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1.   BEVEZETÉS

Jelen villamos vezérlõ-szabályozó szekrény egy gázszállító vezeték nyomás- csökkentõ állomásán
alkalmazott vízcirkulációs fûtési rendszer felügyeletére alkalmas berendezés. A szekrényhez kapcsolt
ellenõrzõ készülékekkel, szelepekkel, szivattyúkkal, kazánokkal a redukálni kívánt gáz fûtésének kezelõ
nélküli üzemét biztosítja, elvárt hõmérsékletszint tartásával. Mûködése hálózati és/vagy szünetmentes
villamos tápenergiát igényel.

A szekrény üzeme teljesen automatikus. A gáz hõmérsékletét a hõmérséklet szabályozó készüléken
beállított értéknek megfelelõen, állandó értéken tartja, korrigálva a zavaró nyomás és gázfogyasztás jellemzõk
változásait. Az automatikus hõmérséklet szabályozás révén a fûtés igen gazdaságos, túlfûtés nem fordul elõ, a
fûtési rendszer csak annyi gázt használ fel, amennyi a megkívánt hõmérséklet tartásához szükséges.

A berendezés az alkalmazási helyre – az adott fûtési rendszerhez - egyedileg tervezett eszköz, felhasználó
külön igényeinek figyelembevételével. Használatbavétele elõtt illetve üzemeltetéséhez, kérjük gondosan, olvassa
el ezt a gépkönyvet.
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Vezérelt kazánok száma: 3db (egymástól független üzemmódban)
Típus: BUDERUS SK725/1070kW
Automatika: HS4212
Blokk égõ: Weishaupt G7/1-D/ZMD-LN
Tápfesz./teljesitmény: 380VAC, max. 4,07kW
Cirkulációs szivattyúk száma: 3db (kazánonként egy)
Típus: GRUNDFOS UPS80-210F, DN80
Tápfesz: 380VAC, max. 2,75A

Vezérelt készülékek (földgáz átadó)
Fûtési cirk.szivattyúk: 3db (ebbõl 1db tartalék)
Típus: GRUNDFOS CLM100/203, DN100
Tápfesz: 380VAC, max. 7,15A

Vezérelt készülékek (inert átadó)
Fûtési cirk.szivattyúk: 2db (ebbõl 1db tartalék)
Típus: GRUNDFOS UPS65-185F, DN65
Tápfesz: 380VAC, max. 2,9A

Vezérelt ventillátorok (kazánhelyiség)
Égéslevegõ ventillátor: 3db (kazánhoz rendelve)
Típus: AXCSR-40/4 + (mot)-3580A4
Tápfesz: 230VAC, max. 2,5A

Vezérlõ készülékek száma: 2db
Típus (1): SIEMENS LOGO.12/24RC + DM8.12/24R(3)
Típus (2): SIEMENS LOGO.12/24RC + DM8.12/24R(2)
I/O szám (1): 20input/16output
I/O szám (2): 16input/12output
Tápfesz: 24VDC, 2,5A

Villamos betáplálás-1: nonUPS 415/400VAC, 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 3x5800VA, (fõbiztosító érték: 3x40A)
Villamos betáplálás-2: UPS 230VAC, 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 200VA, (fõbiztosító érték: 2A)
Kábelbevezetés: alulról, tömszelencéken keresztül
Védettség: IP30
Megengedett környezeti hõm: +5…+55C fok
Érintésvédelmi mód: I.oszt.
Berendezés méret (h,w,d): 1850x850x235mm
Súly: 62kg

Megjegyzés:
A földgáz és inert átadók hõmérséklet szabályozását nem a HCC berendezés, hanem  egy külsõ TM-
PLC egység valósítja meg (AVSZ berendezés). Ismertetésüket lásd a TM-PLC dokumentációban!
Keverõ szab.szelep füldgáz átadónál: 2db
Típus: Honeywell V5050A1090/SAREx-07.1-F10-AMEx-01.1
Szab.szelep méret: 3xDN100, PN16, kvs=160
Keverõ szab.szelep inert átadónál: 1db
Típus: Honeywell V5329C1067/SAREx-07.1-F10-AMEx-01.1
Szab.szelep méret: 3xDN50, PN16, kvs=40

2.   MÛSZAKI ADATOK
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3.  MÛKÖDÉSI LEÍRÁS

3.1 Kazánköri vezérlések (US-101)
A gázhõmérséklet beállításához három földgáztüzelésû Buderus típusú kazán állít elõ 90C fokos forró
vizet (H1, H2, H3). A vizet - minden kazánnál - a blokkhoz rendelt szivattyú (P1, P2, P3) keringteti a
hidraulikus kuplungon keresztül és vissza a kazánba (2.ábra). Fûtéskor - a gázmelegítéshez felhasznált
hõmennyiségtõl függõen - a kazánba visszajutó víz hõmérséklete változik, míg a kazánblokkból kuplung
felé elõremenõ víz hõmérséklet állandó, mert a blokk tetejére épített automatika - a tüzelés vezérlésével
- azt egy beállított (kb.5C fok-os) hiszterézissel tartja. A blokk automatika a kazánnak saját „gyári
alapszabályozó” készüléke, mely az égõt beépített termosztát segítségével vezérli (kazántartozék) . A
HCC berendezés a három blokk-automatikához kapcsolódik, s velük együttmûködve valósítja meg a
kazánkör alábbi vezérlés funkcióit (3.ábra).

