cyfrowy

1. Śrubokręt do zacisków elektr. 3 mm
2. Śrubokręt krzyżowy 5 mm
3. Nóż do przewodów
4, 5, 6 Klucze (19 mm, 24 mm, 27 mm)

Opis
RAYSTAT-CONTROL-10 jest elektronicznym sterownikiem wyposażonym w wyświetlacz cyfrowy, rozbudowane funkcje
alarmowe, czujnik temperatury Pt100 oraz możliwość bezpośredniego przełączania dużych prądów (do 25 A). Urządzenie
przeznaczone jest do sterowania pracą przewodów grzejnych firmy Tyco Thermal Controls. Przewody grzejne mogą być
załączane bezpośrednio przez sterownik RAYSTAT-CONTROL-10 lub zewnętrzne styczniki. Bezpośrednie sterowanie pracą
obwodów grzejnych jest możliwe dla obciążeń do 25 A. Dla obciążeń większych niż 25 A konieczne jest zastosowanie
zewnętrznego stycznika, o odpowiednim prądzie znamionowym, sterowanego przez termostat RAYSTAT-CONTROL-10.
Montaż i wszelkie podłączenia elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego montera zgodnie z lokalnymi
przepisami i normami.
Urządzenie przeznaczone jest do montażu poza strefą zagrożenia wybuchem.
Tyco Thermal Controls posiada w swojej ofercie także inne modele sterowników, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej
wybuchem.
Dane techniczne
Zasilanie:
Główny przekaźnik:
Działanie wyjścia sterującego w razie
awarii czujnika:
Histereza:
Zakres nastawy temperatury utrzymania:
Dokładność:
Temperatura pracy:
Panel operatorski:

230 Vac, +10%/-10%, 50/60 Hz
(wewnętrzna bezobsługowa bateria 6 V umożliwiająca programowanie
urządzenia bez podłączania zasilania)
Maks. 25 A przy 250 Vac, rezystancyjny
Programowane: załączone (ON) lub wyłączone (OFF)
Programowalna: 1 K do 5 K
0°C do +150°C
± 0,5 K przy 5°C
0
0
-40 C do +40 C (temp. otoczenia)
Wyświetlacz 4-cyfrowy, siedmiosegmentowy
4 przyciski
Wyjście alarmowe przekaźnikowe, maks. 2 A, 250 Vac (bezpotencjałowe)
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Zaciski elektryczne dla przewodu zasilającego:
Zaciski elektryczne dla wyjścia alarmowego:
Zaciski elektryczne dla czujnika temperatury:
Zaciski elektryczne dla przewodu grzejnego:
Obudowa
Wytrzymałość temperaturowa:
Stopień ochrony:
Wpusty kablowe:
Wymiary :
Waga:
Materiał:
Mocowanie pokrywy:
Montaż:
Czujnik temperatury
Typ:
Osłona czujnika (długość/średnica):
Długość przewodu czujnika:
Średnica przewodu:
Temperatura oddziaływania na przewód
*

3 x 0,75 mm2 do 4 mm2
2
2
(3 + ) x 0,75 mm do 2,5 mm
2
2
(3 + ) x 0,75 mm do 2,5 mm
2
2
(2 + ) x 0,75 mm do 4 mm
0

0

-40 C do +80 C
IP 65
2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
120 x 160 x 90 mm
ok. 800 g
tworzywo sztuczne
4 śruby zabezpieczone przed wypadaniem
naścienny lub bezpośrednio na rurociągu za pomocą wsporników
montażowych SB-100, SB-101 lub SB-110
Pt100, trójprzewodowy, zgodny z normą IEC klasa B
50 mm / Ø 5 mm
3 m*
4 mm
0
0
0
-40 C do +150 C (okresowo do +215 C, przez 1000 godz.)

Przewód czujnika temperatury można przedłużyć przy użyciu ekranowanego 3-żyłowego przewodu o maksymalnej
rezystancji 20 Ω na żyłę (np. do 150 m dla przewodu 3 x 1,5 mm2).
Ekran należy uziemić po stronie sterownika.

