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WGRANIE APLIKACJI NA STEROWNIK

Każda aplikacja HVAC posiada swój unikalny numer ID (numer aplikacji). Aby sterownik 
SuperBrain został poprawnie skonfigurowany należy wybrać pożądany numer ID oraz 
wprowadzić go do sterownika.

Przed przystąpieniem do konifuguracji sterownika 
należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika !!!

W celu wyboru aplikacji należy:

Wybierz opcję Ustaw z głównego Menu za 
pomocą przycisków    lub

Przyciśnij 

Pojawi się napis „WPISZ KOD TECHN”

Ustaw za pomocą 
przycisków   

liczbę 0000001, oraz 
zatwierdź przyciskiem     

Pojawi się ekran 
„Ustawienia Systemu”:

Wybierz „Ustaw Program” oraz zatwierdź Enter. 

Pojawi się ekran „Ustaw Program”:

Wybierz „0: System A” 
oraz zatwierdź . 
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Wybierz „Wpisz Nr Programu” i naciśnij 
przycisk        .

Program można wgrać również przez opcję 
„Menu Programów”

Ustaw za pomocą przycisków                    numer aplikacji (np. 0000502), która ma być 
wczytana do sterownika, oraz zatwierdź przyciskiem “Enter”.

Po wciśnięciu przycisku na ekranie pojawi się okno procesu wczytywania aplikacji. Po 
ukończeniu należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk       aż do powrotu to okna Menu Glowne.

Proszę wybrać Wyświetl Dane.
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SB-01 jest sterownikiem przeznaczonym do pracy w układach wentylacji i klimatyzacji. Jest 

on także sterownikiem swobodnie konfigurowalnym, co oznacza, że możliwe jest 

wprowadzenie do jego pamięci dowolnego algorytmu sterowania.

Prezentowana w niniejszej instrukcji wersja sterownika SB-01 OEM posiada do wyboru 

trzydzieści  zaimplementowanych aplikacji do typowych układów wentylacji i klimatyzacji.
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Na rysunku obok przedstawiony jest wygląd 

przedniego panelu sterownika SB-01. Główną 

jego część stanowi ekran graficzny (1), dwa 

przyciski przypisane (                   ) i cztery 

wielofunkcyjne (       ) (3). 

W dolnej części ekranu znajduje się linijka z 

funkcjami (2), które w danym momencie są 

przypisane przyciskom wielofunkcyjnym F1 – F4.

Przycisk Enter służy do akceptacji wyboru, 

natomiast przycisk Back do wycofania się do 

poprzedniego kroku.

1

2

3

WIDOK GRAFICZNY

Podstawowym sposobem prezentacji danych przez sterownik jest tryb graficzny. Na 

wyświetlaczu przedstawiany jest układ wentylacyjny z podanymi podstawowymi 

parametrami takimi jak: wartości temperatur, stopień otwarcia przepustnic, zaworów, czy  

stan pracy wentylatorów, pomp itd.

Znaczenie przycisków funkcyjnych F1- F4 jest następujące:

PRZYCISK służy do ustawienia trybu pracy układu

0 = układ zatrzymany,

1 = Tryb automatyczny,

2 = wymuszona praca na 1 biegu wentylatorów (TRYB RĘKA),

3 = wymuszona praca na 2 biegu wentylatorów (TRYB RĘKA),

PRZYCISK pozwala na przejście do kolejnego ekranu, tutaj  ekranu nr (2),

PRZYCISK to przycisk kasowania awarii,

PRZYCISK może służyć do wyświetlenia pomocy (HELP) lub listy aktualnie 

występujących usterek  (migający ALARM)

INFORMACJE OGÓLNE



Jak już wcześniej wspomniano, możliwy jest wybór jednego 1 z 4 trybów pracy układu:

TRYB=0 BRAK PRACY

TRYB=1 AUTO

praca automatyczna centrali zgodnie z ustalonymi godzinami harmonogramu 
czasowego i wg ustalonego typu obniżenia (określany  wartością parametru Typ 
obniżenia na ekranie serwisowym nr 6) :
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TRYB=2 I BIEG WYMUSZENIA RĘCZNEGO (WYDATEK 50%)
tryb pracy manualnej centrali: wymuszona ciągła praca centrali przy stałym 
wydatku =50%, bez obniżeń temperaturowych.   

WYDATEK I BIEG NAWIEWU (domyślnie 50%) (EKRAN 3)

TRYB=3 II BIEG WYMUSZENIA RĘCZNEGO (WYDATEK 100%)

Typ 
obniżenia

1

Harmonogram (Ekran 2) Wentylatory Temp. zadana

AKTYWNY

NIEAKTYWNY Stop

TEMPERATURA ZADANA (EKRAN 3)
WYDATEK NAWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)
WYDATEK WYWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)

2

AKTYWNY

NIEAKTYWNY
WYDATEK NAWIEW NOC (domyślnie 50%) (EKRAN 3)
WYDATEK WYWIEW NOC (domyślnie 50%) (EKRAN 3)

TEMPERATURA ZADANA (EKRAN 3)
WYDATEK NAWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)
WYDATEK WYWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)

TEMPERATURA ZADANA (EKRAN 3)

3

AKTYWNY

NIEAKTYWNY
WYDATEK NAWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)
WYDATEK WYWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)

TEMPERATURA ZADANA (EKRAN 3)
WYDATEK NAWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)
WYDATEK WYWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)

TEMPERATURA ZADANA (EKRAN 3)

TEMPERATURA OBNIŻENIA (EKRAN 6) 

4

AKTYWNY

NIEAKTYWNY
WYDATEK NAWIEW NOC (domyślnie 50%) (EKRAN 3)
WYDATEK WYWIEW NOC (domyślnie 50%) (EKRAN 3)

TEMPERATURA ZADANA (EKRAN 3)
WYDATEK NAWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)
WYDATEK WYWIEW DZIEŃ (domyślnie 100%) (EKRAN 3)

TEMPERATURA ZADANA (EKRAN 3)

TEMPERATURA OBNIŻENIA (EKRAN 6) 

tryb pracy manualnej centrali: wymuszona ciągła praca centrali przy stałym 
wydatku =100%, bez obniżeń temperaturowych.   