A kazán üzemét az LG1(11,12,13,14) jelû vezérlõ engedélyezi (Q.1, Q.4, Q.7 kimenet) amennyiben az elõírt
min.0,7barg kazánvíznyomás megvan (K7, K14, K21), nincs szivattyúhiba (egyidejû K4+K5 vagy K11+K12
vagy K18+K19) és nincs égéslevegõ-ventilátor zavar (K41, K43, K45). A Q.1, Q.4, Q.7 kimenet a K3, K10,
K17 leválasztó relén keresztül csatlakozik a blokk automatikákhoz.

Az LG1 jelû vezérlõ indítja a kazánokhoz rendelt szivattyúkat is (Q.2, Q.5, Q.8 kimenet) és a kazánokhoz
rendelt égéslevegõ-ventilátorokat is (Q.3, Q.6, Q.9 kimenet), ha a blokk automatika azt kezdeményezte (K1,
K8, K15 égõ üzemel jelzések) és megvan az elõírt kazánvíznyomás. A Q.2, Q.5, Q.8 kimenet a K6, K13, K20
leválasztó relén keresztül kapcsolja a megfelelõ szivattyú tápfeszültségét, míg a Q.3, Q.6, Q.9 kimenet a K42,
K44, K46 relék érintkezõivel vezérli a kazánhoz rendelt ventilátor automatikus üzemmódú indító áramkörét
(önálló villamos szekrényben).
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Ha valamely kazánégõ kikapcsol, akkor a kazánhoz tartozó szivattyú és ventilátor még 5 percig jár (csak
azt követõen áll le), és ha valamely égõ bekapcsol, akkor a kazánhoz rendelt szivattyú és ventilátor
azonnal indításra kerül. Továbbá a szivattyúk - mindhárom kazánnál - azonnal indulnak akkor is, ha  a
kuplung hõmérséklet egy beállított minimális érték - 65C fok - alá csökken (TSL101 bemenet).

A három kazán így egymástól függetlenül párhuzamosan üzemel, mindegyik a saját elõremenõ víz
hõmérsékletét tartva. Be és kilépésüknek nincs sorrendje (rendszertelenül váltakozik, az asszimmetrikus
gépész-technologiai kialakítástól illetve eltérõ hõveszteségüktõl függõen). Ha egy kazánt kiiktatnak
(tápfeszültség lekapcsolás HCC berendezésen vagy HS tip. vezérlõn) a maradó kettõ hasonló módon üzemel
tovább, az égõk gyakoribb be illetve ki kapcsolásával. A kiiktatott kazán(ok) tetszõlegesen választhatók meg
(az üzemvitelt nem zavarja).

A kazán üzemelést engedélyezõ feltételek hiányát az LG1 vezérlõ folyamatosan ellenõrzi és kimenetein,
- mindhárom kazánra külön-külön  s egy-egy kazánra vonatkozóan szelektíven - jelzi. A kazán üzemelése
nincs engedélyezve, ha az alábbi - kazánhoz tartozó - események közül egy vagy több fellép:
-  keringtetõ szivattyú hiba (Q.13, Q.14, Q.15)
-  égéslevegõ-ventilátor zavar (Q.10, Q.11, Q.12)
-  viznyomás hiány (I.2, I.8, I.14,)

Szivattyú meghibásodáskor (elakadás, túlmelegedés), a szivattyú  hibajelet küld a vezérlõnek (K5, K12, K19)
ahová a szivattyú „tápfeszültség alatt” jele is érkezik (K4, K11, K20). A két jelzést kiértékelve képzõdik a
„szivattyú hiba” jelzés, mely a vezérlõ Q.13, Q.14, Q.15 kimenetén jelenik meg. E kimeneteket mûködtetik a
„kazán hiba” bemeneti jelzések is (K2, K9, K16) melyeket - kazán meghibásodáskor - a kazán automatikák
küldenek az LG1 vezérlõnek (ilymódon e kimenetek mint H1/P1, H2/P2, H3/P3 összevont hibajelzések
mûködnek).

A „ventilátor zavar” állapot az LG1 vezérlõben képzõdik, ha az égéslevegõ-ventilátor indítását követõen a
ventilátor „üzemel” jelzés - 3s türelmi idõt meghaladóan - nem jelenik meg, vagy ha az égõ üzemelés állapotban
a ventilátor üzemel jelzés kiesik (K41, K43, K45). A „ventilátor zavar” riasztó (villogó) jelzésként a vezérlõ
Q.10, Q.11, Q.12 kimenetén jelenik meg.

A viznyomás alacsony értékét mindhárom kazánnál egy-egy nyomáskapcsoló figyeli, illetve jelzi az LG1 vezérlõnek
(K7, K14, K21). Az üzemelési engedély mindig csak annál a kazánnál kerül megvonásra, amelyiknél elégtelen a
nyomás érték. A kazán viznyomásnak elégtelensége riasztó (villogó) jelzésként a Q.16 kimeneten jelenik meg
(már egyetlen kazán vizhiánya is riasztást ad).