Funkcje
Podczas normalnej pracy wyświetlacz pokazuje naprzemiennie temperaturę mierzoną i zadaną.
Jeżeli zmierzona temperatura rurociągu przekracza temperaturę zadaną plus wartość histerezy, zasilanie przewodu grzejnego
jest wyłączane.
Jeżeli zmierzona temperatura rurociągu jest niższa od wartości zadanej minus wartość histerezy, zasilanie przewodu grzejnego
jest załączane (styki przekaźnika sterującego zostają zwarte). Stan ten jest sygnalizowany świeceniem diody LED oznaczonej
symbolem „ON” na panelu operatorskim.
W razie wystąpienia sytuacji alarmowej, na wyświetlaczu zostaje wyświetlony odpowiedni kod błędu oraz załączany jest
przekaźnik alarmowy. W razie awarii czujnika temperatury możliwe jest zaprogramowanie załączenia zasilania przewodów
grzejnych.
Urządzenie jest wyposażone w baterię pozwalającą na zaprogramowanie nastaw bez podłączania zasilania, np. przed
montażem (patrz rozdział „Opis działania”).

Wyświetlacz
RAYSTAT-CONTROL-10 wyposażony jest w wyświetlacz cyfrowy. Trzy cyfry znajdujące się po lewej stronie (9a) służą do
wyświetlania wartości temperatury mierzonej lub zadanej, cyfra po prawej stronie (9b) służy do wyświetlania stanu pracy.
Możliwe są cztery różne tryby pracy wyświetlacza:
1. W normalnym trybie pracy (nie występuje sytuacja alarmowa) wyświetlane są naprzemiennie temperatura mierzona i
zadana. Podczas wyświetlania temperatury mierzonej świeci się kontrolna dioda LED oznaczona symbolem XT. Podczas
wyświetlania temperatury zadanej świeci się kontrolna dioda LED oznaczona symbolem WT.
Gdy załączone jest zasilanie przewodu grzejnego, świeci się pozioma, środkowa dioda LED oznaczona symbolem ON

2.
3.
4.

(
). Na przykład:
oznacza, że aktualna wartość temperatury rurociągu wynosi 20°C, a przewodu grzejny jest
załączony.
oznacza, że wartość zadana temperatury wynosi 24°C, a przewód grzejny jest załączony.
W razie wystąpienia sytuacji alarmowej, na wyświetlaczu wartości pokazuje się pulsujący symbol ”Err”, natomiast na
wyświetlaczu stanu pokazywany jest odpowiedni kod błędu (patrz rozdział „Kody błędów”).
Programowanie urządzenia odbywa się za pomocą klawiatury (patrz rozdział „Opis działania”). W trybie programowania,
wyświetlacz stanu pokazuje kod wybranego parametru, wyświetlacz wartości – wartość parametru.
Po załączeniu zasilania wszystkie segmenty wyświetlacza zapalają się na chwilę. Ta sama sytuacja następuje po
naciśnięciu przycisku baterii, gdy zasilanie jest wyłączone Nie wolno naciskać przycisku baterii, jeśli zasilanie sieciowe jest
załączone, gdyż może to doprowadzić do rozładowania baterii!
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Wskazówki montażowe
1. Montaż przewodu grzejnego
Aby dokonać doboru właściwego typu przewodu grzejnego dla instalacji sanitarnych należy posłużyć się podręcznikiem
technicznym „Systemy grzewcze do utrzymywania temperatury oraz ochrony przed zamarzaniem”.
Aby dokonać wyboru właściwego typu przewodu grzejnego dla danej instalacji należy posłużyć się katalogiem technicznym,
najnowszą wersją programu komputerowego TraceCalc lub skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Tyco
Thermal Controls.
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z projektem i parametrami technicznymi systemu.
Należy przestrzegać uwag znajdujących się w informacji „Product Safety Notice” załączonej do dostarczonego przewodu
grzejnego.
Wymagane jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA.
RAYSTAT-CONTROL-10 jest delikatnym urządzeniem elektronicznym i powinien być zainstalowany zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi pola elektromagnetycznego.

2. Montaż obudowy
RAYSTAT-CONTROL-10 może być montowany zarówno w pomieszczeniach osłoniętych jak i na wolnym powietrzu.
Nie wolno montować termostatu pod izolacją termiczną.
A.

Montaż naścienny
Przykręcić urządzenie do ściany wykorzystując cztery otwory Ø 4 mm znajdujące się w tylnej ściance obudowy.

