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RAYSTAT-ECO-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI I
MONTAŻU

Energooszczędny sterownik
systemów ochrony przeciwzamarzaniowej

Interex Katowice ul. Strzelców Bytomskich 8 40-310 Katowice Tel 32 2039241 Fax 32 7900785 www.interexkatowice.pl www.interex.strefa.pl
E-mail: interexkatowice@gmail.com / Szybki kontakt w sprawach technicznych: tel. 602551555

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

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-ECO-10 jest elektronicznym sterownikiem wyposażonym w wyświetlacz, rozbudowane funkcje alarmowe i
możliwości przełączania dużych prądów. Urządzenie przeznaczone jest do sterowania pracą przewodów grzejnych
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem zewnętrznego stycznika.
Bezpośrednie sterowanie przewodami jest możliwe dla obciążeń do 25 A. Powyżej 25 A sterowanie musi odbywać się przez
zewnętrzny stycznik o odpowiednich parametrach, kontrolowany przez RAYSTAT-ECO-10.
Montaż i wszelkie podłączenia elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka oraz być zgodne z
lokalnymi przepisami.
Sterownik przeznaczony jest do montażu w strefach niezagrożonych wybuchem.
Tyco Thermal Controls posiada w swojej ofercie także inne urządzenia sterujące, przeznaczone do pracy w strefach
zagrożonych wybuchem.

Dane techniczne
Zasilanie:

Główny przekaźnik:
Działanie wyjścia sterującego w razie
awarii czujnika:
Zakres nastawy temperatury utrzymania:
Dokładność:
Temperatura pracy (otoczenia):
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)
0°C do +30°C
± 0,5 K przy 5°C
-40°C do +40°C
Wyświetlacz 4-cyfrowy, siedmiosegmentowy
4 przyciski
Przekaźnik alarmowy, maks. 2 A, 250 Vac (bezpotencjałowy)
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Zaciski przewodu zasilającego:
Zaciski wyjścia alarmowego:
Zaciski czujnika temperatury:
Zaciski przewodu grzejnego:

3 x 0,75 mm2 do 4 mm2
(3 + ) x 0,75 mm2 do 2.5 mm2
2
2
(3 + ) x 0,75 mm do 2.5 mm
2
2
(2 + ) x 0,75 mm do 4 mm

Obudowa
Wytrzymałość temperaturowa:
Stopień ochrony:
Wpusty kablowe:
Wymiary:
Waga:
Materiał:
Mocowanie pokrywy:
Montaż:

-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

Czujnik temperatury
Typ:
Osłona czujnika (długość/średnica):
Długość przewodu czujnika:
*

Pt100, trójprzewodowy, zgodny z normą IEC klasa B
50 mm / Φ 6 mm
3 m*

Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika Pt100, przewód czujnika można przedłużyć przy pomocy 3-żyłowego,
ekranowanego przewodu o rezystancji 20 Ω na żyłę (np. do 150 m dla przewodu 3 x 1,5 mm2)

Funkcje
RAYSTAT-ECO-10 przeznaczony jest do sterowania pracą przewodów grzejnych w systemach ochrony przeciwzamarzaniowej
w oparciu o pomiar temperatury otoczenia. Sterownik włącza zasilanie obwodu grzewczego na obliczony procent czasu pełnego
cyklu pracy. Procent ten jest ustalany w oparciu o temperaturę otoczenia, nastawę temperatury utrzymania i minimalną
oczekiwaną temperaturę otoczenia. Czas trwania pełnego cyklu zależy od średnic rurociągów.
Na przykład, jeżeli temperatura otoczenia znajduje się w połowie pomiędzy minimalną oczekiwaną temperaturą a zadaną
temperaturą utrzymania to zasilanie przewodu grzejnego będzie załączone przez okres 5 min. oraz wyłączone również przez
5 min. (dla najmniejszej średnicy rurociągu). Bieżący cykl pracy i jego parametry mogą się różnić w zależności od panującej
temperatury otoczenia oraz wymienionych wyżej nastaw. Algorytm ten nosi nazwę PASC (sterownie proporcjonalne względem
temperatury otoczenia).
Jeżeli dokładna wartość minimalnej oczekiwanej temperatury otoczenia nie jest znana, należy przyjąć raczej wyższą niż niższą
jej wartość w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zamarznięcia instalacji.
W razie wystąpienia sytuacji alarmowej, na wyświetlaczu zostaje wyświetlony odpowiedni kod błędu oraz załączany jest
przekaźnik alarmowy. W razie uszkodzenia czujnika możliwe jest zaprogramowanie załączenia zasilania przewodów grzejnych.
Urządzenie jest wyposażone w baterię pozwalają na zaprogramowanie nastaw bez podłączania zasilania, np. przed montażem
(patrz rozdział „Opis działania”, str. 5).

