
Tento návod obsahuje dùle�ité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro
zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky
dùkladnì pøeètìte všechny následující pokyny a dodr�ujte je ! Výrobce si vyhrazuje
právo na zmìnu vèetnì technické dokumentace bez pøedchozího upozornìní.
Návod uschovejte pro další pou�ití. Jakékoliv zmìny nebo zásahy do vnitøního
zapojení RV3-25/P nejsou povoleny a vedou ke ztrátì záruky. Doporuèujeme
pou�ít námi dodávané pøíslušenství. V pøípadì pou�ití jiného ne� neoriginálního
pøíslušenství nebo regulace mù�e dojít k poškození výrobku. Výrobce nenese
odpovìdnost za škodu vzniklou pou�itím neoriginálního pøíslušenství (regulace)
nebo nesprávným pou�itím pøíslušenství (regulace).

Regulátor výkonu RV3-25/P
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Jednotky jsou vyrábìny v souladu s platnými mezinárodními pøedpisy a zákony
splòující elektrickou, mechanickou a hlukovou bezpeènost.

- bezpeènostními zásadami Smìrnice o „Nízkém napìtí“ 73/23/EEC
- po�adavky smìrnice o „EMC“ 89/336/EEC

EN 60950:2001, EN 60730-1 ed. 2:2001+A11:2002,
EN 60730-2-14:1999+A1:2002, EN 55024:1999, EN 55022:1999

Výrobek byl navr�en a vyroben v souladu s:

Pøi návrhu a výrobì byly uplatnìny následují normy:

M-04.0202-00

1 PROHLÁŠENÍ O SHODÌ

Regulátor výkonu musí být provozován ve vnitøních krytých a suchých prostorách s
okolní teplotou od 0°C do +35°C.
Elektrické krytí regulátoru výkonu je IP 20.
Jakékoliv zmìny nebo zásahy do vnitøního zapojení RV3-25/P nejsou povoleny a
vedou ke ztrátì záruky. Doporuèujeme pou�ít námi dodávané pøíslušenství.
V pøípadì pou�ití jiného ne� originálního pøíslušenství nebo regulace mù�e dojít k
poškození výrobku. Výrobce nenese odpovìdnost za škodu vzniklou pou�itím
neoriginálního pøíslušenství (regulace) nebo nesprávným pou�itím pøíslušenství
(regulace).

2.1 PODM
PROVOZU

ÍNKY

2 REGULÁTOR VÝKONU RV3-25/P

Regulátor se pou�ívá pro øízení výkonu elektrického ohøívaèe ve vzduchotech-
nických systémech. Regulátorem je mo�né udr�ovat teplotu vzduchu v místnosti
nebo teplotu pøívodního vzduchu na po�adované pøednastavené úrovni. Regulátor
je urèen pøedevším pro regulaci výkonu kruhových elektrických ohøívaèù EOKO a
ètyøhranných elektrických ohøívaèù EO.
Regulátor pracuje na základì algoritmu PID regulace a plynule øídí tepelný výkon
elektrického ohøívaèe v závislosti na odchylce po�adované teploty od skuteèné.
Výkon ohøívaèe je øízen v rozsahu 0 - 100%. Regulátor má vstup pro pøipojení
externího èidla teploty a má vestavìný nastavovací prvek (SET P.) pro nastavení
po�adované teploty. Dále je vybaven vstupem pro pøipojení druhého externího èidla
teploty, které umo�òuje sledovat maximální a minimální teplotu ohøívaného
vzduchu. Trimry (MAX, MIN) slou�í pro nastavení po�adovaného maxima a minima.
Funkce maxima a minima je (pokud je aktivována) nadøízená funkci regulace teploty
na po�adovanou teplotu. Zajiš�uje udr�ení teploty vzduchu snímané druhým
externím èidlem (zpravidla kanálovým) v rozmezí nastaveného minima a maxima.

2.2 POPIS
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2.3 HLAVNÍ
PARAMETRY

- napájení 3 x 400V AC / 50-60Hz
- rozsah spínaného proudu ka�dé

fáze do zátì�e 5 - 36A
- maximální výkon výmìníku 25kW

pro symetrickou zátì�
trojúhelník/hvìzda

- rozsah nastavení po�adované
teploty v prostoru 0 - 30°C

- rozsah nastavení po�adované
teploty v kanále 0 - 45°C

- rozsah nastavení omezení minimální
teploty kanále 5 - 15°C

- rozsah nastavení omezení
maximální teploty kanále 30 - 50°C

- napì�ový vstup 0 - 10V DC pro
øízení výkonu (0V ~ 0% výkonu; 10V
~ 100% výkonu)