Az üzemfeltétel hiányok-,  égõüzem-, szivattyú-, ventilátor-futás illetve hibajelek az LG1 vezérlõ LED
kijelzõjén vizuálisan ellenõrizhetõk. A vizhiány riasztását (HP1) és ventilátor zavarok  riasztását (HV1,
HV2, HV3) a HCC berendezésen külön - sárga színnel villogó - egyedi lámpák jelzik (lásd: 14. ábra).

TM-PLC vezérlés mód:
A HCC-ben a kazánok üzemelés felügyeletének minden paramétere multiplikált (19db bemeneti relé!),
és minden paraméter egyidejüleg eljut az AVSZ berendezésbe is (TM-PLC egységbe), ahonnan  - egy a
HCC vezérléssel egyenértékû logikával - a kazánok üzeme szintén vezérelhetõ. A TM-PLC-s vezérlés
módot a HS101 üzemmód kapcsolóval lehet kiválasztani (lásd 5.ábra). Választáskor a kazánok üzem
engedélyezõ-, a keringtetõ szivattyúkat-, levegõ ventilátorokat indító relék mûködtetése az LG1 logikáról
leválasztásra kerül (K51, K52, K54 relék), és a mûködtetés átkapcsolódik a HCC berendezés fölé rendelt
AVSZ berendezésre (9db kimeneti relé!). Az AVSZ-rõl történõ mûködtetés ismertetését lásd a TM-
PLC dokumentációban.

A TM-PLC bármely - rendellenes, szükségszerû vagy idõleges - kikapcsolása esetén a kazánok üzeme
az alap-üzemmódba kapcsolással (HCC vezérlés mód), a TM-PLC nélkül is biztosított.
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3.2 Fûtõköri vezérlés “földgáz” átadóhoz (US-104)
A szabályozáshoz szükséges melegvizet szivattyú szállítja a négy párhuzamosan kapcsolt gázmelegítõ
hõcserélõhöz illetve a hõcserélõ párok kerülõ ágaihoz, s azokon keresztül vissza a kuplunghoz (2.ábra). A
melegviz szállításhoz három szivattyú áll rendelkezésre (P4, P5, P6), melyek  közül - normál körülmények
között - mindig csak kettõ üzemel (a harmadik tartalék). A vezérlés a kezelõ által kiválasztott két szivattyút
járatja állandóan (HS104), és védelmet biztosít az éppen járatott szivattyúknak szárazra futás ellen (4.ábra).

A négy hõcserélõ közül egyidejûleg több is üzemelhet az üzemviteltõl függõen (elõre nem meghatározható
gázfogyasztás változásnak megfelelõen egy, kettõ, három vagy négy) de a járatott szivattyúk terhelése állandó,
mert a hõcserélõk vizoldalán a fûtés csökkentése miatti felesleges vizáramot a keverõ-szabályozó szelepek
mindig a kerülõ ágakra terhelik át, és fordítva: a melegités szükséges növelése érdekében a hõcserélõket, a
kerülõág egyidejû - ellenütemû - leterhelésével látják el melegvizzel.

Az üzemelésre kiválasztott két szivattyút az LG2(21,22,23) jelû vezérlõ indítja (Q.1, Q.2, Q.3 kimenet),
amennyiben az elõírt víznyomás megvan (min.0,7barg). A Q.1, Q.2, Q.3 kimenet leválasztó relén keresztül
kapcsolja a megfelelõ szivattyú tápfeszültségét (K24, K27, K30 relé). A kiválasztást a kezelõ a HS104 jelû
kapcsolóval eszközölheti (I.7, I.8 bemenet).

Szivattyú meghibásodáskor, a szivattyúk önmûködõ motorvédõ kapcsolói küldenek jelet az LG2 vezérlõnek
(K23, K26, K29), ahová a szivattyúk „tápfeszültség alatt” jelei is érkeznek (K22, K25, K28). A két jelzést
kiértékelve képzõdik a „szivattyú hiba” jelzés, mely a vezérlõ Q.6, Q.7, Q.8 kimenetén jelenik meg. A “vizhiány
védelem” - szivattyúk azonnali leállítása - akkor mûködik, ha a viznyomás alacsony érték, mindhárom kazánnál
egyidejûleg megjelenik (I.13, I.14, I.15).

A szivattyúk futás-, illetve hiba állapota az LG2 vezérlõ LED kijelzõjén vizuálisan ellenõrizhetõk.
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TM-PLC vezérlés mód:
A fûtés szivattyúk üzemelés felügyeletének paraméterei, és a szivattyúkat indító relék mûködtetése a
HCC-ben duplikált (6db bemeneti és 3db kimeneti relé érintkezõ!), ugyanúgy mint a kazán vezérlési
paraméterek és parancs relé mûködtetések. A TM-PLC vagy alternativ HCC vezérlésmód beállítása, a
kazán vezérlésmód megválasztásával - azzal együtt - történik (HS101 üzemmód kapcsolóval), vagyis a
kazánok és fûtés szivattyúk mindig azonos  vezérlés módban vannak (az AVSZ-rõl történõ mûködtetés
ismertetését lásd a TM-PLC dokumentációban).

