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Úvod
Příručka Technické vybavení regulačního modulu TR111, TR112, TR115, TR116
poskytuje informace potřebné pro správnou aplikaci, provoz a údržbu modulu. Příručka
též obsahuje podrobné informace o programové obsluze modulu. Informace k modul ům
TR115 a TR116 jsou p ředběžné.

1. Popis

1.1 Pojmy a zkratky

PLC (Programmable Logic Controller), programovatelný automat
Tecoreg Registrovaná ochranná známka regulátorů Teco a. s.
Tecomat Registrovaná ochranná známka programovatelných automatů

Teco a. s.
IRC Zkratka označující systém řízení procesů v budovách Intelligent

Room Control
EMC elektromagnetická kompatibilita - EMC (zkratka):

schopnost zařízení nebo systému fungovat vyhovujícím způsobem
ve svém elektromagnetickém prostředí bez vytváření nepřípustného
elektromagnetického rušení pro cokoliv v tomto prostředí

Obvod RTC (Real Time Clock), obvod pro generování reálného času
RAM Paměť Read Access Memory

1.2 Určení

Regulační modul TR111, TR112, TR115, TR116 (v textu dále může být uveden i pod
samostatným názvem modul, nebo pod souhrnným názvem TR11x) je především určen
pro ovládání různých typů pohonů dle instalovaného vytápění. Modul zajišťuje regulaci
pokojové teploty prostoru, v němž je instalován. Teplotu reguluje podle svého týdenního
programu s ohledem na stav čidel přítomnosti osob a stavu okenních kontaktů. Zároveň
modul TR11x zajišťuje ovládání samostatného výstupu, který je možné využít pro
ovládání osvětlení nebo podobných spotřebičů (zásuvkové okruhy apod.)

Regulační modul je schopen pracovat plně nezávisle, ale jeho hlavní využití je v síti
Tnet jako součást systému TECOREG IRC (rodina TR100).

1.3 Funkce a parametrizace

Regulační modul TR11x je osazen mikroprocesorem, který zajišťuje snímání stavů
signálů na vstupech, realizaci regulačního PID algoritmu parametrizovaným uživatelem
a ovládání výstupů. Modul má zabudovaný obvod RTC, který je zálohován lithiovou
baterií při výpadku napájecího napětí.

Konfigurace a diagnostika modulu se provádí po sériovém komunikačním rozhraní,
jehož aktivita nemá na provoz modulu žádný vliv. Regulační modul je vybaven účinnými
prostředky pro zabezpečení provozu za nepříznivých podmínek okolí (rušení, výpadky
komunikace apod.).

Regulační modul pracuje s pevným programem, který je uživatelem parametrizován.
Prostřednictvím komunikačního modulu TR101 a příslušného SW má uživatel k dispozici
všechny parametry modulu pro nastavení nebo monitorování. Popis komunikačního
modulu TR101 a dalších SW prostředků je popsán v příslušných dokumentacích.

1.4 Výstavba

Moduly jsou dodávány v jednom provedení bez dalších variant a doplňků.
Typ Objednací číslo Poznámka
TR111 TXN 091 11 Regulační modul s LED a digitálními výstupy
TR112 TXN 091 12 Regulační modul s LCD disp. a digit. výstupy
TR115* Regulační modul s LED a analogovými výstupy
TR116* Regulační modul s LCD disp. a analogovými výst.

* všechny informace k těmto modulům dále uvedené jsou předběžné

Určení regulačních
modulů

Objednací číslo
modulu
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1.5 Provedení

Pokojový regulační modul se skládá z plastové krabičky a spodního plechového dílu,
který nese svorkovnici pro přívodní vodiče.Tento díl je určen pro uchycení na svislou
plochu (stěna místnosti) popř. přímo na instalační krabici. Toto řešení výrazně
zjednodušuje montáž a minimalizuje riziko poškození elektroniky.

Na přední straně modulu TR111 a TR115 jsou umístěny indikační LED diody
a klávesnice pro komunikaci s obsluhou.

Na přední straně modulu TR112 a TR116 je umístěn 4-místný LCD displej
a klávesnice pro komunikaci s obsluhou.
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2. Přehled parametr ů

2.1 Základní parametry TR111, TR112

Norma výrobku:
Automatická elektrická řídící zařízení pro
domácnosti a podobné účely). Část 2: Zvláštní
požadavky na elektrická řídící zařízení pro
elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-1

Třída ochrany elektrického předmětu
(viz. ČSN 33 0600)

III

Připojení
Šroubovací svorky, max. 1,5 mm2

vodič na svorku
Stupeň ochrany krytem
ČSN EN 60529

IP40 (po montáži)

Komunikační kanál rozhraní RS485
Max. celková délka linky max. 1 200 m
Kontaktní (bezpotenciálové) vstupy 2 (sepnuto / rozepnuto)
Analogový vstup 1
3 výstupy – max. zátěž a napětí / jeden výstup 24 V , 250 mA

Jmenovité napájecí napětí ze zdroje SELV 24 V , 50 Hz

Příkon samostatného modulu 1,5 VA
Maximální příkon při regulaci (zátěž 2 výstupy) 14 VA
Odběr samostatného modulu bez výstupů typicky 35 mA

špičkový max. odběr 55 mA
Max. odběr při plné zátěži 2 výstupů 600 mA při regulaci
Hmotnost cca 0,1 kg
Rozměry (v x š x h) 86 mm x 120 mm x 24 mm

2.2 Provozní podmínky

Třída vlivu prostředí Normální dle ČSN 33 2000-3
Rozsah provozních teplot 0 °C až +40 °C
Povolená teplota při přepravě
dle ČSN EN 60721-3-2

-25 °C až +60 °C
2K2

Povolená teplota při skladování
dle ČSN EN 60721-3-1

+5 °C až + 40 °C
1K2

Relativní vlhkost vzduchu 50 % až 95 % bez kondenzace
Stupeň znečistění - ČSN EN 60730-1 2
Kategorie přepětí v instalaci dle ČSN 33 0420-1 II
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý

Elektromagnetická kompatibilita
Emise - ČSN EN 55022 třída B
Imunita ČSN EN 60730-1 ed.2
Odolnost vůči vibracím (sinusovým)
Fc dle ČSN EN 60068-2-6

10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075
mm,

57 Hz až 150 Hz zrychlení 1g
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3. Popis funkce

3.1 Provozní režimy

Modul TR11x může pracovat v jednom z těchto provozních režimů: „komfort“,
„normal“, „útlum“ a „minimum“. Přechod do těchto režimů je řízen podle nastaveného
týdenního časového programu, případně prostřednictvím tzv. vnuceného režimu
z nadřízeného řídicího systému. Režim „komfort“ lze též aktivovat pomocí tlačítek
z regulačního modulu v místnosti, resp. vyhodnocením přítomnosti osob z připojeného
PIR čidla. Režim „minimum“ je též automaticky nastaven po zjištění otevření okna
okenním kontaktem. Požadované hodnoty teplot jednotlivých provozních režimů pro
ohřev lze nastavovat samostatně z nadřízeného systému (PC) konfiguračním programem
sítě IRC.

3.1.1 Režim komfort
Komfort je provozní režim pro obsazenou místnost. Regulační modul pracuje

s nastavenými komfortními teplotami THKOMFORT pro topení. Požadované hodnoty se
zadávají konfiguračním programem v rozsahu +14 °C až +39,5 °C pro topení v krocích po
0,1 °C. Zpět nadřízenému systému IRC je tento režim signalizován v zóně provozních dat
v proměnné AHKOMFORT.

Režim komfort se aktivuje:

- podle týdenního časového programu
- pomocí regulačního pokojového modulu v místnosti komfortním tlačítkem (na 1, 2

nebo 3 hodiny), nebo prezentačním tlačítkem na modulu (pokud je povoleno
konfiguračním programem - proměnná EPREZENT). Při aktivaci pomocí komfortního
tlačítka (signalizováno v proměnné TKOM) je komfortní režim ukončen po uplynutí
nastavené doby, při aktivaci pomocí prezentačního tlačítka (signalizováno v proměnné
RPRES) je tento režim ukončen při nejbližší změně režimu podle časového programu.
Funkce tlačítek je též blokována aktivním režimem s vyšší prioritou (viz kap. 3.4).

- vyhodnocením přítomnosti osob PIR čidlem, je-li povoleno (proměnná EPIR)
- vnuceným nastavením režimu z nadřízeného systému sítě IRC (proměnná

VHKOMFORT a VHCHNG)

THKOMFORT - požadovaná teplota topení pro režim komfort [0,1 °C]
AHKOMFORT - signalizace režimu komfort

3.1.2 Režim normal
Režim normal je provozní režim, který odpovídá neobsazené místnosti a je

předpokládán relativně rychlý přechod do režimu komfort v případě obsazení místnosti.
Regulační modul pracuje s nastavenými teplotami THNORMAL pro topení. Požadované
hodnoty se zadávají konfiguračním programem v rozsahu +12 °C až +37,5 °C pro topení
v krocích po 0,1 °C. Zpět nadřízenému systému IRC je tento režim signalizován v zóně
provozních dat v proměnné AHNORMAL.

Režim normal se aktivuje:

- podle týdenního časového programu
- vnuceným nastavením režimu z nadřízeného systému sítě IRC (proměnná

VHNORMAL a VHCHNG)

THNORMAL - požadovaná teplota topení pro režim normal [0,1 °C]
AHNORMAL - signalizace režimu normal

3.1.3 Režim útlum
Útlum je provozní režim, který odpovídá neobsazené místnosti a je nízká

pravděpodobnost jejího obsazení (např. v nočních hodinách, málo navštěvované míst-
nosti, …). Při obsazení místnosti a přechodu do režimu komfort je třeba počítat s delší
dobou změny teploty v místnosti. V tomto režimu regulační modul pracuje s nastavenými
teplotami THUTLUM pro topení. Požadované hodnoty se zadávají opět konfiguračním

Provozní režimy
TR11x

Režim komfort

Proměnné režimu

Režim normal

Proměnné režimu

Režim útlum
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programem v rozsahu +10 °C až +35,5 °C pro topení v krocích po 0,1 °C. Zpět nadříze-
nému systému IRC je tento režim signalizován v zóně provozních dat v proměnné
AHUTLUM.

