Instrukcja obsługi sterownika Classic z panelem
dotykowym TC-GFX32D V5.1
Ver. 1.0 (22.03.2019)

1.1 Podstawowe cechy sterownika


Kontrola pracy centrali wentylacyjnej w trybie automatycznym (praca według
trybu tygodniowego) lub manualnym (3 poziomy wydajności)



Podgląd temperatur systemu wentylacyjnego



Możliwość wprowadzenia korekcji wydajności dla nawiewu i wyciągu



Program tygodniowy (4 komplety nastaw na każdy dzień tygodnia)



Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła



Sterowanie obejściem wymiennika (tryb auto, zawsze zamknięty, zawsze otwarty)



Wybór czujnika wiodącego (nawiewny lub wyciągowy)



Sterowanie pracą zewnętrznej nagrzewnicy kanałowej



Sterowanie pracą chłodnicy kanałowej



Współpraca z czujnikiem wilgotności w trybie programowalnego timera
i programowanego poziomu wydajności



Współpraca z zewnętrznym czujnikiem CO2



Funkcja przewietrzania (timer 10 minut)



Zegar czas rzeczywistego



Pamięć ustawień po wystąpieniu zaniku zasilania



Powrót do ustawień fabrycznych



Czasowy alarm o konieczności wymiany filtrów (informacja co 90 dni)



Funkcja czyszczenia wymiennika ciepła



Wyświetlacz LCD 3,2” z panelem dotykowym



Regulacja intensywności podświetlenia wygaszacza



Regulacja głośności dźwięków klawiszy



Wyświetlanie alarmów i komunikatów o stanie pracy

1.2 Ekran główny i prezentacja trybu pracy
Na ekranie głównym wyświetlane są podstawowe informacje na temat pracy systemu
wentylacyjnego. Prezentowane są między innymi: wydajność wentylatora nawiewnego,
wydajność wentylatora wyciągowego oraz temperatura. Wskazania temperatury zależne
są od wyboru czujnika wiodącego (nawiew/wyciąg - sposób prezentacji wskazań omówiony
jest w dalszej części instrukcji). Ekran
główny zawiera również informacje na
temat

aktualnie

systemu,

aktywnych

takich

jak:

funkcji

nagrzewnica

kanałowa, chłodnica kanałowa, bypass,
higro, CO2, oraz GWC. Aktywacja
określonej funkcji sterownika powoduje
wyświetlenie

odpowiedniej

ikony

w dolnej części ekranu.
Ekran startowy posiada 6 aktywnych przycisków:
STANDBY

, INFO

, OPCJE

KOREKCJA WYWIEWU

, KOREKCJA NAWIEWU

, BLOKADA EKRANU

zdjęcia blokady ekranu należy przytrzymać pole

,

. W celu uaktywnienia bądź

przez 5 sekund. Można wówczas

zaobserwować zmianę symbolu kłódki z zamkniętej na otwartą.

1.3 Ekran STANDBY
Wybranie przycisku

powoduje

przejście sterownika w tryb uśpienia.
Napięcie sterujące jest wówczas równe 0V.
Przekaźniki sterowania peryferiami również
zostają

wyłączone.

prezentowany

jest

Na

ekranie

jedynie

przycisk

uruchomienia urządzenia. W przypadku
braku napięcia zasilania lub przejścia w
tryb

uśpienia,

wszystkie

nastawy

użytkownika zostają trwale zapisane w pamięci EEPROM sterownika. Ich wczytanie
następuje po wznowieniu pracy przez urządzenie.

1.4 Ekran OPCJE
Wybranie przycisku

powoduje

przejście sterownika do ekranu OPCJE.
Wyświetlony

zestaw

ikon

pozwala

na wykonanie następujących operacji:
- przejście do ekranu kontroli wydajności
-przejście

do

ekranu

czyszczenia

wymiennika
- przejście do ekranu USTAWIENIA
- przejście do ekranu URZĄDZENIA

1.5 Tryby pracy i ustawienia wydajności
Wybranie przycisku

powoduje

przejście sterownika do ekranu wyboru
trybu pracy. Użytkownik ma możliwość
wyboru

jednego

z

zaprogramowanych

biegów sterownika, bądź aktywacji trybu
automatycznego

lub

czasowej

funkcji

przewietrzenia. Zatwierdzenia trybu pracy
dokonuje się poprzez powrót do ekranu
głównego.