B. Montaż na rurociągu
Tyco Thermal Controls oferuje różne rodzaje wsporników służące do montażu termostatu na rurociągu: SB-100, SB-101 lub
SB-110. (nie znajdują się one w zestawie, należy zamówić je osobno)

3. Podłączenia
W celu uzyskania dostępu do listwy zaciskowej należy zdjąć osłonę listwy.
Przewód zasilający
Wprowadzić jednofazowy przewód zasilający (230 Vac) przez dławik kablowy M25 (2) (patrz rys. (A)) i podłączyć żyły zgodnie
ze schematem połączeń, str. 8 i 9.
Podłączenie przewodu grzejnego można wykonać w następujący sposób:
A. Za pośrednictwem skrzynki przyłączowej, stycznika lub stosując zestaw RayClic, wprowadzając zimny przewód przez
dławik kablowy M25 (3).
B. Bezpośrednio w termostacie RAYSTAT-CONTROL-10. W tym przypadku, dławik M25 (3) montowany fabrycznie w
obudowie termostatu należy wymienić na odpowiedni zestaw przyłączeniowy.
C. Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją montażu zestawu.
Uwaga:

W przypadku korzystania z beznapięciowego wyjścia sterującego należy usunąć zwory W1 i W2. Jeśli zwory
nie zostaną usunięte istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenie sterownika lub urządzeń towarzyszących.
Należy również upewnić się czy wartość parametru U (wyjście sterujące beznapięciowe) sterownika
wynosi 1. Przewód do zewnętrznego, opcjonalnego, alarmu można wyprowadzić z regulatora poprzez dławik
M20 (4). Zastosowanie zewnętrznej sygnalizacji alarmu jest zalecane przez firmę Tyco Thermal Controls
zwłaszcza w systemach o szczególnym znaczeniu (np. dla ekstremalnie niskich temperatur (poniżej –25°C)
lub dla procesów, które mają krytyczne znaczenie dla produkcji).
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4. Montaż czujnika temperatury

Lokalizacja
zgodnie z projektem instalacji
nie montować na zaworach, kołnierzach, wspornikach, pompach i innych elementach armatury
na górnej części rurociągu w przypadku transportu mediów wrażliwych na temperaturę (A)
w dolnej części rurociągu, po kątem 90° od pojedynczego przewodu grzejnego (B)
w dolnej części rurociągu, w środku odcinka obwodu pomiędzy przewodami grzejnymi, w przypadku zastosowania dwóch
lub większej liczby przewodów (C)
Zamocowanie czujnika
zamocować czujnik w dwóch miejscach tak, aby ściśle przylegał do powierzchni rurociągu, za pomocą taśmy
samoprzylepnej (tej samej, którą używa się do zamocowania przewodu grzejnego) (D)
czujnik należy zamocować równolegle do osi rurociągu (D)
poprowadzić przewód czujnika (wraz z ewentualnym przedłużeniem) w ten sposób, aby nie narażać go na potencjalne
uszkodzenia podczas eksploatacji; można w tym celu przymocować go odpowiednio taśmą samoprzylepną do rurociągu.
Uwaga:

Nie należy przeprowadzać montażu czujnika przy temperaturze otoczenie poniżej –20°C. Nie wolno zginać osłony
czujnika (ostatnie 50 mm). Minimalny promień gięcia przewodu czujnika wynosi 10 mm.

Podłączenie czujnika do sterownika RAYSTAT-CONTROL-10.
Wprowadzić przewód czujnika przez dławik M16 (5) i podłączyć zgodnie ze schematem podłączeń znajdującym się na str. 8.
Przy podłączeniu czujnika należy przestrzegać oznaczeń kolorów przewodów.
Uwaga: Przewód czujnika temperatury można przedłużyć przy użyciu ekranowanego 3-żyłowego przewodu o maksymalnej
2
rezystancji 20 Ω na żyłę (np. do 150 m dla przewodu 3 x 1,5 mm ). Połączenie przewodu czujnika z przewodem przedłużającym
można wykonać w skrzynce przyłączowej typu JB-86 lub podobnej. Do przedłużenia należy stosować przewód ekranowany w
celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych. Ekran przewodu uziemić w obudowie kontrolera.
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5. Zakończenie montażu

Założyć osłonę zacisków elektrycznych w kontrolerze. Jeżeli urządzenie nie zostało wcześniej zaprogramowane, należy
wprowadzić odpowiednie nastawy zgodnie z opisem zaczynającym się poniżej. Nałożyć i przykręcić pokrywę termostatu.
Upewnić się, że po zamontowaniu termostatu, rurociąg wraz z czujnikiem temperatury zostały termicznie zaizolowane zgodnie z
projektem. Uszczelnić miejsca przejścia przewodu czujnika oraz wsporników montażowych termostatu przez płaszcz ochronny
izolacji (A).