Režim útlum se aktivuje:

- podle týdenního časového programu
- vnuceným nastavením režimu z nadřízeného systému sítě IRC (proměnná VHUTLUM

a VHCHNG)

THUTLUM - požadovaná teplota topení pro režim útlum [0,1 °C]
AHUTLUM - signalizace režimu útlum

3.1.4 Režim minimum
Tento režim odpovídá trvale neobsazené místnosti. V tomto režimu jsou pohony to-

pení a chlazení uzavřeny a je pouze aktivována tzv. protimrazová ochranná funkce proti
zamrznutí topného média. Pokud teplota v místnosti poklesne pod nastavenou teplotu
THMIN, dojde k otevření pohonu topení. Zároveň je tento režim automaticky aktivován
z jakéhokoliv režimu, pokud dojde k vyhodnocení otevření libovolného sledovaného okna
okenním kontaktem. Požadované hodnoty se zadávají konfiguračním programem
v rozsahu +8 °C až +33,5 °C pro topení v krocích po 0,1 °C. Zpět nadřízenému systému
IRC je tento režim signalizován v zóně provozních dat v proměnné AHMIN.

Režim minimum se aktivuje:

- podle týdenního časového programu
- vnuceným nastavením režimu z nadřízeného systému sítě IRC (proměnná VHMIN a

VHCHNG)
- při vyhodnocení otevřeného okna okenním kontaktem, je-li povoleno (proměnná

EWINDOW)
- nastavením nulového odběru z nadřízeného systému sítě IRC (proměnná VZERO)
- nastavením režimu dovolené

THMIN - požadovaná teplota topení pro režim minimum [0,1 °C]
AHMIN - signalizace režimu minimum

3.2 Režim dovolená

Pokud předpokládáme dlouhodobě trvale neobsazenou místnost, lze využít režim do-
volená. V tomto režimu je aktivní provozní režim minimum a je aktivována pouze protim-
razová ochrana. Režim dovolená je nadřízen časovému programu a trvá do doby, která
se nastavuje z nadřízeného systému sítě IRC (proměnné DOVROK, DOVMES,
DOVDAT, DOVHOD a DOVMIN). Po ukončení režimu dovolená přejde řídicí jednotka do
režimu dle časového programu. Předčasné ukončení lze provést nastavením doby trvání
na aktuální datum a čas. Zpět nadřízenému systému IRC je tento režim signalizován
v zóně provozních dat v proměnné ADOV.

DOVROK - termín ukončení dovolené, rok
DOVMES - termín ukončení dovolené, měsíc
DOVDAT - termín ukončení dovolené, datum
DOVHOD - termín ukončení dovolené, hodina
DOVMIN - termín ukončení dovolené, minuta

3.3 Blokování spot řeby energií

Modul TR11x je vybaven logikou, která umožňuje účinně zamezit vytápění místnosti,
pokud jsou otevřená okna. Pokud okenní kontakty vyhodnotí otevřené okno, řídicí jed-
notka automaticky přejde do režimu minimum a je aktivována pouze protimrazová
ochrana. Po uzavření oken řídicí jednotka opět přechází do režimu dle týdenního
časového programu. Tato funkce okenního kontaktu je podmíněna povolením jeho
obsluhy (proměnná EWINDOW).

Proměnné režimu

Režim minimum

Proměnné režimu

Režim dovolená

Proměnné režimu

Nulový odběr
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Funkci blokování spotřeby energií lze též aktivovat z nadřízeného systému sítě IRC
(proměnná VZERO). Zpět nadřízenému systému IRC je tento stav signalizován v zóně
provozních dat v proměnné SZERO.

VZERO - aktivace blokování spotřeby energií:
0 - normální provoz
1 - blokování zapnuto

3.4 Lokální zm ěna režimu (komfort) a teploty

3.4.1 Změna PIR čidlem
V případě osazení PIR čidla je obsazení místnosti a tudíž i přechod do režimu komfort

vyhodnocován automaticky. Obsluha PIR čidla musí být pro tuto funkci povolena
(proměnná EPIR). Pokud je aktivována funkce hlášení alarmu od PIR (kap. 3.8.2),
přechod do režimu komfort se neprovede.

3.4.2 Modul TR111 a TR115
Pomocí komfortního tlačítka lze nastavit dobu, po kterou modul v režimu komfort se-

trvá, na 1, 2 nebo 3 hodiny. Po uplynutí této doby, nebo jejím vynulováním pomocí tlačí-
tek na pokojovém modulu, řídicí jednotka přejde zpět do režimu dle týdenního časového
programu. Zbývající čas je signalizován na LED diodách modulu (se symbolem hodin).

LED1 LED2 čas. interval v hodinách
0 0 0
1 0 0 až 1
0 1 1 až 2
1 1 2 až 3
pozn. : 0 - zhasnutá LED

1 - rozsvícená LED

Obdobně lze do režimu komfort přejít pomocí prezentačního tlačítka. Při nejbližší
změně dle časového programu však modul přejde zpět do požadovaného režimu dle
standardního časového programu. Okamžitý stav je signalizován na dolní LED diodě
modulu (se symbolem panáčka).

U modulu TR111 a TR115 není lokální změna teploty možná. Změna komfortního
režimu a prezentačního tlačítka je možná, pokud není aktivní nadřazený režim (viz tab.
3.1).

3.4.3 Modul TR112 a TR116
Po stisku klávesy "SET" modul přejde do editačního režimu. Stisk klávesy "+" nebo "–"

změní hodnotu parametru a text začne blikat, je-li změna příslušného parametru
povolena. Modul nebude na stisk kláves "+" a "–" reagovat, když je změna zakázána.

Opětovný stisk klávesy "SET" způsobí uložení změny parametru a přechod na další
parametr. Po nastavení všech parametrů se modul vrátí do režimu zobrazení. Není-li
během editačního režimu po dobu 15 s stisknuta libovolná klávesa, modul přejde zpět do
režimu zobrazení bez uložení právě editovaného parametru.

Změna lokální teploty se neprojeví v režimu minimum. Změna komfortního režimu
a prezentačního tlačítka je možná, pokud není aktivní nadřazený režim (viz tab. 3.1).

1.text - Lokální posun požadované teploty

Je-li lokální změna teploty povolena (proměnná ECHNG), může uživatel místnosti
lokálně zvýšit nebo snížit požadovanou teplotu v místnosti. Tímto zásahem se posune
požadovaná teplota pro topení ve všech provozních režimech kromě režimu minimum.
Na tento režim nemá lokální posun teploty žádný vliv.

Lokální posun lze provést v rozsahu ± 4 °C v krocích po 0,1°C (proměnná LOKOFS).
Zpět nadřízenému systému IRC je nenulový posun požadované teploty signalizován
v proměnné LHCHNG.

L-x.x ( význam : "–" znaménko mínus záporné hodnoty, x.x - hodnota)

PIR čidlo

Komfortní tlačítko

Prezentační tlačítko

Omezení

Způsob nastavení

Uložení nového
nastavení

Omezení

Posun požadované
teploty

Formát zobrazení
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2.text - Změna režimu komfortní tla čítko

Pomocí tohoto režimu lze nastavit dobu, po kterou modul v režimu komfort setrvá, na
1, 2 nebo 3 hodiny. Po uplynutí této doby, nebo jejím vynulováním pomocí tlačítek na po-
kojovém modulu, řídicí jednotka přejde zpět do režimu dle týdenního časového programu.

Na LCD displeji je zobrazen stav regulace (viz níže formát zobrazení). Je-li aktivní
režim komfort, zobrazí se rovnou zbývající časový interval v hodinách (0 h až 3 h).
V ostatních případech se časový interval zobrazí po stisku editačních kláves a text začne
blikat, není-li funkce blokována.

formát zobrazení význam
rOFF regulace vypnuta

OFF minimum
Utl utlum
On normal

xhod * časový interval (komfort)
*xhod (x - hodnota času v hodinách)

3.text (poslední) - Změna režimu prezenta ční tlačítko

Obdobně lze do režimu komfort přejít pomocí režimu prezentačního tlačítka, není-li
funkce blokována. Při nejbližší změně dle časového programu však modul přejde zpět
do požadovaného režimu dle standardního časového programu. Okamžitý stav je
signalizován na LCD displeji.

formát zobrazení význam
Uocc prezentační tlačítko neaktivní

Occ prezentační tlačítko aktivní

3.4.4 Blokování zm ěny komfortního a prezenta čního tla čítka
Komfortní a prezentační tlačítko musí být povoleno konfiguračním programem -

proměnná EPREZENT. Funkce obou tlačítek je také blokována aktivním provozním nebo
servisním režimem s vyšší prioritou, viz tab. 3.1.

tab. 3.1 Tabulka režimů

Priorita Režim (aktivní) Způsob ovlivnění funkce Prezent. a Komf. tlač.
nejvyšší Servisní režim

Vnucený režim

Blokování spotřeby energie
Dovolená

ukončí funkci Prezent. a Komf. tlačítko
(modul nereaguje na stisk tlačítek - LED dioda
může krátce probliknout)

Okenní kontakt přeruší režim komfort
PIR čidlo neovlivní

nejnižší Komfortní režim ukončí funkci Prezent. tlačítko
Prezentační tlačítko ukončí funkci Komf. tlačítko

EAPIR - povolení alarmu od okenního kontaktu a PIR čidla
- 0 – hlášení alarmu vypnuto
- 1 – hlášení alarmu zapnuto

ECHNG - povolení lokální změny teploty
- 0 – obsluha vypnuta
- 1 – obsluha zapnuta

EPREZENT - povolení obsluhy prezent./komf. tlačítka
- 0 – obsluha vypnuta
- 1 – obsluha zapnuta

RPIR - signalizace stavu PIR čidla
- 0 – čidlo neaktivní
- 1 – čidlo aktivní

RPRES - signalizace stavu prezentačního tlačítka
- 0 – tlačítko neaktivní
- 1 – tlačítko aktivní

TKOM - signalizace stavu komfortního tlačítka
- 0 – tlačítko neaktivní
- 1 – tlačítko aktivní

Komfortní tlačítko

Formát zobrazení

Prezentační tlačítko

Formát zobrazení

Povolení a blokování
změny režimu
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LHCHNG - signalizace stavu lokální změny teploty
- 0 – změna neaktivní
- 1 – změna aktivní

3.5 Vnucená zm ěna režimu

V modulu TR11x lze z nadřízeného systému sítě IRC aktivovat tzv. vnucený režim
topení a osvětlení. V tomto stavu se požadovaný režim topení přestane získávat z
týdenního programu a je určen vnucenou hodnotou režimu (proměnné VHMIN,
VHUTLUM, VHNORMAL, VHKOMFORT). Analogicky pro osvětlení je stav výstupu
nastaven podle hodnoty proměnné VLIGHT.