- elektrické krytí IP20
- pracovní teplota okolí 0 - 35°C

Regulátor výkonu musí být dopravován a skladován v originálním balení
(kartónová krabice) a� do chvíle instalace. Balení chrání regulátor výkonu bìhem
pøepravy proti poškození a zašpinìní.
Pøi dopravì a manipulaci je nutno zabránit mechanickému poškození výrobku
napø. pádem, extrémními otøesy nebo vibracemi.
Regulátor výkonu musí být skladován ve vnitøním suchém prostøedí s teplotou od -
5°C do +40°C.
Na poškození vzniklá v dùsledku nesprávné pøepravy nebo uskladnìní se
nevztahuje záruka.
Bìhem pøepravy nebo skladování je dovoleno regulátory výkonu v originálním
balení stohovat do maximálního poètu 5 kusù.

2.4 BALENÍ,
DOPRAVA
A SKLADOVÁNÍ

Po dodání ihned zkontrolujte zda zabalený regulátor výkonu není poškozený.
V pøípadì poškození regulátor výkonu dále nerozbalujte a závadu nahlaste
dodavateli.
V pøípadì poškození obalu pøizvìte dopravce.
Nebude-li reklamace uplatnìna vèas, nelze pøípadné nároky uplatnit
v budoucnosti.

2.5 KONTROLA
DODÁVKY

Regulátor výkonu vyjmìte z pøepravní krabice.
Uschovejte návod na montá�, který je umístìn v krabici.
Všechny pou�ité obalové materiály jsou ekologické a lze je znovu pou�ít nebo
recyklovat.
Pøispìjte aktivnì k ochranì �ivotního prostøedí a dbejte na správnou likvidaci a
znovu zhodnocení obalových materiálù.

2.6 VYBALENÍ

3 INSTALACE

3.1 MONTÁ� DO
PRACOVNÍ
POLOHY

Instalaci a montá� regulátoru výkonu mù�e provést pouze osoba s
pøíslušnou kvalifikací, která má k dispozici vhodné náøadí a prostøedky !!!

Regulátor se standardnì umis�uje na zeï nebo do rozvadìèe.
Regulátor musí být umístìn ve svislé poloze, aby byla umo�nìna správná cirkulace
vzduchu mezi chladícími �ebry k zajištìní dostateèného chlazení regulátoru!
Regulátor upevníme na zeï nebo do rozvadìèe dvìmi šrouby skrze díry v základní
desce (šrouby nejsou souèástí dodávky).

�������%�������������QI����(#D.+�������������
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3.2 PØIPOJENÍ
ELEKTRO-
INSTALACE

Pro správnou funkci regulátoru je nutné pøipojit alespoò kanálové teplotní èidlo
CKT.

Je zapojeno pouze kanálové èidlo CKT. Schéma è. 1
Regulace na konstantní teplotu v kanále:

schéma è. 2

1 2 3 4 5 6 7 8MAX. MIN. SET P.

CKTCPT

schéma è. 1

1 2 3 4 5 6 7 8MAX. MIN. SET P.

CKT

Regulace na po�adovanou teplotu v prostoru s hlídáním minima a maxima v
kanále:
Je zapojeno prostorové èidlo CPT umístìné v referenèní místnosti a kanálové èidlo
CKT umístìné ve vzduchotechnickém kanále. Schéma è. 2

Regulace na po�adovanou teplotu v prostoru èidlem CPTO s hlídáním
minima a maxima v kanále:
Je zapojeno prostorové èidlo CPTO s umístìné v referenèní místnosti a kanálové
èidlo CKT umístìné ve vzduchotechnickém kanále. Schéma è. 3

schéma è. 3

1 2 3 4 5 6 7 8MAX. MIN. SET P.

CKTCPTO

1

2

3

4
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Elektrický ohøívaè
EOKO

schéma è. 4

1 2 3 4 5 6 7 8MAX. MIN. SET P.

GND

0-10V

schéma è. 5
Zapojení silové èásti regulátoru

PE L1
in

L2
in

L3
in

L1
out

L2
out

L3
out

PE

PE
L1
L2
L3

vstup

Øízení výkonu rozhraním 0-10V:
�ádné s èidel není pøipojené. Schéma è. 4

Veškerá pou�itá èidla jsou nízkonapì�ová a pro jejich propojení s regulátorem jsou
dostateèné vodièe s prùøezem 0,5 mm .2

Jakákoliv zmìna nebo zásah do vnitøního zapojení RV3-25/P nejsou
povoleny a vedou ke ztrátì záruky.
Veškerá schéma zapojení uvedená v návodu jsou pouze informativní. Pøi
montá�i výrobku se øiïte výhradnì štítkovými hodnotami, pokyny
a schématy umístìnými pøímo na výrobku a nebo pøilo�enými k výrobku.
Doporuèujeme pou�ít regulátor v kombinaci s námi dodávanými výrobky.
Pou�ití s jinou regulací nebo výrobky není testováno a nemù�eme ruèit za
správnou funkci. V pøípadì pochybností o správnosti pou�ití regulátoru
kontaktujte svého dodavatele.