Wyświetlacz
RAYSTAT-ECO-10 wyposażony jest w wyświetlacz cyfrowy. Trzy cyfry znajdujące się po lewej stronie (9a) służą do
wyświetlania wartości 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 TA.
Podczas wyświetlania zadanej temperatury utrzymania świeci się kontrolna dioda LED oznaczona symbolem WT.
Gdy załączone jest zasilanie przewodu grzejnego (aktywny algorytm PASC), świeci się pozioma, środkowa dioda LED
TA
oznaczona symbolem PASC. Na przykład: -5°C PASC oznacza, że aktualna wartość temperatury otoczenia wynosi 0 PASC
5°C, a przewód grzejny jest załączony. 5 C
WT oznacza, że wartość zadana temperatury wynosi 5°C, a przewód
grzejny jest załączony.
2. 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”).
3. Programowanie urządzenia odbywa się za pomocą przycisków (patrz rozdział „Opis działania”). W trybie
programowania, wyświetlacz stanu pokazuje kod wybranego parametru, wyświetlacz wartości – wartość parametru.
4. W momencie załączenia zasilania wszystkie segmenty wyświetlacza zapalają się na chwilę. Oba wyświetlacze można
przetestować, naciskając przycisk MENU gdy urządzenie jest zasilane z sieci, lub naciskając przycisk baterii, gdy
zasilanie jest wyłączone (Nie wolno naciskać przycisku BATERIA, przy włączonym zasilaniu).
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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”.
Aby dokonać wyboru właściwego typu przewodu grzejnego dla instalacji przemysłowych należy posłużyć się „Katalogiem
technicznym. Przemysłowe systemy grzewcze”, 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 stosowanie wyłączników różnicowoprądowych 30 mA.
RAYSTAT-ECO-10 jest delikatnym urządzeniem elektronicznym i powinien być zainstalowany zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi pola elektromagnetycznego.

2. Montaż sterownika
RAYSTAT-ECO-10 może być montowany zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Nie wolno
montować sterownika pod izolacją termiczną.
A.

Montaż naścienny
Przykręcić urządzenie do ściany wykorzystując cztery otwory φ 4 mm znajdujące się w tylnej ściance obudowy.
B. Montaż na rurociągu
Tyco Thermal Controls oferuje dwa rodzaje wsporników służących do montażu sterownika na rurociągu: SB-100, SB-101
lub SB-110 (nie wchodzą one w skład zestawu i muszą być zamawiane 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. 7.
Podłączenie przewodu grzejnego można wykonać w następujący sposób:
A.
B.

Za pośrednictwem skrzynki przyłączowej, stycznika lub stosując zestaw RayClic, wprowadzając zimny przewód przez
dławik kablowy M25 (3).
Bezpośrednio w sterowniku RAYSTAT-ECO-10. W tym przypadku, dławik M25 (3) montowany fabrycznie w obudowie
urządzenia należy wymienić na odpowiedni zestaw przyłączeniowy.
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).

4. Montaż czujnika temperatury
Lokalizacja
Czujnik należy zamontować w miejscu, w którym będzie on wystawiony na działanie warunków otoczenia, jednak osłoniętym
przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Nie powinien on także znajdować się blisko powierzchni
ogrzewanych od wewnątrz lub wskutek działania promieniowania słonecznego. Jeżeli sterownik RAYSTAT-ECO-10 jest
zamontowany na wolnym powietrzu, przewód czujnika można skrócić i zamontować czujnik bezpośrednio pod regulatorem,
jednak tak, aby końcówka czujnika znajdowała się w odległości co najmniej 35 - 40 mm od dławika kablowego a czujnik nie
stykał się z innymi przewodami.
Uwaga:

0

Nie należy przeprowadzać montażu czujnika przy temperaturze otoczenie poniżej –20 C. Nie wolno zginać osłony
czujnika.

