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TOIMINTASELOSTUS
Ilmavirran tehoportaat

Tasosäädintä ohjataan modbus-väylän kautta
Tasosäätimen toiminta
Tasosäätimellä pystytään ohjaamaan ilmavirtapeltejä neljään eri ilmavirta-asentoon:
- POISSA, joka vastaa minimi-ilmavirta-asentoa (tai kiinni-ohjaus 0V)
- LÄSNÄ, joka vastaa normaali käyttöilmavirta-asentoa
- TEHOSTUS, joka vastaa maksimi-ilmavirta-asentoa
- KIINNI ohjauskäsky ohittaa muut tasot ja sulkee ilmavirtapellit

tehostus

läsnä

poissa
TEmin

TEmax

Lämpötilan raja-arvot

Ilmavirran tehoportaat

Tasosäätimen potentiometreillä (A (tuloilma)- ja B(poistoilma)-ryhmällä oma) asetetaan POISSA-, LÄSNÄ- JA
TEHOSTUS-ilmavirtoja vastaava ohjausjännite.
Ohjausjänniteet määritetään ja asetetaan ilmavirtojen mittausten yhteydessä.
Valvontajärjestelmä ohjaa tilan ilmavirtatasoa (LÄSNÄ, TEHOSTUS,KIINNI)
Tasosäätimellä ohjataan toimilaitteiden (0-10V) jänniteviesti seuraavasti:
- POISSA-ohjaus on aina päällä, kun muut ohjaukset poissa käytöstä. Toimilaitteille menee minimi-ilmavirtaa
vastaava jänniteviesti

tehostus

läsnä

poissa

- kun LÄSNÄ-ohjaus on päällä, menee toimilaitteille normaali-ilmavirtaa
CO2min

vastaava jänniteviesti

CO2max

Hiilidioksipitoisuuden raja-arvot

- kun TEHOSTUS-ohjaus on päällä, menee toimilaitteille maksimi-ilmavirtaa
Ilmavirran tehoportaat

vastaava jänniteviesti
- KIINNI-ohjaus ohittaa muut ohjaukset ja toimilaitteille menee 0V
jänniteviesti

Tasosäätimeltä saadaan ulostulona A (tuloilma)- ja B (poistoilma)-ryhmään menevän säätöviestin suuruus.

tehostus

läsnä

poissa
läsnäolokytkin
passiivinen

ILMAVIRRAN OHJAUS LÄMPÖTILAN, HIILIDIOKSIDIN TAI LÄSNÄOLOKYTKIMEN PERUSTEELLA

läsnäolokytkin
aktiivinen

Suunn.

kaavio 1. tehoportaiden ohjaus lämpötilan / Hiilidioksidin / läsnöolon perusteella

Erittely

Läsnäolon indikointi

VAK ohjaa tasosäätimen tehoportaita lämpötilan mittausarvon ,hiilidioksidin mittausarvon tai/ja läsnäolokytkimen
perusteella.
Tasosäädin lisää ilmanvaihtoa tasosta toiseen (POISSA-->LÄSNÄ-->TEHOSTUS), kun VAK:iin asetetut lämpötilan ja / tai
hiilidioksin raja-arvot ylittyvät ja/tai kun läsnäoloanturi aktivoituu. Vastaavasti tehosäädin laskee ilmanvaihdon tasoa, kun
raja-arvot alittuvat tai läsnäoloanturi aktivoituu.

Rev.

Päiv.

Kaaviossa 1 on esimerkki tehoportaiden ohjauksesta lämpötilan /hiiilidioksin / läsnäolokytkimen ohjaamana
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