Vnucený režim topení se aktivuje proměnnou VHCHNG, vnucený režim osvětlení
proměnnou VLCHNG. Nadřízenému systému IRC jsou vnucené režimy signalizovány
v proměnných WHCHNG a VLCHNG.

VHCHNG - aktivace vnuceného režimu topení
0 - topení dle časového programu
1 - topení dle vnuceného režimu

VHMIN - vnucený režim topení minimum
0 - neaktivní
1 - aktivní

VHUTLUM - vnucený režim topení utlum
0 - neaktivní
1 - aktivní

VHNORMAL- vnucený režim topení normal
0 - neaktivní
1 - aktivní

VHKOMFORT - vnucený režim topení komfort
0 - neaktivní
1 - aktivní

WHCHNG - signalizace vnuceného režimu topení
0 - topení dle časového programu
1 - topení dle vnuceného režimu

VLCHNG - aktivace vnuceného režimu osvětlení
0 - osvětlení dle časového programu
1 - osvětlení dle vnuceného režimu

VLIGHT - ovládání osvětlení při vnuceném režimu
0 - osvětlení vypnout
1 - osvětlení zapnout

WLCHNG - signalizace vnuceného režimu osvětlení
0 - osvětlení dle časového programu
1 - osvětlení dle vnuceného režimu

3.6 Tvorba požadované hodnoty

Při tvorbě vlastní požadované hodnoty pro topení se prioritně vychází z týdenního
časového programu, který je dále ovlivňován řídicími příkazy z nadřízeného systému
(vnucené režimy, blokování spotřeby energií), nebo je přímo ovlivněn lokálními změnami
z pokojového modulu. Vlastní požadovaná teplota je předávána nadřízenému systému
v proměnných RHQTEMP pro topení. Princip tvorby výsledné požadované hodnoty je na
následujícím vyobrazení :

Vnucená změna
režimu

Požadovaná teplota
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RHQTEMP - požadovaná teplota pro topení [0,1 °C]

3.7 Zobrazení text ů na displeji modul ů TR112 a TR116

Moduly TR112 a TR116 jsou vybaveny čtyřmístným LCD displejem. Na displeji jsou
zobrazovány údaje o teplotě, času, režimu provozu, příp. je zobrazen kód chyby
(kap. 12.3) a adresace (kap. 4.1).

Následující texty se zobrazují neustále dokola, doba zobrazení textu je cca 6,5 s.
Změna parametrů se provede stiskem tlačítka „SET“, modul přejde do editace, viz
kap. 3.4.3. Po návratu z editace je jako první zobrazen časový údaj.

1. text - Čas
formát zobrazení: hh.mm
pozn.: výchozí text po ukončení adresace, chyby a editace

2. text - Aktuální teplota v prostoru
formát zobrazení: xx.x (xx.x - je údaj ve stupních C)

3. text - Režim provozu
Na této obrazovce je zobrazen režim regulace, v jakém se modul právě nachází.

formát zobrazení význam
rOFF regulace vypnuta
OFF minimum
Utl utlum
On normal

COM komfort

4. text - Stav prezenta čního tla čítka
Na této obrazovce je zobrazen stav prezentačního tlačítka, způsob aktivace viz
kap. 3.4.3.

formát zobrazení význam
Uocc prezentační tlačítko neaktivní

Occ prezentační tlačítko aktivní

5. text - Aktuální žádaná teplota
Na této obrazovce je zobrazena teplota, na kterou modul nyní reguluje.

formát zobrazení: txx.x (xx.x - je údaj ve stupních C)
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3.8 Vstupy a výstupy řídicí jednotky

3.8.1 Vstup WIN okenního kontaktu
Připojením okenního kontaktu lze automaticky při otevření okna přejít do režimu

blokování energií. Povolení obsluhy okenního kontaktu a stejně tak smysl účinku vstupu
(spínací – rozpínací kontakt) je možno nastavit konfiguračním programem sítě IRC.

V řídicí jednotce lze aktivovat funkci hlášení alarmu při otevření okna jako nedovolené
vniknutí do místnosti. Tento stav je pak signalizován v proměnné ALPIR v zóně
provozních dat a je totožná s funkcí alarmu od čidla PIR. Stav okenního kontaktu je
signalizován v zóně provozních dat v proměnné RWIND.

EWINDOW - povolení obsluhy okenního kontaktu
- 0 – obsluha vypnuta
- 1 – obsluha zapnuta

NEGWND - okenní kontakt aktivní (otevřené okno) při
- 0 – rozepnutém kontaktu
- 1 – sepnutém kontaktu

EAPIR - povolení alarmu od okenního kontaktu a PIR čidla
- 0 – hlášení alarmu vypnuto
- 1 – hlášení alarmu zapnuto

RWIND - stav okenního kontaktu
- 0 – okno zavřeno
- 1 – okno otevřeno

3.8.2 Vstup PIR čidla p řítomnosti osob
Připojením PIR čidla přítomnosti osob lze automaticky při obsazení místnosti přejít do

komfortního režimu. Pokud není čidlo osazeno, provede se přechod do komfortního
režimu pomocí prezentačního, příp. komfortního tlačítka na pokojovém regulačním
modulu v místnosti. Povolení obsluhy PIR čidla a stejně tak smysl účinku vstupu (spínací
– rozpínací kontakt) je možno nastavit konfiguračním programem sítě IRC (proměnné
EPIR, NEGPIR). V řídicí jednotce lze aktivovat funkci hlášení alarmu při vniknutí do
místnosti (proměnná EAPIR). Tato porucha je pak signalizována v proměnné ALPIR
v zóně provozních dat a je totožná s funkcí alarmu od okenního kontaktu. Stav čidla PIR
je signalizován v zóně provozních dat v proměnné RPIR.

EPIR povolení obsluhy čidla PIR
0 – obsluha vypnuta
1 – obsluha zapnuta

NEGPIR čidlo PIR aktivní (obsazená místnost) při
0 – rozepnutém kontaktu
1 – sepnutém kontaktu

EAPIR povolení alarmu od PIR čidla a okenního kontaktu
0 – hlášení alarmu vypnuto
1 – hlášení alarmu zapnuto

RPIR stav čidla přítomnosti osob
0 – místnost prázdná
1 – místnost obsazená

3.8.3 Vstup čidla teploty v prostoru
Na vstupní svorku 6 je připojen standardní odporový teplotní snímač Ni1000/6180ppm

pro měření teploty v prostoru místnosti. Pokud je využito vnitřního teplotního snímače
v regulačním pokojovém modulu, není připojení tohoto vstupu bezpodmínečně nutné
(nepoužitý vstup musí být zkratován viz.kap. 9.2). Volbu připojení teplotního čidla je
možno nastavit konfiguračním programem sítě IRC pomocí proměnných STEMP1
a STEMP2. Výsledná měřená prostorová teplota je pak k dispozici v proměnné RHTEMP.
Naměřenou hodnotu teplotního čidla lze pomocí konfiguračního programu korigovat
pomocí proměnné TKOR v rozsahu ± 5 °C v krocích po 0,1 °C.

Okenní kontakt

Obsluha okenního
kontaktu

Připojení PIR čidla

Obsluha PIR čidla

Měření teploty
v místnosti
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STEMP1 - čidlo pokojové teploty
STEMP2 - 00 – interní čidlo pokojového modulu

- 01 – externí čidlo na vstupu TEMP
TKOR - korekce údaje čidla [0,1 °C]
RHTEMP - prostorová teplota v místnosti [0,1 °C]

3.8.4 Výstup LIGHT ovládání sv ětel
Na základě týdenního časového programu nebo aktivací vnuceného režimu osvětlení

lze tento výstup využít pro ovládání osvětlení místnosti. Do vnuceného režimu osvětlení
přejde řídicí jednotka po aktivaci proměnné VLCHNG, následné spínání osvětlení se
provádí pomocí proměnné VLIGHT. Nastavení časového programu a aktivace
vnuceného režimu osvětlení lze provést pouze konfiguračním programem nadřízeného
systému IRC. Zpět nadřízenému systému IRC je stav osvětlení signalizován v zóně
provozních dat v proměnné ALIGHT.

VLCHNG aktivace vnuceného režimu osvětlení
0 – osvětlení dle časového programu
1 – vnucený režim osvětlení

VLIGHT ovládání osvětlení při vnuceném režimu
0 – osvětlení vypnout
1 – osvětlení zapnout

ALIGHT aktuální stav osvětlení
0 – osvětlení vypnuto
1 – osvětlení zapnuto

3.8.5 Výstupy OPEN a CLOSE pro řízení oh řevu
Standardní binární výstupy 0 V až 24 V slouží pro přímé připojení třípolohového

(výstup Open a Close) nebo dvoupolohového servopohonu topení (výstup Open, výstup
Close je trvale rozepnut). Podle typu použitého pohonu pak regulační modul ovládá
příslušné výstupy, v případě dvoupolohového servopohonu topení je na výstupu
realizováno pulzní řízení. Typ připojeného pohonu se volí v konfiguračním programu
nadřízeného systému IRC pomocí proměnných HSERVO1, HSERVO2 a HSERVO3.

HSERVO1 - typ akčního členu topení
HSERVO2 - 000 – 3-polohový servopohon
HSERVO3 - 010 – 2-polohový vyp/zap (např. elektrický ohřev)

- 011 – 2-polohový vyp/zap negovaný

Vlastní regulační algoritmus se chová dle PID-charakteristiky (v textu dále je
označením „regulátor“ myšlen algoritmus a ne vlastní zařízení), regulační parametry
CONSTPH, CONSTIH, CONSTDH, CONSTKH a CONSTOH jsou přednastaveny a lze je
pomocí konfiguračního programu případně upravovat. Velikost výstupního řídicího
signálu je k dispozici v proměnné RHVENT podle typu pohonu.

Dvoupolohový ventil - RHVENT nabývá hodnot 0 % (ventil zavírá nebo zavřen) nebo
100 % (ventil otvírá nebo otevřen).