1.5.1 Tryb manualny
Tryb ręczny oznacza pracę ze stałą wydajnością na wybranym przez użytkownika
biegu urządzenia. Klawisze

,

oraz

są przyporządkowane trzem poziomom

wydajności centrali wentylacyjnej. Podczas pracy w trybie manualnym prezentowany jest
numer biegu urządzenia. Informacja ta widoczna jest także na ekranie głównym sterownika.

1.5.2 Tryb automatyczny
Podczas pracy w trybie automatycznym, sterownik korzysta z nastaw programu
tygodniowego, a wydajność centrali wentylacyjnej zmienia się według zaplanowanego przez
użytkownika harmonogramu czasowego. Na ekranie głównym prezentowana jest wówczas
informacja: „TRYB AUTOMATYCZNY”. Szczegółowy opis nastawy trybu automatycznego
omówiony jest w dalszej części instrukcji.

1.5.2 Tryb przewietrzenia
Aktywacja klawisza PRZEWIETRZENIE powoduje zmianę wydajności centrali
wentylacyjnej na wartość maksymalną. Jest to tryb czasowy, który trwa 10 minut. Po upływie
tego czasu sterownik powraca do ustawień dokonanych przed wyborem funkcji
przewietrzania.

1.5.3 Programowanie biegów
Aby

zaprogramować

wartości

wydajności dla poszczególnych biegów
trybu manualnego, na ekranie nastaw
wydajności należy wybrać klawisz

,

a następnie ikonę MANUAL. W następnej
kolejności należy ustawić żądane wartości,
zatwierdzając każdą z nich przyciskiem
OK. Ustawione poziomy przypisane zostają
do klawiszy

,

oraz

. Wartości wyrażone w postaci procentowej odpowiadają
poziomom

napięcia

wentylatorów

sterowania
komutowanych

elektronicznie. Wartość 40% odpowiada
poziomowi 4V, natomiast 100% oznacza
pracę z maksymalną wydajnością, której
odpowiada sygnał o napięciu 10V.

1.5.3 Programowa korekcja wydajności
W zależności od aktualnych potrzeb oraz oporów instalacji wentylacyjnej, użytkownik
ma możliwość wprowadzenia korekty sygnału sterującego pracą wentylatorów rekuperatora.
Korzystając z przycisków: KOREKCJA NAWIEWU

lub KOREKCJA WYWIEWU

, można zmniejszyć intensywność wentylacji dla danego kanału z poziomu sterownika.
Ustawienie wartości 10% i aktywowanie korekcji zielonym przyciskiem powoduje

zmniejszenie

wydajności

nawiewu

lub

wyciągu o 10% w stosunku do wartości
zaprogramowanej w trybie manualnym lub
automatycznym.

Dodatkową

możliwość

daje użytkownikowi trzeci przycisk, który
pozwala

na

zatrzymanie

wybranego

wentylatora i pracę wyłącznie w trybie
nawiewu

lub

wyciągu

powietrza

z pomieszczeń, bez odzysku ciepła.

1.6 Ekran USTAWIENIA
Wybranie

przycisku

powoduje przejście sterownika
do

ekranu

USTAWIENIA.

Wyświetlony zestaw ikon pozwala na
podgląd i regulację następujących funkcji:
- nastawy trybu tygodniowego
- nastawy daty i godziny
- nastawy podświetlenia i dźwięku
- wybór ustawień fabrycznych
- kontroli alarmu filtrów

1.6.1 Ustawienia trybu automatycznego - program tygodniowy
Ustawienia trybu tygodniowego służą jako harmonogram pracy dla trybu
automatycznego. Możliwe jest wprowadzenie 4 wartości godzin/minut oraz wydajności dla
każdego dnia tygodnia w zależności
od potrzeb. Wraz ze zmianą daty i czasu,
prędkość obrotowa dostosowywana jest
do zaprogramowanej przez użytkownika.
Programowanie odbywa się w trybie
5+1+1, co oznacza zapisywanie takich
samych

nastaw

dla

wszystkich

dni

powszednich, oraz osobno dla soboty
i niedzieli. Tryb tygodniowy uaktywnia
się

przyciskiem

AUTO

na

ekranie

wyboru trybu pracy i ustawiania wydajności. Po tej operacji rekuperator działa zgodnie
z nastawami wprowadzonymi przez użytkownika. Wydajność pracy urządzenia zmienia się
według zaprogramowanych stref czasowych.