WYDATEK II BIEG NAWIEWU (domyślnie 100%) (EKRAN 3)
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UWAGA!  WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO ROZPOCZĘCIA PRACY UKŁADU POZA WYBOREM ŻĄDANEGO TRYBU

PRACY JEST ZMIANA STATUSU WEJŚCIA DIN51 (DIA5) STEROWNIKA ZE STANU OFF NA ON, (POZWOLENIE

PRACY). MOŻNA TEGO DOKONAĆ POSŁUGUJĄC SIĘ PRZEŁĄCZNIKIEM PODPIĘTYM DO WEJŚCIA DIA5 LUB

WYKONUJĄC ZWORĘ MIĘDZY WEJŚCIEM, A PUNKTEM WSPÓLNYM C (COMM) WEJŚĆ CYFROWYCH DI.      
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Kasowania wszelkich awarii dokonuje się przez reset centrali polegający na jej chwilowym 

wyłączeniu i załączeniu (zmiana parametru TRYB na 0 (EKRAN 1)), bądź wykorzystanie 

(wciśnięcie) przycisku kasowania awarii - KAS (EKRAN 1) dostępnego z poziomu ekranu 

graficznego sterownika.
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KASOWANIE AWARII NA STEROWNIKU

Najnowszą wersję 30 gotowych aplikacji wzbogacono o możliwość przewietrzania układu, 

poza ustalonymi godzinami harmonogramu pracy centrali (EKRAN 7). Funkcja przewietrzania 

może być realizowana tylko i wyłącznie w trybie pracy automatycznej (TRYB=1), przy braku 

określonych obniżeń temperaturowych lub/i obniżeń wydajności centrali (TYP OBNIŻENIA=1).

PRZEWIETRZANIE UKŁADU

Aktywacji funkcji przewietrzania dokonać można przez zmianę stanu parametru AKTYWACJA

PRZEWIETRZANIA z off - wyłączony (domyślnie) na on - załączony, aktualny status parametru 
indykowany na ekranie 1. Pozostałe parametry funkcji do zdefiniowania to:
CZAS PRZEWIETRZANIA (domyślnie 15minut), 
CYKL ZAŁĄCZANIA PRZEWIETRZANIA czas określający cykliczność wykonywania funkcji, ustalany w 
godzinach i minutach (domyślnie przewietrzanie co 1h) (EKRAN 7).

SYGNALIZACJA WYMUSZEŃ WEJŚĆ / WYJŚĆ

Sterownik SB-01 daje użytkownikowi możliwość manualnej zmiany stanu wejść i wyjść z 
poziomu menu tekstowego  lub  interfejsu graficznego. W celu wyeliminowania wszelkich 
wątpliwości  najnowszą  wersję gotowych aplikacji wyposażono w algorytm pozwalający 
na identyfikację ręcznych wymuszeń wejść (uniwersalnych, cyfrowych)  oraz wyjść 
(analogowych, cyfrowych) sterownika, dokonanych przez użytkownika systemu. 
Sygnalizacja wymuszeń w trybie ręcznym przyjmuje postać powiadomień o odpowiedniej 
treści pojawiających się na ekranie alarmów sterownika. 
Przykładowo: 
Tryb Ręka A Di51 - wymuszenie ręczne wejścia cyfrowego DiA5 sterownika,
Tryb Ręka B Do1  - wymuszenie ręczne wyjścia cyfrowego DoB1 sterownika,
Tryb Ręka A Ui1  - wymuszenie ręczne wejścia uniwersalnego InA1 sterownika,
Tryb Ręka A Ao2 - wymuszenie ręczne wyjścia analogowego AoA2  sterownika.

Wyłączenie sygnalizacji wymuszeń możliwe jest  przez ustalenie wartości parametru WYŁ. 
ALARMOWANIA WYMUSZEŃ WE/WY na 4321(EKRAN 7).



Strona 8

NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

Po spełnieniu warunków załączenia układu, otwierane są przepustnice i następuje start 

regulacji. Po 30 sekundach uruchamiane są wentylatory nawiewu i wywiewu, których spręż 

monitorowany jest  presostatami (brak sprężu identyfikowany jest jako alarm). Czas 

badania sprężu jest definiowany przez parametr CZAS BADANIA SPRĘŻU (EKRAN 6) (domyślnie 30 

sekund).

Układ w trybie automatycznym realizuje regulację temperatury w oparciu o pomiar 

temperatury w kanale nawiewnym lub wywiewnym w zależności od zdefinowania 

parametru CZUJNIK WIODĄCY (EKRAN 6) 

Jeżeli wartość parametru CZUJNIK WIODĄCY:

0 – regulacja następuje od temperatury nawiewu z uwzględnieniem temperatury 

wywiewu

1 – regulacja następuje od temperatury nawiewu

2 – regulacja następuje od temperatury wywiewu

w odniesieniu do wartości aktualnej temperatury zadanej. 

