www.ucs.com.pl

Mikroprocesorowe sterowniki uniwersalne
SERIA UCS20
UCS21, UCS22, UCS23, UCS24

Sterowniki serii UCS20 s¹ swobodnymi konfigurowalnymi sterownikami przeznaczonymi do
sterowania œrednimi i du¿ymi systemami HVAC.
Dziêki du¿ej iloœci wejœæ i wyjœæ oraz ogromnym mo¿liwoœciom programowym sterowniki
umo¿liwiaj¹ sterowanie systemami HVAC w bardzo szerokim zakresie.
Dowoln¹ aplikacjê mo¿na wprowadziæ bezpoœrednio z klawiatury sterowników i nie wymagaj¹ one
¿adnych zewnêtrznych narzêdzi programowych typu komputer, programator lub karta pamiêci.

Uniwersalnoœæ i elastycznoœæ
Sterowniki UCS maj¹ bardzo bogate i elastyczne oprogramowanie obejmuj¹ce ca³oœæ zagadnieñ
dotycz¹cych systemów HVAC. Mimo rozbudowanego oprogramowania s¹ bardzo proste w obs³udze.
Wbudowane bloki funkcyjne mo¿na swobodnie skonfigurowaæ w ³atwy i intuicyjny sposób. System
MENU jest zorganizowany w sposób bardzo czytelny i dzia³a w sposób interakcyjny, dostosowuj¹c siê do
zdefiniowanej aplikacji przez u¿ytkownika. Elementy zwi¹zane z nie wykorzystywanymi funkcjami i
parametrami s¹ usuwane z systemu MENU.
Sterowniki UCS w odró¿nieniu od swobodnie programowalnych regulatorów, nie wymagaj¹
zewnêtrznych narzêdzi programowych, ani tworzenia w³asnych algorytmów sterowania przez
u¿ytkownika, gdy¿ maj¹ wbudowane algorytmy i funkcje do pe³nego sterowania uk³adami HVAC. Do
stworzenia w³asnych aplikacji wystarczy jedynie odpowiednio skonfigurowaæ sterownik krok po
kroku z poziomu systemu MENU.

Zegar czasu rzeczywistego
Seria UCS20 posiada zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy. Dla ka¿dego
dnia mo¿na zdefiniowaæ do trzech stref czasowych. Strefa czasowa jest okreœlona przez godzinê startu
i godzinê zatrzymania uk³adu. W ramach ka¿dej strefy s¹ ustalone wszystkie wartoœci zadane:
temperatura, wilgotnoœæ, ciœnienie lub natê¿enie CO, bieg lub obroty wentylatorów itp. Równie¿
mo¿na wy³¹czyæ lub w³¹czyæ pracê niektórych urz¹dzeñ w ramach tych stref.
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Niektóre funkcje:
?
Regulacja temperatury

- Kaskadowa regulacja temperatury pomieszczenia/nawiew z ograniczeniem min./maks.
- Grzanie pierwotne i wtórne.
- Sterowanie nagrzewnic¹ wodn¹ i elektryczn¹.
- P³ynna regulacja mocy nagrzewnic elektrycznych.
- Sterowanie ch³odnic¹ wodn¹ i agregatem ch³odniczym.
- Funkcja wstêpnego grzania.
- Aktywne zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe nagrzewnic.
- Zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem.
- Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe agregatów.
- Funkcja FREE COOLING.
?
Regulacja wilgotnoœci (nawil¿anie i odwil¿anie)

- Kaskadowa regulacja wilgotnoœci z ograniczeniem min./maks.
- Sterowanie wtórn¹ nagrzewnic¹ podczas odwil¿anie.
?
Jeden dodatkowy regulator z dwoma pêtlami regulacji (np. regulacja ciœnienia, CO, itp.)
?
Sterowanie wentylatorami

- Sterowanie dwoma wentylatorami nawiewu i wyci¹gu.
- Sterowanie wentylatorami wielobiegowymi (do 4 biegi) lub rozruch gwiazda-trójk¹t.
- Sterowanie falownikami.
- Osobne alarmy presostatów wentylatorów nawiewu i wyci¹gu.
- Alarm silnika (termik).
?
Sterowanie uk³adem odzysku ciep³a/ch³odu

- Sterowanie wymiennikiem zarówno krzy¿owym jak i obrotowym.
- Aktywny uk³ad zabezpieczenia wymiennika.
?
Sterowanie komor¹ mieszania

- Sterowanie przepustnicami recyrkulacyjnymi w trybie automatycznym.
- Sterowanie w funkcji temperatury zewnêtrznej wed³ug zdefiniowanej charakterystyki.
?
Sterowanie przepustnicami odcinaj¹cymi

Sterowanie prac¹ pomp
- Uruchamianie pompy przy niskich temperaturach zewnêtrznych.
- Okresowe uruchamianie pomp i zaworów.
- Sygnalizacja awarii z automatycznym wy³¹czeniem pomp.
?
Zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy
?
Jeden program pracy dla trybu rêcznego
?
Dwa programy pracy wywo³ane przez programowalne zdarzenia

- Sterowanie biegami lub obrotami wentylatorów wewn¹trz programów pracy i stref czasowych.
- W³¹czanie/wy³¹czanie procesów i urz¹dzeñ wewn¹trz programów pracy i stref czasowych.

