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INSTRUKCJA ORYGINALNA 
 

 

Każda inna forma wykorzystania i użytkowania maszyny niezgodna z formą opisaną 
w niniejszej instrukcji obsługi jest zabroniona. 

 

UWAGA: W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania maszyny, prosimy o 
uważne zapoznanie się i stosowanie w całości do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. 
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1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
 

 

Zabrania się wprowadzania zmian w konstrukcji, sterowaniu, użytkowaniu i przeznaczeniu 
urządzenia bez zgody producenta 

 
 

 
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

 

Wszystkie instalacje (połączenia) elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby 
nie narażały użytkownika na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, 
szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, 
wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków. 

 
Zasady bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej polegają na: 

 spełnieniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Polskich Normach  
i właściwych przepisach dotyczących projektowania, budowy oraz eksploatacji przez cały 
okres użytkowania, 

 prawidłowym usytuowaniu urządzeń i bezkolizyjnym prowadzeniu instalacji elektrycznej 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami przepisów budowlanych, wodociągowych itp., 

 przyjmowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych do eksploatacji zgodnie ze szczegółowymi 
przepisami w tym zakresie, 

 prowadzeniu eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych wyłącznie przez osoby odpo-
wiednio przeszkolone o sprawdzonych okresowo kwalifikacjach, 

 zabezpieczeniu urządzeń przed dostępem dzieci i osób postronnych, 

 wykonywaniu okresowych przeglądów i badań stanu technicznego urządzeń i instalacji 
elektrycznych, 

 odłączeniu od zasilania i zabezpieczeniu przed ponownym załączeniem w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia lub złego stanu instalacji elektrycznej. 

 
Przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej zabrania się: 

 użytkowania urządzenia i instalacji niezgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa porażenio-
wego, pożarowego i wybuchowego oraz instalacji prowizorycznych, 

 stosowania prowizorycznych napraw instalacji lub urządzenia, 

 przekraczania określonych parametrów pracy urządzenia lub instalacji elektrycznej okre-
ślonych w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej lub instrukcji obsługi, 

 użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznej niesprawnych technicznie, 

 pozostawiania swobodnego dostępu do niezabezpieczonych urządzeń i instalacji elektrycz-
nych osobom postronnym i dzieciom. 
 

 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 
 

 

Podłączeń elektrycznych urządzenia dokonać musi osoba z uprawnieniami elektrycznymi, 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 



Centrala wentylacyjna MISTRAL Instrukcja obsługi – DTR – część II (automatyka) 

 

 
 

4 

 przed podłączeniem maszyny należy sprawdzić prawidłowość doprowadzenia zasilania – 
upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony (jeżeli przewód ulegnie uszkodze-
niu, powinien być wymieniony), 

 obwód zasilający powinien być wyposażony w zabezpieczenie nadprądowe oraz różnico-
woprądowe, 

 centralę należy bezwzględnie podłączyć do sprawnego gniazda zasilającego 1- fazowego 
230V / 50Hz, ze stykiem ochronnym (PE) lub 3-faz. 5P 400V / 50Hz (gniazdo musi być tak 
zainstalowane, aby wtyczka była łatwo dostępna dla obsługi), 

 przed otwarciem pokrywy inspekcyjnej centrali należy uprzednio wyjąć z gniazda wtyczkę 
przewodu zasilającego oraz odczekać na zatrzymanie wentylatorów, 

 nie wolno odłączać przewodu z sieci ciągnąc za przewód zasilający, 

 wtyczkę przewodu zasilającego należy wkładać i wyjmować z gniazda sieciowego przy wy-
łączonym urządzeniu, 

 po zainstalowaniu centrali należy zabezpieczyć urządzenie przed zalaniem wodą (np. w 
wyniku przecieków spowodowanych uszkodzeniem dachu, przecieków przewodów instala-
cji wodnej biegnącej nad centralą itp.), 

 zabezpieczyć wszystkie przewody (zasilający, sterowanie) przed przypadkowym uszkodze-
niem – przewód nie powinien być luźny, zawieszony na ostrych krawędziach, ani ułożony 
w pobliżu smarów lub źródeł ciepła, 

 wszystkie przewody, a w szczególności przewód zasilający wraz z wtyczką powinny być 
okresowo kontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. 

 

2. DANE TECHNICZNE (ELEKTRYCZNE) 

 
TABLICZKA ZNAMIONOWA 
 
Każda centrala wentylacyjna posiada tzw. tabliczkę znamionową z indywidualnym numerem fa-
brycznym, a także podstawowymi informacjami elektrycznymi. Zaleca się podawać numer fa-
bryczny centrali podczas każdego kontaktu z producentem. 
 

 
 
 
POBÓR MOCY 
 
W kartach katalogowych urządzenia (na załączonej płycie CD oraz na stronie internetowej 
www.pro-vent.pl/produkty) podano maksymalny pobór mocy potrzebny do określenia wymaga-
nych średnic przewodów zasilających. Podana wartość określa najwyższą wartość mocy pobieraną 
przez wentylatory oraz nagrzewnicę wstępną zabudowaną w urządzeniu. Pobór mocy układów 
automatyki jest znikomo mały w  stosunku do wentylatorów i można go pominąć. 
  

 

http://www.pro-vent.pl/produkty
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3. AUTOMATYKA CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL 

 
OGÓLNY SCHEMAT AUTOMATYKI 

 
 

Schemat blokowy układów automatyki central MISTRAL 

 
 
Układy automatyki central wentylacyjnych, składają się z następujących elementów: 

 

1. Płyta bazowa PB – główna płyta automatyki. Jest to jedyny układ automatyki, na którym wy-
stępuje napięcie niebezpieczne 230V AC. Na płycie tej znajdują się złącza do podłączenia za-
silania, autotransformatora (w zależności od wersji), wentylatorów itp. Umieszczono na niej 
również stabilizatory napięcia 5, 12, 24V DC niezbędne do prawidłowej pracy sterownika 
i układów mikroprocesorowych oraz przekaźniki wyboru biegu i triaki sterowania pracą wen-
tylatorów. W zależności od wersji na płycie bazowej znajdują się również bezpieczniki zabez-
pieczające w obwodzie wentylatorów, nagrzewnicy (dotyczy wentylatorów EC) oraz bez-
piecznik zabezpieczający układy automatyki.  
 