Uwaga! Algorytm posiada minimalną oraz maksymalną temperatura nawiewu 

utrzymywaną w ściśle ustalonym zakresie temperaturowym, ustalonym w zgodności z 

aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Wszelkie zmiany parametru MINIMALNEJ

TEMPERATURY NAWIEWU (EKRAN 5) (domyślnie 160C) oraz MAKSYMALNEJ TEMPERATURY NAWIEWU (EKRAN

5) (domyślnie 500C) dokonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W zależności od zapotrzebowania na ciepło (aktualna temperatura zadana > temperatury 

nawiewu lub temperatury wywiewu) lub chłód (aktualna temp zadana < od temperatury 

nawiewu lub temperatury wywiewu) odpowiednio wysterowane są wymienniki (wymiennik 

rotacyjny, wymiennik krzyżowy, komora mieszania), w przypadku grzania nagrzewnica 

wodna wraz z pompą obiegową nagrzewnicy lub nagrzewnica elektryczna, w przypadku 

chłodzenia chłodnica glikolowa lub freonowa. 

ALGORYTM PRACY PROGRAMÓW

Warunkiem startu regulacji temperatury jest brak alarmów:

Załączenie / wyłączenie danego układu  odbywa się z poziomu ekranu graficznego 
(EKRAN 1) sterownika przez zmianę wartości parametru TRYB w zakresie 0 – 3 przyciskiem F1 
oraz aktywowanie wejścia cyfrowego DiA5 przełącznikiem załączenia.

Alarmu pożarowego (wszystkie aplikację)
Alarmu zagrożenia nagrzewnicy (aplikacje posiadające nagrzewnicę wodną)

Alarmu braku sprężu (wszystkie aplikacje)
Alarmu błędu czujnika wiodącego (wszystkie aplikacje)
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Siłownik zaworu trójdrogowego obiegu nagrzewnicy wodnej lub wydatek 

nagrzewnicy elektrycznej zwiększany jest w przypadkach zapotrzebowania na ciepło 

sygnalizowane wartością wyjścia regulatora temperatury PID.

Nastawy regulatora PID mogę być zmieniane za pomocą parametrów:

PARAMETR P REGULATORA (domyślnie 40)

PARAMETR I REGULATORA (domyślnie 100)

PARAMETR D REGULATORA (domyślnie 3)

Wraz z uruchomieniem nagrzewnicy wodnej (>1% wysterowania zaworu) załączana jest 

pompa obiegowa, której opóźnienie wyłączenia ustalane jest parametrem OPÓŹNIENIE

WYŁĄCZENIA POMPY (EKRAN 6) (domyślnie 120).

W przypadku nagrzewnicy wodnej istnieje możliwość określenia minimalnego otwarcia 

zaworu trójdrogowego  – parametr MIN. OTWARCIE NAGRZWNICY (EKRAN 4) (domyślnie 0%). 

Parametr MIN. OTWARCIE NAGRZEWNICY OD TEMP. pozwala dodatkowo na ustalenie 

minimalnego otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej (domyślnie 20%) obowiązującego 

wyłącznie w ustalonym zakresie temperatur  - przy  spadku temperatury zewnętrznej 

poniżej ustalonego progu temperaturowego -

parametr TEMP. ZAŁ. NAGRZEW. (POSTOJU) (domyślnie 100C). Warunek temperaturowy 

zamykającym zawór i wyłączającym pompę obowiązuje do momentu spadku temp 

zewnętrznej:

Temperatura zewnętrzna >  TEMP. ZAŁ. NAGRZEW. (POSTOJU) + 20C.

W obu przypadkach  następuje wysterowanie przepustnicy wymiennika, w taki sposób, aby 

możliwy był maksymalny odzysk ciepła / chłodu z kanału wywiewnego i zachowany był 

warunek utrzymania minimalnej temperatury za wymiennikiem, ustalanej parametrem MIN. 

TEMP. WYMIENNIKA (domyślnie 00C)
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Aplikacje umożliwiają odzysk ciepła lub chłodu przez wymienniki.

(Uwaga: w odniesieniu do otwarcia zaworu nagrzewnicy podczas postoju ustalony 

poziom temperatury zewnętrznej  (domyślnie <100C) musi utrzymywać się przez pewien 

ustalony czas. Obie wartości czasu możliwe są do ustalenia w parametrach:

OPÓŹN.WYŁ.NAGRZ.OD TEMP.ZEWN.(SEK.) (EKRAN 4) (domyślnie 1800 sekund)

oraz  

OPÓŹN.ZAŁ.NAGRZ.OD TEMP.ZEWN.(SEK.) (EKRAN 4) (domyślnie 1800 sekund). Minimalne 

czasy załączenia i przerw w pracy sprężarki, nie powinien być niższy niż 60 sekund.



Algorytm sterowania zabezpiecza nagrzewnicę wodną przed  uszkodzeniem w ten sposób, 

iż w momencie pojawienia się alarmu z termostatu przecizamrożeniowego (styk NC)  

następuje:

S natychmiastowe zatrzymanie wentylatora centrali wentylacyjnej,

S całkowite zamknięcie się przepustnicy,

S załączenie pompy obiegowej nagrzewnicy (jeśli była wyłączona),

S wysterowanie zaworu nagrzewnicy na 100%,

S zapalenie się lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

na czas  zdefiniowany na parametrze CZAS PODTRZYMANIA ZAGR. NAGRZ. (SEKUNDY) (EKRAN 6) -

podtrzymanie frosta  (domyślnie 300 sekund, istnieje możliwość zmiany wartości tego 

parametru na inną wartość). 
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ZABEZPIECZENIE NAGRZEWNICY WODNEJ

Po zakończeniu odliczania tego czasu układ wznawia pracę, przechodząc do stanu 

gotowości bądź pracy aktywnej w zależności od istniejących warunków.