Podłączenie czujnika do sterownika RAYSTAT-ECO-10.
Wprowadzić przewód czujnika przez dławik kablowy M16 (5) i podłączyć zgodnie ze schematem znajdującym się na str. 7.
2
Uwaga: Przewód czujnika można przedłużyć do 150 m, stosując przewód 3 x 1.5 mm (maks. rezystancja żyły 20 Ω).
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 czujnika należy uziemić w obudowie regulatora.
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5. Zakończenie montażu
Nałożyć osłonę zacisków elektrycznych w regulatorze na swoje miejsce. Jeżeli urządzenie nie zostało wcześniej
zaprogramowane, należy wprowadzić odpowiednie nastawy zgodnie z opisem znajdującym się poniżej.
Nałożyć i przykręcić pokrywę regulatora.

Opis działania
Konfigurację sterownika RAYSTAT-ECO-10 wykonuje się za pomocą przycisków, w oparciu o 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 sterownik ma pracować
lub w miejscu instalacji, przy braku napięcia zasilania.
Należy pamiętać, że przycisku BATERIA nie wolno naciskać, jeżeli do urządzenia podłączono zasilanie. Naciśnięcie przycisku
w takim przypadku spowoduje natychmiastowe rozładowanie baterii. W przypadku zasilania z wewnętrznej baterii, sterownik
wyłączy się automatycznie po ustawieniu ostatniego parametru.
Po zaprogramowaniu wprowadzone nastawy zostaną zapamiętane, niezależnie od przerw w zasilaniu.

1. Programowanie sterownika
Aby wejść w tryb programowania w przypadku, gdy nie jest podłączone napięcie zasilania, należy nacisnąć przycisk BATERIA
przez około 2s. 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 ustawienia.
Aby wejść w tryb programowania w przypadku, gdy regulator jest zasilany z sieci (urządzenie będzie wyświetlało na przemian
aktualną temperaturę otoczenia i nastawę temperatury utrzymania), należy nacisnąć przycisk MENU przez około 2s. Na
wyświetlaczu pokaże się na chwilę komunikat „Pro9”, po czym wyświetli się pierwszy parametr przeznaczony do ustawienia.
Kolejne naciskanie przycisku MENU spowoduje wywoływanie następnych parametrów. Po nastawie ostatniego parametru na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „Set” a urządzenie przełączy się w tryb normalnej pracy. Jeśli sterownik zasilany jest z
wewnętrznej baterii, to po zakończeniu nastaw wyłączy się samoczynnie.
Jeżeli urządzenie znajduje się trybie programowania ale żaden przycisk nie zostanie naciśnięty to powróci ono do trybu
normalnej pracy (lub wyłączy się, jeśli jest zasilane z baterii) po około 30 s.
Zmiany wartości parametrów 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
(-). Po pomyślnym wykonaniu tej operacji na wyświetlaczu pokaże się komunikat „dEF”.

2. Parametry
Po wejściu w menu konfiguracyjne RAYSTAT-ECO-10 pokazuje na wyświetlaczu jako pierwszy parametr wartość zadaną.
Inne parametry, ich nastawy fabryczne oraz wartości minimalne i maksymalne są przedstawione w tabeli poniżej:
Wartość
minimalna

Wartość
maksymalna

5

0

30

-20

-30

0

Średnica rurociągu2

1

1

3

Załączenie obwodów grzejnych w
razie awarii czujnika temp.

1

0 (Wyłączone)

1 (Załączone)

Wyjście sterujące beznapięciowe

0

0 (Nie)

1 (Tak)

Parametr
Temp. utrzymania (°C)
Minimalna oczekiwana temp.
otoczenia1 (°C)

Wartość fabryczna

Wyświetlany kod

1

Minimalna oczekiwana temperatura otoczenia jest to temperatura poniżej, której przewód grzejny jest załączony w sposób
ciągły (100% czasu cyklu pracy). Jej wartość ustawia się jako wielokrotność 10 K.
Minimalna Oczekiwana Temperatura otoczenia = Alarm Niskiej Temperatury