Třípolohový ventil - v hodnotě RHVENT odhad polohy ventilu v procentech

CONSTPH - pásmo proporcionality regulátoru [10 %]
CONSTIH - integrační konstanta regulátoru [10 s]
CONSTDH - derivační konstanta regulátoru [10 s]

Konfigurace měření

Ovládání osvětlení

Vnucený režim
osvětlení

Ovládání ohřevu

Konfigurace
regulačního členu
topení

Regulační
charakteristika ohřevu

PID konstanty topení
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CONSTKH - doba přestavení akčního členu [10 s]
CONSTOH - interval akčního zásahu [10 s]
RHVENT - velikost výstupního řídícího signálu [%]

3.9 Synchronizace a proto čení ventil ů

Při nastaveném třípolohovém řízení modul TR111 nebo TR112 provádí pravidelnou
synchronizaci třípolohových ventilů. Synchronizace je provedena každý den a to v čase
vypočteném podle adresy modulu, viz tab. 3.2. V rámci synchronizace se nejprve
provede otevření všech připojených ventilů, v proměnné RHVENT je po dobu otevírání
nastavena hodnota 100 %. Po úplném otevření se provede uzavření všech připojených
ventilů, v proměnné RHVENT je po dobu zavírání nastavena hodnota 0 %. Čas potřebný
k otevření a uzavření ventilů je převzat z konstanty regulátoru CONSTKH. Takto
provedenou synchronizací se provede zároveň protočení ventilů. Během synchronizace
není funkční odhad polohy ventilu. Po dokončení synchronizace regulátor „převezme“
opět řízení výstupů.

Synchronizace se též provede po zapnutí napájení, regulace, ukončení servisního
režimu a protimrazové funkce a po odstranění chyby.

Při nastaveném dvoupolohovém řízení modul TR111 nebo TR112 provádí pravidelné
protočení dvoupolohových ventilů. Protočení je provedeno každé pondělí a to v čase
vypočteném podle adresy modulu, viz tab. 3.2. Během protočení se provede otevření
všech připojených ventilů, v proměnné RHVENT je po dobu otevírání nastavena hodnota
100 %. Po úplném otevření je výstup OPEN rozepnut, ventil se sám uzavře. V proměnné
RHVENT je nastavena hodnota 0 %. Regulátor „převezme“ opět řízení výstupu. Čas
potřebný k otevření ventilů je převzat z konstanty regulátoru CONSTKH.

Protočení se provádí kvůli možnosti zatuhnutí ventilů mimo topnou sezónu.

Modul TR115 nebo TR116 provádí pravidelnou synchronizaci a protočení
analogových ventilů. Synchronizace je provedena dvakrát denně, protočení je provedeno
v pondělí po půlnoci, a to v časech vypočtených podle adresy modulu, viz tab. 3.2.

Během protočení se provede otevření všech připojených ventilů, v proměnné
RHVENT je po dobu otevírání nastavena hodnota 100 %. Po úplném otevření se provede
uzavření všech připojených ventilů, v proměnné RHVENT je po dobu zavírání nastavena
hodnota 0 %. V rámci synchronizace se provede uzavření všech připojených ventilů,
v proměnné RHVENT je po dobu zavírání nastavena hodnota 0 %. Během synchronizace
a protočení není funkční odhad polohy ventilu. Po dokončení synchronizace regulátor
„převezme“ opět řízení výstupů.

Čas potřebný k otevření a uzavření ventilů je převzat z konstanty regulátoru
CONSTKH.

Synchronizace se též provede po zapnutí napájení, regulace, ukončení servisního
režimu a protimrazové funkce a po odstranění chyby. Synchronizace a proto čení se
neprovedou podle času, je-li aktivní protimrazová funkce, servisní režim nebo
vypnutá regulace.

Od verze fw. 2.0 modulu TRxxx je doplněn bit SYNCHRO pro signalizaci.

tab. 3.2 Čas synchronizace nebo protočení podle adresy
Adresa as synchronizace, protočení Čas 2.synchronizace (TR115, TR116)

0 až 3 0:00:00 12:00
4 až 7 0:10:00 12:10

8 až 11 0:20:00 12:20
12 až 15 0:30:00 12:30

HSERVO1 - typ akčního členu topení
HSERVO2 - 000 – 3-polohový servopohon
HSERVO3 - 010 – 2-polohový vyp/zap (např. elektrický ohřev)

- 011 – 2-polohový vyp/zap negovaný
CONSTKH - doba přestavení akčního členu
VENTH - poloha ventilu [%]
SYNCHRO - 0 – neprobíhá synchronizace nebo protočení ventilů

- 1 – probíhá synchronizace nebo protočení ventilů
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3.10 Alarmy

Pro nadřízený systém IRC jsou v zóně provozních dat k dispozici v proměnných
ALMIN, ALMAX, ALPIR, ALPOR a chybovém kódu ERRCODE poruchová hlášení
s následujícím významem :

ALMIN 0 – bez poruchy
1 – minimální teplota v místnosti (RHTEMP < 8,0 °C)

ALMAX 0 – bez poruchy
1 – maximální teplota v místnosti (RHTEMP > 39,5 °C)

ALPIR 0 – bez poruchy
1 – nedovolené vniknutí do místnosti, otevřené okno (pokud je
povoleno – proměnná EAPIR)

ALPOR 0 – bez poruchy
1 – porucha pokojového modulu

ERRCODE 0 – bez poruchy
xx- viz. kap. 12.2.1

3.11 Servisní režim

Pro snadné odzkoušení jednotlivých zařízení, připojených k modulu TR11x (např. při
uvádění do provozu nebo při údržbě a diagnostice závad), je modul TR11x vybaven
servisním režimem, který pomocí konfiguračního programu sítě IRC umožňuje ovládání
jednotlivých výstupů modulu pomocí změny kombinace hodnot v proměnných SERVIS1
až SERVIS4. Servisní režim příslušného zařízení je pak signalizován zpět nadřízenému
systému IRC v zóně provozních dat v proměnných HSER a LSER. V servisním režimu
není funkční odhad polohy třípolohového ventilu. Proměnná RHVENT nabývá hodnot
podobně jako je tomu v případě dvoupolohového servopohonu.

SERVIS1 - 0000 – provozní režim
SERVIS2 - 0100 – servisní režim – ohřev 0 %
SERVIS3 - 0101 – servisní režim – ohřev 100 %
SERVIS4 - 1000 – servisní režim – osvětlení vypnuto

- 1001 – servisní režim – osvětlení zapnuto
HSER - 0 – provozní režim topení

- 1 – servisní režim topení
LSER - 0 – provozní režim osvětlení

- 1 – servisní režim osvětlení

3.12 Regulační algoritmy

3.12.1 Blokování oh řevu
V případě provozních potřeb lze zablokovat funkci ohřevu pomocí konfiguračního

programu kombinací hodnot v proměnných REZIM1 a REZIM2.

REZIM1 - 00 – regulace vypnuta
REZIM2 - 01 – pouze topení

Pokud jsou funkce regulace aktivní, vybírá regulační modul příslušný režim ohřevu
podle skutečné prostorové teploty RHTEMP a aktuální požadované hodnoty RHQTEMP.

Je-li regulace vypnuta, je vy řazena protimrazová funkce!!! Výstupy OPEN
a CLOSE jsou rozepnuty.

Poruchová hlášení

Význam poruchových
proměnných

Zkouška funkčnosti

Ovládání připojených
zařízení

Signalizace
servisního režimu

Ohřev a chlazení

Blokování regulačních
algoritmů
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3.12.2 Parametry regula čních algoritm ů

Regulační okruh řízení ohřevu je ovládán PID regulací, která pracuje podle diskrétní
verze rovnice
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kde je
u(t) - řídící veličina (RHVENT)

e(t) - regulační odchylka (RQHTEMP – RHTEMP)
K - zesílení regulátoru
Ti - integrační konstanta regulátoru – CONSTIH
Td - derivační konstanta regulátoru – CONSTDH

Parametry regulačních konstant lze měnit i v průběhu regulace.

CONSTPx pásmo proporcionality, nastavuje se v rozsahu 1 až 255 [*10 %]
tj. 10 % až 2550 %. Určuje zesílení PID regulátoru vztahem

CONSTPH
K

10=

CONSTIH integrační konstanta regulátoru, nastavuje se v rozsahu 0 až 255
[*10 s], tj. 0 s až 2 550 s. Pro nulovou hodnotu je integrační složka
vypnutá.

CONSTDH derivační konstanta regulátoru, nastavuje se v rozsahu 0 až 255
[*10 s], tj. 0 s až 2 550 s. Pro nulovou hodnotu je složka vypnutá.

CONSTKH doba přestavení akčního členu, nastavuje se v rozsahu 1 až 60
[*10 s], tj. 10 s až 600 s (doba od úplného zavření ventilu do úplného
otevření). Slouží pro odhad polohy regulačního členu při použití
třípolohového řízení a je použita pro synchronizaci třípolohových
a protočení dvoupolohových ventilů

CONSTOH interval akčního zásahu, perioda vzorkování v rozsahu 1 až 60 [*10 s
], tj. 10 s až 600 s

dMax maximální povolený přírůstek akčního zásahu [0,01 %]. Konstanta
dMax je vždy omezena do rozsahu 0,01 % až 100,00 %. Nový akční
zásah se nemůže v hodnotě lišit o více než dMax od minulé hodnoty.
Konstanta dMax je dopočítána modulem podle vztahu

%00,100∗=
CONSTKH

CONSTOH
dMax

Pokud jsou připojeny 3-polohové regulační ventily pro ohřev, je vhodné potlačit krátké
akční zásahy řídicí veličiny u(t) regulačních algoritmů a použít jejich filtraci (tyto zásahy
nedokáží fyzicky provést přestavení servopohonu). K tomu pak slouží proměnné FU0H
až FU2H.

Filtrace krátkých akčních zásahů
FU0H - 000 – povoleny všechny zásahy
FU1H - 001 – potlačeny zásahy menší než 0,32 %
FU2H - 010 – potlačeny zásahy menší než 0,64 %

- 011 – potlačeny zásahy menší než 0,96 %
- 100 – potlačeny zásahy menší než 1,28 %
- 101 – potlačeny zásahy menší než 1,60 %
- 110 – potlačeny zásahy menší než 1,92 %
- 111 – potlačeny zásahy menší než 2,24 %

Regulační algoritmy

Konstanty regulátorů
řízení ohřevu
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4. Komunikace v systému IRC

4.1 Obecný popis

Regulační modul TR11x je svou funkcí určen jako koncový modul řady Tecoreg IRC.
Data pro nadřízený systém IRC poskytuje ve veřejné datové struktuře k dalšímu
zpracování nadřízenému systému po sběrnici Tnet.