Jeżeli w ciągu godziny (parametr CZAS BADANIA SYGN. ZAGR. NAGRZ. (SEKUNDY) (EKRAN 6)

domyślnie 3600 sekund) wystąpią trzy alarmy nagrzewnicy, alarm zostaje zatrzaśnięty na 

stałe 

i konieczne staje się skasowanie awarii przez wyłączenie i powtórne załączenie układu 

parametrem TRYB lub przez wciśnięcie przycisku awarii KAS. Ważne jest, aby przed

skasowaniem alarmu skontrolować stan nagrzewnicy.

ZABEZPIECZENIE NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ

Algorytm sterowania zabezpiecza nagrzewnicę elektryczną przed spaleniem grzałek. Jeżeli 

termostat nagrzewnicy elektrycznej poda informację o niebezpieczeństwie wówczas układ 

automatycznie wyłącza wysterowanie wydatku nagrzewnicy elektrycznej na 0%. 

Wszystkie algorytmy z nagrzewnicą elektryczną posiadają funkcję studzenia grzałek 

elektrycznych. Działa to w ten sposób, że jeżeli przed wyłączeniem centrali (tryb 0 na 

ekranie głównym sterownika) nagrzewnica elektryczna ogrzewała powietrze, wówczas 

centrala jeszcze przez czas zdefiniowany na ekranie 6 CZAS PRZEWIETRZANIA NE (SEKUNDY) studzi 

grzałki nagrzewnicy.
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PORUSZANIE SIĘ MIĘDZY EKRANAMI

W celu przejścia z EKRANU 1 do EKRANU 2 (2) należy przycisnąć PRZYCISK .

W celu przejścia z EKRANU 2 do EKRANU 1 (1) należy przycisnąć PRZYCISK , natomiast do EKRANU 3 (3) należy 

przycisnąć PRZYCISK

W celu przejścia z EKRANU 3 do EKRANU 2 (2) należy przycisnąć PRZYCISK , natomiast do EKRANU 4 – EKRAN

SERWISOWY (4) należy przycisnąć PRZYCISK F2

W celu przejścia z EKRANU 4 do EKRANU 3 (3) należy przycisnąć PRZYCISK , natomiast do EKRANU 5 (5) należy 

przycisnąć PRZYCISK F2

W celu przejścia z EKRANU 5 do EKRANU 4 (4) należy przycisnąć PRZYCISK , natomiast do EKRANU 6 (6) należy 

przycisnąć PRZYCISK F2

W celu przejścia z EKRANU 6 do EKRANU 5 (5) należy przycisnąć PRZYCISK , natomiast do EKRANU 1 (1) należy 

przycisnąć PRZYCISK F2

EKRANY SERWISOWE

Przy przejściu z EKRANU 3 do ekranu Serwisowego (4) na ekranie pojawi się informacja, aby 
wprowadzić hasło dostępu.

Należy wpisać hasło 0000123 i potwierdzić przyciskiem 

Strona 11



NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

Ekran 1 

TEMP. 
NAWIEWU

AKTUALNY TRYB

PRACY

TEMP

ZEWNĘTRZNA

WYSTEROWANIE

PRZEPUSTNICY

AKTUALNA

GODZINA

WYDATEK

WENTYLATORA

NAWIEWU

TEMP. 
ZADANA

WYSTEROWANIE ZAWORU

NAGRZEWNICY

WYSTEROWANIE

POMPY

APLIKACJA 101 APLIKACJA 102

MOC

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

START

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

WYSTEROWANIE

ZAWORU

CHŁODNICY

APLIKACJA 201 APLIKACJA 202

APLIKACJA 203

WYSTEROWANIE

CHŁODNICY

ZAŁĄCZENIE

AGREGATU

APLIKACJA 204

WIDOK EKRANÓW NA STEROWNIKU
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ZAŁĄCZENIE Z

PRZEŁĄCZNIKA

NA SZAFIE STATUS

PRZEWIETRZANIA

CZAS

STUDZENIA

GRZAŁEK

CZAS

OSUSZANIA

WYMIENNIKA



NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

Ekran 1 

TEMP. 
NAWIEWU

TEMP

ZEWNĘTRZNA

WYSTEROWANIE

PRZEPUSTNICY

AKTUALNA

GODZINA

WYDATEK

WENTYLATORA

NAWIEWU

TEMP. 
ZADANA

WYSTEROWANIE ZAWORU

NAGRZEWNICY

WYSTEROWANIE

POMPY
AKTUALNY TRYB

PRACY

APLIKACJA 301

TEMP. 
WYWIEWU

WYDATEK

WENTYLATORA

WYWIEWU

APLIKACJA 302

MOC

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

START

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

WYSTEROWANIE

ZAWORU

CHŁODNICY

ZAŁĄCZENIE

AGREGATU

APLIKACJA 401 APLIKACJA 402

APLIKACJA 403

WYSTEROWANIE

CHŁODNICY

APLIKACJA 404
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NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