2

Programowanie parametru „Średnica rurociągu ”:
3 dla rurociągu ≥ 2”
2 dla rurociągu ≥ 1”
1 dla rurociągu < 1”
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3. Kody błędów
RAYSTAT-ECO-10 potrafi wykrywać i sygnalizować 5 różnych stanów alarmowych. Komunikat o stanie alarmowym jest
wyświetlany natychmiast po jego wykryciu. W tym samym momencie następuje zadziałanie wyjścia alarmowego. Stan alarmu
jest sygnalizowany pulsującym komunikatem “Err” na wyświetlaczu wartości oraz odpowiednim kodem błędu na wyświetlaczu
stanu.
Kod błędu

1
2

Opis

Sposób usunięcia awarii

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

Wymienić czujnik

Przerwa w obwodzie czujnika temp.

Podłączyć przewód czujnika lub wymienić
czujnik

Temperatura poniżej Minimalnej
Oczekiwanej Temp.
(=alarm niskiej temperatury)

Sprawdzić poprawność nastaw regulatora

Nieprawidłowe napięcie na wyjściu
1
sterującym

Niepoprawne działanie przekaźnika lub
triaka / wymienić urządzenie

Napięcie zasilania poniżej 207 Vac2

Sprawdzić napięcie zasilania

Wykrywanie tego stanu jest nieaktywne w trybie pracy z wyjściem sterującym beznapięciowym.
Urządzenie przestaje pracować przy napięciu zasilania poniżej około 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, Err5 (najniższy).
Uwaga:

Błąd Err4 nie jest wykorzystywany przez regulator RAYSTAT-ECO-10.

Testowanie, odbiór techniczny i eksploatacja
Po zakończeniu montażu sterownika i przewodu grzejnego należy sprawdzić poprawność pracy przewodu zgodnie z jego
instrukcją. Na zakończenie wypełnić protokół odbioru technicznego (patrz str. 8).
Podczas wykonywania normalnych przeglądów instalacji sprawdzać także czy:
regulator jest zamocowany stabilnie
nieosłonięta część przewodu czujnika nie została uszkodzona
dławiki kablowe są prawidłowo dokręcone
działanie regulatora jest prawidłowe (brak kodów błędu na wyświetlaczu)
nastawy regulatora zapewniają poprawną pracę instalacji
pokrywa jest szczelnie dokręcona do korpusu regulatora
płaszcz ochronny izolacji cieplnej jest uszczelniony
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Schematy połączeń
A.

Normalny tryb pracy (przewód grzejny zasilany bezpośrednio ze sterownika)

B.

Tryb pracy z wyjściem sterującym beznapięciowym (zasilanie przewodu grzejnego przez zewnętrzny
stycznik ). Należy usunąć zworki 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
*** Opcjonalnie
*
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Protokół odbioru technicznego
Nr referencyjny :..........................................
Lokalizacja :.................................................
Data :...........................................................

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

Symbol wyświetlany

Wartość zaprogramowana

Wartość zadana temp.
Minimalna oczekiwana temp. otoczenia
Średnica rurociągu
Działanie wyjścia sterującego w razie awarii czujnika
temp.

Wyjście sterujące beznapięciowe

Czujnik :...........................................
Przewód grzejny :............................
Wyłącznik nadmiarowy :............... A

Typ :..........

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

Digitrace i RAYSTAT są znakami handlowymi firmy Tyco
Informacje powyższe, jak i rysunki, ilustracje, schematy są przedstawione w dobrej wierze i odpowiadają rzeczywistości. Użytkownicy jednak
powinni przeprowadzić własną ocenę w celu określenia przydatności poszczególnych produktów do wymaganych zastosowań. Tyco Thermal
Controls nie gwarantuje ich dokładności i kompletności i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z ich wykorzystaniem.
Zobowiązania firmy Tyco Thermal Controls opierają się tylko na Standardowych Warunkach Sprzedaży poszczególnych produktów i w żadnym
wypadku firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie szkody powstałe ze sprzedaży, odsprzedaży, użycia
lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktu. Specyfikacje firmy Tyco Thermal Controls podlegają zmianom bez powiadomienia.
Ponadto firma Tyco Thermal Controls zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w materiałach lub procesie produkcyjnym nie wpływających
na zgodność z wymienionymi w specyfikacji zastosowaniami bez powiadomienia Kupującego.
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