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Ofset dolny

Ofset górny

dla 230 V AC

Obci¹¿alnoœæ wyjœcia
A

V AC

°C

sek

Ze wzglêdu na zak³ócenia elektromagnetyczne sieci mog¹ce wp³ywaæ na pracê systemu
mikroprocesorowego, a tak¿e warunki bezpieczeñstwa przy obs³udze urz¹dzeñ
zasilanych napiêciem sieci 230V nale¿y bezwzglêdnie pod³¹czyæ regulator do instalacji
z przewodem ochronnym . Regulator nie powinien byæ nara¿ony na zalanie wod¹,
a tak¿e na warunki powoduj¹ce kondensacjê pary wodnej, oraz przedostawanie siê
zabrudzeñ w postaci py³ów przewodz¹cych do wewnêtrza obudowy.

UWAGA

230

Napiêcie zasilaj¹ce
4 (4)

5 - 40

Temperatura otoczenia

2. Warunki pracy
5.

0 - 20

Czas rozruchu dmuchawy

2
1 - 50

Zakres regulacji mocy dmuchawy

Iloœæ trybów pracy

1. Podstawowe parametry
5.

ZASTOSOWANIE:
Regulator obrotów dmuchawy SIROCCO, jest urz¹dzeniem mikroprocesorowym umo¿liwiaj¹cym
p³ynn¹ regulacjê obrotów dmuchawy o maksymalnym pr¹dzie pobieranym nie przekraczaj¹cym 4A..
SIROCCO umo¿liwia programowy wybór sposobu sterowania obrotami dmuchawy - regulacja
obrotów za pomoc¹ zmiany nastawy przyciskami b¹dŸ regulacja za pomoc¹ napiêcia sta³ego z
zakresu 0-10V. Regulacja p³ynna odbywa siê przez zmianê napiêcia (a nie czêstotliwoœci) wiêc
skutecznoœæ regulacji obrotów zale¿y od typu silnika dmuchawy. Przyk³adem silników
regulowanych, stosowanych w dmuchawach s¹ np.: R2E...(prod. EBM), CM80.., SS... (prod.
BESEL). Nieefektywne natomiast jest sterowanie dmuchaw z silnikami np.: typu SEM....

Regulator ten jest urz¹dzeniem prostym w swej budowie, a tym samym ³atwym w obs³udze. Stale
doskonalony, a tak¿e wykonywany w chwili obecnej w oparciu o nowoczesne i niezawodne
technologie, zdoby³ swoje uznanie w gronie u¿ytkowników ceni¹cych sobie funkcjonalnoœæ.
Urz¹dzenie to oferuje wiele opcji, miêdzy innymi programowanie obrotów dmuchawy w sposób
rêczny, b¹dŸ z pomoc¹ sygna³u od 0 do 10V.
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1. Uszkodzenia mechaniczne i wywo³ane nimi wady.
2. Uszkodzenia spowodowane niedba³oœci¹ u¿ytkowania, niew³aœciwym u¿ytkowaniem, lub
u¿ytkowaniem nie zgodnym z instrukcj¹ albo przepisami bezpieczeñstwa.
3. Uszkodzenia spowodowane na skutek dzia³ania si³ wy¿szych (uderzenia pioruna, powódŸ itp.)
Oraz przepiêæ i odbiegaj¹cego od normy dzia³ania sieci energetycznej.
4. Uszkodzenia spowodowane przez urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce nie bêd¹ce produktami firmy
“FOSTER sp.j. “.
5. Przepalenie bezpieczników spowodowane uszkodzeniem dmuchawy i/lub pompy lub ich
niew³aœciwym pod³¹czeniem.
6. Samowolne dokonywanie napraw lub przeróbki w szczególnoœci zwi¹zane ze zdejmowaniem
obudowy (ingerencja do wnêtrza regulatora).

Gwarancj¹ nie s¹ objête:

1. Gwarancji udziela siê na okres 1 roku od daty zakupu urz¹dzenia, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 lata od
daty produkcji .
2. W przypadku uszkodzenia, regulator nale¿y dostarczyæ do producenta bezpoœrednio lub za
poœrednictwem punktu sprzeda¿y. Do urz¹dzenia powinna byæ do³¹czona karta gwarancyjna
oraz opis uszkodzenia.
3. Koszty zwi¹zane z transportem, zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia
i innym ryzykiem ponosi klient.
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuniête w ustalonym przez strony terminie nie
przekraczaj¹cym 14 dni roboczych.

Warunki gwarancji:

1. Dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi.
2. Od³¹czenie przewodu zasilaj¹cego przed przyst¹pieniem do czyszczenia regulatora (czyœciæ
nale¿y za pomoc¹ miêkkiej, lekko wilgotnej szmatki.
3. Nie nara¿anie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu oraz wilgoci, zalewanie woda, dzia³anie
substancji ¿r¹cych.
4. W czasie burzy regulator nie powinien byæ u¿ywany, a wtyczka przewodu zasilaj¹cego powinna
byæ wyci¹gniêta z gniazdka.
5. Pod³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych przewodami o odpowiednich przekrojach i odpowiedniej
izolacji.

