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Opis ogólny

Efektywnoœæ regeneracyjnego wymiennika ciep³a mo¿e byæ
regulowana poprzez zmianê prêdkoœci obrotowej.

Obudowa z profilu aluminiowego zapewnia dobre ch³odzenie i
stabiln¹ os³onê mechaniczn¹.

Obroty wirnika mog¹ byæ regulowane w pe³nym zakresie przez
regulator KR. Dalsze funkcje regulatora opisano na str. 4.

Puszka obudowy stanowi te¿ dobry ekran elektryczny. Wolna
przestrzeñ u³atwia okablowanie, a nowa konfiguracja zacisków
pod³¹czenie regulatora.

Nowy regulator KR jest czwart¹ generacj¹ sterowników do
regulacji prêdkoœci obrotowej wirników, projektowanych w naszej
firmie od 1979 roku. Postêpy we wspó³czesnej technologii
procesorów i nasze d¹¿enie do tworzenia mo¿liwie najprostszych
w obs³udze regulatorów, nadaj¹ impet szerokiemu programowi
rozwojowemu.

Oczywiœcie te¿, wziêto pod uwagê najnowsze standardy
przemys³owe. Ekranowanie elektromagnetyczne wykorzystuje
najnowsz¹ technologiê.

Napêd wirnika jest realizowany poprzez silnik trójfazowy pr¹du
przemiennego, który przy pod³¹czeniu bezpoœrednio do sieci mo¿e napêdzaæ wirniki do œrednicy 1919 mm. Dodatkowo jednak
silnik potrzebuje zespo³u rozruchowo-hamuj¹cego, ze wzglêdu na
stosowane przek³adnie.

Tylko dwa typy wystarczaj¹ do wszystkich rozmiarów
regeneratorów:

Dlatego te¿, do optymalnego sterowania napêdem, wymagany
jest regulator KR.

KR7 = 700 W
do œrednic wirników od 3760 mm wzwy¿.

KR4 = 400 W
do œrednic wirników poni¿ej 3760 mm

Regulatory KR reprezentuj¹ najnowszy standard w dziedzinie
regeneratorów obrotowych.
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Co mo¿e regulator?

Cechy jakoœciowe
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Najnowsza technologia procesorowa
Spe³nia wymogi CE
Obudowa IP54
Wyjœcie odporne na przepiêcia
Testowane wg. EN 55011
Testowane wg. EN 61000-3
Testowane wg. EN 61000-4-2
Testowane wg. EN 61000-4-4 (rozerwanie)
Testowane wg. EN 61000-4-5 (udar)
Testowane wg. EN 61800-3
Ka¿dy modu³ regulatora jest testowany

Cechy u¿ytkowe
·
·
·
·
·
·
·
·
·

6 szczegó³owych komunikatów b³êdów
Ochrona termiczna z wyœwietleniem funkcji
Rozruch i hamowanie wirnika
Przyjazne programowanie poprzez wybór
Komunikaty tekstowe na wyœwietlaczu LCD
Prosta obs³uga trzema przyciskami
Przetwarzanie sygna³u zewnêtrznego
Funkcja samoczyszczenia wirnika
Sterowanie prac¹ regeneratora obrotowego*)

Funkcje dodatkowe
Nastêpuj¹ce funkcje mo¿na realizowaæ jako opcjonalne w
rozszerzonej wersji Z regulatora:
· Praca letnia, z wyœwietlaniem funkcji *)
- Sterowana ró¿nic¹ entalpii
- Sterowana ró¿nic¹ temperatury
- Sterowana pomiarem temperatury
· Regulacja temperatury nawiewu*)
· Prze³¹czanie sekwencyjne z wyœwietlaniem funkcji
Zespo³y regulacyjne KR4 i KR7 oraz ich centralny sk³adnik,
przetwornica czêstotliwoœci, pozwalaj¹ regulowaæ prêdkoœæ
obrotow¹ wirnika regeneratora w ca³ym dopuszczalnym zakresie.
Te regulatory mo¿na stosowaæ na ca³ym œwiecie (z zasilaniem
230V~).

W tym przypadku konieczne jest zamówienie regulatora KR4 Z
albo KR7 Z w odpowiedniej wersji. Kody z opisami na str. 13.
*) Do funkcji oznaczonej gwiazdk¹ konieczne jest zainstalowanie
odpowiedniego czujnika

Przy projektowaniu tych regulatorów wziêto pod uwagê wszystkie
znane wymagania formalne.
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Funkcje regulatorów KR4 i KR7 w wersji podstawowej

KR4 = 400 Watt do wirników o œrednicy poni¿ej 3760 mm
KR7 = 750 Watt do wirników o œrednicy powy¿ej 3760 mm
Elektroniczna funkcja testuj¹ca sprawdza pr¹d silnika i pracê
procesora. Po rozruchu napêdu, kontroluje pracê silnika.
Dodatkowo testuje na zwarcia i b³êdy uziemienia.
W przypadku b³êdu, nastêpuje prze³¹czenie styku sygnalizacji b³êdu
z S1 na S2. Komunikat b³êdu pojawia siê na wyœwietlaczu (patrz:
str.16).
Przyk³ad:

Hardware

Tryb samoczyszczenia
Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ z ci¹g³ego przep³ywu powietrza przez
wymiennik regeneracyjny jest efekt somooczyszczania siê masy
akumulacyjnej. Dlatego, w wiêkszoœci przypadków dodatkowe
czyszczenie nie jest konieczne. Sytuacje w¹tpliwe prosimy
skonsultowaæ z nami.
W okresach, gdy wentylacja dzia³a, lecz regeneracja nie jest
potrzebna, konieczne jest cykliczne uruchamianie wirnika na
krótko. Cykl czyszczenia mo¿na ustawiæ na 20, 40, 60, 80 lub 100
minut. Tym sposobem drobne zanieczyszczenia zostan¹
wydmuchane.

err:EXX
Prêdkoœæ obrotowa

Tryb pracy: Sterowanie rêczne
W trybie rêcznym, prêdkoœæ obrotow¹ wirnika nastawia siê,
naciskaj¹c przycisk selekcji do wyœwietlenia okreœlonej wartoœci.