TEMP. 
NAWIEWU

TEMP

ZEWNĘTRZNA

WYSTEROWANIE

PRZEPUSTNIC

AKTUALNA

GODZINA

WYDATEK

WENTYLATORA

NAWIEWU

TEMP. 
ZADANA

WYSTEROWANIE ZAWORU

NAGRZEWNICY

WYSTEROWANIE

POMPY

AKTUALNY

TRYB PRACY

APLIKACJA 501

TEMP. 
WYWIEWU

WYDATEK

WENTYLATORA

WYWIEWU

TEMP ZA

WYMIENNIKIEM

WYSTEROWANIE

ROTORA

POZWOLENIE NA

START ROTORA APLIKACJA 502

WYSTEROWANIE

WYMIENNIKA

KRZYŻOWEGO

APLIKACJA 503

WYSTEROWANIE

PRZEPUSTNIC

WYSTEROWANIE

KOMORY

MIESZANIA

APLIKACJA 504

MOC

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

CZAS

WYSTUDZANIA

GRZAŁEK

APLIKACJA 505 APLIKACJA 506
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ZAŁĄCZENIE

NAGRZEWNICY



NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

TEMP. 
NAWIEWU

TEMP

ZEWNĘTRZNA

WYSTEROWANIE

PRZEPUSTNIC

AKTUALNA

GODZINA

WYDATEK

WENTYLATORA

NAWIEWU

TEMP. 
ZADANA

WYSTEROWANIE

ZAWORU

NAGRZEWNICY

WYSTEROWANIE

POMPY

AKTUALNY

TRYB PRACY

APLIKACJA 601

TEMP. 
WYWIEWU

WYDATEK

WENTYLATORA

WYWIEWU

TEMP ZA

WYMIENNIKIEM

WYSTEROWANIE

ROTORA

POZWOLENIE NA

START ROTORA

ZAŁĄCZENIE

AGREGATU

WYSTEROWANIE

ZAWORU

CHŁODNICY

APLIKACJA 602

APLIKACJA 603

WYSTEROWANIE

PRZEPUSTNIC

WYSTEROWANIE

KOMORY

MIESZANIA

APLIKACJA 604

MOC

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

START

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

APLIKACJA 605 APLIKACJA 606

WYSTEROWANIE

WYMIENNIKA

KRZYŻOWEGO
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CZAS

WYSTUDZANIA

GRZAŁEK



NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

TEMP. 
NAWIEWU

TEMP

ZEWNĘTRZNA

WYSTEROWANIE

PRZEPUSTNIC

AKTUALNA

GODZINA

WYDATEK

WENTYLATORA

NAWIEWU

TEMP. 
ZADANA

WYSTEROWANIE

ZAWORU

NAGRZEWNICY

WYSTEROWANIE

POMPY

AKTUALNY

TRYB PRACY

APLIKACJA 701

TEMP. 
WYWIEWU

WYDATEK

WENTYLATORA

WYWIEWU

TEMP ZA

WYMIENNIKIEM

WYSTEROWANIE

ROTORA

POZWOLENIE NA

START ROTORA

ZAŁĄCZENIE

CHŁODNICY

FREONOWEJ

APLIKACJA 702

WYSTEROWANIE

WYMIENNIKA

KRZYŻOWEGO

APLIKACJA 703

WYSTEROWANIE

PRZEPUSTNIC

WYSTEROWANIE

KOMORY

MIESZANIA

APLIKACJA 704

MOC

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

START

NAGRZEWNICY

ELEKTRYCZNEJ

APLIKACJA 705 APLIKACJA 706
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NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

Ekran 2

Ekran 3

GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

PRACY UKŁADU WG HARMONOGRAMU DZIENNEGO

Przyciskiem F3 przechodzimy przez wszystkie 

parametry. W celu zmiany wartości 

parametru należy zaznaczyć interesującą 

nas godzinę i wcisnać przycisk       

Następnie należy podać hasło 0000001 i 

potwierdzić przyciskiem        .

TEMPERATURA ZADANA : wartość temperatury zadanej.

WYDATEK NAWIEW DZIEŃ : wartość wydatku wentylatora 

nawiewnego ustawiana podczas pracy układu w zakresie 

ustawionym na harmonogramie.

WYDATEK NAWIEW NOC : wartość wydatku wentylatora 

nawiewnego ustawiana podczas pracy układu w zakresie 

ustawionym poza harmonogramem.

WYDATEK WYWIEW DZIEŃ : wartość wydatku wentylatora 

wywiewnego ustawiana podczas pracy układu w zakresie 

ustawionym na harmonogramie.

WYDATEK WYWIEW NOC : wartość wydatku wentylatora 

wywiewnego ustawiana podczas pracy układu w zakresie 

ustawionym poza harmonogramem.

WYDATEK I BIEG NAWIEWU (TRYB MANUALNY) : wartość wydatku 

wentylatora nawiewnego ustawiana podczas pracy układu 

w TRYBIE 3.

WYDATEK II BIEG NAWIEWU (TRYB MANUALNY): wartość wydatku 

wentylatora nawiewnego ustawiana podczas pracy układu 

w Trybie 4.

WYDATEK I BIEG WYWIEWU (TRYB MANUALNY) : wartość wydatku 

wentylatora wywiewnego ustawiana podczas pracy 

układu w TRYBIE 3.