Podřízený koncový modul musí mít na každé sběrnici Tnet nastavenu adresu
v rozsahu 0 až 15. V datové struktuře nadřízeného systému IRC TR101 obsazují prvních
16 logických adres (adresy 0 až 15) koncové moduly sběrnice Tnet1 (s adresami 0 až
15). Dalších 16 logických adres (adresy 16 až 31) obsazují koncové moduly sběrnice
Tnet2 (s adresami 0 až 15).

Naadresování modulů se provádí spuštěním adresace z nadřízeného systému pro
příslušnou větev komunikačního modulu TR101. Každý regulační modul, po vyhodnocení
služby GNF sběrnice TNET, připojený na příslušnou větev sběrnice přejde do
adresovacího režimu. Po nastavení adres modulů je adresace z nadřízeného systému
obsluhou ukončena.

V režimu adresace se na modulu TR111 a TR115 rozsvítí dvě spodní LED diody. Na
horní LED diodě je indikována adresa, adresa je postupně "vysvícena".

adresa 0 - 1 s svítí, 1 s nesvítí (jedno dlouhé bliknutí)
adresa 1 - 0.25 s svítí, 1 s nesvítí (jedno krátké bliknutí)
adresa 2 - 0.25 s svítí, 0.25 s nesvítí, 0.25 s svítí, 1 s nesvítí (dvě krátká bliknutí)
.
adresa 15 - 0.25 s svítí, 0.25 s nesvítí, 0.25 s svítí, … 1 s nesvítí (15 krátkých

bliknutí)

Stiskem horního tlačítka (se symbolem hodin) se zvyšuje adresa.

V režimu adresace se na displeji modulu TR112 a TR116 zobrazí text

„A-xx “ , kde xx udává adresu 0 až 15. Adresa se zvyšuje nebo snižuje tlačítky
‘+’ nebo ‘–‘.

4.2 Datová struktura

Modul TR11x má implementovánu sadu komunikačních služeb sběrnice Tnet, která
umožňuje poskytnout data nadřízenému systému pomocí datové struktury.

Data mají pevnou strukturu. Jsou rozdělena do tří datových zón: konfigurační data,
řídící data a provozní data. Nastavení a zápis konfiguračních a řídících dat se provádí
z vizualizace.

4.3 Konfigura ční data

Struktura konfiguračních dat má pevnou délku 174 bytů. Konfigurační data jsou
dostupná pro čtení i zápis. V případě zápisu do konfiguračních dat je nutné pro jejich
akceptování provést změnu (inkrementaci) položky požadované verze konfiguračních dat
RKfgRev. Po akceptování dat v koncovém modulu se tato hodnota objeví v položce
aktuální verze konfiguračních dat AKfgRev.

Konfigurační data obsahují položky, které slouží k zadání požadovaných teplot
jednotlivých regulačních režimů, týdenní regulační program, konstanty regulátorů, typy
pohonů.

Hlavička konfiguračních dat poskytuje informace o typu připojeného modulu (TypTR),
verzi SW (VerTR) a aktuální verzi konfiguračních dat (AkfgRev). Tyto položky jsou určeny
pouze pro čtení. Všechny ostatní položky konfiguračních dat jsou dostupné i pro zápis.

Strukturu konfiguračních dat modulu TR11x zobrazuje následující tabulka:

Adresace modulů

Adresační režim
TR111 a TR115

Adresační režim
TR112 a TR116

Rozložení struktur

Obsah struktury

Rozložení struktury
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Typ Název popis jednotky
byte TypTR typ modulu - 11 … TR 111

- 12 … TR 112
- 15 … TR 115
- 16 … TR 116

byte VerTR verze SW, (10H … v1.0)
byte AKfgRev aktuální verze konfiguračních dat
byte RKfgRev požadovaná verze konfiguračních dat
byte THMIN žádaná teplota topení - MINIMUM (8 až 33,5) 0,1 °C
byte THUTLUM - UTLUM (10 až 35,5) 0,1 °C
byte THNORMAL - NORMAL (12 až 37,5) 0,1 °C
byte THKOMFORT - KOMFORT (14 až 39,5) 0,1 °C
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte[18] DPPONDELI denní program pro Pondělí
byte[18] DPUTERY denní program pro Úterý
byte[18] DPSTREDA denní program pro Středu
byte[18] DPCTVRTEK denní program pro Čtvrtek
byte[18] DPPATEK denní program pro Pátek
byte[18] DPSOBOTA denní program pro Sobotu
byte[18] DPNEDELE denní program pro Neděli
byte CONSTPH konstanty regulátoru topeni - P 10 %
byte CONSTIH - I 10 s
byte CONSTDH - D 10 s
byte CONSTKH doba přeběhu pohonu topení - K 10 s
byte CONSTOH interval akčního zásahu topení - O 10 s
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte TKOR korekce teploměru (± 5 °C) 0,1 °C
bit.0 REZIM1 režim topení - 00 - OFF
bit.1 REZIM2 - 01 - pouze topení

- 10 - nevyužito
- 11 - nevyužito

bit.2 HSERVO1 servopohon topení - 000 - 3-polohový1

bit.3 HSERVO2 - 001 - analogový2

bit.4 HSERVO3 - 010 - 2-polohový1

- 011 - 2-polohový neg.1

bit.5 nevyužito
bit.6 nevyužito
bit.7 nevyužito
bit.0 nevyužito
bit.1 nevyužito
bit.2 nevyužito
bit.3 rezerva
bit.4 SERVIS1 režim - 0000 - provozní
bit.5 SERVIS2 - 0001 - servisní - nevyužito
bit.6 SERVIS3 - 0010 - nevyužito
bit.7 SERVIS4 - 0011 - nevyužito

- 0100 - 0 % topení
- 0101 - 100 % topení
- 0110 - nevyužito
- 0111 - nevyužito
- 1000 - osvětlení OFF
- 1001 - osvětlení ON

1 pouze modul TR111 a TR112
2 pouze modul TR115 a TR116
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Typ Název popis jednotky
bit.0 NEGPIR PIR čidlo aktivní při 0- rozepnutém kontaktu

1 - sepnutém kontaktu
bit.1 NEGWND okenní kont. aktiv. při 0 - rozepnutém kontaktu

1 - sepnutém kontaktu
bit.2 rezerva
bit.3 EPIR povolení obsluhy PIR čidla
bit.4 EWINDOW povolení obsluhy okenního kontaktu
bit.5 STEMP1 čidlo pokojové teploty - 00 - interní
bit.6 STEMP2 - 01 - externí
bit.7 rezerva
bit.0 FU0H filtrace krátkých akčních zásahů topení
bit.1 FU1H - 000 - povoleny všechny zásahy
bit.2 FU2H - 001 potlačeny zásahy menší než 0,32 %

- 010 potlačeny zásahy menší než 0,64 %
- 011 potlačeny zásahy menší než 0,96 %
- 100 potlačeny zásahy menší než 1,28 %
- 101 potlačeny zásahy menší než 1,60 %
- 110 potlačeny zásahy menší než 1,92 %
- 111 potlačeny zásahy menší než 2,24 %

bit.3 nevyužito
bit.4 nevyužito
bit.5 nevyužito
bit.6 rezerva
bit.7 rezerva
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte nevyužito
byte[15] rezervy

Denní program pro každý den v týdnu obsazuje v konfiguračních datech 18 bytů
a jeho struktura je následující:

typ název popis jednotky
byte RTime1 časové značky režimu topení 6-ti min
byte RTime2 6-ti min
byte RTime3 6-ti min
byte RTime4 6-ti min
byte RTime5 6-ti min
byte RTime6 6-ti min
byte LTime1 časové značky režimu osvětlení 6-ti min
byte LTime2 6-ti min
byte LTime3 6-ti min
byte LTime4 6-ti min
byte LTime5 6-ti min
byte LTime6 6-ti min
byte Value1 režimy od časových značek
byte Value2 xxxL xxKK
byte Value3 xxxx xx00 MINIMUM Topení
byte Value4 xxxx xx01 UTLUM
byte Value5 xxxx xx10 NORMAL
byte Value6 xxxx xx11 KOMFORT

xxx0 xxxx OFF Osvětlení
xxx1 xxxx ON

Struktura denního
programu
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4.4 Řídící data

Struktura řídících dat má pevnou délku 20 bytů. Řídící data jsou dostupná pro čtení i
zápis.

Řídící data jsou určena pro dispečerské ovládání regulačního modulu TR11x. Lze
pomocí nich vnutit modulu jiný režim regulace topení a stavu osvětlení (přerušení
naprogramovaného týdenního programu), aktivovat alarmová hlídání prostorů (od PIR
čidla a okenního kontaktu), povolit lokální obsluhu pokojového modulu (obsluha tlačítek,
změna teploty), nebo nastavit režim dovolené, po jehož dobu se v daném prostoru
reguluje na minimum.

Řídící data jsou uložena v RAM paměti RTC obvodu, zálohovaném lithiovou baterií.

Strukturu řídících dat TR11x zobrazuje následující tabulka:

Typ Název Popis jednotky
word WEKVIT venkovní teplota, (zatím nepoužito) 0.1 °C
bit.0 VHMIN vnucený režim topení - MINIMUM
bit.1 VHUTLUM - UTLUM
bit.2 VHNORMAL - NORMAL
bit.3 VHKOMFORT - KOMFORT
bit.4 rezerva
bit.5 rezerva
bit.6 rezerva
bit.7 rezerva
bit.0 VLIGHT vnucený režim osvětlení (On/Off)
bit.1 VHCHNG aktivace vnucené změny režimu topení
bit.2 rezerva
bit.3 VLCHNG aktivace vnucené změny režimu osvětlení
bit.4 EAPIR povolení alarmu od PIR a okenního kontaktu
bit.5 VZERO aktivace nulového odběru
bit.6 ECHNG povolení lokální změny teploty
bit.7 EPREZENT povolení obsluhy prezent. a komfort. tlačítka
byte DOVMIN režim dovolené do - minuta (0 až 59) min
byte DOVHOD - hodina (0 až 23) hod
byte DOVDAT - datum (1 až 31)
byte DOVMES - měsíc (1 až 12)
byte DOVROK - rok (0 až 99)
byte[11] rezervy

Obsah struktury

Rozložení struktury



TR111, TR112, TR115, TR116

22 TXV 138 18.01

4.5 Provozní data

Struktura provozních dat má pevnou délku 30 bytů. Provozní data jsou určena pouze
ke čtení a nelze do nich zapisovat.