2. Moduł sterownika MS – płyta sterownika. Sterownik centrali wentylacyjnej odpowiedzialny 
jest za sterowanie pracą wentylatorów, nagrzewnic, przepustnic i wszystkich pozostałych 
urządzeń dołączonych do centrali. Realizuje również funkcję zabezpieczenia wymienników 
centrali przed zamarznięciem sterując pracą układu przeciwzamrożeniowego. Sterownik za-
montowany jest wewnątrz urządzenia, dlatego do centrali podłączyć należy wszystkie czujni-
ki, siłowniki, zewnętrzne sygnały sterujące itp.  
 

3. Manipulator RC lub RM – regulator ścienny. Manipulator umożliwia kontrolę parametrów  
pracy całego układu wentylacji przez użytkownika. Regulację wydajności wentylatorów, 
ustawienie temperatury nawiewu (nagrzewnica wtórna), określenie stanu przepustnic stre-
fowych, GWC, bypassu itd. W celu szybkiej kontroli stanu centrali, manipulatory należy 
umieścić w miejscach łatwo dostępnych (np. hol, kuchnia itp.) 
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  Manipulator pełni jedynie funkcję komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a sterow-
nikiem centrali. Manipulatory cyfrowe RC komunikują się ze sterownikiem centrali za pomo-
cą protokołu transmisji RS485, dlatego do poprawnej pracy wymagają jedynie zasilania (12V 
DC) oraz poprawnego podłączenia przewodów transmisji A, B. Natomiast w przypadku ma-
nipulatora manualnego RM4, sygnalizacja parametrów pracy centrali przekazywana jest 
kombinacją wejść i wyjść binarnych. Do poprawnej pracy manipulatora manualnego, wyma-
gane jest jego podłączenie do centrali przewodem 8-żyłowym. 
 
 

 

Ze względu na możliwe zakłócenia nie należy prowadzić przewodów sygnałowych w pobliżu 
przewodów zasilających ~230V / 400V. W przypadku ryzyka zakłóceń elektromagnetycznych 
(np. duża ilość urządzeń, prowadzenie przewodów na większej odległości, stosowanie urządzeń 
o dużym poborze prądu), zaleca się wykonanie podłączenia czujników i wszystkich przewodów 
sterujących ekranowanym przewodem sygnałowym – skrętką. 

 
 
 
ZABEZPIECZENIE – BEZPIECZNIKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ 
 
W zależności od typu central, stosowane są zabezpieczenia przeciążeniowe w postaci wyłącznika 
nadprądowego lub topikowego bezpiecznika rurkowego. W przypadku central z wentylatorami EC, 
niezależnie od zabezpieczenia głównego montowane są dodatkowe bezpieczniki na płycie bazowej 
PB-EC. 
 W większości central o wydajności do 2000 m3/h, bezpieczniki główne montowane są na 
zasilaniu (nie dotyczy SLIM, SMART, PRO). Bezpieczniki rurkowe 5x20 zamontowane są w obudo-
wie gniazda przyłączeniowego przewodu zasilania na zewnątrz centrali. Dostęp do tego zabezpie-
czenia możliwy jest od zewnątrz centrali, bez konieczności otwierania pokrywy inspekcyjnej. W 
przypadku przepalenia bezpiecznika, należy go wymienić na nowy o takiej samej wartości prądu 
zadziałania (określony na urządzeniu). 
 

 

Niedopuszczalne jest „watowanie” bezpiecznika rurkowego lub stosowanie bezpieczników o 
większej wartości znamionowej prądu zadziałania. 

 
 

 W centralach o wydajności powyżej 2000 m3/h zastosowany może być wyłącznik nadprą-
dowy (np. B16). Wyłącznik montuje się standardowo w rozdzielnicy p/t na centrali MISTRAL. Jeśli 
wyjątkowo bezpiecznik zamontowany jest wewnątrz centrali, w celu dostępu do zabezpieczenia 
może być wymagane odkręcenie pokrywy inspekcyjnej. Wyłącznik nadprądowy jest zabezpiecze-
niem wielokrotnego zadziałania i po jego zadziałaniu („wybiciu”), należy po prostu przełączyć 
ręcznie dźwignię zabezpieczenia, powodując ponowne jego załączenie. 

 

  
 

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PRĄDU ZADZIAŁANIA GŁÓWNEGO BEZPIECZNIKA  
W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI CENTRALI WENTYLACYJNEJ 

1,5A / 250V zwłoczny MISTRAL mini, 250 

4A / 250V zwłoczny MISTRAL 300 

6A / 250V zwłoczny MISTRAL 400, 600, 800 

10A / 250V zwłoczny MISTRAL 1100, 1600, 2000 

16A / 250V zwłoczny MISTRAL 3000, 4000 
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 Zalecana wartość zabezpieczenia zależy od zastosowanych wentylatorów. W razie wątpli-
wości należy sprawdzić wartość zabezpieczenia na tabliczce znamionowej urządzenia lub skontak-
tować się z producentem.  
 W centralach w których nagrzewnica wstępna montowana jest wewnątrz urządzenia 
(MISTRAL SLIM, SMART, PRO), nie stosuje się jednego zabezpieczenia głównego. W centralach 
tych zamontowane są jedynie bezpieczniki na płycie bazowej PB-EC.  
 
WENTYLATORY AC, EC 
 
W centrali mogą być zastosowane 2 rodzaje wentylatorów: AC lub EC.  
 Centrala z wentylatorami AC posiada 4 stopnie wydajności, spośród których każdy jest 
ustawiony fabrycznie i nie ma żadnej możliwości jego regulacji. 
 W przypadku wentylatorów EC, w zależności od wyboru sterownika centrala posiada 4 lub 
7 stopni wydajności. Wydajność wentylatorów na każdym biegu ustawia instalator lub użytkownik, 
możliwe jest więc dokładne ustawienie wymaganej wydajności do danego obiektu. Wydajność 
ustawiana jest osobno dla każdego wentylatora umożliwiając rozbilansowanie układu wentylacji 
(różna wydajność wentylatora nawiewu i wywiewu na danym biegu). Wentylatory te charaktery-
zują się również dużo mniejszym zużyciem energii elektrycznej, co znacznie ogranicza koszty eks-
ploatacji systemu wentylacji. 
 Termiki wentylatorów zostały podłączone fabrycznie wewnątrz centrali. W wyniku zużycia 
łożysk lub pracy wentylatorów bez przepływu powietrza mogą one ulec przegrzewaniu, co spowo-
duje zadziałanie termików. Sygnalizowane jest to na manipulatorze centrali jako AWARYJNY STOP 
w kanale 4, czyli sytuacja uniemożliwiająca dalszą pracę centrali. 
 