Aktualn¹ prêdkoœæ obrotow¹ mo¿na obliczyæ z pokazywanej na
wyœwietlaczu czêstotliwoœci, przyjmuj¹c, ¿e przy czêstotliwoœci 80
Hz obroty wynosz¹ 10/min.

Tryb pracy: Sterowanie sygna³em zewnêtrznym
Zmienny zewnêtrzny sygna³ steruj¹cy (0-20 mA, 4-20 mA albo 0-

Czujnik obrotu
Podczas obrotu, stan i prêdkoœæ monitorowane s¹ przez
impulsowy czujnik magnetyczny, zamontowany w obudowie
rotora. Magnes, przykrêcony na obwodzie wirnika, przy jego ruchu
wzbudza impulsy, przekazywane do regulatora. Przy zatrzymaniu
wirnika, np. przy spadniêciu/ zerwaniu paska, przekaŸnik alarmu
prze³¹cza z S1 na S2. Na wyœwietlaczu pojawia siê taki
komunikat:

Runcontrol

error

Przy zatrzymaniu wirnika, reakcja regulatora nast¹pi w czasie od
0,5 do 3 minut, zale¿nie od wczeœniejszej prêdkoœci obrotowej.
Regulator wznawia pracê, gdy tylko komunikat b³êdu zostanie
skasowany przez wciœniêcie trzech przycisków regulatora.
Czujnik obrotów dezaktywuje siê, gdy nastawa czêstotliwoœci jest
?10 Hz.
Czujnik obrotów jest dodatkowym sk³adnikiem
podstawowego regulatora. Nale¿y go zamówiæ wraz z
zestawem instalacyjnym (KR4 R lub KR7 R).
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Praca regulatorów KR4 Z i KR7 Z
z dodatkowymi funkcjami

Wersja rozszerzona regulatora z dodatkowymi czujnikami
oznaczona jest symbolem KR4 Z lub KR7 Z.
Wersja „Z” posiada dodatkowe funkcje:
· Dodatkowa regulacja temperatury powietrza,
· Prze³¹czanie sekwencyjne- rejestrator ciep³a
· Praca letnia- odzysk ch³odu

1. Regulacja wg. temperatury nawiewu
Temperaturê nawiewu mo¿na nastawiæ od 10 ºC do 40 ºC.
Prêdkoœæ obrotowa wzrasta lub maleje, a¿ do uzyskania
nastawionej temperatury albo do uzyskania maksimum / minimum
obrotów. Do regulacji wg. temperatury nawiewu, konieczny jest
czujnik typu PT1000.
Inne zakresy temperatury nastawy dostêpne na
zamówienie.

3. Tryb pracy letniej, Odzysk ch³odu
Jak dobrze wiadomo, obrotowy wymiennik ciep³a s³u¿y idealnie
nie tylko do odzysku ciep³a; mo¿e dzia³aæ tak¿e jak „ch³odnica”. W
lecie, gdy wywiewane powietrze jest ch³odniejsze od
zewnêtrznego, regenerator obrotowy mo¿e oszczêdzaæ energiê
wydatkowan¹ na ch³odzenie. Rotor na pe³nych obrotach zapewnia
wstêpne ch³odzenie powietrza œwie¿ego. Regulator KR Z
automatycznie rozpoznaje warunki letnie i prze³¹cza tryb pracy.
Mo¿na wybraæ jedn¹ z kilku form tego rozpoznania.

3.1 Porównanie temperatur
W tym wariancie, o prze³¹czeniu na pracê letni¹ decyduje sygna³
z porównania temperatury powietrza zewnêtrznego i powietrza
wywiewanego. Jeœli wywiewane jest ch³odniejsze od œwie¿ego,
regenerator obrotowy mo¿e u¿yæ powietrza wywiewu do
ch³odzenia nap³ywaj¹cego do centrali klimatyzacyjnej. Do
porównania temperatur, do regulatora trzeba pod³¹czyæ dwa
czujniki temperatury.
3.2 Porównanie entalpii

2. Prze³¹cznik sekwencyjny
Sekwenser jest rodzajem prze³¹cznika, umo¿liwiaj¹cego np.
sterowanie grza³k¹ nawiewu podczas pracy wirnika. Zapewnia on
w³¹czenie grza³ki tylko, gdy wirnik obraca siê. W ten sposób
grza³ka uruchamiana jest wy³¹cznie jako dogrzewanie. Wartoœæ
aktywacyjn¹ ogrzewania mo¿na nastawiaæ, wybrawszy z menu
pozycjê „Activation value”, w przedziale 5 100%, z krokiem 5%.
W³¹czenie sekwensera sygnalizuje znak „#” widoczny na œrodku
wyœwietlacza.