3.3 Fûtõköri vezérlés “inert gáz” átadóhoz (US-105)
A szabályozáshoz szükséges melegvizet a P7 és P8 szivattyú szállítja a gázmelegítõ hõcserélõkhöz és vissza a
kuplunghoz (2.ábra). A két szivattyú közös nyomóvezetékkel csatlakozik a két párhuzamosan kapcsolt
hõcserélõhöz illetve a hõcserélõk kerülõ ágához, melyekkel a párhuzamosan kapcsolt redukáló ágak gázmelegítése
történik. A két redukáló ág közül egy, vagy két ág is üzemelhet egyidejûleg, de ez szivattyú vezérlési szempontból
érdektelen. A fûtéshez mindig csak egy szivattyúnak kell üzemelni (a másik tartalék). Az automatikus vezérlés -
ennek megfelelõen - mindig csak egy szivattyút  járat, de ugyanakkor bármelyik éppen üzemelõ szivattyúnak
védelmet biztosít szárazra futás ellen.

Ha a kezelõ bekapcsolja valamelyik szivattyú tápfeszültségét, akkor az LG2 vezérlõ (4.ábra) automatikusan
indítja azt (Q.4, Q.5 kimenet), amennyiben az elõírt víznyomás megvan (min.0,7barg). A Q.4, Q.5 kimenet
leválasztó relén keresztül kapcsolja a megfelelõ szivattyú tápfeszültségét (K33, K36 relé). A nyomásszabályozó
ágak automatikus vagy kézzel történt technológiai átváltása esetén az éppen járatott  fûtés szivattyú tovább
üzemel.

Ha a HCC berendezésen mindkét szivattyú tápfeszültsége be van kapcsolva, akkor normál esetben csak a P7
szivattyú jár. A P8 tartalék szivattyút a vezérlõ akkor indítja automatikusan, ha rendellenesség (P7 szivattyú
tápfesz. kiesése vagy hibája) jelentkezik. Hiba megszünéskor a P7 szivattyú automatikusan újra üzembe áll és a
P8 szivattyú pedig leáll.

Szivattyú meghibásodáskor, a szivattyúk jelet küldenek az LG2 vezérlõnek (K32, K35) ahová a szivattyúk
„tápfeszültség alatt” jelei is érkeznek (K31, K34). A két jelzést kiértékelve képzõdik a „szivattyú hiba” jelzés,
mely a Q.9, Q.10 kimeneten jelenik meg. A “vizhiány védelem” - szivattyúk azonnali leállítása - akkor mûködik,
ha a viznyomás alacsony érték, mindhárom kazánnál egyidejûleg megjelenik (I.13, I.14, I.15). A szivattyúk
futás-, illetve hiba állapota az LG2 vezérlõ LED kijelzõjén vizuálisan ellenõrizhetõk.

TM-PLC vezérlés mód:
A fûtés szivattyúk üzemelés felügyeletének paraméterei, és a szivattyúkat indító relék mûködtetése itt
is duplikált (4db bemeneti és 2db kimeneti relé érintkezõ!), ugyanúgy mint a kazán vezérlési paraméterek
és parancs relé mûködtetések. A PLC vagy alternativ HCC vezérlésmód beállítása, a kazán vezérlésmód
megválasztásával - azzal együtt - történik (HS101 üzemmód kapcsolóval), vagyis a kazánok és fûtés
szivattyúk mindig azonos  vezérlés módban vannak (az AVSZ-rõl történõ mûködtetés ismertetését lásd
a TM-PLC dokumentációban).
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3.4 Gázhõmérséklet szabályozás “földgáz” átadóhoz (TIC-106)
A három redukáló-ágas átadó szekunder oldali gázhõmérsékletét a HCC berendezésen kívüli - attól független
- TM-PLC egység szabályozza (AVSZ szekrénybõl). Alább - a fûtésrendszer egészének teljessége érdekében
- vázlatosan ismertetjük a szabályozás hatás mechanizmusát (részletes ismertetését lásd a TM-PLC
dokumentációban).

A gázmelegités 4db párhuzamosan kapcsolt hõcserélõvel történik, a redukáló ágak elötti közös vezetékben
(2.ábra). A szabályozás mûködése szempontjából érdektelen, hogy egy, kettõ vagy három redukáló ág
üzemel. A melegitendõ összes gázmennyiség - amely az üzemeltetett hõcserélõ ágakon mindig egyenlõ
arányban oszlik meg - max. 263.000nm3/h. A hõcserélõk vizoldalon is párhuzamosan vannak kapcsolva,
páronként kerülõ-ág kialakítással, és a vizáramot megosztó szabályozó szeleppel.

A szabályozás egyrészt hõmérséklet értéktartás, másrészt kompenzáció a gázmennyiség üzemszerû
változására. A funkciókat a modulrendszerû TM-PLC biztosítja, a kimenetéhez kapcsolt TV-106A és
TV-106B beavatkozó szelep állításával, melyek mindig együtt futnak. A hõmérséklet alapjel a TM-PLC
egységrõl vagy annak diszpécser központjából állítható ill. módosítható.

A hõmérséklet beállításához elõreküldött melegviz mindnégy hõcserélõn átáramlik, és a vizáram nagysága az
együtt futó szabályozó szelepek nyitás helyzetétõl függ, de a hõcserélökben mindig azonos. Miután a
hõcserélõkben a gázáramok is mindig egyenlõk, a hõcserélõ ágak mindenkori melegités mértéke is mindig

3.5 Gázhõmérséklet szabályozás “inert gáz” átadóhoz (TIC-107)
A két redukáló-ágas átadó szekunder oldali gázhõmérsékletét a HCC berendezésen kívüli - attól független -
TM-PLC egység szabályozza (AVSZ szekrénybõl). Alább - a fûtésrendszer egészének teljessége érdekében
- vázlatosan ismertetjük a szabályozás hatás mechanizmusát (részletes ismertetését lásd a TM-PLC
dokumentációban).