4. PŁYTY BAZOWE 

 
RODZAJE PŁYT BAZOWYCH W CENTRALACH MISTRAL 

PB-TD płyta bazowa wentylatorów sterowanych napięciem dla sterownika S2, S3 

PB-TM płyta bazowa wentylatorów 4-biegowych dla sterownika S2, S3 

PB-EC płyta bazowa wentylatorów EC dla sterownika S2, S3 

PB-MS4 płyta sterownika S4 

  
 Płyta bazowa PB zamontowana jest w wydzielonej obudowie izolacyjnej wewnątrz centrali 
i połączona z modułem manipulatora. W przypadku PB-MS4, moduł sterownika zintegrowano 
wraz płytą bazową (jedna płyta) -> patrz pkt. 5. MODUŁY STEROWNIKA. 
 Na płytach bazowych znajdują się układy stabilizacji napięcia 5, 12, 24V DC niezbędne do 
prawidłowej pracy wszystkich układów automatyki centrali wentylacyjnej MISTRAL. W celu łatwej 
diagnostyki płyty wyposażono w diody sygnalizacyjne LED, umożliwiające kontrolę stabilizatorów 
oraz sygnalizujące pracę wentylatorów z określoną wydajnością.  

4.1 PŁYTA BAZOWA PB-TD 

 
Płyta PB-TD wykorzystywana jest w centralach z wentylatorami, których prędkość regulowana jest 
za pomocą autotransformatora. Zasila on wentylatory obniżonym napięciem, co umożliwia zmianę 
wydajności wentylacji (bieg 1, 2, 3). W przypadku pracy centrali z maksymalną wydajnością (bieg 
4) wentylatory zasilane są z pominięciem autotransformatora bezpośrednio napięciem sieciowym 
~230V. Płyta posiada układ miękkiego startu ograniczający prądu rozruchowy autotransformatora. 
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Widok płyty bazowej triakowej PB-TD-2 

 
 

ELEMENT PODŁĄCZENIE 

Zasilanie ~230V 
do zacisków N, L, PE (zaciski przewodu ochronnego PE oznaczono 

ikonką ) 

Wentylator nawiewny do zacisków LN, NN (przewody 1, 2) 

Wentylator wywiewny do zacisków LW, NW (przewody 1, 2) 

Przewód ochronny obu 
wentylatorów (żółto- zielony) 

do zacisków PE 

Autotransformator 
do zacisków L230, L180, L140, L110, NA (odpowiednio wyprowadzenia 
230V, 180V, 140V, 110V, 0V). 

 
 

 Płyta wyposażona została w układ awaryjnego wymuszenia pracy wentylatorów w razie 
awarii sterownika centrali -> patrz pkt. 4.4. TRYB AWARYJNY PŁYT BAZOWYCH PB. 
 W centralach z płytą bazową PB-TD zastosowano główne zabezpieczenie w postaci 
bezpieczników rurkowych 5x20 w gnieździe zasilającym (centrale o wydajności do 2000m3/h) lub 
wyłącznik nadprądowy zamontowany wewnątrz centrali (centrale o wydajności powyżej 
3000m3/h). Zamontowany na płycie bezpiecznik rurkowy B3 100mA / 250V służy jedynie do 
zabezpieczenia układów automatyki.  

4.2 PŁYTA BAZOWA PB-TM 

 
Płyta PB-TM wykorzystywana jest w centralach z zastosowanymi wentylatorami  
4-biegowymi. Wentylatory te posiadają wyprowadzone 4 odczepy umożliwiające pracę 
wentylatora z różną wydajnością. Wydajność wentylatora na poszczególnych odczepach określona 
jest przez producenta wentylatora i nie ma możliwości jej regulacji. 
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Widok płyty bazowej triakowej PB-TM-2 
 

ELEMENT PODŁĄCZENIE 

Zasilanie ~230V 
do zacisków N, L, PE (zaciski przewodu ochronnego PE oznaczono 

ikonką ) 

Wentylator nawiewny do zacisków N1, N2, N3, N4, NN (przewody 1, 2, 3, 4, 5) 

Wentylator wywiewny do zacisków W1, W2, W3, W4, NW (przewody 1, 2, 3, 4, 5) 

Przewód ochronny obu 
wentylatorów (żółto- zielony) 

do zacisków PE  

 
 

 Płyta wyposażona została w układ awaryjnego wymuszenia pracy wentylatorów w razie 
awarii sterownika centrali -> patrz pkt. 4.4. TRYB AWARYJNY PŁYT BAZOWYCH PB. 
 W centralach z płytą bazową PB-TM zastosowano główne zabezpieczenie w postaci 
bezpieczników rurkowych 5x20 w gnieździe zasilającym. Zamontowany na płycie bezpiecznik 
rurkowy B3 100mA / 250V służy jedynie do zabezpieczenia układów automatyki.  

 

 

W płytach PB-TD oraz PB-TM niedopuszczalne jest stosowanie bezpieczników układów 
automatyki o wartości prądu zadziałania większej niż 100 mA. 

 

4.3 PŁYTA BAZOWA PB-EC 

 
Płyta bazowa PB-EC wykorzystywana jest w centrali z wentylatorami EC (elektronicznie komuto-
wane). Na płycie tej umieszczono przekaźnik zasilania wentylatorów oraz nagrzewnicy wstępnej 
(rozmrażanie wymiennika ciepła). Przekaźniki umożliwiają odcięcie zasilania obu tych urządzeń  
z poziomu automatyki, zapewniając minimalne zużycie energii zatrzymanej wentylacji. 
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Widok płyty bazowej triakowej małej PB-EC-1 

 
ELEMENT PODŁĄCZENIE 

Zasilanie ~230V 
do zacisków N, L, PE (zaciski przewodu ochronnego PE oznaczono 

ikonką ) 

Wentylator nawiewny do zacisków LN oraz N (przewody 1, 2) 

Wentylator wywiewny do zacisków LW oraz N (przewody 1, 2) 

Przewód ochronny obu 
wentylatorów (żółto-zielony) 

do zacisków PE 

Nagrzewnica wstępna (moc 
nie przekraczająca 2800 W) 

do zacisków L-NGW oraz N (przewody 1, 2) 

Przewód ochronny 
nagrzewnicy (żółto-zielony) 

do zacisków PE 

Nagrzewnica wstępna (moc 
większa niż 2800 W) 

Podłączenie poprzez dodatkowy stycznik z osobnego układu zasilania 

 
Płyta wyposażona została w układ awaryjnego wymuszenia pracy wentylatorów w razie 

awarii sterownika centrali -> patrz pkt. 4.4. TRYB AWARYJNY PŁYT BAZOWYCH PB. 
 