V provozních datech jsou informace o aktuálním stavu řídicí jednotky. Jsou to
především žádané a skutečné teploty v daném prostoru, polohy ventilů, alarmová
hlášení, stav topení, systémový čas, …..

Strukturu provozních dat řídicí jednotky TR11x zobrazuje následující tabulka :

Typ název Popis jednotky
word RHTEMP aktuální teplota v prostoru 0.1 °C
word RHQTEMP požadovaná teplota pro topení 0.1 °C
word nevyužito
byte RHVENT poloha ventilu topení (0 až 100) %
byte nevyužito
bit.0 ALMIN alarmy - minimální teplota, RHTEMP < 8 °C
bit.1 ALMAX - maximální teplota, RHTEMP > 39.5 °C
bit.2 ALPIR - vniknutí do místnosti
bit.3 ALPOR - porucha pokojového modulu
bit.4 ALKOM - porucha komunikace
bit.5 rezerva
bit.6 rezerva
bit.7 rezerva
bit.0 RWIND okenní kontakt, (okno je otevřeno)
bit.1 RPIR PIR čidlo (pohyb v místnosti)
bit.2 RPRES stisknuto prezentační tlačítko
bit.3 LHCHNG lokální změna teploty
bit.4 rezerva
bit.5 WHCHNG vnucená změna režimu topení
bit.6 SYNCHRO probíhá synchronizace či protočení ventilů *
bit.7 WLCHNG vnucená změna režimu osvětlení
bit.0 AHMIN aktuální režim topení - MINIMUM
bit.1 AHUTLUM - UTLUM
bit.2 AHNORMAL - NORMAL
bit.3 AHKOMFORT - KOMFORT
bit.4 rezerva
bit.5 rezerva
bit.6 rezerva
bit.7 rezerva
bit.0 ALIGHT aktuální režim osvětlení
bit.1 ADOV režim dovolené
bit.2 HSER servisní režim topení
bit.3 nevyužito
bit.4 SZERO nulový odběr
bit.5 nevyužito
bit.6 TKOM stisknuto komfortní tlačítko
bit.7 LSER servisní režim osvětlení
byte LOKOFS** hodnota lokálního posunu teploty
byte SYSMIN systémový čas - minuta (0 až 59) Min
byte SYSHOD - hodina (0 až 23) Hod
byte SYSDEN - den v týdnu (1 až 7)
byte SYSDAT - datum (1 až 31)
byte SYSMES - měsíc (1 až 12)
byte SYSROK - rok (0 až 99)
byte ERRCODE chybový kód modulu
byte[10] rezervy

* platí od firmware verze 2.0 modulů TRxxx
** pouze TR112 a TR116

Obsah struktury

Rozložení struktury
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5. Balení
Modul TR11x je balen podle vnitřního balicího předpisu výrobce do kartónové krabice.

Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního
obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu.

6. Přeprava
Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava

výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními pro-
středky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo
k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy
vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při
teplotách -25 °C až +60 °C (krátkodobě +70 °C), relativní vlhkosti 5 % až 95 % (nekon-
denzující) a výšky do 3 000 metrů.

7. Skladování
Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agre-

sivních plynů a par, při teplotách +5 °C až +40 °C, relativní vlhkosti 5 % až 95 %
a nadmořské výšce do 2 000 metrů. Při skladování nesmí docházet k náhlým teplotním
změnám a orosení výrobku. Doporučená skladovací teplota je 20 °C.

Při skladování nad 36 měsíců je nutné provést kontrolu napětí lithiové baterie (3 V).
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8. Instalace

8.1 Zásady správné instalace

Modul TR11x je zařízení určené pro montáž do vnitřních prostor budov. Obecně platí
tyto zásady:

• modul TR11x umísťovat prostorově odděleně od výkonových spínacích prvků
• nevytvářet souběh vodičů napájení, kabelů kontaktních vstupů, kabelů připojení

výstupů, komunikačních kabelů a obzvláště vodičů pro připojení externího čidla
s vodiči silové střídavé části rozvodu nebo výkonových obvodů se spínacími prvky.

• připojení externího čidla musí být provedeno samostatným párem vodičů nejlépe
krouceným

• stínění kabelů připojit na straně řídícího systému, spoj realizovat přímo
rozpleteným stíněním

8.2 Montáž

Modul TR11x je určen pro uchycení na svislou plochu (stěnu místnosti), popř. přímo
na instalační krabici.

Postup při rozebírání nenamontovaného modulu je naznačen na obr. 8.4. Nejprve
obrátíme modul čelní stěnou směrem do dlaně dolů. Druhou rukou jemně zatlačíme na
kovový kryt ve směru šipky dle obrázku až na doraz, poté tahem kovového krytu směrem
nahoru dokončíme rozebrání vyjmutím plechové části.

Vnější rozměry jsou zřejmé z obr. 8.1

obr. 8.1 Rozměry modulu

Modul nesmí být vystaven účinkům sálavého tepla ani přímému slunečnímu záření
zejména modul TR112 a TR116. Montáž musí provádět osoba s příslušnou
elektrotechnickou kvalifikací.

Vývody modulu se připojují pomocí šroubovacích svorkovnic pevně vestavěných do
zařízení. Svorkovnice je pro připojení vodiče s průřezem max. 1,5 mm2. Přiřazení
jednotlivých vývodů modulu je na obr. 8.2. Připojení vodičů na svorkovnici vany je na obr.
8.4. Jedná se o pohled shora po odejmutí modulu z vany. Pozor při montáži kabelů do
svorek na vaně! Obě krajní svorky nejsou využity pro připojení vodičů k modulu.

Pozor! Není-li použito externího sníma če teploty, musí být propojena propojka V1
(viz obr. 8.3 ). Propojka osazena implicitn ě z výroby.
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11

12

24 VAC

24 VAC

24 VAC (COM)

24 VAC (COM)

Ni1000

PIR

WIN

OPEN

CLOSE

LIGHT

M
MOPEN

CLOSE

COM1

2

2

1

TERMOPOHON

SERVOPOHON

TxRx+

TxRx-

Napájení 24 VAC

Napájení 24 VAC (společná svorka)

Komunikační rozhraní

RS485 ( Tnet )

Společná svorka ( 24VAC COM)

Čidlo prostorové teploty, externí Ni1000

Čidlo přítomnosti osoby

Okenní kontakt

24 VAC

Výstup OPEN

Výstup CLOSE (pouze tříbodově ovl. pohon)

Samostatný výstup (osvětlení)

obr. 8.2 Uspořádání připojovacích svorkovnic modulu TR111 a TR112

Svorka napájení 1
Svorka napájení společná COM 2
Komunikace RS485 TxRx+ 3
Komunikace RS485 TxRx- 4
Společný vodič vstupů COM 5
Vstup pro připojení odporového čidla Ni1000 6
Vstup pro připojení čidla přítomnosti osob (PIR) 7
Vstup pro připojení okenního kontaktu (Window) 8
Svorka napájeni 24 V AC (vnitřně propojeno se svorkou 1) 9
Výstup OPEN (triakový) 10
Výstup CLOSE (triakový) 11
Výstup LIGHT (triakový) 12

obr. 8.3 Popis propojek



TR111, TR112, TR115, TR116

26 TXV 138 18.01

obr. 8.4 Postup při rozebírání

obr. 8.5 Připojení vodičů na konektory uchycené k vaně

Vodiče napájecího napětí ~ 24 V AC se připojují do svorek 1 a 2 svorkovnice.
Napájení modulu musí být ze zdroje SELV podle čl. 411.1.2.1 ČSN 33 2000-4-41 mod
IEC 364-4-41).

Střídavý zdroj (transformátor), jenž napájí modul TR11x může být využitý i pro
napájení jiných zařízení např. regulátoru TECOREG, avšak ne pro napájení reléových
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výstupů a dalších obvodů s nebezpečím průniku rušení do napájení. Transformátory
určené pro napájení modulu bezpečným malým napětím (SELV) musí být oddělovacího
typu a musí splňovat příslušné požadavky IEC 742.

V případě, že je ze stejného zdroje napájeno více zařízení, jež nemají galvanicky
oddělené komunikační obvody nebo analog. výstupy, jako např. několik TR111 (TR112,
TR115, TR116 v síti, více TS311 , ID–12 apod.), je potřeba dodržet zásadu, aby jeden a
tentýž vodič střídavého napájení byl vždy připojen na stejnou svorku napájení všech
zařízení (COM). Jinými slovy je nezbytné dodržet takzvanou „střídavou polaritu“, kdy
prohlásíme jeden vodič střídavého napájení zdroje za společný (COM) a připojíme ho na
stejně označenou (COM) svorku u každého z jednotlivých zařízení.

8.3 Požadavky na komunika ční linku

Modul umožňuje komunikovat s nadřízeným systémem po standardní sériové lince
RS-485. Regulační modul je především určen pro připojení na komunikační patrový
modul TR101 (dokumentace TXV 138 04.01).

Koncová zařízení komunikační linky RS-485 musí být impedančně přizpůsobena
odporem 120 Ω. K tomuto účelu jsou moduly vybaveny propojkou V2 (viz obr. 8.3), jejímž
propojením dojde k připojení impedančního přizpůsobení.

Propojka impedančního přizpůsobení V2 je provedena jako letovací .
- Propojením plošek 1 a 2 bude provedeno zakončení rezistorem 120 Ω
- Propojením plošek 2 a 3 bude provedeno tzv. střídavé zakončení sériovou
kombinací rezistoru 120 Ω a kondenzátoru 1 nF.
Pozn. Výrobní nastavení V2 je ponecháno bez jakéhokoliv propojení.