A technologiai ágakba épített hõcserélõk (1-1db), vizoldalon párhuzamosan vannak kapcsolva (2.ábra). A két
technológiai ág közül egy vagy kettõ is üzemelhet. Egy ág max 40.000nm3/h gázt szállít, az ágak szállító
képessége azonos. A fõ (elsõnek üzemelõ) ág kijelölése - üzemvitel által – a gáznyomás szabályozók helyi
beállításával kerül meghatározásra,  a második ág automatikusan lép üzembe. A fõági kijelölést, üzemeltetõ
idõszakosan váltogatja.

A szabályozás egyrészt hõmérséklet értéktartás, másrészt kompenzáció a gázmennyiség üzemszerû
változására. A funkciókat a modulrendszerû TM-PLC biztosítja, a kimenetéhez kapcsolt TV-107
beavatkozó szelep állításával. A hõmérséklet alapjel a TM-PLC egységrõl vagy annak diszpécser
központjából állítható ill. módosítható.

A hõmérséklet beállításához elõreküldött melegviz mindkét hõcserélõn átáramlik, és a hõcserélõk között a
melegviz mindig egyenlõen oszlik meg (a szabályozó szelep bármely állásában). Amikor gázoldalon csak egy
hõcserélõ üzemel, akkor hõleadás csak az üzemelõ hõcserélõben történik (a másikon hõleadás nélkül halad át
a viz, állandóan “hõntartva” a hõcserélõt), mig két üzemelõ hõcserélõ esetén: mindkét hõcserélõben van hõleadás
a gázáramok arányában. Ha a gázáramok eltérõek, akkor az ellenõrzött gáz hõmérsékletét (a reduktorágak
közös kilépõ vezetékében) a nagyobb gázáramú ág hõmérséklete - ti. a “gyengébb” hatásfokkal fûtött ág
hõmérséklete - határozza meg, s a szabályozás - éppen ezért - lényegében mindig a kissé “alulfûtött”
hõmérsékletet érzékelve szabályoz. Igy a szabályozás következtében a kisebb hozamú-, azaz a véghõmérsékletet
kevésbé meghatározó ág - a nagyobb áramúhoz képest - mindig enyhe túlfûtést kap, ami megfelel a mindenkor
“inkább nagyobb” mértékû gázmelegítés biztonsági követelményének - természetesen amellett - hogy a kiadott
gáz hõmérséklete (a kevert hõmérséklet) pontosan szabályozott.
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3.6 Tápfeszültség elosztás
A HCC berendezés – megrendelõi igényre - kettõs feszültség betáplálású. Mûködéséhez szükséges:

1.) hálózati 415/400VAC, 50Hz feszültség betáplálás, és
2.) szünetmentes 230VAC, 50Hz feszültség betáplálás

A hálózati (non UPS) betáplálásról biztosít villamos energiát a berendezés: a három kazánnak és blokkégõnek,
a nyolc darab cirkulációs szivattyúnak és a mûködtetõ mágneskapcsolóknak, reléknek. Szünetmentes (UPS)
betáplálásról biztosít villamos energiát az LG1, LG2 vezérlõknek, a vezérlõk kimeneti reléinek, az üzemmód
kapcsoló- és leválasztó reléknek. A feszültség elosztás kialakítása a 5.ábrán látható.

Vészhelyzet esetén a betáplálások, egyidejûleg megszakíthatók egy a berendezésen kívül elhelyezett
védelmi kapcsolóval (kazánhelyiség bejáratnál a külsõ falon), a fûtési rendszer technológiai
helyiségének feszültség mentesítésére. Megjegyzés: A hálózati betáplálásnak lekapcsolása a külsõ
erõsáramú elosztón keresztül érvényesül, az UPS betáplálásnak lekapcsolása egy önálló külsõ
leválasztó kapcsoló segédérintkezõivel történik, közvetlenül a HCC berendezésbe kötés elõtt.

A TM-PLC-rõl táplált jelvezetékek feszültségmentesítését (behatolás, pótviz zavar áramkörök) a KL1..3 jelû
relék végzik - a jelvezetékek megszakitásával - a hálózati betápfeszültség hiányára.
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4 ÜZEMBE HELYEZÉS

4.1 Berendezés telepítése
A berendezés által felügyelt fûtési rendszer telepítését külön mûszaki terv rögzíti, mely tartalmazza a
HCC berendezés felállítási helyét is. A HCC berendezés és fûtési rendszer, csak ezen - a megrendelõ
által engedélyezett (jóváhagyott) - terv szerint létesíthetõ, a HCC berendezést a tervben elõírt helyen
kell felszerelni.

A berendezés felszerelése  sík hátlapi falfelületre, a tartozék felerõsítõ fülek alkalmazásával történhet, egyidejû
vizszintes talajra helyezéssel. A befoglaló és beépítési méreteket a 6.ábra mutatja. Falra rögzítéskor ügyeljünk,
hogy a szekrény szerkezeten sérülés vagy meg nem engedhetõ mechanikai feszültség ne következzék be.