W tym wariancie, o prze³¹czeniu w regulatorze KR Z na tryb letni
decyduje sygna³ z porównania ca³kowitej energii cieplnej
powietrza zewnêtrznego i tej¿e energii powietrza wywiewanego.
Jeœli entalpia wywiewanego jest ni¿sza od entalpii œwie¿ego,
mo¿liwy jest odzysk ch³odu. Dla realizacji tej funkcji, do regulatora
trzeba pod³¹czyæ dwa czujniki entalpii.

3.3 Pomiar temperatury zewnêtrznej
W tej wersji, porównanie zmierzonej temperatury zewnêtrznej z
nastawion¹ wartoœci¹ odniesienia, daje sygna³ do prze³¹czenia na
tryb letni jeœli temperatura w otoczeniu przekroczy³a nastawion¹.
Wirnik uruchamiany jest na maksymalne obroty. Dla realizacji tej
funkcji, do regulatora trzeba pod³¹czyæ czujnik temperatury
umieszczony w powietrzu wlotowym.
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Dane techniczne KR4/7 i KR4/7 Z
Dane silników

Typ

KR4

KR7

Moc wyjœciowa

0,4 kW

0,75 kW

Zabezpieczenie:

6,3 A

10 A
220-240 V
21

23

Ciê¿ar:

3200 g

23

-10°C - + 40°C
Przy temperaturze pracy poni¿ej 0ºC
zaleca siê opóŸnienie w³¹czenia
silnika o czas rozgrzania regulatora

21

16

21

16
16

16

218

10°C - 40°C
Inne zakresy na zamówienie

IP 54

Czêstotliwoœæ wyjœciowai:

0 - 80 HZ

Rozdzielczoœæ czêstotliwoœci

0,08 Hz

Wejœcie analogowe:

180

Stopieñ ochronny obudowy:

265
260

Temperatura nawiewu:

21

40

Temperatury pracy:

3500 g

128

Zasilanie:

Wymiary

0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
230 V, 1 A
40

PrzekaŸnik wyjœcia:
Kabel ³¹czeniowy:

W ka¿dym przypadku konieczny
kabel ekranowany; jeœli d³u¿szy ni¿
15 m- zainstalowaæ filtr
przeciwzak³óceniowy. Udzielamy
dok³adnych informacji.

207
230

Dane techniczne silnika
Œrednica wirnika
[mm]
£ 1419
1420-2379
2380-3759
³ 3760

Moc silnika Napiêcie zasilania
[W]
[V]
90
180
370
750

230/400
230/400
230/400
230/400

Max, pobór pr¹dun [A]
(230 V)
(400 V)
0,64
1,05
2,07
3,46

0,37
0,60
1,20
2,00

Klasa izolacji
F
F
F
F

Stopieñ ochrony
obudowy
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
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Opis zacisków w regulatorach KR4 i KR7

Zwora
0 - 10 Volt
0 - 20 mA
4 - 20 mA

{
{

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Wy³¹cznik termiczny silnika
wolne wejœcie cyfrowe

+
+

{
{

czarny
br¹z
Czujnik obrotów
niebieski
Wejœcie 0-10 V, 0-20 mA
Zasilacz 10 V

{

Silnik trójfazowy
(3x230 V)

S3
S2
S1

{

Komunikat b³êdu
Podczas pracy S1-S3 s¹ zwarte
Przy awarii/ zaniku zasilania,
S2-S3 ulegaj¹ zwarciu

N
L1

{

Zasilanie (230 V/ 50-60 Hz)

W
V
U

PE
PE
PE

Na zaciskach 5, 7, 9
wystêpuje Ÿród³o napiêciowe 24 V
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0 - 10 Volt

0 - 20 mA
4 - 20 mA

Opis zacisków w regulatorach KR4 Z i KR7 Z

{
{
Zwora
Wy³¹cznik termiczny silnika
wolne wejœcie cyfrowe

Czujnik obrotów

czarny
+
br¹z
niebieski -

Zewnêtrzny sygna³ steruj¹cy 0-10 V, 0-20 mA
Zasilacz 10 V do czujnika (np. cz. entalpii)

{

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

+
S
S
+
S
+

{

Zewnêtrzny sygna³ steruj¹cy
0-10 V, 0-20 mA

{

Czujnik powietrza nawiewu

{
{

16
15
14

{

13
12
11

{
{

W
V
U

Czujnik powietrza wywiewu
Czujnik powietrza
zewnêtrznego

Prze³¹cznik sekwencyjny

Praca letnia

Silnik (3x230 V)

PE
PE
PE
Na zaciskach 5, 7, 9 wystêpuje
Ÿród³o napiêciowe 24 V

S3
S2
S1

{

N
L1

{

Sygnalizacja b³êdu
Zwarte S1-S3 podczas
pracy, awaria: S2-S3

Na zaciskach 17, 20 wystêpuje
Ÿród³o napiêciowe 10 V
Zasilanie
(230 V/ 50-60 Hz)
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Pod³¹czanie regulatora w wersji podstawowej KR4 i KR7

L1
N

{

Oba modele KR4 i KR7 musz¹ byæ pod³¹czone do Ÿród³a
zasilania 230 V.

0 - 20 mA
4 - 20 mA

Do sygna³u standardowego pr¹dowego, zworê nale¿y wpi¹æ jak
na poni¿szym rysunku

1. Zasilanie

2. Pod³¹czanie sygnalizatora awarii
Do sygna³u standardowego napiêciowego, zworê nale¿y wpi¹æ jak
na poni¿szym rysunku
0 - 10 Volt

W warunkach prawid³owej pracy, styk S1 jest zwarty z S3. W
sytuacji wyst¹pienia b³êdu/ awarii, nastêpuje prze³¹czenie na S2S3.