WYDATEK II BIEG WYWIEWU (TRYB MANUALNY): wartość wydatku 

wentylatora wywiewnego ustawiana podczas pracy 

układu w Trybie 4.
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SYGNALIZACJA AKTYWNOŚCI HARMONOGRAMU:
+ ZAŁĄCZONY , - WYŁĄCZONY



NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

Ekran 4

PARAMETR P REGULATORA : wartość parametru P 

regulatora głównego temperatury.

PARAMETR I REGULATORA : wartość parametru I 

regulatora głównego temperatury.

PARAMETR D REGULATORA : wartość parametru D 

regulatora głównego temperatury.

MINIMALNA TEMP. ZA WYMIENNIKIEM : wartość 

minimalnej temperatury zabezpieczenia wymiennika 

poniżej której wymiennik zacznie się zamykać w celu 

uniknięcia zaszronienia.

TEMP. ZAŁ. NAGRZEW. (POSTOJU) : Wartość temperatury 

zewnętrznej poniżej której można ustawić minimalne 

otwarcie zaworu nagrzewnicy podczas postoju centrali, 

gdy na zewnątrz panuje niska temperatura.

OPÓŹN.WYŁ.NAGRZ. OD TEMP. ZEWN. (SEK.) : czas 

opóźnienia wyłączenia nagrzewnicy od temperatury 

zewnętrznej.

OPÓŹN.ZAŁ.NAGRZ. OD TEMP. ZEWN. (SEK.) : czas 

opóźnienia załączenia nagrzewnicy od temperatury 

zewnętrznej.

MIN. OTWARCIE NAGRZEWNICY OD TEMP. : wartość 

minimalnego otwarcia zaworu nagrzewnicy podczas 

postoju centrali w zależności od temperatury zewnętrznej 

( TEMP. ZAŁ. NAGRZEW. (POSTOJU)).

MIN. OTWARCIE NAGRZEWNICY : wartość minimalnego 

otwarcia zaworu nagrzewnicy na stałe.
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Ekran 5

NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

ZEZWOLENIE NA START : parametr podglądu sygnału 

pozwolenia na start (parametr tylko do odczytu).

AKTUALNA TEMP. ZADANA. : podgląd aktualnej 

temperatury zadanej (parametr tylko do odczytu).

WYSTEROWANIE REG. GŁ. (GRZANIE) : wartość sygnału z 

głównego regulatora temperatury dotycząca grzania 

(parametr tylko do odczytu).

WYSTEROWANIE REG. GŁ. (CHŁODZENIE) : wartość 

sygnału z głównego regulatora temperatury dotycząca 

chłodzenia (parametr tylko do odczytu).

WYSTER. ZAB. MIN. TEMP. WYM. (GRZANIE) : wartość 

sygnału z regulatora temperatury zabezpieczającego 

minimalną temperaturę nawiewu (parametr tylko do 

odczytu).

WYSTER. ZAB. MIN. TEMP. NAW. (GRZANIE) : wartość 

sygnału z regulatora temperatury zabezpieczającego 

minimalną temperaturę nawiewu (parametr tylko do 

odczytu).

WYSTER. ZAB. MAX. TEMP. NAW. (CHŁODZENIE) : wartość 

sygnału z regulatora temperatury zabezpieczającego 

maksymalna temperaturę nawiewu (parametr tylko do 

odczytu).

MINIMALNA TEMP. NAWIEWU : wartość minimalnej 

temperatury nawiewu.

MAKSYMALNA TEMP NAWIEWU : wartość maksymalnej 

temperatury nawiewu.

Strona 19



Ekran 6

NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

CZAS BADANIA SPRĘŻU (SEKUNDY) : czas badania sprężu. 

CZAS BADANIA ZABRUDZ. FILTRÓW (SEKUNDY) : czas 

badania zabrudzenia filtrów.

WSP. WZMOCNIENIA TEMP. ZADANEJ : wartość wzmocnienia 

wpływu temperatury wywiewu na temperaturę nawiewu 

podczas ustawienia czujnika wiodącego na wartość 0.

CZAS BADANIA SYGN.ZAGR.NAGRZ. (SEKUNDY) : czas 

pozwalający na wystąpienie trzech zagrożeń nagrzewnicy, 

po którym to czasie układ zostanie zablokowany i należy 

wówczas podejść do szafy i skasować alarm.

CZAS PODTRZYMANIA ZAGR.NAGRZ. (SEKUNDY) : czas 

podtrzymania wystąpienia pojedynczej awarii zagrożenia 

nagrzewnicy.

OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA POMPY (SEKUNDY) : czas 

opóźnienia wyłączenia pompy po zaniku sygnału na 

zaworze.

TEMPERATURA OBNIŻENIA : wartość temperatury jaka ma 

być odjęta podczas trybu obniżenia 3 lub 4. 

CZUJNIK WIODĄCY : wybór jaki czujnik ma być wiodący.

0 - regulacja temperatury względem czujnika nawiewu z 

uwzględnieniem czujnika wywiewu.

1 - regulacja temperatury względem czujnika nawiewu.

2 – regulacja temperatury względem czujnika wywiewu.

TYP OBNIŻENIA : rodzaj pracy układu.

1 – praca układy tylko podczas aktywnego 

harmonogramu.

2 – praca z obniżeniem wydatku poza harmonogramem.

3 – praca z obniżeniem temperatury zadanej poza 

harmonogramem.

4 – praca z obniżeniem temperatury i wydatku poza 

harmonogramem. 
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CZAS PRZEWIETRZANIA NE (SEKUNDY) : czas przewietrzania nagrzewnicy. Jeżeli nagrzewnica 

pracuje i centrala zostanie wyłączona wówczas nagrzewnica zostaje wyłączona a cała 

centrala pracuje jeszcze przez zdefiniowany czas w celu wystudzenia grzałek. Po tym 

czasie układ się zatrzyma.