H
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4.2 Kábel bekötések
A berendezéshez csatlakozó kábeleket a 7…13.ábrák szerint kell bekötni. A kábelek szekrénybe vezetése
tömítõ szelencén keresztül történik. A kábelek tömítõ szelencébe fûzése után a gumigyûrûknek szorosan – húzás
biztosan – kell tartani a kábeleket (csak az elengedhetetlenül szükséges betét gyûrûket távolítsuk el), hogy a
sorkapcsokba kötött vezeték erek tehermentesek legyenek. A villamos fogadótér kialakítását a 15.ábra mutatja.
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Elõírt követelmény, hogy a hálózati betáp kábel  5-eres, a szünetmentes betáp kábel  3-eres legyen, s az ötödik
illetve harmadik ér mint érintésvédelmi védõvezetõ kösse össze a tápláló berendezések (Elosztó, AVSZ) és
HCC szekrény védõ-földeléseket. A HCC szekrényt - önálló földelõ vezetékkel - a helyi potenciál kiegyenlítõ
hálózatba is (EPH) be kell kötni (Pg9 tömítõ szelencén keresztül).
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4.3 Berendezés elsõ üzembe helyezése
A berendezés elsõ üzembe helyezését csak a BNS Mérnökiroda Kft szakembere végezheti, akinek kötelessége
meggyõzõdni a szekrény és kábelezés hibátlan szerelésérõl és mûködésérõl, majd a beüzemelés után a berendezés
kezelésérõl az üzembentartó szakembereit kioktatni.

A mûködés vizsgálatok megkezdésének feltétele, hogy a fûtésrendszeri technológia nyomás- próbázott, feltöltött,
légtelenített állapotban-, a szivattyúk sikeres forgatás próbázott állapotban-, a kazánblokk automatika s
égõvezérlése beszabályozott állapotban rendelkezésre álljanak.

A mûködés próbákról az üzembe helyezõ szakemberek kötelesek mérésjegyzõkönyvet kiállítani és azt
üzembentartónak a beüzemelést követõen, átadni.

4.4 Paraméterek beszabályozása
A szabályozó köröket - elsõ üzembe helyezéskor - a TM-PLC szakemberei elõzetesen számított paraméter
értékekkel (erõsítések és integrálási idõk) üzemelik be. Ezt követõen még szükséges az üzembe vett fûtésrendszerrel
a paraméterek összehangolása. A végleges értékre beszabályozást az üzembe állított és szabályozott rendszerre
fel vett, egy-egy teljes napszakra (napi gázfogyasztás változásokra) rögzített paraméter diagram alapján kell
végezni.

Fentebbiek miatt a paraméterek beszabályozása - egy vagy több alkalommal – a helyszínen végzett utómunkát
is igényel. E munkálatokat gyártó- és üzemeltetõ szakemberei csak szorosan együttmûködve végezhetik (a
szükséges paraméter diagramokat üzemeltetõnek kell felvételezni illetve biztosítani, a beszabályozási eljárás az
üzemeltetõ betanításának része).

A paraméterek beállítása akkor megfelelõ, ha a szabályozás - normál gázátadási üzemvitel mellett, 24 órán
keresztül – tartani tudja az alapjelként beállított gáz hõmérsékletet, illetve attól a szállítási szerzõdésben vállalt
értéknél nagyobb mértékben nem tér el.

5. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

5.1 Berendezés be-, kikapcsolása
Ellenõrizzük a tápfeszültség leágazások QF1…QF8 és Q1...Q8 megszakítóinak lekapcsolt állapotát, és kapcsoljuk
le az „ON” (bekapcsolt) állapotban levõket.

Helyezzük feszültség alá a berendezést a hálózati betáplálás Q0 fõkapcsolójának és QF0 fõmegszakítójának
(non UPS400V)-, majd a szünetmentes betáplálás QF10 fõmegszakítójának bekapcsolásával (UPS230V). A
két betáplálás kapcsolásának sorrendje tetszõleges. A hálózati feszültség meglétét a H1,H2,H3 piros lámpák-,
az UPS feszültség meglétét a H10 piros lámpa kigyulladása jelzi (nincs vészhelyzeti feszültség leválasztás).

Az UPS tápfeszültség bekapcsolásával a vezérlõ áramkörök (LG1, LG2, kazánkör, földgáz- és inertgáz
fûtõkörök) üzem- illetve mûködõ képesek.

Kapcsoljuk be egyenként a három kazán-automatika-, blokkégõ-, keringtetõ szivattyú, valamint a mûködtetõ
mágneskapcsolók tápleágazásainak megszakítóit (QF1..QF8, Q1..Q3). A kapcsolás sorrendje tetszõleges. A
kazánvezérlés ezzel üzemelõ állapotba került (amennyiben az erõsáramú elosztó rendszerhez tartozó égéslevegõ-
ventilátorok tápfeszültség ellátása is üzemképes és kézi vagy automatikus üzemmódba vannak kapcsolva).

Kapcsoljuk be egyenként a földgáz átadó fûtési szivattyúk tápleágazásainak megszakítóit (Q4…Q6). A
kapcsolás sorrendje tetszõleges. A földgáz fûtõköri vezérlés ezzel üzemelõ állapotba került.