Przez bezpieczne u¿ytkowanie rozumie siê:

Zak³ad elektroniczny “ FOSTER sp.j. ” gwarantuje zgodnoœæ wykonania regulatora
z dokumentacj¹ konstrukcyjn¹ oraz jakoœæ i pewnoœæ dzia³ania. Warunkiem udzielenia gwarancji
jest bezpieczne u¿ytkowanie urz¹dzenia, stosowanie siê do instrukcji obs³ugi oraz ogólnych zasad
postêpowania z urz¹dzeniami elektronicznymi.
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8. Pod³¹czenie regulatora
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W stanie normalnej pracy przycisk STOP s³u¿y do zatrzymania pracy dmuchawy. Pod
warunkiem, ¿e parametr nd ma wartoœæ 0. W trybie MENU s³u¿y do zmniejszania
wartoœci parametrów konfiguracyjnych.
W stanie normalnej pracy przycisk START s³u¿y do uruchomienia pracy dmuchawy. Pod
warunkiem, ¿e parametr nd ma wartoœæ 0. W trybie MENU s³u¿y do zwiêkszania wartoœci
parametrów konfiguracyjnych.

STOP

START

Przycisk MENU s³u¿y do wywo³ywania zestawu parametrów opisuj¹cych podstawowe
funkcje regulatora. Pierwsze naciœniêcie przycisku powoduje wyœwietlenie nazwy
parametru, nastêpnie przyciskiem STOP lub START wyœwietlamy jego wartoœæ i
dokonujemy jej zmiany. Kolejne naciœniêcie przycisku MENU powoduje wyœwietlenie
nazwy parametru, nastêpne naciœniêcie w celu przejœcia do nastêpnego parametru naciskamy
ponownie przycisk MENU. Dojœcie do ostatniego parametru powoduje automatyczne wyjœcie z
konfiguracji. Automatyczne wyjœcie z konfiguracji nast¹pi w ci¹gu 5 sekund od ostatniego naciœniêcia
przycisków START, STOP lub MENU. Przycisk MENU s³u¿y równie¿ do zmiany trybu pracy
regulatora. Do parametru TRYB wchodzimy wciskaj¹c przycisk STOP, nastêpnie trzymaj¹c przycisk
STOP wciœniêty naciskamy przycisk MENU. Na wyœwietlaczu pojawi siê napis trb. Zmiany trybu
dokonujemy przyciskiem STOP lub START
MENU

4. Funkcje przycisków

Widok panelu sterowania z przyciskami steruj¹cymi.

MENU

DMUCHAWA

ENABLE

PRACA

Poni¿ej przedstawiono funkcje poszczególnych elementów panelu. Zapoznanie siê z nimi u³atwi
korzystanie z informacji oraz stosowanie zaleceñ niniejszej instrukcji w celu pe³niejszego
wykorzystania zalet regulatora.

Wszystkie operacje sterowania oraz programowania dokonuje siê za pomoc¹ trzech przycisków.
Czêœæ z nich posiada podwójne znaczenie. Pozwoli³o to zachowaæ przejrzystoœæ panelu po³¹czon¹
z ³atwoœci¹ obs³ugi.

Panel sterowania sk³ada siê z wyœwietlacza, przycisków steruj¹cych i lampek sygnalizuj¹cych stan
urz¹dzenia. Za ich pomoc¹ u¿ytkownik mo¿e inicjowaæ i zatrzymywaæ proces regulacji, programowaæ
parametry pracy (np.: Obroty dmuchawy) oraz odczytywaæ stan urz¹dzeñ i regulatora.

3. Panel sterowania
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Zapalenie lampki oznacza, ¿e na wejœcie ENABLE podany jest sygna³ pozwolenia na pracê
dmuchawy.

Zapalenie lampki oznacza, ¿e na wyjœcie dmuchawy podawane jest napiêcie

zapalenie lampki oznacza, ¿e regulator znajduje siê w trybie MENU, w którym mo¿liwa jest
zmiana parametrów regulatora. Miganie lampki oznacza, ¿e znajdujemy siê w zmianie
parametr TRYB

ENABLE

DMUCHAWA

MENU

Parametr przyjmuje wartoœci od 1 do 50. Parametr jest aktywny w TRYBIE 2 (tr=2), jego wartoœæ oznacza
maksymalne obroty z jakimi bêdzie pracowa³a dmuchawa przy napiêciu steruj¹cym równym 10V.

6.5. Parametr oG (ofset górny)

Parametr przyjmuje wartoœci od 0 do 49. Parametr jest aktywny w TRYBIE 2 (tr=2), jego wartoœæ
oznacza minimalne obroty z jakimi bêdzie pracowa³a dmuchawa przy napiêciu steruj¹cym równym 0V.

6.4. Parametr od (ofset dolny)

Parametr przyjmuje wartoœci od 0 do 1. Zero oznacza mo¿liwoœæ zatrzymania pracy regulatora
przyciskiem STOP i rozpoczêcie jego pracy przyciskiem START. Wartoœæ 1 parametru oznacza, ¿e
regulator ca³y czas jest w stanie praca, jest to sygnalizowane œwieceniem lampki PRACA, w tym
stanie nie dzia³aj¹ przyciski STOP i START. Parametr jest aktywny we wszystkich trybach pracy.