UCS20

www.ucs.com.pl

?
Inne funkcje

- Kompensacja temperatury zewnêtrznej (krzywa grzewcza).
?
Niektóre obs³ugiwane alarmy

- Alarm przeciwzamarzaniowy nagrzewnic
- Wysoka temperatura nagrzewnic elektrycznych
- Alarm agregatów
- Alarm wymiennika
- Alarm presostatów wentylatorów osobno dla nawiewu i wyci¹gu
- Alarm presostatów filtrów
- Awaria pomp
- Alarm przeciwpo¿arowy
?
£¹cze szeregowe RS485 z protokó³em komunikacyjnym MODBUS
?
Zabezpieczenie danych przed utrat¹ w przypadku zaniku zasilania
?
Zabezpieczenie wprowadzonych nastaw za pomoc¹ has³a – wielopoziomowy dostêp

Podgl¹d serii:
Iloœæ wejœæ

UCS21

UCS22

UCS23

UCS24

- Wejœcia rezystancyjne PT1000

5

5

5

5

- Wejœcia analogowe 0-10V

2

2

2

2

- Wejœcia cyfrowe

4

4

4

5

- Wyjœcia przekaŸnikowe (bezpotencja³owe styki zwierne)

3

4

5

5

- Wyjœcia analogowe 0-10V

3

3

3

4

2

1

0

2

- £¹cze szeregowe RS485

2

2

2

2

Iloœæ obwodów regulacji PID

6

6

6

6

Iloœæ biegów wentylatorów

2

2

2

4

Iloœæ wyjœæ

- Wyjœcia modulowane PWM
(do p³ynnej regulacji grza³ek elektrycznych)
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A1, B1: INTERFEJS SZEREGOWY RS485

M: MASA SYGNA£OWA

Y1-Y3: WYJŒCIA NAPIÊCIOWE 0-10V

P1,P2: WYJŒCIA MODULOWANE 21VDC

Q3: WYJŒCIE PRZEKANIKOWE

Q2: WYJŒCIE PRZEKANIKOWE

Q1: WYJŒCIE PRZEKANIKOWE

G0-G ZASILANIE 24VAC

G

G0

.. .

Ec:
MASA WSPÓLNA DLA WEJŒÆ E1-E4

E1-E4:
WEJŒCIA CYFROWE
(STYKI BEZ POTENCJA£OWE)

NAPIÊCIE REFERENCYJNE 10VDC

X1-X2:
WEJŒCIA NAPIÊCIOWE 0-10V

M: MASA SYGNA£OWA

B1-B5:
WEJŒCIA REZYSTANCYJNE PT1000
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Schematy po³¹czeñ:

A1, B1: INTERFEJS SZEREGOWY RS485

M: MASA SYGNA£OWA

Y1-Y4: WYJŒCIA NAPIÊCIOWE 0-10V

P1,P2: WYJŒCIA MODULOWANE 21VDC

Q1-Q5: WYJŒCIA PRZEKANIKOWE

G0-G ZASILANIE 24VAC

G

G0

.. ..

Ec:
MASA WSPÓLNA DLA WEJŒÆ E1-E4

E1-E5:
WEJŒCIA CYFROWE
(STYKI BEZ POTENCJA£OWE)

NAPIÊCIE REFERENCYJNE 10VDC

X1-X2:
WEJŒCIA NAPIÊCIOWE 0-10V

M: MASA SYGNA£OWA

B1-B5:
WEJŒCIA REZYSTANCYJNE PT1000
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Dane ogólne:
Napiêcie zasilania:

24VAC+10%, 50/60Hz

Pobór mocy:

5VA (wyjœcia P1 i P2, nieobci¹¿one)

Temperatura otoczenia:

0..50oC

Temperatura przechowywania:

-25...50oC

Wejœcia:
Rezystancyjne B1..B5

Typ PT1000
Zakres: -25 …+70oC

Analogowe X1..X2

Zakres: 0-10V
Impedancja wejœciowa: 500kÙ min.

Cyfrowe E1..E5

Sygna³ wejœciowy: bezpotencja³owe styki

Wyjœcia:
Analogowe Y1..Y4

0-10V / 2mA

Modulowane P1, P2

21V+2VDC / 50mA (max.)
Rezystancja wyjœciowa: 200Ù

PrzekaŸnikowe Q1...Q5

Zgodnoœæ z

250VAC, 2.5A / obci¹¿enie rezystancyjne

Niniejszy produkt spe³nia wymogi norm europejskich
w zakresie kompatybilnoœci elektromagnetycznej
PN-EN 61131-2 i posiada znak CE.

UCS20