Opis działania
1.
Wprowadzenie
Konfigurację kontrolera RAYSTAT-CONTROL-10 wykonuje się za pomocą przycisków w oparciu system menu i parametrów
opisanych w dalszej części instrukcji. Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną baterię, co pozwala na przeprowadzenie
konfiguracji bez podłączania zewnętrznego zasilania. Dzięki temu programowanie można przeprowadzić poza instalacją na
której ma pracować lub przy braku napięcia zasilania.
Należy pamiętać, że przycisku baterii nie wolno naciskać, jeżeli do urządzenia podłączono zasilanie. Naciśnięcie przycisku w
takim przypadku spowoduje natychmiastowe rozładowanie i niebezpieczeństwo uszkodzenia baterii.
Po zaprogramowaniu wprowadzone nastawy zostaną zapamiętane, niezależnie od przerw w zasilaniu. W razie wystąpienia
przerwy w zasilaniu nie jest potrzebne resetowanie ani ponowne zaprogramowanie urządzenia.
2.
Programowanie sterownika
Aby wejść w tryb programowania w przypadku, gdy nie jest podłączone napięcie zasilania, należy nacisnąć przycisk baterii
przez ok. 2 s. Spowoduje to zaświecenie przez moment wszystkich segmentów wyświetlacza, pozwalając na sprawdzenie
poprawności jego pracy. Następnie na wyświetlaczu pokaże się na chwilę komunikat „Pro9”, po czym wyświetli się pierwszy
parametr przeznaczony do modyfikowania.
Aby wejść w tryb programowania w przypadku, gdy kontroler jest zasilany z sieci (wyświetlacz pokazuje na zmianę temperaturę
mierzoną przez sterownik oraz temperaturę nastawy), należy nacisnąć przycisk MENU przez ok. 2 s. Spowoduje to zaświecenie
przez moment wszystkich segmentów wyświetlacza, pozwalając na sprawdzenie poprawności jego pracy. Następnie na
wyświetlaczu pokaże się na chwilę komunikat „Pro9”, po czym wyświetli się pierwszy parametr przeznaczony do
modyfikowania.
Kolejne naciskanie przycisku MENU spowoduje wywoływanie dalszych parametrów, do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „Set”. Następnie urządzenie przełączy się w tryb normalnej pracy jeśli jest zasilane z sieci lub wyłączy się
samoczynnie, jeśli było zasilane z wewnętrznej baterii.
Jeśli urządzenie znajduje się w trybie programowania ale żaden przycisk nie został naciśnięty przez 30 s, to urządzenie wraca
samoczynnie do normalnego trybu pracy lub wyłącza się jeśli było zasilane z baterii.
Zmianę wartości parametru dokonuje się za pomocą przycisków PLUS (+) oraz MINUS (-). W ten sposób można zmienić
wartość parametru w jego pełnym zakresie (parametry mogą przyjmować tylko wartości całkowite).
Aby przywrócić wszystkim parametrom wartości nastaw fabrycznych należy nacisnąć równocześnie przyciski PLUS (+) i MINUS
(-) przez około 2 s. Jeśli parametry fabryczne zostaną przywrócone to na wyświetlaczu pokaże się napis „dEF”.
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3.
Parametry
Pierwszym parametrem wyświetlanym w trybie programowania jest nastawa temperatury utrzymania. Inne parametry, ich
nastawy fabryczne oraz wartości minimalne i maksymalne są przedstawione w poniższej tabeli:
Parametr

1

Wyświetlany kod

Wartość fabryczna

3

4.

Temp. utrzymania (°C)

5

0

150

Histereza (K)

1

1

5

Próg alarmu niskiej temp. (°C)

0

-40

148

Próg alarmu wysokiej temp. (°C)

65

22

1503

Załączenie obwodów grzejnych w
razie awarii czujnika temp.