6.3. Parametr nd (nadzór)

Parametr wyra¿ony w sekundach, przyjmuje wartoœci od 0 do 20. Wartoœæ parametru oznacza czas
przez jaki dmuchawa bêdzie wchodzi³a na obroty ustawione w parametrze “nt”, po podaniu sygna³u
ENABLE, b¹dŸ po w³¹czeniu regulatora. Parametr jest aktywny w trybie 1 (tr=1). Zerowa wartoœæ
parametru oznacza natychmiastowe wejœcie na ustawione obroty.

6.2. Parametr ro (rozruch)

Wartoœæ zadana obrotów dmuchawy. Parametr jest aktywny w trybie 1 (tr=1). Zakres nastaw obrotów
zawiera siê w zakresie od 0 do 50. Zero oznacza dmuchawê wy³¹czon¹, a wartoœæ 50 maksymalne
obroty dmuchawy.

6.1. Parametr nt (nastawa)

6. Opis parametrów regulatora

Zapalenie lampki oznacza, ¿e regulator znajduje siê w stanie PRACA.
Miganie lampki oznacza, ¿e aktualnie wykonywany jest rozruch dmuchawy.

PRACA

Lampki sygnalizacyjne znajduj¹ siê po lewej stronie wyœwietlacza. Za ich pomoc¹ u¿ytkownik jest
informowany w jakim stanie pracy znajduje siê urz¹dzenie, jaki jest stan jego wyjœcia i wejœcia, oraz
które menu jest w danej chwili obs³ugiwane.
5.

5. Znaczenie lampek sygnalizacyjnych
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w tym trybie regulacji obrotów dmuchawy dokonujemy z klawiatury regulatora za
pomoc¹ parametru nt. Rozpoczêcia pracy regulatora dokonujemy przyciskiem
START (tylko dla nd=0, dla nd=1 regulator jest ca³y czas w stanie praca. Dmuchawa
bêdzie pracowa³a ca³y czas pod warunkiem wystawienia zewnêtrznego sygna³u
ENABLE. W przypadku rozpoczêcia pracy, lub podania sygna³u ENABLE aktywna
jest funkcja ROZRUCH, która decyduje o czasie “wchodzenia” dmuchawy na
zaprogramowane obroty. W tym czasie zablokowane s¹ funkcje MENU, a u¿ytkownik
mo¿e jedynie zatrzymaæ proces pracy przyciskiem STOP (nd=0).
w tym trybie regulacji obrotów dmuchawy dokonujemy za pomoc¹ zewnêtrznego
sygna³u napiêciowego 0-10V DC. W tym trybie nadal obowi¹zuje sygna³ ENABLE,
oraz dzia³anie przycisków STOP i START jest nadal uzale¿nione od parametru nd.
Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ p³ynnego regulowania obrotów sygna³em 0-10V, nie
ma funkcji ro. Zakres obrotów dmuchawy jest nastawiany za pomoc¹ funkcji od
(obroty minimalne) i oG (obroty maksymalne), a obroty poœrednie s¹ automatycznie
obliczane.

Tryb 1 (tr=1)

Tryb 2 (tr=2)

Regulator s³u¿y do regulacji obrotów dmuchaw jednofazowych o maksymalnym pr¹dzie pobieranym
nie wiêkszym ni¿ 4A. W zale¿noœci od wyboru trybu pracy wyró¿niamy dwa sposoby regulacji
obrotami dmuchawy:

7. Opis dzia³ania

Parametr przyjmuje wartoœci od 1 do 2. Wejœcie do parametru TRYB jest sygnalizowane miganiem
lampki MENU. Wartoœæ 1 parametru oznacza tryb pracy, w którym programujemy obroty dmuchawy
za pomoc¹ funkcji “nt” w tym trybie aktywne s¹ parametry: nt, ro i nd. Wartoœæ 2 parametru oznacza
tryb pracy, w którym regulacja obrotami dmuchawy odbywa siê poprzez dostarczanie napiêcia
steruj¹cego z zakresu 0 do 10V (napiêcie sta³e DC). Obroty s¹ obliczane automatycznie w zakresie
okreœlonym przez parametry od i oG. Im wiêksza ró¿nica pomiêdzy wartoœciami tych parametrów tym
zakres regulacji obrotów wiêkszy. Podanie napiêcia o wartoœci 0V oznacza pracê dmuchawy z
obrotami odpowiadaj¹cymi wartoœci parametru od, natomiast podanie napiêcia o wartoœci 10V
oznacza pracê z obrotami odpowiadaj¹cymi wartoœci parametru oG. Zarówno w trybie 1 jak i 2
aktywne jest wejœcie ENABLE. W przypadku braku zewnêtrznego sygna³u ENABLE na wejœciu
nale¿y postawiæ zworkê.

6.6. Parametr tr (tryb pracy)
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