 

Nagrzewnica może posiadać niezależne zasilanie. Przed dostępem do centrali należy odłączyć 
zasilanie centrali oraz zasilanie nagrzewnicy. 

 
 Na płycie zamontowano bezpieczniki rurkowe 5x20 zabezpieczające obwody zasilania 
nagrzewnicy B1 15A / 250V, wentylatorów B2 10A / 250V oraz zabezpieczenia układów 
automatyki B3 100mA / 250V.  
 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie bezpieczników o większej wartości prądu zadziałania. 
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4.4 TRYB AWARYJNY PŁYT BAZOWYCH PB 

 
Podczas normalnej pracy do płytki bazowej podłączony jest sterownik centrali, który wymusza 
załączenie wymaganej wydajności wentylatorów. Jednak na wypadek awarii płyty bazowe wypo-
sażone zostały w możliwość awaryjnego wymuszenia pracy wentylatorów nawet bez sterownika. 
W przypadku płyt PB-TM oraz PB-TD realizowane jest to za pomocą przełącznika lub zworek 
SERWIS (zakreślone na zdjęciach powyżej). W przypadku płyty PB-EC wymaga to przełączenia 
przewodów sterujących wentylatorów do oznaczonych zacisków na płycie bazowej.  
 
 

PŁYTY PB-TM, PB-TD 
 
W przypadku konieczności awaryjnego wymuszenia pracy wentylatorów należy odpowiednio za-
montować zworkę raster 2,54 lub przełączyć przełącznik w pozycję ON (w zależności od wersji 
płyty). W przypadku płyty bazowej PB-TD, w trybie awaryjnym należy podłączyć, przepiąć do niej 
czujnik rozmrożeniowy – zabezpieczy to prawidłową pracę centrali nawet w czasie mrozów.  
Normalnie czujnik rozmrożeniowy podłączony jest do zacisków A5 wewnętrznego terminala wejść, 
wyjść. W trybie awaryjnym przewody czujnika przepiąć należy do zacisków oznaczonych 
„TERMISTOR” na płycie bazowej. Biegunowość podłączeń nie ma znaczenia. 
 

Praca centrali w trybie serwisowym: 

 zwarta zworka (przełącznik) 1 – praca centrali na 1 biegu,  

 zwarta zworka (przełącznik) 2 – praca centrali na 2 biegu,  

 zwarta zworka (przełącznik) 1,2 – praca centrali na 3 biegu. 
 

 
PŁYTA PB-EC 
 
W przypadku konieczności awaryjnego wymuszenia pracy wentylatorów należy podłączyć, prze-
piąć przewody sterujące do płyty bazowej. Normalnie przewody sterujące podłączone są do we-
wnętrznego terminala z od zacisków W1 (wywiew) oraz W7 (nawiew). W trybie awaryjnym za-
chowując odpowiednią biegunowość podłączyć je należy do zacisków „Naw”, „Wyw”. 

 Tryb Awaryjny 
Zaciski płyty bazowej PB-EC 

Normalna praca  
Zaciski terminala MS-S3-cz1 

Nawiew + Naw+ W7 

Nawiew - - (wspólny zacisk obu wentylatorów) GND 

Wywiew + Wyw+ W1 

Wywiew - - (wspólny zacisk obu wentylatorów) GND 

 
Potencjometry montażowe PR1, PR2 umożliwiają płynną i niezależną regulację wydajności obu 
wentylatorów w trybie awaryjnym.  
 

 

Przełączając przewody należy zachować biegunowość podłączeń +, -. 
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5. MODUŁY STEROWNIKA 

 
RODZAJE PŁYT MODUŁU STEROWNIKA W CENTRALACH MISTRAL 

MS-S2 płyta modułu sterownika S2 

MS-S3 płyta modułu sterownika S3 

PB-MS4 płyta sterownika S4 

 
 

Płyta modułu sterownika (S2, S3) umieszczona jest w wydzielonej obudowie wewnątrz centrali. Za 
pomocą przewodów wstążkowych podłączony jest do niej terminal wejść/wyjść umożliwiający 
podłączenie wszystkich wymaganych czujników, siłowników oraz innych sygnałów sterujących. 
 Płyta modułu sterownika (S2, S3) wymaga dodatkowej płyty bazowej, z którą połączona 
jest przewodem wstążkowym. Złącze podłączenia manipulatorów oraz komunikację ModBus RTU 
wyprowadzono na podwójnym złączu RJ45 zamontowanym na zewnątrz centrali MISTRAL.  
 W przypadku sterownika S4 moduł sterownika zintegrowano z płytą bazową (jedna płyta). 
Do płyty sterownika podłączone są termistory, siłownik bypassu oraz wentylatory EC. Za pomocą 
przewodów wstążkowych do sterownika podłączony jest zewnętrzny terminal wejść/wyjść. Komu-
nikację z manipulatorem wyprowadzono na złączu RJ45 zamontowanym na zewnątrz centrali 
MISTRAL. 
 W zależności od zastosowanego sterownika są różne możliwości sterowania pracą centrali, 
jak również całego systemu wentylacji -> patrz pkt. 6. FUNKCJE STEROWNIKÓW. 
 

5.1. PŁYTA MODUŁU STEROWNIKA MS-S2 

 
S2 jest uproszczonym sterownikiem procesorowym współpracującym z manipulatorem RM4. Płyta 
modułu sterownika oznaczona jako MS-S2 umieszczona jest wewnątrz centrali MISTRAL i połączo-
na przewodem wstążkowym poprzez złącze IDC20 z płytką bazową PB.  
 

 
Widok płyty sterownika S2 (MS-S2) 

 
 

 W przypadku sterownika S2 terminator na linii transmisji RS-485 Modbus montowany jest 
na płycie w postaci zworki 2,54 oznaczonej RS -> patrz pkt. 7. ŁĄCZENIE KILKU MANIPULATORÓW.  

 
 



Centrala wentylacyjna MISTRAL Instrukcja obsługi – DTR – część II (automatyka) 

 

 
 

13 

STAN TERMINATORA 

Zworka zamontowana - terminator załączony 

Brak zworki - terminator odłączony 

 
 

Sterownik S2 obsługuje centralę wentylacyjną umożliwiając: 

 sterowanie wydajnością wentylacji, 

 uruchomienie funkcji wietrzenia (MAX), 

 wyłączenie jednego z wentylatorów centrali (domyślnie nawiewu), 

 sterowanie pracą klap odcinających, 

 sterowanie pracą przepustnicy bypassu, 

 sterowanie pracą układu przeciwzamrożeniowego wymienników ciepła. 
 