1.6.2 Ustawienia fabryczne
Wybranie

klawisza

USTAWIENIA

FABRYCZNE

powoduje

skasowanie

dotychczasowych nastaw i wpisanie do pamięci parametrów fabrycznych.

1.6.3 Ustawienia daty i godziny
Przed uruchomieniem automatycznego trybu tygodniowego należy wprowadzić
aktualny dzień tygodnia oraz datę i czas. Sterownik wyposażony jest w zegar czasu
rzeczywistego, stabilizowany rezonatorem kwarcowym oraz z potrzymaniem bateryjnym.
W pierwszej kolejności należy wybrać
dzień tygodnia i zatwierdzić go przyciskiem OK. Możliwość wprowadzenia
pozostałych wartości wskazywana jest
przez kursor. Wszystkie nastawy zostają
zapisane w pamięci sterownika i są widoczne na ekranie głównym.

1.6.4 Ustawienia poziomu dźwięku oraz wygaszacza
Kolejny ekran umożliwia wprowadzenie nastaw poziomu dźwięku klawiszy
funkcyjnych oraz stopnia podświetlenia
ekranu

LCD.

Zmniejszenie

poziomu

wygaszacza pozwala na zniwelowanie
mocy

pobieranej

przez

sterownik.

Wygaszenie podświetlenia następuje po
upływie

kilkudziesięciu

dokonania ostatniej

sekund

operacji

od

kontroli

funkcji lub nastawy przez operatora.

1.6.4 Kontrola stanu filtrów
Ze

względu

na

konieczność

czasowej kontroli filtrów znajdujących
się

wewnątrz

centrali

wentylacyjnej,

sterownik został wyposażony w timer
odmierzający

czas

pracy

centrali.

Wybranie przycisku RESET na ekranie
kontroli filtrów powoduje wpisanie do
pamięci wartości 90 dni. Każdy kolejny
dzień pracy urządzenia zmniejsza wartość
licznika o 1 dzień. W chwili, gdy wskazywana wartość osiągnie 0, na ekranie głównym
pojawi się komunikat „Skontroluj filtry”. Po dokonaniu czynności serwisowych należy
ponownie wybrać przycisk RESET. Nastąpi wówczas ponowne odliczanie i kolejny alarm
wyświetli się po trzech miesiącach.

1. 7 Kontrola pracy urządzeń peryferyjnych - ekran URZĄDZENIA

Wybranie przycisku
przejście

sterownika

powoduje
do

URZĄDZENIA.

Wyświetlony

ikon

na

pozwala

kontrolę

ekranu
zestaw
pracy

następujących urządzeń
- nagrzewnicy kanałowej
- chłodnicy kanałowej
- obejścia wymiennika (bypass-u)
- gruntowego wymiennika ciepła
- czujnika wilgotności
- czujnika jakości powietrza lub czujnika CO2

1.7.1 Sterowanie pracą nagrzewnicy kanałowej
Sterownik ma możliwość kontroli pracy zewnętrznej nagrzewnicy kanałowej. Jeżeli
nagrzewnica powinna być podłączona do systemu wentylacji i znajdować się na kanale
nawiewnym. Aby sterować jej pracą
należy

ustawić

żądaną

wartość

temperatury, a następnie aktywować tryb
pracy za pomocą zielonego przycisku.
Czerwony

przycisk

pozwala

na

wyłączenie nagrzewnicy i zablokowanie
trybu

pracy

w

okresie,

w

którym

dogrzewanie powietrza nie jest konieczne.
Elementem kontrolującym pracę
nagrzewnicy