8.3.1 Připojení TR11x na sériový kanál CH2 TR101
Vazební obvody rozhraní jsou vyvedeny na svorky N1 až N6 svorkovnice označené

SERIAL CHANNEL 2.
Princip připojení viz. obr 8.5

Svorka Signál Typ signálu Užití
N1 kostra připojení stínění
N2, N4 RxD–/ TxD– vstup/ výstup datový signál
N3, N5 RxD+/ TxD+ vstup/ výstup datový signál
N6 GND signálová zem

obr. 8.6 Komunikace s TR101

8.3.2 Připojení TR11x na sériový kanál CH3 TR101
Vazební obvody rozhraní jsou vyvedeny na svorky P6 až P10 svorkovnice označené

OPTIONAL I/O. Princip připojení viz. obr 8.4

Komunikační linka

Rozhraní RS-485

Vyvedení vazebních
obvodů piggybacků
MR-04, MR-09 CH2

Rozhraní RS-485
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Svorka Signál Typ signálu Užití
P6, P8 RxD+/TxD+ vstup/výstup datový signál
P7, P9 RxD-/TxD- vstup/výstup datový signál
P10 GND signálová zem

9. Vstupy

9.1 Kontaktní vstupy

Na svorky kontaktních vstupů se připojují bezpotenciálové kontaktní čidla. Tj.
koncové spínače sepnuto/rozepnuto. Z funkčního hlediska modul umožňuje připojit až
dva spínače. Uživatelsky je možno připojit více kontaktních čidel (např. 4 okenní kontakty
paralelně a dva kontakty pro vyhodnocení pohybu osob PIR) za předpokladu dodržení
požadavků viz. níže. Příklad nejjednoduššího zapojení je na obr. 8.2

TR11x
Počet kontaktních vstupů 2
Uspořádání se společným vodičem
Typ ochrany vstupu dioda, odpor
Galvanické oddělení Ne
Celková délka připojovacího vedení max. 30 m

Požadavky na spínače, jež se připojují k TR11x.

Vstup čidla p řítomnosti osoby

obsazeno sepnuto (< 400Ω)
volná místnost rozepnuto (> 10kΩ)
Vstup okenního kontaktu

zavřené okno sepnuto (< 400Ω)
otevřené okno rozepnuto (> 10kΩ)

9.2 Analogový vstup

Pokojový regulační modul TR11x umožňuje na svorky 5 a 6 připojit externí snímač
teploty Ni1000/6180 ppm. Délka připojovacího vedení by neměla přesáhnout stanovenou
hodnotu, při jejím překročení dojde ke zhoršení podmínek pro měření a není garantována
přesnost. Pro získání lepší přesnosti je možno použít uživatelskou softwarovou kalibraci
(korekce teploměru TKOR v konfiguračních datech) viz kap 4.3.

Po připojení modulu na napájení je vždy pro první měření teploty použit interní
teploměr!

Požadavky na vedení viz kap. 8.

Pozor! Není-li použito externího snímače teploty, musí být zkratován analogový vstup,
tj. propojena propojka V1 (obr. 8.3).

TR11x
Počet analogových vstupů 1
Typ ochrany vstupu dioda
Galvanické oddělení Ne
Doba převodu 1,5 s
Rozsah měření 1 000 Ω až 1 350 Ω
Uživatelský rozsah externího snímače +0 °C až +50 °C
Délka připojovacího vedení max. 10 m
Maximální absolutní chyba* v daném tepl. rozsahu ±2,5°C

* platí při dodržené délce vedení

9.2.1 Interní sníma č teploty
Měření teploty je provedeno vnitřním odporovým snímačem Ni1000.

Vyvedení vazebních
obvodů piggybacku
MR-14
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Teplotní rozsah měření (uživatelský) 0 °C až +50 °C
Rozlišení 0,1 °C
Maximální absolutní chyba* v daném tepl. rozsahu ±2 °C

* Platí při napájecím napětí 24 V střídavém

10. Výstupy TR111, TR112
Triakové výstupy jsou vyvedeny na svorky 10, 11, 12 označené OPEN, CLOSE

a LIGHT.

TR111, TR112
Počet binárních výstupů 3
Typ ochrany výstupu Varistor
Galvanické oddělení Ne
Parametry
Spínané napětí max. 24 VAC
Spínaný proud typ. 250 mA (krátkodobý špič. 0,8 A)
Délka připojovacího vedení max. 15 m

11. Obsluha modulu TR11x

11.1 Pokyny k bezpe čné obsluze

Při parametrizaci řídicího algoritmu modulu nelze vyloučit možnost chybného
nastavení, která může mít za následek neočekávané chování řízeného objektu, jehož
důsledkem může být vznik havarijní situace a v krajním případě i ohrožení osob nebo
majetku. Při obsluze modulu, zejména v etapě zkoušení a nastavování parametrů, je
proto bezpodmínečně nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou obsluhou nebo nedodržením
pokyn ů pro aplikaci výrobku.

11.2 Uvedení do provozu

Při prvním uvádění regulačního modulu do provozu je nezbytné dodržet následující
postup:

• zkontrolovat správnost připojení napájecího zdroje a komunikační linky Tnet
• zkontrolovat správnost připojení vstupních a výstupních obvodů modulu
• po kontrole velikosti napájecího napětí (AC 24 V) zapnout napájení
• provést adresaci všech modulů viz. kap. 4.1
• provést parametrizaci regulačního modulu

12. Diagnostika
Diagnostický systém regulačního modulu TR11x je součástí standardního technického

a systémového programového vybavení modulů. Je v činnosti od zapnutí napájení
modulu a pracuje nezávisle na uživateli.

12.1 Základní funkce

Hlavním úkolem diagnostického systému je zajištění bezchybné a přesně definované
funkce modulu v jakékoliv situaci. Systém sleduje nepřetržitě životně důležité části
a funkce. V okamžiku vzniku závady zajišťuje ošetření chybového stavu a informuje o
závadě.

V případě vzniku závady musí diagnostický systém především zamezit možnosti
vzniku havarijních stavů v technologii, která je připojena k modulu.

Dalším úkolem diagnostického systému je usnadnit servisním pracovníkům resp.
uživateli odstranění vzniklé závady.

Kromě základních funkcí upozorňuje diagnostický systém uživatele na případné
chybné manipulace nebo postupy zejména ve fázi parametrizace modulu.
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12.2 Podmínky pro správnou funkci diagnostiky

12.2.1 Modul TR111 a TR115
Po zapnutí napájení se v rámci inicializace provádí základní kontrola jádra systému.

Pro kontrolu náběhu systému dojde k rozsvícení LED diod na dobu cca 4 s.
Pokud je během náběhu systému zjištěna závada porušení integrity systémového

programu, dojde k rozsvícení všech LED diod na dobu cca 1,5 s a následnému
krátkodobému pohasnutí a toto se opakuje neustále dokola. Běh programu je zastaven.

V další fázi náběhu je proveden test RTC obvodu a teplotního čidla. Po zhasnutí LED
diod je modul připraven pro komunikaci a je v pracovním režimu. Případná závada je
signalizována blikáním LED diod a nadřízenému systému je oznámena porucha na
modulu. Modul přejde do příslušného režimu podle typu chyby (viz kap. 12.6).

Za chodu modulu je kontrolována správná funkce teplotního čidla, RTC obvodu
a datové paměti Flash a zároveň i vybraná data, viz chyba parametrů. V případě zjištěné
závady modul přejde do příslušného režimu podle typu chyby (viz kap. 12.6). Závada je
opět signalizována blikáním LED diod.

12.2.2 Modul TR112 a TR116
Po zapnutí napájení se v rámci inicializace provádí základní kontrola jádra systému.

Pro kontrolu náběhu systému dojde k rozsvícení všech segmentů LCD displeje na dobu
cca 4 s.

Pokud je během náběhu systému zjištěna závada porušení integrity systémového
programu, zobrazí se na LCD displeji text „CrC “. Běh programu je zastaven.

V další fázi se zobrazí typ modulu „ 112 “ nebo „ 116 “ na dobu cca 2,5 s a je proveden
test RTC obvodu a teplotního čidla. Po zobrazení času (příp. chyby) je modul připraven
pro komunikaci a je v pracovním režimu. Případná závada během inicializace je
signalizována po zobrazení typu modulu chybovým hlášením „E-xx “ (xx je kód chyby).
Kódy chyb jsou uvedeny v tab. 12.1. Modul přejde do příslušného režimu podle typu
chyby (kap. 12.6).

Za chodu modulu je kontrolována správná funkce teplotního čidla, RTC obvodu
a datové paměti Flash a zároveň i vybraná data, viz chyba parametrů. V případě zjištěné
závady modul přejde do příslušného režimu podle typu chyby (viz kap. 12.6). Závada je
opět signalizována chybovým hlášením na LCD displeji.

12.3 Indikace chyb

Modul je vybaven chybovým zásobníkem, který obsahuje posloupnost jednotlivých
závad seřazené podle důležitosti vlivu na chod modulu.

Chyba je indikována bitem ALPOR v provozních datech modulu. Dále je v ErrCode
předán chybový kód s nejvyšší prioritou. Po odstranění závady je předán chybový kód
s nižší prioritou, pokud ještě trvá nějaká další chyba.

Chyby se dělí na hardwarové (hw) a softwarové (sw). Přehled všech chyb je uveden v
tab. 12.1. Jsou seřazeny sestupně od chyby s nejvyšší prioritou vlivu na chod modulu.

tab. 12.1 Kódy chyb
Úroveň Kód Typ Popis chyby

1. 16 hw závada RTC obvodu
2. 17 hw závada datové paměti Flash
3. 19 hw porucha teplotního čidla nebo teplota mimo rozsah
4. 32 sw poškození konfiguračních dat
5. 33 sw poškození řídících dat
6. 34 sw parametr konfiguračních dat mimo rozsah
7. 35 sw parametr řídících dat mimo rozsah
8. 20 hw nekmitá oscilátor RTC
9. 48 sw časový údaj mimo rozsah
10. 18 hw chyba řadiče displeje

Chybový zásobník

Indikace chyb
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12.4 Význam a zp ůsob odstran ění chyb

Všechny zde uvedené chyby a závady mohou být zapříčiněny zdrojem rušení
způsobeným nesprávnou instalací nebo použitím výrobku. Při instalaci musí být dodrženy
všechny zásady instalace včetně dodržení pokynů v projektových podkladech TXV 138
06.01 a TXV 138 05.01. Dále musí být u všech dalších navazujících a okolních instalací
dodrženy požadavky týkající se elektromagnetické slučitelnosti a bezpečnosti dle
příslušných norem.

Jakákoliv chyba způsobí předčasné ukončení režimu komfortního a prezentačního
tlačítka. Popis chování modulu je uveden u příslušné chyby.

12.5 Nenavázána komunikace s nad řízeným systémem

Komunikační modul TR101 hlásí poruchu komunikace s modulem. Závada je
signalizována nadřízenému systému bitem ALKOM v provozních datech.

Jestliže je zapojeno více modulů v síti, je nutné zkontrolovat zda dva či více modulů
nemají v rámci jedné větve sběrnice TNET stejnou adresu (viz kap. 4.1).