3. Pod³¹czanie silnika

{

S1
S2
S3

5. Pod³¹czenie czujnika obrotów

W celu unikniêcia zak³ócania pracy silnika przez kable zasilaj¹ce,
musz¹ one byæ ekranowane. Falownik w KR4 i KR7 podaje na
wyjœciu napiêcie 3x230 V. Trzeba to wzi¹æ pod uwagê ³¹cz¹c z
uzwojeniem silnika. Przy stosowaniu standardowego silnika
trójfazowego 230/400 V, musi byæ on pod³¹czony w trójk¹t.

U
V
W

4. Wejœcia zewnêtrznych sygna³ów steruj¹cych
Pod³¹czenie ci¹g³ego sygna³u steruj¹cego.
KR przyjmuje nastêpuj¹ce sygna³y standardowe:

Czujnik indukcyjny musi byæ pod³¹czony do styków 4,5 i 6, jak
ni¿ej zaznaczono.
niebieski +
br¹z
czarny S

4
5
6

6. Wejœcie cyfrowe (dopuszczaj¹ce pracê)
Sygna³ dopuszczaj¹cy nale¿y pod³¹czyæ na zaciski 7 i 8 listwy
sterowania. Sygna³ musi byæ podany przez styk beznapiêciowy.

7
38
7. Termiczny bezpiecznik silnika

0 - 20 mA
4 - 20 mA
0 - 10 Volt
Pod³¹czyæ sygna³ steruj¹cy do zacisków 2 i 3.

+
-

2
3

PrzekaŸnik wy³¹cznika termicznego musi byæ pod³¹czony z
u¿yciem ekranowanego przewodu. S³u¿y on ochronie silnika
przed przegrzaniem przy pracy na wolnych obrotach.
Niepod³¹czenie bezpiecznika termicznego do regulatora powoduje
wygaœniêcie gwarancji na silnik.

9
10
3
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Pod³¹czanie regulatora w wersji z modu³em
dodatkowym KR4 Z i KR7 Z

In case of the Z-Controller the connections must be made as
follows:

Czujniki musz¹ byæ tak zainstalowane. Zamawiaj¹c, trzeba
zaznaczyæ funkcjê liter¹ C (patrz: ”Zamawianie regulatorów”)
Monta¿ czujników:

1. Praca letnia tryb ch³odzenia
Powietrze
zewnêtrzne

1.1 Porównanie temperatur „B”
200-milimetrowe sondy temperaturowe umieszcza siê w powietrzu
œwie¿ym i w powrotnym, przed wirnikiem, ³¹cz¹c przewody do
zacisków odpowiednio- 18 i 19 oraz 21 i 22, jak na rysunku.

Czujnik w
powietrzu œwie¿ym

Czujnik na wywiewie

{

S
-

{

S
-

17
18
19
20
21
22

Wywiew

1.3 Pomiar Temperatury zewnêtrznej „D”
(prze³¹czenie na tryb letni)

Czujniki musz¹ byæ tak zainstalowane. Zamawiaj¹c, trzeba
zaznaczyæ funkcjê liter¹ B (patrz: ”Zamawianie regulatorów”)

Powietrze
zewnêtrzne

200-milimetrow¹ sondê temperaturow¹ umieszcza siê w
powietrzu œwie¿ym, przed wirnikiem, ³¹cz¹c przewody do
zacisków 18 i 19, jak na rysunku. Przekroczenie nastawionej
temperatury skutkuje prze³¹czeniem zwarcia ze styków 13/11 na
13/12.
11
Tryb letni
12
13
Czujnik w powietrzu
œwie¿ym

Wywiew

{ S-

18
19

Czujnik musi byæ zainstalowany w powietrzu œwie¿ym.
Zamawiaj¹c, trzeba zaznaczyæ funkcjê liter¹ D (patrz:
”Zamawianie regulatorów”).
Monta¿ czujnika:

1.2 Porównanie entalpii „C”
200-milimetrowe sondy czujników entalpii umieszcza siê w
powietrzu œwie¿ym i w powrotnym, przed wirnikiem, ³¹cz¹c
przewody do zacisków odpowiednio- 17, 18 i 19 oraz 20, 21 i 22,
jak na rysunku.

Powietrze
zewnêtrzne

Wywiew
Czujnik w powietrzu
œwie¿ym
Czujnik na wywiewie

{
{

+
S
+
S
-

17
18
19
20
21
22
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2. Prze³¹cznik sekwencyjny

4. Wejœcie sygna³u steruj¹ceg

Sekwenser musi byæ nastawiony wed³ug wartoœci aktywacji.
Parametry wyjœcia sekwensera to 230 V i 1 A.

W regulatorach z modu³em dodatkowym, zewnêtrzny sygna³
steruj¹cy nale¿y podaæ na zaciski 25 i 26 wed³ug rysunku.

25
26

+
-

14
15
16

Przy wykorzystaniu sygna³u pr¹dowego, zwora musi byæ
umieszczona, jak na ilustracji.
3. Regulacja temperatury powietrza nawiewu ”A”
Odpowiedni czujnik PT 1000 d³ugoœci 200 mm lub 2000 mm,
nale¿y przy³¹czyæ do zacisków 23 i 24, wed³ug rysunku.

S
-

{

0 - 20 mA
4 - 20 mA

{

0 - 10 Volt

23
24

Czujnik ma byæ umieszczony za wymiennikiem rotacyjnym (po
„ciep³ej stronie”). Zamawiaj¹c, trzeba zaznaczyæ funkcjê liter¹ A
(patrz: ”Zamawianie regulatorów”).