jest

kanałowy

czujnik

temperatury. Praca nagrzewnicy jest możliwa wyłącznie po jego zainstalowaniu. Brak sensora
skutkuje pojawieniem się komunikatu „CZUJNIK KANAŁOWY JEST ODŁĄCZONY”.
Czujnik temperatury nawiewu powinien znajdować się za nagrzewnicą kanałową. Jeśli
priorytetem jest utrzymanie temperatury pomieszczeń, wówczas sterownik powinien
korzystać z pomiarów prowadzonych przez czujnik umieszczony w kanale wyciągowym.
Jeżeli wymagana jest stała temperatura na kanale nawiewnym, czujnikiem wiodącym
powinien być czujnik zamontowany za nagrzewnicą. Ze względu na konieczność
dostosowania się do różnych wymagań, sterownik posiada możliwość wyboru czujnika
wiodącego (prowadzącego pomiar temperatury dla danego procesu). Dotknięcie przycisku
na ekranie nastaw nagrzewnicy pozwala przejść do ekranu wyboru właściwego
czujnika.

Wartość

temperatury

wskazywana przez czujnik wiodący jest
prezentowana
sterownika.

na

ekranie

Jeżeli

głównym
temperatura

wskazywana przez czujnik wiodący jest
niższa

niż

temperatura

nastawiona,

wówczas nagrzewnica pracuje. W chwili
osiągnięcia temperatury zadanej następuje
wyłączenie

nagrzewnicy

aż

do

ponownego spadku wartości temperatury poniżej nastawionego progu. Przed pierwszym
uruchomieniem, sposób sterowania nagrzewnicą należy skonsultować z instalatorem.

1.7.2 Sterowanie pracą chłodnicy kanałowej
Sterownik ma możliwość kontroli pracy zewnętrznej chłodnicy kanałowej (wodnej lub
freonowej). Elementem kontrolującym pracę chłodnicy jest kanałowy czujnik temperatury.
Praca

nagrzewnicy

jest

możliwa

wyłącznie po jego zainstalowaniu. Brak
sensora

skutkuje

pojawieniem

się

komunikatu „CZUJNIK KANAŁOWY
JEST ODŁĄCZONY”. Aby sterować
pracą chłodnicy należy ustawić żądaną
wartość

temperatury,

aktywować

tryb

pracy

a

następnie
za

pomocą

zielonego przycisku. Czerwony przycisk
pozwala

na

wyłączenie

chłodnicy i

zablokowanie trybu pracy w okresie, w którym schładzanie nawiewanego powietrza nie jest
konieczne. Również w tym przypadku należy dokonać wyboru czujnika wiodącego. Wartość
temperatury wskazywana przez czujnik wiodący jest prezentowana na ekranie głównym
sterownika. Jeżeli temperatura wskazywana przez czujnik wiodący jest wyższa niż
temperatura nastawiona, wówczas chłodnica jest włączona. W chwili spadku temperatury
poniżej wartości zadanej następuje wyłączenie chłodnicy. Ponowne uruchomienie następuje
w chwili wzrostu wartości temperatury powyżej nastawionego progu. Przed pierwszym
uruchomieniem, sposób sterowania nagrzewnicą należy skonsultować z instalatorem.

1.7.3 Sterowanie pracą bypass-u
Z uwagi na funkcjonowanie centrali przy różnych parametrach powietrza
zewnętrznego oraz różnej wartości temperatury pomieszczeń, sterownik posiada 3 tryby
pracy: AUTOMATYCZNY, ZAWSZE ZAMKNIETY ORAZ ZAWSZE OTWARTY.
Widoczna na ekranie nastawa temperatury to wartość progowa dla trybu pracy automatycznej.
W trybie AUTO sterownik dostosowuje położenie przepustnicy do aktualnie panujących
warunków bez ingerencji użytkownika. Przycisk ciągłego otwarcia przepustnicy pozwala na
nawiewanie do pomieszczeń powietrza bezpośrednio z zewnątrz, z pominięciem odzysku

ciepła. Przycisk trwale zamykający
bypass

uniemożliwia

przepływ

powietrza z pominięciem wymiennika
znajdującego się w rekuperatorze. Za
prawidłową pracę bypassu w trybie
automatycznym odpowiadają czujniki
temperatury

umieszczone

wewnątrz

centrali wentylacyjnej.