12.5.1 Modul TR111 a TR115

1. Je správn ě zasunut modul?
Ne Proveďte nápravu
Ano ↓

2. Je připojeno napájení?
Ne Proveďte nápravu
Ano ↓

3. Rozsvítí se LED po zapnutí napájení (viz kap. 12.2.1)?
Ne Obraťte se na výrobce
Ano ↓

4. Blikají diody LED?
Ne Pokračujte bodem 6.
Ano ↓

5. Svítí diody po dobu 1,5 s a následn ě krátce pohasnou a toto se opakuje
stále dokola?
Ne Mohlo dojít ke ztrátě adresy vlivem chyby RTC obvodu. Pokračovat

bodem 6.
Ano Došlo k porušení integrity systémového programu. V tomto případě je

nezbytné obrátit se na výrobce.
6. Spustit adresaci. P řešel modul do režimu adresace?

Ne Pokračovat bodem 8.
Ano ↓

7. Provést kontrolu a p řípadné nastavení adresy. Ukon čit adresaci. Navázána
komunikace?
Ne Pravděpodobně se jedná o rušení komunikační linky nebo dva moduly

mají stejnou adresu.
Ano Pokračovat v odstraňování případných dalších závad podle následujících

kapitol.
8. Je komunika ční linka na obou koncích impedan čně přizpůsobena?

Ne Proveďte nápravu.
Ano ↓

9. Je správn ě připojen komunika ční kabel k modulu?
Ne Proveďte nápravu.
Ano Pravděpodobně se jedná o závadu komunikačního obvodu, obrátit se na

výrobce
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12.5.2 Modul TR112 a TR116

1. Je správn ě zasunut modul?
Ne Proveďte nápravu
Ano ↓

2. Je připojeno napájení?
Ne Proveďte nápravu
Ano ↓

3. Zobrazil se text „ CrC „?
Ano Došlo k porušení integrity systémového programu. V tomto případě je

nezbytné obrátit se na výrobce.
Ne ↓

4. Rozsvítily se všechny segmenty (viz kap.12.2.2)?
Ne Pravděpodobně se jedná o závadu řadiče nebo displeje, viz kap. 12.6.10

a kap. 12.6.11.
Ano ↓

5. Po přechodu modulu do pracovního režimu spustit adresaci. P řešel modul
do režimu adresace?
Ne Pokračovat bodem 7.
Ano ↓

6. Provést kontrolu a p řípadné nastavení adresy. Ukon čit adresaci. Navázána
komunikace?
Ne Pravděpodobně se jedná o rušení komunikační linky.
Ano Pokračovat v odstraňování případných dalších závad podle následujících

kapitol.
7. Je komunika ční linka na obou koncích impedan čně přizpůsobena?

Ne Proveďte nápravu.
Ano ↓

8. Je správn ě připojen komunika ční kabel k modulu?
Ne Proveďte nápravu.
Ano Pravděpodobně se jedná o závadu komunikačního obvodu, obrátit se na

výrobce

12.6 Další závady

12.6.1 Závada RTC obvodu
Komunikace s RTC probíhá po interní sběrnici. Pokud se nepodařilo navázat

komunikaci s tímto obvodem nebo se nepodařil zápis, je hlášena chyba.
Zkusit vypnout/zapnout napájení. Trvá-li chyba stále, obrátit se na výrobce.
Modul pracuje v havarijním režimu.

12.6.2 Závada datové pam ěti Flash
Tato chyba se vyvolá po nepodařeném zápisu konfiguračních dat.
Zkusit vypnout/zapnout napájení a znovu provést zápis konfiguračních dat. Trvá-li

chyba stále, obrátit se na výrobce.
Modul pracuje v havarijním režimu.

12.6.3 Porucha teplotního čidla
Tato chyba znamená nepřítomnost čidla (v případě externího) nebo jeho chybnou

funkci. Chyba se též vyvolá, je-li měřená teplota místnosti mimo rozsah teplotního čidla.
V případě externího teplotního čidla provést kontrolu připojení a provést kontrolu

skutečné teploty místnosti. Je-li vše v pořádku, obrátit se na výrobce.
Modul pracuje v havarijním režimu.

12.6.4 Poškození konfigura čních dat
Tato chyba znamená nepřítomnost dat nebo jejich poškození.
Provést nový zápis konfiguračních dat. Viz. kap. 4.3
Modul pracuje v havarijním režimu.

Popis chyby

Náprava

Popis chyby
Náprava

Popis chyby

Náprava

Popis chyby
Náprava



kapitola 12: Diagnostika

33 TXV 138 18.01

12.6.5 Poškození řídících dat
Tato chyba znamená nepřítomnost dat nebo jejich poškození.
Provést nový zápis řídících dat. Viz. kap. 4.5
Modul pracuje v havarijním režimu.

12.6.6 Parametr konfigura čních dat mimo rozsah
Některý z kontrolovaných parametrů je mimo mez daného parametru.
Kontrolované parametry jsou:

ConstPH -platný rozsah 1- 255
ConstKH -platný rozsah 1- 60
ConstOH -platný rozsah 1- 60
Hservox -povolené kombinace 000, 010, 011 (proměnná je 3-bitová) pro TR111 a

TR112
-povolená kombinace 001 pro TR115 a TR116

Zkontrolovat a opravit parametry. Provést nový zápis konfiguračních dat.
Modul pracuje v havarijním režimu.

12.6.7 Parametr řídících dat mimo rozsah
Některý z kontrolovaných parametrů je mimo mez daného parametru.
Sledované parametry jsou:

DovDat -platný rozsah 1- 31, (je proveden pouze test na 0)
DovMes -platný rozsah 1- 12, (je proveden pouze test na 0)

Provést nový zápis řídících dat
Modul pracuje v havarijním režimu.

12.6.8 Nekmitá RTC oscilátor
Není spuštěn oscilátor RTC, tato chyba může signalizovat i vybití zálohovací baterie

(viz výměna baterie).
Provést zápis času z vizualizace. Trvá-li chyba stále, obrátit se na výrobce.
Modul pracuje v režimu Minimum.

12.6.9 Časový údaj mimo rozsah
Některá část časového údaje je mimo rozsah.
Provést zápis času. Trvá li chyba stále, obrátit se na výrobce.
Modul pracuje v režimu Minimum

12.6.10 Závada řadiče displeje
Komunikace s řadičem probíhá po interní sběrnici. Pokud se nepodařilo navázat

komunikaci s tímto obvodem nebo se nepodařil zápis, je hlášena chyba. Text není
pravděpodobně zobrazen.

Zkusit vypnout/zapnout napájení. Trvá-li chyba stále, obrátit se na výrobce.
Modul dále pracuje v nastaveném režimu podle dat bez zobrazování textu.

12.6.11 Na displeji se nic nezobrazuje nebo nejsou viditelné všechny segmenty
Na displeji není žádný text nebo jen část textu (některé segmenty nejsou viditelné).

Může se jednat o závadu řadiče displeje (viz kap. výše) nebo se jedná o mechanickou
příčinu.

Zkusit vypnout/zapnout napájení. Trvá-li závada dále, obrátit se na výrobce.

12.7 Havarijní režim

V případě vážné chyby modul přejde do havarijního režimu. Všechny LED blikají
(TR111 a TR115) nebo je na displeji zobrazen kód chyby (TR112 a TR116). V tomto
speciálním režimu jsou rozepnuty (!!!) všechny výstupy. Je vy řazena protimrazová
funkce. V provozních datech je signalizována chyba (ALPOR) a předáván kód chyby
(ErrCode). Modul nereguluje, měří pouze teplotu, není-li závada na čidle. V případě
porušení dat je teplota měřena interním (!!!) čidlem. Ostatní provozní data jsou neplatná.

Popis chyby
Náprava

Popis chyby

Náprava

Popis chyby

Náprava

Popis chyby

Náprava

Popis chyby
Náprava

Popis chyby

Náprava

Popis chyby

Náprava
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12.8 Vybití zálohovací baterie

Po připojení komunikace a zapnutí napájení modul nekomunikuje. Je signalizována
chyba modulu. Je potřeba provést adresaci. Nepřejde-li modul do adresace, jedná se o
nějakou závadu komunikace (dále pokračovat podle kap. 12.5).

Po navázání komunikace bude signalizována některá (i více z nich) z následujících
chyb: poškození řídících dat (kap. 12.6.5), chyba parametrů řídících dat (kap. 12.6.7),
nekmitá RTC oscilátor (kap. 12.6.8), časový údaj mimo rozsah (kap. 12.6.9).

Po odstranění případných chyb vypnout napájení. Nechat modul několik minut
odpojený. Znovu ho připojit, opakuje-li se předchozí stav znovu, je nutné přistoupit k
výměně baterie.

12.9 Odstra ňování hardwarových závad

V záruční době smí opravy provádět pouze pracovník výrobce nebo smluvně
stanovené servisní organizace.

Modul TR11x je elektronické zařízení osazené součástkami pro plošnou montáž
a součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Proto výrobce doporučuje provádět
pozáruční opravy na příslušně vybavených pracovištích.

13. Údržba
Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul TR11x žádnou

údržbu kromě výměny baterie. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části
modulu, se provádějí vždy při vysunutém modulu z plechového zadního krytu po vypnutí
napájecího napětí.

• Na čištění použijte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku bez chemických
čistících prostředků

• Chraňte modul před otřesy a vlhkem po vyjmutí. Nevystavujte modul přímému
slunečnímu záření.

13.1 Kontrola napájecího nap ětí

Napájecí napětí modulu se měří na svorkách označených 1 a 2. Povolená tolerance
napětí je ~24 Vef ±20 % V AC.

13.2 Výměna baterie

Reálný čas je zálohován při vypnutém napájení pomocí lithiové baterie CR1225 (3 V,
42,5 mAh, ∅ 12,5 mm). Při běžných provozních, skladovacích podmínkách je životnost
baterie 5 let. Vlivem provozních podmínek na hranici povolených hodnot může dojít ke
zkrácení životnosti baterie. Pokles napětí baterie pod 2,5 V způsobí výpadek komunikace
a ztrátu adresy, času a řídících dat modulu. Doporučený interval výměny baterie je 5 let.

Po výměně baterie je nutno znovu naadresovat modul viz kap. 4.1. Po navázání
komunikace s nadřízeným systémem nastavit čas a obnovit řídící data.

K zasouvání nové baterie nesmí být použity kovové nástroje, které by mohly
baterii zkratovat (nap ř. pinzeta, ploché klešt ě ap.). Pozor na správnou polaritu.

Po vým ěně je nutné nepot řebnou baterii p ředat k likvidaci oprávn ěným
organizacím!

14. Záruka
Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
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