Powietrze
zewnêtrzne

Wywiew

·KLINGENBURG
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Zamawianie regulatorów

- funkcje dodatkowe

- regulacja temperatury nawiewu

4
7

Funkcje dodatkowe:
Prze³¹cznik sekwencyjny
Regulacja temperatury nawiewu
Praca letnia

- czujnik obrotów*)

KR

- moc wyjœciowa

- regulator podstawowy

Wersja podstawowa:
Wejœcie sygna³u ci¹g³ego
Wyœwietlanie czêstotliwoœci
Wyjœcie sygnalizacji awarii
Praca w interwa³ach
Ochrona termiczna silnika
Czujnik obrotów

Wersjê podstawow¹ regulatora mo¿na rozszerzyæ o modu³
dodatkowy. Okreœlona funkcja wymaga dodatkowych czujników
(patrz ni¿ej)

R

Z

A

Wersja podstawowa

- praca letnia

Regulatory KR do regeneratorów obrotowych, s¹ oferowane w
dwóch rozmiarach:
KR4 = 400 W i KR7 = 700 W.

B z pomiarem ró¿nicy temperatur
C z pomiarem ró¿nicy entalpii
D z pomiarem temperatury

Funkcje dodatkowe:

zewnêtrznej

*) patrz: wersja podstawowa
Przyk³ad zamówienia
Wersja podstawowa moc 400 W
Czujnik obrotów

KR4 R

Z A B
Praca letnia z pomiarem ró¿nicy temperatur
Regulacja temperatury nawiewu
Regulacja niezale¿na z czujnikami,
sekwenserem

Wymagane dodatkowe czujniki do okreœlonych funkcji
· Regulacja temperatury nawiewu
- 1 czujnik temperatury w nawiewie po ciep³ej stronie
· Praca letnia z pomiarem ró¿nicy temperatur
- 2 czujniki temperatury
· Praca letnia z pomiarem ró¿nicy entalpii
- 2 czujniki entalpii
· Praca letnia z pomiarem temperatury zewnêtrznej
- 1 czujnik temperatury

·KLINGENBURG
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Uruchamianie i obs³uga regulatorów KR4 / KR7

Do obs³ugi wszystkich funkcji s³u¿¹ trzy przyciski. Lewy ? i prawy
? przyciski prze³¹czaj¹ funkcje i wartoœci nastaw, œrodkowym ?
zatwierdza siê wybór. Programowanie inicjuje wciœniêcie
wszystkich trzech na raz.

Nastêpnie pokazuje siê wiadomoœæ:

Please

wait!

Gdy tylko silnik zatrzyma siê ca³kowicie, regulator pokazuje
kolejne funkcje / parametry, podlegaj¹ce ustawieniom.
Przegl¹d Menu
Mo¿na ustawiæ jêzyk komunikatów na angielski albo niemiecki.
Aby zmieniæ jêzyk, wcisn¹æ klawisz wyboru (?, ?)
Push-buttons for selection

Deutsch
English
Enter push-button

ZatwierdŸ wybór klawiszem „WPROWAD•“ (œrodkowy).
Nastêpnie pojawi¹ siê opcje:

Manual

operation

External

drive

Jak wczeœniej, nale¿y dokonaæ wyboru i zatwierdziæ.
Zale¿nie od dokonywanych wyborów, pojawia siê selekcja na
g³êbszych poziomach, wg. g³ównych dzia³ów: „Rêczne
sterowanie” (Manual…) i „Regulacja automatyczna” (External…),
czyli sterowanie sygna³em zewn.
1. Uruchomienie i autotest regulatora
Rêczne sterowanie (Manual operation)

Po w³¹czeniu, wyœwietlacz poka¿e

Po wybraniu tej opcji wyœwietlacz poka¿e:

SF:00 Hz

IF:00HZ

Jeœli pojawi siê któryœ z poni¿szych komunikatów

Hardware
Contr.

err:EXX

blocked!

Motor

temp!

nale¿y sprawdziæ wskazany komunikatem uk³ad.
Rozpocz¹æ jednoczesnym wciœniêciem trzech klawiszy. Po ok. 5
sekundach, wyœwietlacz pokazuje:

Motor

stop!

Man.

frequ:

00Hz

Naciskaj¹c klawisze strza³ek ¡^, mo¿na nastawiæ czêstotliwoœæ.
Przy 80 Hz, wirnik bêdzie siê obraca³ ze standardow¹ prêdkoœci¹
10/min.

h,
kanie
doty trycznyc
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æ
z
a
e
k
nieb ê odcze
z
s
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Po przejœciu opcji nastaw, trzeba zapisaæ nowo wprowadzone
ustawienia („Zapisz dane?”).

Regulacja automatyczna (External drive)
Po wybraniu tej opcji wyœwietlacz poka¿e:

Store
Start

point:

05%

Nastawa fabryczna jest w³aœnie 5%. Niezale¿nie od tego, mo¿liwe
jest pojawienie siê niepo¿¹danych obrotów wirnika wywo³anych
pr¹dami szcz¹tkowymi / niezgodnoœci¹ elektromagnetyczn¹
s¹siaduj¹cych urz¹dzeñ. Zwiêkszenie tej nastawy spowoduje
pe³n¹ eliminacjê tych zjawisk. Zatwierdzenie klawiszem < przejœcie do nowego parametru.
Pojawi¹ siê opcje czyszczenia w³¹cz / wy³¹cz:

Cleaning
Cleaning

on
off

Po wybraniu „Cleaning on” = w³¹cz czyszczenie, pojawi siê
nastawa interwa³u (fabrycznie 20 minut)

Clean

int

40min

Do wyboru s¹ wartoœci 40, 60, 80, 100 minut cyklu miêdzy
czyszczeniami. Podczas czyszczenia wirnik jest obracany z
prêdkoœci¹ 0,5/min, przy sygnale sterowania 0 V. Styki 7-8 musz¹
byæ zwarte (dopuszczenie regulatora do pracy). Po nastawieniu
wartoœci interwa³u, zatwierdziæ klawiszem <.

data?