1.7.4 Sterowanie pracą wymiennika gruntowego
Sterownik TC GFX-32D V4.1 posiada opcję sterowania gruntowym wymiennikiem
ciepła (powietrznym lub glikolowym). Ekran konfiguracji GWC umożliwia nastawę progów
temperaturowych dla sezonu letniego oraz
zimowego. Warunkiem pracy gruntowego
wymiennika
czujnika

ciepła

jest

temperatury

podłączenie
zewnętrznej

(GWC). W chwili podłączenia owego
sensora, na ekranie nastaw GWC pojawia
się pole z pomiarem temperatury. Jeżeli
czujnik nie jest podpięty, pomiar jest
niewidoczny. Próba aktywacji GWC za
pomocą

zielonego

przycisku

w

tej

sytuacji skutkuje pojawieniem się komunikatu „CZUJNIK GWC JEST ODŁĄCZONY”.
Po podłączeniu sensora i aktywacji wymiennika gruntowego zielonym przyciskiem,
przechodzi on w tryb pracy automatycznej. GWC jest aktywny powyżej poziomu
temperaturowego nastawy letniej oraz poniżej progu dla sezonu zimowego. W chwili, gdy
temperatura zewnętrzna zawiera się w przedziale określonym przez obie nastawy, wymiennik
jest wyłączony (okresy wiosny i jesieni).

1.7.5 Obsługa czujnika wilgotności
Współpraca sterownika centrali
wentylacyjnej z zewnętrznym czujnikiem
wilgotności polega na podaniu impulsu
(zwarcie wejścia do masy) do modułu
pomiarowego znajdującego się wewnątrz
rekuperatora. W chwili podania sygnału
urządzenie

zaczyna

pracę

w

trybie

przewietrzania. Czasu trwania funkcji,
ustawienia
podczas

jej

działania

oraz

aktywacji

należy

dokonać

wydajności
na

ekranie

rekuperatora
„CZUJNIK

WILGOTNOŚCI”. Odliczanie zadanego czasu rozpoczyna się po rozwarciu styków wejścia
higrostatu.

1.7.6 Obsługa detektora CO2
Współpraca

kontrolera

z

czuj-

nikiem CO2 polega na podaniu impulsu
(zwarcie wejścia do masy) do modułu
pomiarowego znajdującego się wewnątrz
centrali wentylacyjnej. W chwili podania
sygnału,

rekuperator

zaczyna

pracę

z maksymalną wydajnością aż do momentu
rozwarcia styku CO2.

1.8 Ikona informacji
Ikona informacji umożliwia dostęp do
ekranu

kontroli

temperatury

systemu

wentylacyjnego oraz do ekranu danych
kontaktowych producenta.

1.8.1 Ekran kontroli temperatur systemu wentylacyjnego
Poniższy ekran pozwala na odczyt w czasie rzeczywistym temperatur mierzonych
przez czujniki, wchodzące w skład
systemu wentylacyjnego z odzyskiem
ciepła, opartym na wysokosprawnym
wymienniku spiralno-przeciwprądowym.
W przypadku standardowej wersji
rekuperatora, widoczne są temperatury
z czterech czujników, zlokalizowanych
wewnątrz

urządzenia.

Dołączenie

czujnika odpowiedzialnego za kontrolę
temperatury

za

nagrzewnicą

lub

chłodnicą kanałową, powoduje zmianę schematu na ekranie kontroli temperatur systemu
wentylacyjnego
dodatkowej
Dodatkowy
aktywację

i

pojawienie

wartości
sensor
urządzenia

przygotowującego

się

mierzonej.
pozwala

na

końcowego,
powietrze:

nagrzewnicy lub chłodnicy kanałowej.
Aktywacja

funkcji

grzania

lub

chłodzenia powoduje zmianę symbolu
modułu peryferyjnego.

Tryb dogrzewania powietrza

Tryb chłodzenia powietrza

1.8.2 Ekran danych kontaktowych

Ze względu na ciągły rozwój produktów, firma FU KARINO zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian i modyfikacji.