1

0 (Wyłączone)

1 (Załączone)

Wyjście sterujące beznapięciowe

0

0 (Nie)

1 (Tak)

Opis

Sposób usunięcia awarii

Zwarcie w obwodzie czujnika temp.
(lub bardzo mała rezystancja)

Wymienić czujnik

Przerwa w obwodzie czujnika temp.

Podłączyć kabel czujnika lub wymienić
czujnik

Alarm niskiej temperatury

Sprawdzić system grzewczy
i zamocowanie czujnika
1

Alarm wysokiej temperatury

Sprawdzić system grzewczy

Nieprawidłowe napięcie na wyjściu
2
sterującym

Niepoprawne działanie przekaźnika
sterującego lub stycznika / wymienić wadliwy
element

Napięcie zasilania poniżej 207 Vac

3

1

Kody błędów

Kod błędu

2

Wartość
maksymalna

Wartość maks. progu alarmu niskiej temperatury jest zawsze mniejsza od temperatury utrzymania minus histereza.
Wartość min. progu alarmu wysokiej temperatury jest zawsze większa od temperatury utrzymania plus histereza.
Przy ustalaniu wartości progu alarmu wysokiej temperatury należy zwrócić uwagę także na maksymalną temperaturę pracy
przewodu grzejnego. Jeżeli parametr ten nie jest używany należy jego wartość ustawić na OFF (następna wartość parametru
po liczbie 150).

2

1

Wartość
minimalna

3

Sprawdzić napięcie zasilania

Wykrywanie tego stanu jest nieaktywne jeżeli wyłączono parametr alarm wysokiej temperatury.
Wykrywanie tego stanu jest nieaktywne w trybie pracy z wyjściem sterującym beznapięciowym.
Urządzenie przestaje pracować przy napięciu zasilania poniżej ok. 190 Vac.

Wszystkie alarmy są sygnalizowane na tym samym przekaźniku alarmowym.
Stan alarmu zostaje automatycznie wykasowany po ustąpieniu awarii.
Nie ma potrzeby restartowania urządzenia. Wszystkie nastawy pozostają zachowane w pamięci.
W przypadku wystąpienia więcej niż jednej sytuacji alarmowej, alarmy na wyświetlaczu pokazywane są według następujących
priorytetów: Err6 (najwyższy), Err1, Err2, Err3, Err4, Err5 (najniższy).

Testowanie, uruchomienie i obsługa
Po zakończeniu montażu kontrolera i przewodu grzejnego należy sprawdzić poprawność pracy przewodu zgodnie z jego
instrukcją. Na zakończenie wypełnić protokół odbioru technicznego (patrz str. 10).
Podczas wykonywania normalnych przeglądów instalacji sprawdzać także czy:
kontroler jest zamocowany stabilnie
nieosłonięta część przewodu czujnika nie została uszkodzona
dławiki kablowe są prawidłowo dokręcone
działanie termostatu jest prawidłowe (brak kodów błędu na wyświetlaczu)
nastawy termostatu zapewniają poprawną pracę instalacji
pokrywa jest szczelnie dokręcona do korpusu termostatu
płaszcz ochronny izolacji cieplnej jest uszczelniony
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Schematy podłączeń
A. Normalny tryb pracy
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B. Tryb pracy z wyjściem sterującym bezpotencjałowym (zasilanie przewodu grzejnego przez zewnętrzny stycznik):
usunąć zwory: W1 i W2.

*
**

W zależności o lokalnych warunków, standardów lub przepisów może być wymagane zabezpieczenie elektryczne za
pomocą wyłącznika nadmiarowego
W zależności od zastosowania można użyć jedno- lub trójbiegunowych wyłączników nadmiarowych lub styczników
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Protokół odbioru technicznego
Nr referencyjny :..........................................
Lokalizacja :.................................................
Data :...........................................................

RAYSTAT-CONTROL-10
Nr. paczki :................................
Parametr

Symbol wyświetlany

Wartość zaprogramowana

Wartość zadana temp.
Histereza
Minimalna temperatura
Maksymalna temperatura
Działanie wyjścia sterującego w razie awarii
czujnika temp.
Wyjście sterujące beznapięciowe
Czujnik :...........................................
Przewód grzejny :............................
Wyłącznik nadmiarowy :............... A

Typ :..........
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Długość :........................................... m
Długość :........................................... m
Wył. różnicowo-prądowy :............... mA
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