Nacisn¹æ < w celu zatwierdzenia poka¿e siê:

Stored!
Wciœniêcie klawisza selekcji zamiast zatwierdzenia powoduje
wymazanie œwie¿o wprowadzonych zmian i zachowanie
poprzednich ustawieñ. Po komunikacie „Nie zapisano”

Not

stored!

Regulator powraca do normalnego trybu pracy.
W trybie rêcznego sterowania, wyœwietlacz wygl¹da nastêpuj¹co:

HF:

Hz

IF:

Hz

Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ regulator nale¿y przycisn¹æ œrodkowy
klawisz <. Rêcznie wprowadzona wartoœæ bêdzie osi¹gniêta i
utrzymywana.
W trybie regulacji automatycznej, wyœwietlacz wygl¹da
nastêpuj¹co:

SF:

Hz

IF:

Hz

Rêczne sterowanie / Regulacja automatyczna
Obroty wirnika mog¹ byæ nadzorowane czujnikiem obrotów. Jeœli
czujnik jest zamontowany, nale¿y w³¹czyæ nadzór - wybraæ:

Runcontrol

on

Je¿eli czujnika obrotów nie ma, wybraæ:

Runcontrol

off

Po wybraniu przyciskami ¡^, zatwierdziæ klawiszem <.
Podczas prawid³owej pracy, wyœwietlacz wygl¹da jak ni¿ej:
During operation correct running is shown by the following
display:
Nadzór obrotów

SF:80Hz

IF:80Hz

h,
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Jakiœ problem? - Porady
Prawid³owa praca sygnalizowana jest wy¿ej pokazanym
komunikatem.

SF:00Hz

IF:00Hz

Jeœli jednak pojawi siê na wyœwietlaczu komunikat:

Hardware

err:E01

Trzeba rozpoznaæ awariê wg. listy.

Hardware

err:EXX

01: Przeci¹¿enie pr¹dowe (blokada silnika / ko³a regen.; zwarcie /
przebicie w uzwojeniach silnika)
05: Przeci¹Ÿenie (regulatora / silnika)
09: B³¹d zasilania (spadek napiêcia)
14: B³¹d uziemienia
15: Za wysokie napiêcie zasilania
21: Pzegrzanie na wyjœciu mocy (za wysoka temperatura
otoczenia, przeci¹¿enie falownika)
99: B³¹d oprogramowania
Przywrócenie gotowoœci regulatora do pracy, po usuniêciu
przyczyny b³êdu, polega na chwilowym od³¹czeniu zasilania lub 3przyciskowym wy³¹czeniu.

Poradnik serwisowy do regulatorów KR4 / KR7

Unit

is

blocked

- Sprawdziæ bezpiecznik na zasilaniu g³ównym

- Brak dopuszczenia do pracy (wejœcie cyfrowe zamkniête)

Motor

exc.

temp.

- Sprawdziæ bezpiecznik termiczny silnika
- Pod³¹czyæ bezpiecznik termiczny do regulatora
na zaciski 5, 7 i 9 z uziemieniem (zacisk 3 lub 4)
musi byæ zasilanie 24 V-.

Running

check

Praca z czujnikiem obrotów:
- sprawdziæ odleg³oœæ czujnika od magnesu na wirniku
- sprawdziæ pod³¹czenie czujnika do regulatora
- sprawdziæ czy pasek napêdowy ni spad³
- sprawdziæ napiêcie paska
Praca bez czujnika obrotów:
- Zmieniæ ustawienia w regulatorze
(patrz powy¿ej: opis ustawieñ)

SF:00Hz

IF:00Hz

- Sprawdziæ po³o¿enie zwory prze³¹czaj¹cej
- Sprawdziæ prawid³owoœæ sygna³u wyjœciowego
- Sprawdziæ po³¹czenie i poziom sygna³u steruj¹cego

h,
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doty trycznyc
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Uruchamianie i obs³uga regulatorów
KR4 Z/ KR7 Z z dodatkowymi funkcjami

Poruszanie siê po funkcjach w menu jest takie samo, jak w wersji
podstawowej regulatora KR.
Po wyborze opcji regulacji rêcznej albo automatycznej, dodatkowo
poka¿e siê:

Input

temp.regul

Poradnik serwisowy do regulatorów KR4 Z / KR7 Z
w wersji rozszerzonej
Stosuje siê tu porady z opisu dla regulatorów KR4 / KR7, z
poni¿szymi dodatkami.

Po zatwierdzeniu,

Setpoint:

°C

Po ustawieniu wartoœci w przedziale od 0 do 40 ºC i jej
zatwierdzeniu klawiszem <, przejœæ do ustawienia „Summer
mode”- pracy letniej.

Problem:

Action:

Brak reakcji na zmiany
temperatury powietrza
nawiewu

Sprawdziæ czujnik i jego
pod³¹czenie. Zaciski 1, 17 i 20,
wzglêdem uziemienia powinny byæ
zasilane napiêciem 10 V.