PODŁĄCZENIE 
 
Na płytce sterownika S2 wyprowadzono złącza IDC do podłączenia przewodów wstążkowych: 

 złącze podłączenia płyty bazowej PB (BAZOWA) – złącze IDC 20pin, 

 złącze podłączenia manipulatora RM4 (KLAWIATURA) – złącze IDC 10pin, 

 złącze komunikacji RS-485 Modbus RTU (RS485) – złącze IDC 10pin, 

 złącza terminala wejść, wyjść MS-S1-cz1 (Wyjścia, Wejścia) – złącza IDC 20pin i 16pin. Do 
złącz można również podłączyć moduł terminala MS-S3-cz1, specjalnie przygotowanym 
przewodem wstążkowym IDC40. 

 

 W zależności od konfiguracji do sterownika S2 podłączone są również urządzenia i czujniki 
umieszczone we wnętrzu centrali: 

 czujnik temperatury czerpni „A0”, 

 czujnik temperatury wywiewu „A4”, 

 czujnik rozmrożeniowy „A5”,  

 siłownik przepustnicy bypassu „M2”, 

 sterowanie wentylatora nawiewnego EC – „NA, 0V”, 

 sterowanie wentylatora wywiewnego EC – „ WY, 0V”. 
Do zacisku „NA,WY” podłączyć żółty przewód wentylatora, do zacisku „0V” niebieski. 

 

 
 W celu łatwiejszego serwisu oraz diagnostyki sytuacji alarmowych, na sterowniku umiesz-
czono 2 diody sygnalizacyjne: LED1 i LED2. Na płycie znajduje się również przełącznik SERWIS 
umożliwiający zmianę konfiguracji sterownika. Aby uniknąć przypadkowego rozprogramowania 
nie należy samodzielnie zmieniać pozycji tego przełącznika. 
 Opcjonalnie ze sterownikiem dostarczany jest terminal wejść/wyjść. Do terminala w zależ-
ności od konfiguracji należy podłączyć sterowanie kanałowej nagrzewnicy wstępnej, sterowanie 
zewnętrznego bypassu, sterowanie klap odcinających itp.  
 

 

Sterownik konfigurowany jest zgodnie z zamówieniem w momencie odbioru centrali, zmiana 
konfiguracji możliwa jest wyłącznie przez autoryzowany serwis PRO-VENT. 
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STEROWANIE ZEWNĘTRZNE S2 
 
Pracą centrali ze sterownikiem S2 sterować można z zewnątrz np. z systemu inteligentnego domu. 
Komunikacja możliwa jest za pomocą protokołu RS-485 Modbus RTU lub za pomocą kombinacji 
wejść i wyjść binarnych -> patrz pkt. 6.10. STEROWANIE ZEWNĘTRZNE. 
 
 

5.2. PŁYTA MODUŁU STEROWNIKA MS-S3 

 
S3 jest rozbudowanym sterownikiem procesorowym współpracującym z manipulatorami RC4, RC5 
i RC6 (automatyka RC6 komfort). Płyta modułu sterownika oznaczona MS-S3 umieszczona jest 
wewnątrz centrali MISTRAL i połączona przewodem wstążkowym (poprzez złącze IDC20) z płytą 
bazową PB. 
 

 
 

Widok płyty modułu sterownika S3 (MS-S3) 
 

 

Sterownik S3 posiada 2 linie transmisji RS-485. Jedna służy do komunikacji sterownika z dodatko-
wymi modułami oraz manipulatorami RC, a druga do transmisji Modbus RTU. Na płycie sterownika 
zamontowane są 2 terminatory w postaci zworki 2,54 oznaczone X4 (terminator manipulatora) 
oraz X8 (terminator ModbusRTU) -> patrz pkt. 7. ŁĄCZENIE KILKU MANIPULATORÓW. 
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STAN TERMINATORA 

Zworka zamontowana - terminator załączony 

Brak zworki - terminator odłączony 

 
 
 S3 steruje pracą całego systemu wentylacji umożliwiając sterowanie funkcjami podstawo-
wymi centrali: 

 sterowanie wydajnością wentylacji, 

 uruchomienie funkcji wietrzenia (MAX), 

 wyłączenie jednego z wentylatorów centrali, 

 sterowanie pracą klap odcinających, 

 sterowanie pracą układu przeciwzamrożeniowego wymienników ciepła, 

 kontrola stanu filtrów (komunikat czasowy), 

 automatyczna praca centrali w cyklu tygodniowym – 7 programów fabrycznych, 4 pro-
gramy użytkownika (program max. 254 pozycji), 

 

Dodatkowe funkcje sterowania uruchamiane na życzenie klienta: 

 sterowanie pracą 4 niezależnych nagrzewnic/chłodnic, 

 sterowanie pracą 8 przepustnic strefowych, 

 sterowanie pracą przepustnicy bypassu, 

 sterowanie pracą przepustnicy GWC / czerpnia ścienna, 

 sterowanie wydajnością na podstawie stężenia dwutlenku węgla lub poziomu wilgotno-
ści, 

 blokada zatrzymania wentylatorów (współpraca z kominkiem), 

 współpraca z instalacją alarmową (wymuszenie programu użytkownika), 

 kontrola stanu filtrów (pomiar oporów filtra), 

 kontrola instalacji wentylacyjnej – alarm zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia insta-
lacji wentylacyjnej. 