Ekran 7

NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

OPÓŹNIENIE ZAŁĄCZENIA AGREG. (SEKUNDY) : jeżeli 

temperatura zewnętrzna jest wyższa niż Temperatura 

załączenia Agreg. To po upływie tego czasu na wyjście 

cyfrowe zostanie podany sygnał załączenia agregatu.

OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA AGREG. (SEKUNDY) : jeżeli 

temperatura zewnętrzna jest niższa przez ten czas od 

temperatury załączenia agregatu to po upływie tego 

czasu na wyjście cyfrowe zostanie ściągnięty sygnał 

załączenia agregatu.

TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA AGREG.: wartość temperatury 

pozwolenia na pracę agregatu.

OPÓŹNIENIE ZAŁĄCZENIA CHŁOD. (SEKUNDY) : czas 

opóźnienia na załączenie chłodnicy freonowej.

OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA CHŁOD. (SEKUNDY) : czas 

opóźnienia na wyłączenie chłodnicy frenowej.

AKTYWACJA PRZEWIETRZANIA: uruchomienie  funkcji 

przewietrzania układu w trybie AUTO, realizowanego 
poza godzinami  harmonogramu czasowego (TYP

OBNIŻENIA=1) 
CZAS PRZEWIETRZANIA (MINUTY): czas trwania 

jednorazowego przewietrzania

CYKL ZAŁĄCZANIA PRZEWIETRZANIA (GODZINY): czas 

określający cykliczność wykonywania przewietrzania 

(domyślnie przewietrzanie co 1h) 

CYKL ZAŁĄCZANIA PRZEWIETRZANIA (MINUTY): czas 

określający cykliczność wykonywania przewietrzania 

WYŁ. ALARMOWANIA WYMUSZEŃ WE/WY:  dezaktywacja 

powiadomień o  wymuszeniach wejść / wyjść 

sterownika, wyłączenia sygnalizacji alarmów 

dokonujemy przez wprowadzenie  kodu    4321.
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MOŻLIWE ALARMY SYGNALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK

PRZYCZYNA - alarm z zabezpieczenia nagrzewnicy wodnej 

REAKCJA UKŁADU

S natychmiastowe zatrzymanie wentylatora centrali wentylacyjnej,

S całkowite zamknięcie się przepustnicy,

S załączenie pompy obiegowej nagrzewnicy (jeśli była wyłączona),

S wysterowanie zaworu nagrzewnicy na 100%,

S zapalenie się lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

Po wystąpieniu alarmu zagrożenia nagrzewnicy układ zatrzyma się na czas  zdefiniowany 

na parametrze CZAS PODTRZYMANIA ZAGR. NAGRZ. (SEKUNDY) (EKRAN 6) - podtrzymanie frosta  

(domyślnie 300 sekund, istnieje możliwość zmiany wartości tego parametru na inną 

wartość). Po zaniku alarmu i upływie tego czasu układ powróci do pracy.

Jeżeli w ciągu godziny (parametr CZAS BADANIA SYGN. ZAGR. NAGRZ. (SEKUNDY) (EKRAN 6)
domyślnie 3600 sekund) wystąpią trzy alarmy nagrzewnicy, alarm zostaje zatrzaśnięty na 
stałe 
i konieczne staje się skasowanie awarii przez wyłączenie i powtórne załączenie układu 
parametrem TRYB lub przez wciśnięcie przycisku awarii KAS po upływie czasu 3600 sekund. 
Ważne jest, aby przed skasowaniem alarmu skontrolować stan nagrzewnicy.

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić nagrzewnicę wodną. Po usunięciu usterki zresetować układ 
przełącznikiem głównym. 

Układ powróci do pracy pod  warunkiem zaniknięcia przyczyny alarmu

PRZYCZYNA – brak potwierdzenia pracy wentylatora nawiewnego lub wywiewnego

REAKCJA UKŁADU

S natychmiastowe zatrzymanie wentylatorów,

S całkowite zamknięcie się przepustnic,

S zapalenie się lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić falowniki zasilające wentylatory, (ewentualnie odczytać kod 

błędu i postępować zgodnie z DTR falowników), sprawdzić zabezpieczenia falowników. 
Po usunięciu usterki zresetować układ przyciskiem KAS na ekranie sterownika lub przez 
wyłączenie i ponowne załączenie układu. 

NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

BRAK SPREZU (BRAK SPRĘŻU WENTYLATORÓW) 

ZAGROZENIE NAGRZEW (ZAGROŻENIE NAGRZEWNICY)
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PRZYCZYNA – przekroczone dopuszczalne zanieczyszczenie filtrów nawiewu lub/i wywiewu 

REAKCJA UKŁADU 
S układ pracuje,

S miganie lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - wymienić brudne filtry 

NIP 677-236-65-66,  wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł

BRUDNY FILTR (BRUDNY FILTR NAWIEWU LUB/I WYWIEWU) 

PRACA Z ZANIECZYSZCZONYMI FILTRAMI ZMNIEJSZA 
SKUTECZNOŚĆ WENTYLACJI

PRZYCZYNA – sygnał pochodzący ze sterownika agregatu został rozwarty 

REAKCJA UKŁADU 

S układ pracuje,

S brak chłodzenia,

S mruganie lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić sterownik agregatu, (ewentualnie odczytać kod błędu 
i postępować zgodnie z DTR agregatu).