Brak prze³¹czenia na
tryb letni

Sprawdziæ ustawienia regulatora i
pod³¹czenia.

Praca letnia
Po wybraniu „Summer mode”, pojawi¹ siê opcje: „Summer mode
off” wy³¹cz tryb letni; „Summer temperature comparison” tryb
letni z pomiarem ró¿nicy temperatur; „Summer enthalpy
comparison” tryb letni z pomiarem ró¿nicy entalpii i „Outside air
temperature measurement” pomiar temperatury zewnêtrznej.

Summerfunct.

off

Summerswitch

on

Summer

Temp.comp

Summer

Enth.comp

Zwracaj¹c siê o poradê do firmy Klingenburg, prosimy podaæ
model i numer seryjny regulatora lub jego sk³adnika.

Przy wybraniu „Summer mode off” wy³¹cz tryb letni, program
przejdzie do „Sequencer activation value” nastawa wartoœci
aktywacji prze³¹cznika sekwencyjnego.

Jeœli wybrano tryb pracy letniej, po zatwierdzeniu uka¿e siê:

Setpoint:

°C

Nastawienie i zatwierdzenie temperatury uaktywnia tryb letni.
Temperaturê nastawia siê w zakresie 18 42 ºC, z krokiem 1 ºC.
Po zatwierdzeniu wartoœci wyœwietlacz poka¿e:

Switchpoint:

x%

Po zatwierdzeniu, kontynuowaæ jak w opisie dla regulatora KR4 /
KR7.
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Podsumowanie

Regulator KR4 wersja podstawowa

Regulator KR7 wersja podstawowa

· KR4 = 400 W
do œrednic wirników 3760 mm
· Przetwornica czêstotliwoœci z regulatorem
· Technika mikroprocesorowa
· 3 przyciski obs³ugi i wyœwietlacz graficzny do programowania i
komunikowania b³êdów
· Aluminiowa obudowa klasy IP 54
· Wejœcia analogowe i cyfrowe
· Komunikowanie b³êdów
· Praca w interwa³ach
· PrzekaŸnik zabezpieczenia termicznego

· KR7 = 700 W
do wirników œrednicy 3760 mm i wiêkszych
· Przetwornica czêstotliwoœci z regulatorem
· Technika mikroprocesorowa
· 3 przyciski obs³ugi i wyœwietlacz graficzny do programowania i
komunikowania b³êdów
· Aluminiowa obudowa klasy IP 54
· Wejœcia analogowe i cyfrowe
· Komunikowanie b³êdów
· Praca w interwa³ach
· PrzekaŸnik zabezpieczenia termicznego

· Opcja: czujnik obrotów (sygnalizacja zatrzymania)> KR4 R

· Opcja: czujnik obrotów (sygnalizacja zatrzymania)> KR7 R

Regulator KR7 Z wersja rozszerzona

Regulator KR4 Z wersja rozszerzona
· KR4 = 400 W
do œrednic wirników 3760 mm
· Przetwornica czêstotliwoœci z regulatorem
· Technika mikroprocesorowa
· 3 przyciski obs³ugi i wyœwietlacz graficzny do programowania i
komunikowania b³êdów
· Aluminiowa obudowa klasy IP 54
· Wejœcia analogowe i cyfrowe
· Komunikowanie b³êdów
· Praca w interwa³ach
· PrzekaŸnik zabezpieczenia termicznego
· Prze³¹cznik sekwencyjny

·
·
·
·
·

Opcje:
Czujnik obrotów (sygnalizacja zatrzymania)> KR4 R Z
Regulacja temperatury nawiewu 1 czujnik
Praca letnia: wg. ró¿nicy temperatur 2 czujniki
Praca letnia: wg. ró¿nicy entalpii 2 czujniki
Praca letnia: wg. temperatury œwie¿ego powietrza 1 czujnik

· KR7 = 700 W
do wirników œrednicy 3760 mm i wiêkszych
· Przetwornica czêstotliwoœci z regulatorem
· Technika mikroprocesorowa
· 3 przyciski obs³ugi i wyœwietlacz graficzny do programowania i
komunikowania b³êdów
· Aluminiowa obudowa klasy IP 54
· Wejœcia analogowe i cyfrowe
· Komunikowanie b³êdów
· Praca w interwa³ach
· PrzekaŸnik zabezpieczenia termicznego
· Prze³¹cznik sekwencyjny

·
·
·
·
·

Opcje:
Czujnik obrotów (sygnalizacja zatrzymania)> KR7 R Z
Regulacja temperatury nawiewu 1 czujnik
Praca letnia: wg. ró¿nicy temperatur 2 czujniki
Praca letnia: wg. ró¿nicy entalpii 2 czujniki
Praca letnia: wg. temperatury œwie¿ego powietrza 1 czujnik

·KLINGENBURG
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Instrukcje bezpieczeñstwa i ostrze¿enia