 
 

PODŁĄCZENIE 
 
Na płytce sterownika S3 wyprowadzono złącza IDC do podłączenia przewodów wstążkowych: 

 złącze płyty bazowej PB (PŁYTA BAZOWA) – złącze IDC 20pin, 

 złącze manipulatorów RC, modbus RTU (RS-485) – złącze IDC 10, 

 terminal wejść-wyjść MS-S3-cz1 (WEJŚCIE A, WYJŚCIE) – złącze IDC 40, 

 terminal wejść-wyjść MS-S3-cz2 (WEJŚCIE B2, WYŚWIETLACZ) – złącza IDC 16, IDC 20, 
 

 

Wewnątrz centrali umieszczona jest też płytka czujników MS-S1-cz1, do której podłączone są 
wszystkie urządzenia i czujniki zamontowane wewnątrz centrali: 

 czujnik temperatury czerpni „A0”, 

 czujnik temperatury wywiewu „A4”, 

 czujnik rozmrożeniowy „A5”,  

 siłownik przepustnicy bypassu „M2”, 

 sterowanie wentylatora wywiewnego EC – „ W1”, 

 sterowanie wentylatora nawiewnego EC – „W7”, 

 termiki wentylatorów EC – „Tr.”. 
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 W momencie podłączenia zasilania sterownik wyszukuje manipulatory podłączone do 
centrali wentylacyjnej i w dalszej pracy komunikuje się tylko z tymi manipulatorami. W przypadku 
podłączenia manipulatora do już pracującej centrali nie podejmie on poprawnej pracy 
wyświetlając jeden z komunikatów Er:1, Er:2, Er:3 informujący o problemach z poprawną 
komunikacją manipulatora z centralą. 
 W przypadku braku lub uszkodzenia manipulatora, sterownik umożliwia uruchomienie 
wentylacji w trybie awaryjnym. Służy do tego czarny przycisk na płycie modułu sterownika 
zaznaczony na rysunku płytki MS-S3. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście sterownika w tryb 
MANUAL oraz wyłączenie wszystkich urządzeń dodatkowych typu nagrzewnica, chłodnica, 
nawilżacz, bypass, GWC itd. W ten sposób nastąpi stałe wymuszenie jednego biegu centrali,  
a każde kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę prędkości wentylatorów. Zmiana 
ustawień, włączenie dodatkowych urządzeń typu nagrzewnica, chłodnica oraz powrót do pracy w 
trybie AUTO możliwy jest jedynie z poziomu manipulatora. 
 
 Ilość czujników i urządzeń zewnętrznych, zależna od konfiguracji urządzenia określona jest 
na naklejce umieszczonej na pokrywie obudowy z automatyką.  
 

 
 

Przykładowy widok naklejki określającej konfigurację centrali wentylacyjnej MISTRAL 
 

 

 Na naklejce oznaczono wymagane dla danej centrali podłączenia sterowania urządzeń (np. 
nagrzewnic, chłodnic, nawilżacza, przepustnic itd.) oraz wymaganych czujników zewnętrznych (np. 
termistor, higrometr, czujnik dwutlenku węgla). W zależności od konfiguracji sterownika w róż-
nych centralach możliwe jest podłączanie czujników pełniących te same funkcje do różnych wejść 
sterownika. Dlatego przed wykonaniem podłączeń należy bezwzględnie zapoznać się z oznacze-
niami na konkretnej centrali. 
 W przypadku standardowej konfiguracji centrali, czujniki oraz sterowanie urządzeń ze-
wnętrznych należy podłączyć zgodnie ze Skróconą instrukcją montażu dostarczoną wraz z centralą 
oraz dostępną na płycie CD. 
 Opcjonalnie ze sterownikiem dostarczany jest terminal wejść/wyjść. Do terminala w zależ-
ności od konfiguracji należy podłączyć sterowanie kanałowej nagrzewnicy wstępnej, wtórnej, ste-
rowanie zewnętrznego bypassu, przepustnicy GWC, stref, klap odcinających oraz wymagane ter-
mistory, przetworniki wilgotności, CO2 itp. Terminal wejść/wyjść dla sterownika S3 oznaczony jest 
jako MS-S3-cz1-m, MS-S3-cz1-d lub MS-S3-cz2.  
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Terminal wejść/wyjść montowany na zewnątrz centrali (MS-S3-cz1-m) 

 
 

 

Sterownik konfigurowany jest zgodnie z zamówieniem w momencie odbioru centrali, zmiana 
konfiguracji możliwa jest wyłącznie przez autoryzowany serwis PRO-VENT. 

 
STEROWANIE ZEWNĘTRZNE S3 
 
Pracą centrali ze sterownikiem S3 można sterować z zewnątrz np. z systemu inteligentnego domu. 
Komunikacja możliwa jest za pomocą protokołu RS-485 Modbus RTU lub za pomocą kombinacji 
sygnałów na wejściach binarnych -> patrz pkt. 6.10. STEROWANIE ZEWNĘTRZNE. 
 

5.3. PŁYTA STEROWNIKA PB-MS4 

 
S4 jest uproszczonym sterownikiem zintegrowanym z płytą bazową, co ogranicza możliwości jego 
rozbudowy o dodatkowe moduły. Jest on jednak prostszy w obsłudze oraz programowaniu, z tego 
względu dedykowany jest do instalacji w systemach wentylacyjnych domków jednorodzinnych. 
 Sterownik występuje w dwóch wersjach umożliwiających sterowanie pracą centrali z wen-
tylatorami AC lub EC, w zależności od wariantu współpracuje on z manipulatorem RM4 lub RC6 
(automatyka RC6 mini). 
 
 W przypadku sterownika S4 terminator na linii transmisji manipulatorów RC montowany 
jest na stałe, więc musi być zamontowany na końcu linii. Jest to istotne w przypadku większej ilo-
ści manipulatorów -> patrz pkt. 7. ŁĄCZENIE KILKU MANIPULATORÓW. 
 
 W zależności od wersji, S4 steruje pracą systemu wentylacji umożliwiając sterowanie funk-
cjami podstawowymi centrali: 

 sterowanie wydajnością wentylacji, 

 uruchomienie funkcji wietrzenia (MAX), 

 wyłączenie wentylatora nawiewnego centrali, 

 sterowanie pracą klap odcinających, 

 sterowanie pracą układu przeciwzamrożeniowego wymienników ciepła, 

 kontrola stanu filtrów (komunikat czasowy), 

 automatyczna praca centrali w cyklu dobowym – 2 programy dobowe z możliwością 
ustawienia dla różnych dni tygodnia, 
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Widok płytki sterownika S4 (EC) Widok płytki sterownika S4 (AC) 
 

 Poszczególne wersje (AC, EC) oraz warianty (RM4, RC6) różnią się ilością obsadzanych ele-
mentów, z tego względu nie są zamienne. 
 