Kapcsoljuk be egyenként az inert gáz átadó fûtési szivattyúk tápleágazásainak megszakítóit (Q7, Q8). A kapcsolás
sorrendje tetszõleges. Az inert gáz fûtõköri vezérlés ezzel üzemelõ állapotba került.

Megjegyezzük: a kazán, a földgáz és inertgáz fûtés vezérlések üzembevételének sorrendje tetszõleges.

A berendezés kikapcsolásakor fordított sorrendben járjunk el: elõször kapcsoljuk le a tápleágazások QF1…QF8
és Q1..Q8 megszakítóit, majd a QF0 és QF10 fõmegszakítókat.
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5.2 Üzemeltetés
A tápfeszültség bekapcsolásokkal automatikusan üzembeálló vezérlések mûködését csak valamely  üzemelés
feltétel megszûnése állítja le (reteszelés). A feltételek teljesülésekor a kazánok és fûtõkörök állandóan üzemben
illetve üzemkész állapotban vannak.

A vezérlések két alternatív üzemmódját a kétállású HS101 üzemmód kapcsolóval lehet megválasztani
(HCC vagy TM-PLC), feliratozás szerint.

A földgáz átadó két keringtetõ szivattyújának kiválasztását üzemre - három közül - a háromállású HS104
választó kapcsolóval teheti meg a kezelõ (középsõ állással a P4 és P6 szivattyú választható).

A kezelõ biztosíthatja az öt fûtõköri szivattyúnak (P4...P8) automatikus vezérléstõl független, állandó járatását
is. Ezt az S4...S8 kapcsolók kézi állásba kapcsolásával teheti meg (14.ábra). A P1...P3 kazánköri szivattyúknak
állandó járatása szintén lehetséges, az S1...S3 kapcsolók kapcsolásával, és állandóan járathatók a levegõ
ventilátorok is az erõsáramú fali vezérlõ szekrényrõl kapcsolt kézi-üzemmel.
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A szivattyúk és ventilátorok futását (tápfeszültségét) a kezelõ az LG1(2) vezérlõk LED kijelzõin ellenõrizheti
vizuálisan (feliratozás szerint). Szivattyú, ventilátor meghibásodáskor, valamint víznyomás elégtelenség esetén
(e hibákról jelzés megy a távfelügyeleti központba), a szükségüzemre átálláshoz személyzeti jelenlét illetve kézi
beavatkozás szükséges.

Az elõremenõ víz hõmérséklete a kazánokon (nem a HCC berendezésen, hanem a 3db HS tip.
automatikán) állítható be a tervezett 90C fokra. FIGYELEM! Ha az elõremenõ víz hõmérsékletét 90C
foknál kisebbre állítjuk, azzal a gázhõmérséklet szabályozások tervezett hatékonyságát (hõmérséklet
beállás sebességét, végsõ soron az elõírt értéken tartást) lerontjuk.

A gázhõmérséklet szabályozás elõírt értéke a TM-PLC egységen vagy a telemechanika központból
állítható be vagy módosítható. A táv-alapjeles üzemmódot a kezelõ helyben a TM-PLC egységen tudja
kiválasztani (TD központból nem lehetséges). A szabályozások AUT üzemmódba kapcsolása elõtt állítsuk
a szabályozószelepeket mindig az aktuális gázmennyiségnek megfelelõ helyzetbe (méréstartományra
vonatkoztatott százalékos érték szerint). Ezzel csökkentjük az automatikus szabályozásra kapcsolás
átmeneti lengéseit, illetve biztosítjuk a szabályozási hõmérsékletnek várhatóan leggyorsabb beállását.

A gáz melegitését a kezelõ kézi üzemmódban is végezheti. Ez esetben a TM-PLC-s szabályzás MAN
üzemmódba kapcsolása után, a szelep-mozgató fel-le nyomógomboknak mûködtetésével állítható a fûtés
nagysága. A két szabályozás egymástól függetlenül kezelhetõ (elkülönített, autonom kialakítások).

5.3 Üzemzavaros leállás
A kazánok nem üzemszerû (zavar) leállásának két alapesete fordulhat elõ.

a./  Mindhárom kazánblokk kiesik egyidejûleg.
 - kazánhelyiség feszültségmentesítés esetén (ARH40 gázalarm megszólalt, gázalarm tápfesz.kiesett,
    LK vészkapcsolót mûködtették) reteszelt leállás történik: Hiba elhárítás utáni újra induláshoz a kazánok
    tápgáz vezetéki reteszelt gyorszárát kézzel ki kell nyitni!
 - rendszer viznyomás-, tápgáz nyomás alacsony, rendszer tápfeszültség (fázis) kiesése esetén egyszerû
    leállás történik: Újra induláshoz csupán hiba elhárítás szükséges.

b./  Kazánblokk esik ki ha:
 - blokk viznyomás- vagy tápgáz nyomás alacsony
 - kazán égõ- vagy automatika zavar van
 - keringtetõ szivattyú üzemelés zavar van
    Ezen zavaroknál egyszerû leállás történik, és újra induláshoz csupán hiba elhárítás szükséges.