AWARIA ROTORA

PRZYCZYNA – sygnał pochodzący z falownika wymiennika rotacyjnego.

REAKCJA UKŁADU 
S układ pracuje,

S wyłączony wymiennik rotacyjny,
S mruganie lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić falownik zasilający wymiennik rotacyjny, (ewentualnie 
odczytać kod błędu i postępować zgodnie z DTR falownika), sprawdzić zabezpieczenia 
falownika. 
Po usunięciu usterki zresetować układ przyciskiem KAS na ekranie sterownika lub przez 
wyłączenie i ponowne załączenie układu. 

AWARIA AGREGATU
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PRZYCZYNA – sygnał pochodzący od styku pomocniczego zabezpieczenia elektrycznego

REAKCJA UKŁADU
S układ pracuje,

S zatrzymanie działania pompy,

S mruganie lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić stan pompy 

PRZYCZYNA – alarm generowany z centralki systemu sygnalizacji pożaru 

REAKCJA UKŁADU 
S natychmiastowe zatrzymanie wentylatora centrali wentylacyjnej,

S całkowite zamknięcie się przepustnic,

S zapalenie się lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić przyczynę sygnalizacji alarmu pożarowego - postępować 
zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Po zaniknięciu przyczyny skasować awarię.

PRZYCZYNA – sygnał wewnątrz systemowy informujący o okresie przestoju w pracy układu, 
wcześniej wykonanej operacji kasowania awarii zbiorczej (miganie lampki awarii zbiorczej).

REAKCJA UKŁADU
S układ pracuje,

S sygnalizacja alarmu na sterowniku,
S bez sygnalizacji awarii zbiorczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić możliwą przyczynę przestoju, połączenia

AWARIA POMPY (AWARIA POMPY OBIEGU NAGRZEWNICY)

BRAK NAPIĘCIA (SYSTEM ON)

POŻAR !!
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PRZYCZYNA – sygnał pochodzący od czujnika wiodącego jest poza dopuszczalnym 
zakresem lub czujnik został rozłączony 

REAKCJA UKŁADU 
S układ zostaje wyłączony,

S przepustnice zostają zamknięte,
S sygnalizacja awarii zbiorczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić połączenie, stan czujnika/czujników

BLAD CZUJNIKA WIOD (BŁĄD CZUJNIKA WIODĄCEGO)

PRZYCZYNA – sygnał pochodzący od czujnika temperatury zewnętrznej jest poza 
dopuszczalnym zakresem lub czujnik został rozłączony 

REAKCJA UKŁADU 
S układ pracuje,

S sygnalizacja awarii zbiorczej przez mruganie,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić połączenie, stan czujnika

PRZYCZYNA – sygnał pochodzący od czujnika temperatury nawiewu jest poza 
dopuszczalnym zakresem lub czujnik został rozłączony. 

REAKCJA UKŁADU 
Jeżeli parametr czujnika wiodącego jest ustawiony na wartość 0 lub 1, wówczas:

S natychmiastowe zatrzymanie wentylatorów,

S całkowite zamknięcie się przepustnic,

S zapalenie się lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

Jeżeli parametr czujnika wiodącego jest ustawiony na wartość 2, wówczas:

S układ pracuje,

S miganie lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić połączenie, stan czujnika

AWARIA TEMP NAW (AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY NAWIEWU)

AWARIA TEMP ZEWN (AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ)
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PRZYCZYNA – sygnał pochodzący od czujnika temperatury wywiewu jest poza 
dopuszczalnym zakresem lub czujnik został rozłączony. 

REAKCJA UKŁADU 
Jeżeli parametr czujnika wiodącego jest ustawiony na wartość 0 lub 2, wówczas:

S natychmiastowe zatrzymanie wentylatorów,

S całkowite zamknięcie się przepustnic,

S zapalenie się lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

Jeżeli parametr czujnika wiodącego jest ustawiony na wartość 1, wówczas:

S układ pracuje,

S miganie lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić połączenie, stan czujnika

AWARIA TEMP WYW (AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY WYWIEWU)
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PRZYCZYNA – sygnał pochodzący od czujnika temperatury za wymiennikiem jest poza 
dopuszczalnym zakresem lub czujnik został rozłączony. 

REAKCJA UKŁADU 
S układ pracuje,

S miganie lampki sygnalizującej awarię na szafie sterowniczej,

ZADANIE OBSŁUGI - sprawdzić połączenie, stan czujnika

AWARIA TEMP WYM (AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY WYMIENNIKA)
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PRZYCZYNA – wymuszenie manualne wejścia / wyjścia sterownika  z poziomu menu 
tekstowego lub przy wykorzystaniu  ekranów graficznych 

REAKCJA UKŁADU 
S układ pracuje,

S dla nieaktywnej  opcji WYŁ. ALARMOWANIA WYMUSZEŃ WE/WY - sygnalizacja 

alarmów na sterowniku dla wymuszonych wartości wejść/wyjść sterownika  

S     dla aktywnej opcji WYŁ. ALARMOWANIA WYMUSZEŃ WE/WY - brak reakcji układu na 

wymuszenia wejść / wyjść

ZADANIE OBSŁUGI – monitoring statusu wejść oraz wyjść sterownika pod kątem 

poprawności ich działania

SYGNALIZACJA WYMUSZEŃ WEJŚĆ / WYJŚĆ 