Przed przyst¹pieniem do instalacji i uruchomienia regulatora
obrotów, prosimy przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê monta¿u i obs³ugi
i stosowaæ siê do wszystkich zaleceñ w zakresie bezpieczeñstwa.
Instrukcja ta powinna byæ przechowywana przy regulatorze i
dostêpna przy ka¿dej czynnoœci serwisowej.
Ogólne ostrze¿enia
Ostrze¿enie! Nastêpstwem niestosowania siê do niniejszych
pouczeñ mo¿e byæ œmieræ, ciê¿kie kalectwo lub znaczne straty
materialne.
Uwaga! Niestosowania siê do poni¿szych instrukcji mo¿e byæ
Informacja o zagrozeniach
Uwaga! Przed przystapieniem do pracy montazowej lub
serwisowej przy regulatorze, odlaczyc stale zasilanie.
· Przetwornica czestotliwosci generuje niebezpieczne napiecia
elektryczne i reguluje naped czesci wirujacych, co jest
zagrozeniem przy kontakcie z czesciami ciala lub ubrania.
· Montaz, uruchamianie i obsluge regulatorów i napedów moga
wykonywac wylacznie osoby technicznie przygotowane i
legitymujace sie ustawowymi uprawnieniami.
· Regulatory zawieraja elektryczne kondensatory, które
zachowuja niebezpieczne wysokie napiecia, nawet po
odlaczeniu od zasilania. Dlatego od momentu odlaczenia
napiecia do otwarcia obudowy musi uplynac 15 minut. Bardzo
wazne jest sprawdzenie czy nie pozostaly jakies polaczenia
napieciowe z regulatorem.
· Uziemienie ochronne sluzy do ochrony falownika, nie zas osób.
Norma VDE 0160 nie dopuszcza laczenia trójfazowych
przetwornic czestotliwosci z wylacznikami róznicowopradowymi, z powodu mozliwosci wystepowania obciazen
stalopradowych. W takim przypadku obnizona czulosc
wylacznika róznicowo-pradowego nie gwarantuje
zabezpieczenia. Nalezy stosowac sie do zalecen normy VDE
0160.
Uwaga! Uziemic falownik poprzez zaciski przeznaczone specjalnie
do tego celu.
Uwaga! Nie dotykac czegokolwiek w obrebie obudowy, jesli
regulator jest pod napieciem lub gdy nie rozladowaly sie jeszcze
kondensatory. Nie pracowac na przewodach ani nie mierzyc
sygnalów przed odlaczeniem zasilania.

Zachowac szczególna ostroznosci przy wlaczonym
zabezpieczeniu samoresetujacym. Jesli w sieci zdarzaja sie
wylaczenia – aby uniknac niebezpieczenstwa obrazen przy
niekontrolowanym restarcie - zamontowac wylacznik wymagajacy
recznego zalaczenia po automatycznym rozlaczeniu. Podlaczyc
uziemienie do wlasciwych zacisków.
Uwaga! Nalezy sprawdzic zgodnosc parametrów zasilania z
wypisanymi na tabliczce urzadzenia. Nalezy chronic urzadzenie
przed wysoka temperatura, wilgocia, zapyleniem, olejami i
gazami agresywnymi. Miejsce montazu powinno byc przewiewne,
osloniete przed bezposrednim promieniowaniem slonecznym.
Regulator nalezy zamontowac na pionowej niepalnej scianie, nie
przenoszacej zadnych drgan. NIE PODLACZAC NAPIECIA
ZASILANIA DO ZACISKÓW U/T1, V/T2, W/T3!
· Prosze zweryfikowac u producentów silników mozliwosc ich
pracy na czestotliwosci pradu powyzej 60 Hz.
· Wszystkie falowniki sa przetestowane na przeciazenia
napieciowe i na przebicia. Kontrolne pomiary izolacji
dopuszcza sie tylko pomiedzy zaciskami mocy a GND. Nie
dopuszcza sie testów izolacji na zaciskach sygnalowych.
· Sygnaly START / STOP moga byc podane jedynie z regulatora
(poprzez zaciski sterownicze lub z panelu sterowania), nie zas
przez bezposrednie wlaczenie zasilania lub stycznik silnika. Nie
instalowac kondensatorów ani dodatkowych oporów na
przewodach zasilania silnika.
Uwaga! Aby zapewnic bezpieczna i niezawodna prace
regulatorów Klingenburg, nalezy scisle przestrzegac wszelkich
wlasciwych instrukcji bezpieczenstwa, tj. instrukcji BHP,
przepisów i zalecen SEP i VDE itd. Biorac pod uwage róznice w
przepisach poszczególnych krajów, nalezy stosowac sie do
obowiazujacych w kraju montazu.
· Dane techniczne i opisy zostaly podane wedlug naszej wiedzy.
Ciagle unowoczesnianie produktów Klingenburg kaze nam
zastrzec sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego
zawiadomienia uzytkowników.
· Instrukcje zapisane w niniejszej broszurze zostaly opracowane
z wielka starannoscia. Jesli jednak stosowanie sie do nich
spowoduje jakiekolwiek szkody, Klingenburg GmbH nie ponosi
odpowiedzialnosci za takowe.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych
bez uprzedniego zawiadomienia / 01-2006

Klingenburg GmbH
Boystraße 115
45968 Gladbeck
GERMANY
Tel.
+49 (0) 20 43 / 96 36 - 0
Fax
+49 (0) 20 43 / 7 23 62
e-mail: klingenburg@klingenburg.de
web:
www.klingenburg.de

Klingenburg International sp. z o.o.
ul. Kopernika 34
58-100 Swidnica
POLAND
Tel.:
+48 (0) 74 / 851 24 24
Fax:
+48 (0) 74 / 851 27 00
e-mail: klingenburg@klingenburg.pl
web:
www.klingenburg.pl

Klingenburg Shanghai Representative Office
Room 24/P Jinsui Mansion
No. 379 Pudong South Road
Shanghai
P.R. CHINA
Tel.:
+86 (0) 21 / 68 86 92 51
Fax:
+86 (0) 21 / 68 86 99 31
e-mail: klingenburg@klingenburg.cn
web:
www.klingenburg.cn
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