 - Ha egy kazánblokk égéslevegõ-ventilátor zavar miatt esik ki, akkor reteszelt leállás történik: Újra induláshoz
   a ventilátor üzemel jelzést (hiba elháritás után pl: kézi kapcsolással) legalább egyszer biztosítani kell.

A fûtési szivattyúk nem üzemszerû (zavar) leállásának esetei.
a./ Szivattyú kiesés földgáz fûtésnél.

 - szivattyú motor zárlat vagy túlmelegedés: Miután üzemszerûen mindig két szivattyú jár, az
    egyiknek kiesésekor a másik még csökkentett fûtést biztosít (hiba elháritásig a harmadik szivattyú
    üzemre választásával - kézzel - azonnal teljes értékû fûtés biztosítható).

b./ Szivattyú kiesés inert gáz fûtésnél.
 - szivattyú elakadás, túlmelegedés: A vezérlés automatikusan indítja a második (tartalék) szivattyút.
    Hiba elháritás után újra a fõszivattyú fog üzembe lépni.

c./ Minden automatikus üzemben lévõ szivattyú kiesik (földgáz és inertgáz fûtésnél egyaránt), ha a
     viznyomás elégtelenség mindhárom kazánnál egyidejûleg fellép.
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5.4 Üzemen kívül helyezés
A funkcionális üzemen kívülre helyezés egyszerûen az 5.1 pont szerinti kikapcsolással végezhetõ el. A fûtésnek
nyári leállításához ezt kell alkalmazni.

A berendezés teljes feszültségmentesítéséhez
berendezésen kívül kell lekapcsolni a két tápfeszültséget
(hálózati non UPS és szünetmentes UPS) a betáp
berendezésekben, továbbá gondoskodni kell a
berendezéshez csatlakoztatott, alább felsorolt idegen
feszültségû áramkörök feszültség mentesítésérõl:

X55..X60 sorkapocs (230V ventilátor indító
áramhurkok T4 elosztó felöl)

X249..X256 sorkapocs (24V behatolásjel
áramhurkok AVSZ felöl)

X171..X236 sorkapocs (24V jelzés kimeneti
áramhurkok TM-PLC felé)
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6.   TARTOZÉKOK

Szekrény felerõsítõ fülek: 1készlet (4db-os, csavarokkal)
Ajtózár kulcs: 2pld (azonos)
HCC szekrény gépkönyv: 1pld
Minõségi bizonyítvány: 1pld

7.   GARANCIA

A BNS Mérnökiroda Kft a HCC típusú, No.118/04 gyártási számú fûtés vezérlõ-
szabályozó berendezésre a beüzemelés napjától számított

12 hónapig, de legfeljebb a szállítási szerzõdésben vállalt üzembeadás napjától
számított 18 hónapig terjedõ garanciát vállal.

Ha a szállítási szerzõdésben vállalt üzembeadás napjától számított 6 hónapon belül a
berendezés üzembe helyezése, illetve beszabályozása a vevõ hibájából nem történik
meg, a garancia a szállítási szerzõdésben vállalt üzembeadás idõpontjától kezdõdik.

A vásárlót a garanciális idõn belül a meghibásodott készülék, alkatrész díjmentes
kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése illeti meg. A garanciát meghosszabbítjuk
azzal az idõtartammal, amely a hiba bejelentéstõl addig az idõpontig tart, amíg a vevõ a
berendezést rendeltetésszerûen nem használhatta.

Nem tekinthetõ garancia szempontjából hibának, ha a meghibásodás az átadás után
keletkezett rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerûtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi- vagy egyéb kár okból következett be.

8.   SZERVIZ

Kérdéseivel, felmerülõ karbantartási problémáival forduljon szervizt nyújtó cégünkhöz az alábbi címen:

BNS MÉRNÖKIRODA Kft
1131 Budapest, Szent László utca 184.
Telefon: (1)-215-4521, Fax: (1)-215-4521,
Email: office@bns.hu
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Száma: No. 118/04
Kelt: 2004.11.27

MINÕSÉGI BIZONYÍTVÁNY
(Mûszaki jellemzõket tanúsító nyilatkozat)

Termék megnevezése: HEATING CONTROL CABINET
Fûtés vezérlõ berendezés

Gyártási szám: No.118/04

Mûszaki adatok

Típus: HCC-B33-035
Felügyelt kazán: BUDERUS SK725/1070 (3db)
Vezérelt kazán szivattyú: GRUNDFOS UPS80-210F (3db)
Vezérelt fûtés szivattyú (THE): GRUNDFOS CLM100/203 (3db)
Vezérelt fûtés szivattyú (inert): GRUNDFOS UPS65-185F (2db)
Fûtés szabályozás: nincs
Névleges feszültség: 415/400VAC, 50Hz
Teljesítmény felvétel: max. 5800VA
Védettség: IP30

A berendezés megfelel a tanúsító nyilatkozatban felsorolt mûszaki jellemzõknek, illetve a  gépkönyvben
specifikált adatoknak.

Gyártó: BNS MÉRNÖKIRODA Kft.
1131 Budapest, Szent László u. 184.
Tel: 06-1-456-0596, Fax: 06-1-215-4521
E-mail: office@bns.hu

Gyártási év:2004

PH.

bélyegzõ, aláírás
Mûszaki ellenõr

9.   MÛBIZONYLAT
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