3.3 KONTROLA
PØED UVEDENÍM
DO PROVOZU

Pøed uvedením do provozu zkontrolujte:
-

-

zda je regulátor výkonu pøipevnìn k podlo�ce
zda okolo regulátoru mù�e proudit vzduch, nutný pro jeho chlazení

- zda instalace odpovídá veškerým pokynùm v tomto návodu

�������%�������������QI����(#D.+�������������
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4 NÁVOD K OBSLUZE

4.1 BEZPEÈNOST
PROVOZU

Poškozený regulátor výkonu nikdy neuvádìjte do provozu.
Produkt je elektrické zaøízení a tak musí být dodr�eny bezpeènostní pøedpisy
pøedepisující chování pøi nakládání s elektrickým zaøízením.
Obsluha regulátoru výkonu musí být proškolena a seznámena s tímto návodem.
Zaøízení smí být pou�íváno pouze v souladu s jeho urèením.
Pøi provozu mù�e být povrch regulátoru horký a mù�e dojít k popálení.

v pøípadì po�áru je nutné regulátor hasit zaøízením s CO nebo
práškovou náplní. Nikdy ne s vodní náplní !
Upozornìní: 2

4.2 UVEDENÍ
DO PROVOZU

Pøed uvedením jednotky do provozu zkontrolujte:

Návrat k výrobním PID konstantám:

Zda instalace odpovídá veškerým pokynùm v tomto návodu.
Nastavte prùtok vzduchu v regulovaném elektrickém ohøívaèi na støední hodnotu,
pøípadnì na hodnotu nejvíce vyu�ívanou.
Pøipojte èidla dle pøíslušného schéma zapojení.
V okam�iku pøipojení napájecího napìtí do regulátoru musí být propojeny alespoò
na 5 s svorky vstupu CPT èidla tj. svorky 1 a 4. Tím spustíte autotuning parametrù,
který trvá pøili�nì 15 a� 20 minut. Potom regulátor pøejde do re�imu bì�né èinnosti.
Nastavení regulátoru výkonu se ulo�í do pamìti (neztratí se s vypnutím napájení).
Pro stanovení PID konstant se pou�ívá Ziegler-Nicholsonova metoda.
Tato operace se provádí pouze pøi prvním spuštìní, zmìnì zapojení nebo
zmìnách prùtoku vzduchu øízeným ohøívaèem.
Probíhající autotuning je indikován svitem LED s oznaèením PID.

Propojte svorky 1 a 4 a rovnì� propojte svorky 5 a 6 a zapojte na 10 sekund
napájecí napìtí, poté napájení vypnìte a propojení svorek odstraòte.

4.3 ZAPNUTÍ A
VYPNUTÍ

Regulátor se zapne pøivedením napájecího napìní a vypne pøi jeho pøerušení.
Pokud je regulátor pod napìtím LED s oznaèením HEAT svítí v�dy v intervalu ve
kterém je pøivádìn el. proud do øízeného ohøívaèe.

4.4 POPIS
OVLÁDÁNÍ
REGULACE

Regulace na konstantní teplotu v kanále:

Regulace na po�adovanou teplotu v prostoru s hlídáním minima a maxima
v kanále:

Regulace na po�adovanou teplotu v prostoru èidlem CPTO s hlídáním
minima a maxima v kanále:

Mezi svorkami 5 a 6 je zapojeno kanálové èidlo CKT, ostatní svorky vstupù jsou
nezapojené.
Po�adovanou teplotu nastavte na regulátoru výkonu trimrem SET P.

Mezi svorkami 1 a 4 je zapojeno prostorové èidlo CPT umístìné v referenèní
místnosti.
Mezi svorkami 5 a 6 je zapojeno kanálové èidlo CKT umístìné ve
vzduchotechnickém kanále.
Po�adovanou teplotu nastavte na regulátoru výkonu trimrem SET P.
Trimry Min a Max nastavte minimální / maximální teplotu v kanále.

Mezi svorkami 1 a 4 je zapojeno prostorové èidlo CPTO s umístìné v referenèní
místnosti.
Mezi svorkami 5 a 6 je zapojeno kanálové èidlo CKT umístìné ve
vzduchotechnickém kanále.
Trimr SET P na regulátoru výkonu nastavte na 0°C.
Po�adovanou teplotu nastavte na èidle CPTO.
Trimry Min a Max nastavte minimální / maximální teplotu v kanále.
Multi-VAC spol. s r.o. - poboèky
Pardubice: Fáblovka 552, 533 52  Staré Hradištì, tel. +420 466 769 201, fax +420 466 769 209, pardubice@multivac.cz, www.multivac.cz
Praha: Vodìradská 1853, 251 01  Øíèany u Prahy, tel. +420 323 616 080, fax +420 323 616 089, praha@multivac.cz, www.multivac.cz
Brno: Vídeòská 120, 619 00  Brno, tel. +420 547 423 150, fax +420 547 423 159, brno@multivac.cz, www.multivac.cz
Nový Jièín: K Nemocnici 61/2122, 741 01  Nový Jièín, tel. +420 556 455 071, fax +420 556 455 079, njicin@multivac.cz, www.multivac.cz



04/06 str.06

4.5 PORUCHOVÉ
STAVY

V pøípadì jakéhokoliv zásahu na regulátoru výkonu musí být odpojen od
hlavního el. pøívodu. Pakli�e si nejste jisti správností krokù, nikdy se do
�ádné opravy nepouštìjte a pøivolejte odborný servis !!!

Výkon ohøívaèe je nízký
pøesto�e není dlouhodobì
dosa�ena po�adovaná
teplota v místnosti.
Výkon ohøívaèe je vysoký
pøesto�e je dlouhodobì
pøekroèena po�adovaná
teplota v místnosti.
Pøi odpojení øídícího
signálu 0-10V zaène
ohøívaè topit na plný
výkon a vypne ho a�
bezpeènostní termostat.

Chování zaøízení Pøedpokládaný problém Øešení

Nastavená maximální teplota
v kanále je ni�ší ne� teplota
po�adovaná v místnosti.

Nastavená minimální teplota
v kanále je vyšší ne� teplota
po�adovaná v místnosti.

Pøerušili jste elektrický okruh
mezi svorkami 7 a 8.

Zkontrolujte nastavení trimru
MAX na regulátoru.

Zkontrolujte nastavení trimru
MIN na regulátoru.

Pokud po�adujete nulový
výkon el. ohøívaèe, nelze
ho dosáhnout odpojením
øídícího signálu. Elektrický
okruh musí bít uzavøený.
Pokud to není z nìjakého
dùvodu mo�né, vlo�te mezi
svorky 7 a 8 odpor 4,7 kOhm.

Øízení výkonu rozhraním 0-10V:
Napìtím (0-10V) pøivedeným na svorky 7(GND) a 8 je mo�né øídit výkon výmìníku
v rozsahu 0-100%.
0V=0% výkonu, 10V=100% výkonu.

Ostatní vstupní svorky nesmí být zapojené -nesmí být zapojené �ádné z èidel.

5 ÚDR�BA A SERVIS

5.1 BEZPEÈNOSTNÍ
OPATØENÍ

Pøed zapoèetím a v prùbìhu provádìní údr�by, servisu nebo opravy musí být
regulátor v�dy zcela zajištìnì odpojen od pøívodu elektrické energie.
V pøípadì �e byl regulátor neprodlenì pøed servisním zásahem v provozu, je tøeba
ho nejprve nechat vychladnout.

5. ÚDR�BA
A ÈIŠTÌNÍ
U�IVATELEM

2 Cyklus èištìní je nutné upravit podle konkrétních podmínek, ale nemìl by být nikdy
delší ne� 1 rok.
Pøi èištìní nepou�ívejte �ádné ostré pøedmìty ani rozpouštìdla. Pro èištìní
pou�ijte nejlépe hadøík a mýdlovou vodu.

5.3 SERVIS Záruèní a pozáruèní servis provádí výrobce, dodavatel nebo autorizovaná servisní
organizace.
Pøi objednávání servisního zásahu je nutné uvést popis závady, typové oznaèení
jednotky uvedené na jejím štítku, a místo instalace.
Na regulátory výkonu se pøi dodr�ení všech záruèních podmínek poskytuje záruka
36 mìsícù.

�������%�������������QI����(#D.+�������������
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5.4 VYØAZENÍ
PRODUKTU
Z PROVOZU

Pøed tím, ne� výrobek zlikvidujete, uèiòte ho nepou�itelným.
I staré výrobky obsahují suroviny, které je mo�né znovu pou�ít. Tyto
odevzdejte do sbìrny druhotných surovin.
Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místì, které je na to specializované a
bude tak mo�né dále vyu�ít recyklovatelné materiály. Nepou�itelné èásti
výrobku ulo�te na øízenou skládku.

6 PØÍSLUŠENSTVÍ

Pøíslušenství vhodné pro pøipojení k regulátoru výkonu RV3-25/P:

CPTO
CPT
CKT

- prostorové teplotní èidlo s ovladaèem nastavení po�adované teploty
- prostorové teplotní èidlo
- kanálové teplotní èidlo
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