Dodatkowe funkcje sterowania uruchamiane na życzenie klienta: 

 sterowanie pracą nagrzewnicy/chłodnicy, 

 sterowanie pracą przepustnicy strefowej, 

 sterowanie pracą przepustnicy bypassu, 

 sterowanie pracą przepustnicy GWC / czerpnia ścienna, 

 blokada zatrzymania wentylatorów (współpraca z kominkiem), 

 współpraca z instalacją alarmową („Pusty DOM”), 

 kontrola stanu filtrów (pomiar oporów filtra), 
 

 
PODŁĄCZENIE 
 
Urządzenia i czujniki umieszczone we wnętrzu centrali podłączone są bezpośrednio do płyty ste-
rownika. Wyprowadzone złącze IDC służy do podłączenia terminala wejść/wyjść oraz gniazda ma-
nipulatorów: 

 złącze manipulatorów – złącze IDC 10, 

 terminal wejść-wyjść MS-S3-cz1 – złącze IDC 40, 

 czujnik temperatury czerpni „A0”, 

 czujnik temperatury wywiewu „A4”, 

 czujnik rozmrożeniowy „A5,  

 siłownik przepustnicy bypassu „M2”, 

 sterowanie wentylatora wywiewnego EC – „ W1”, 

 sterowanie wentylatora nawiewnego EC – „W7”, 

 termiki wentylatorów EC – „Tr.”. 
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 W momencie podłączenia zasilania, sterownik wyszukuje manipulatory RC6 podłączone do 
centrali wentylacyjnej i w dalszej pracy komunikuje się tylko z tymi manipulatorami. W przypadku 
podłączenia manipulatora RC6 do już pracującej centrali nie podejmie on poprawnej pracy wy-
świetlając jeden z komunikatów Er:1, Er:2, Er:3 informujący o problemach z poprawną komunika-
cją manipulatora z centralą. 
 Opcjonalnie ze sterownikiem S4 dostarczany jest terminal wejść/wyjść. Do terminala w 
zależności od konfiguracji należy podłączyć sterowanie nagrzewnicy wstępnej, sterowanie bypassu 
i sterowanie klap odcinających, wymuszenie wietrzenia itp. Ilość czujników i urządzeń zewnętrz-
nych, zależna od konfiguracji urządzenia określona jest na naklejce umieszczonej na pokrywie 
obudowy z automatyką.  

Terminal wejść/wyjść dla sterownika S4 oznaczony jest jako MS-S3-cz1-m opisany zastał 
powyżej. 
 

 

Sterownik konfigurowany jest zgodnie z zamówieniem w momencie odbioru centrali, zmiana 
konfiguracji możliwa jest wyłącznie przez autoryzowany serwis PRO-VENT. 

 

6. FUNKCJE STEROWNIKÓW 

 
Zastosowane w centralach wentylacyjnych MISTRAL sterowniki umożliwiają sterowanie pracą cen-
trali wentylacyjnej, jak również dodatkowych urządzeń systemu wentylacji. Zastosowane rozwią-
zania umożliwiają skonfigurowanie i zaprogramowanie całego systemu wentylacji w sposób umoż-
liwiający dostosowanie wydajności wentylacji do aktualnych wymagań przy minimalnych kosztach 
eksploatacyjnych. Wykorzystanie dostępnych funkcji sterowników gwarantuje zmniejszenie kosz-
tów eksploatacyjnych przy zapewnieniu maksymalnego komfortu klimatycznego pomieszczeń.  
 Poniżej opisano dostępne w sterownikach funkcje umożliwiające optymalizację pracy sys-
temu wentylacji z centralami PRO-VENT. Dokładne porównanie możliwości oraz funkcji dostęp-
nych w poszczególnych sterownikach ujęto w tabeli dostępnej na stronie www.pro-vent.pl oraz na 
płycie CD dostarczonej wraz z centralą. 
 

6.1. PRACA CENTRALI BEZ ODZYSKU CIEPŁA – BYPASS WYMIENNIKA, KASETA LETNIA 

 
OPIS FUNKCJI 
 
Bypass to układ obejścia wymiennika umożliwiający pracę centrali bez odzysku ciepła. Centrala 
może posiadać wbudowaną, automatyczną przepustnicę bypassu (DUO, PRO, SMART, SLIM), może 
też zostać przystosowana do bypassu zewnętrznego (opcja). W trybie bypassu jeden ze strumieni 
powietrza omija wymienniki, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany ciepła, a centrala nawiewa 
świeże powietrze bez zmiany jego temperatury. Podobną funkcję pełni tzw. wkład letni (kaseta 
letnia), jednak wymaga on interwencji użytkownika w celu jego zamontowania.  
 
POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Pracą przepustnicy steruje sterownik (S2, S3, S4). W zależności od zastosowanej automatyki moż-
liwe jest sterowanie przepustnicą bypassu w trybie ręcznym (RM4) lub automatycznym na pod-
stawie temperatury (RC). W przypadku pracy przepustnicy na postawie temperatury (ustawiana w 
menu sterownika), sterownik samoczynnie przełącza przepustnicę wybierając jej optymalne poło-
żenie w celu uniknięcia przegrzania lub wychłodzenia pomieszczeń. Zmiana następuje w zależności 
od temperatury wywiewu (średnia temp. wewnątrz pomieszczeń) i temperatury zewnętrznej. 

http://www.pro-vent.pl/
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 Czujnik temperatury wywiewu standardowo montowany jest wewnątrz centrali i nie ma 
konieczności jego podłączania. W nietypowej konfiguracji może być jednak konieczne podłączenie 
tego czujnika, co zostanie zaznaczone na konkretnej centrali. Sterowanie pracą przepustnicy reali-
zowane jest standardowo z wyjścia siłownika M2 terminala wejść/wyjść. W przypadku central  
z wbudowanym bypassem siłownik przepustnicy podłączony jest fabrycznie i nie ma potrzeby wy-
konywania jakichkolwiek dodatkowych połączeń.  
 

 
Bypass zewnętrzny – w przypadku zewnętrznej przepustnicy trójstronnej PRO-VENT podłączenia 
należy dokonać bezpośrednio z zacisków terminala do płytki sterującej przepustnicą (sygnał steru-
jący -/+ 12V DC – zmiana biegunowości napięcia).  
 W przypadku zastosowania innej przepustnicy wymagana może być dodatkowa płytka 
zmiany sygnału sterującego na zamknij/otwórz, układy takie dostępne są w ofercie PRO-VENT.  
 Bypass zewnętrzny wymaga terminala wejść, wyjść oraz odpowiedniego skonfigurowania 
sterownika. 
 
 
 

 

Należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość podłączeń – w przypadku odwrotnego 
podłączenia przewodu sterującego przepustnica będzie pracować odwrotnie do wskazań 
manipulatora. 

 

6.2. GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA (GWC)  

 
OPIS FUNKCJI 
 
Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO składa się ze specjalnych płyt, które zakopane w ziemi 
zapewniają wstępne podgrzanie powietrza w okresie zimowym lub schłodzenie w okresie letnim. 
Dodatkowo w okresie mrozów prawidłowo wykonany GWC zabezpiecza wymienniki centrali przed 
zamarzaniem. 
 
POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Pracą przepustnicy GWC/czerpnia ścienna z siłownikiem steruje sterownik (S3, S4).  W zależności 
od zastosowanej automatyki możliwe jest sterowanie przepustnicą w trybie ręcznym, automa-
tycznym na podstawie temperatury oraz automatycznym na podstawie programu tygodniowego 
(S3). Podczas pracy na postawie temperatury następuje automatyczne przełączenie kanału czerp-
nego na GWC na okres chłodów i upałów, na podstawie temperatury zewnętrznej ustawianej  
w menu sterownika. W okresach przejściowych centrala pobiera powietrze z czerpni ściennej. 
 W celu uniknięcia zbyt częstej zmiany stanu przepustnicy wprowadzono dodatkowe opóź-
nienia i korekty temperatur przełączania (histereza). 
 Sterowanie GWC realizowane jest standardowo na wyjściu M1 terminala wejść/wyjść.  
W przypadku zewnętrznej przepustnicy trójstronnej PRO-VENT podłączenia należy dokonać bez-
pośrednio z zacisków terminala do płytki sterującej przepustnicą (sygnał sterujący -/+ 12V DC – 
zmiana biegunowości napięcia).  
 W przypadku zastosowania innej przepustnicy wymagana może być dodatkowa płytka 
zmiany sygnału sterującego np. zamknij/otwórz – układy takie dostępne są w ofercie PRO-VENT.  
 Czujnik temperatury zewnętrznej umieścić w miejscu nienarażonym na bezpośrednie dzia-
łanie promieni słonecznych i osłoniętym od wiatru. 
 Sterowanie GWC wymaga terminala wejść, wyjść oraz odpowiedniego skonfigurowania 
sterownika. 
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Należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość podłączeń – w przypadku odwrotnego 
podłączenia przewodu sterującego przepustnica będzie pracować odwrotnie do wskazań 
manipulatora. 

 
 

6.3. WYMUSZENIE WIETRZENIA, WSPÓŁPRACA Z OKAPEM KUCHENNYM 

 
OPIS FUNKCJI 
 
Funkcja wietrzenia umożliwia chwilowe (na kilkanaście minut) zwiększenie wydajności wentylacji, 
po czym centrala samoczynnie powraca do poprzednich ustawień. Funkcję wymuszenia wietrzenia 
można wykorzystać do dowolnego zdarzenia wymagającego chwilowego przewietrzenia pomiesz-
czeń, np. w wyniku zanieczyszczenia lub pojawienia się nieprzyjemnych zapachów. 
 
POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Wietrzenie można uruchomić z poziomu manipulatora (możliwość regulacji czasu wietrzenia) lub 
poprzez zwarcie wejścia binarnego centrali (opcja). W tym drugim przypadku do wymuszenia wie-
trzenia można zastosować zwykły przełącznik dzwonkowy (dowolna ilość przełączników połączo-
nych równolegle), który wymaga od użytkownika jedynie krótkiego wciśnięcia. 
 Jeśli centrala współpracuje z okapem kuchennym posiadającym własny wentylator, zaleca 
się ustawiać maksymalną wydajność wentylacji podczas pracy okapu. Najlepiej więc wykorzystać 
przełącznik lub presostat w okapie, który podłączony do wejścia binarnego umożliwi automatycz-
nie zwiększenie wydajności na czas pracy okapu. 
 Wymuszenie wietrzenia poprzez wejście binarne wymaga terminala wejść, wyjść oraz od-
powiedniego skonfigurowania sterownika. 
 

6.4. WSPÓŁPRACA Z CENTRALĄ ALARMOWĄ – PUSTY DOM, WYMUSZENIE PROGRAMU 
UŻYTKOWNIKA  

 
OPIS FUNKCJI 
 
Jeśli sterownik centrali zostanie połączony z centralą alarmową, istnieje możliwość automatyczne-
go ograniczenia wentylacji w czasie nieobecności domowników (załączony system alarmowy). 
 
POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Funkcja uruchamiana jest poprzez zwarcie wejścia binarnego i w zależności od zastosowanego 
sterownika realizowana jest na 2 sposoby zgodnie z opisem poniżej.  
 

Sterownik S3 – Wymuszenie programu użytkownika U4 – zwarcie wejścia binarnego powoduje 
automatyczną zmianę programu pracy tygodniowej na program użytkownika U4. Odpowiednio 
ustawiając pozycje programu tygodniowego można wymusić pracę centrali zgodnie 
z wymaganiami użytkownika. W programie tygodniowym można ustawić wymaganą wydajność 
wentylatorów, temperaturę nagrzewnic/chłodnic, stan przepustnicy bypassu i stref lub GWC. 
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 Przełączenie na program U4 następuje po opóźnieniu około 20 sekund od zwarcia wejścia 
binarnego. Po rozwarciu wejścia centrala powraca do pracy zgodnie z poprzednio ustawionym 
programem automatycznym. 
 Wymuszenie programu U4 poprzez wejście binarne wymaga terminala wejść/wyjść oraz 
odpowiedniego skonfigurowania sterownika.  
 

Sterownik S4 – Pusty DOM – zwarcie wejścia binarnego powoduje automatyczne ograniczenie 
wydajności wentylacji. W trybie „Pusty DOM” centrala przez godzinę wentyluje na poziomie 
L (Low), a przez drugą godzinę wentylatory są zatrzymane. Zmiana wydajności następuje przez 
całą dobę o pełnej godzinie. Poza ustawieniem wydajności na poziomie L (Low) użytkownik nie ma 
żadnego wpływu na pracę centrali w trybie ograniczonej wydajności. Jeżeli w systemie wentylacji 
występuje nagrzewnica wtórna, to w czasie pracy wentylatorów pracuje ona bez zmian zgodnie ze 
swoim trybem pracy. 
 Przełączenie w tryb „Pusty DOM” następuje po opóźnieniu około 20 sekund od zwarcia 
wejścia binarnego. Po rozwarciu wejścia centrala powraca do pracy w trybie AUTO. 
 Wymuszenie funkcji „Pusty DOM” poprzez wejście binarne wymaga terminala wejść/wyjść 
oraz odpowiedniego skonfigurowania sterownika. 

 

Przełączenie programu automatycznego centrali nastąpi tylko jeżeli pracuje ona w trybie AUTO. 

 

6.5. PODWÓJNA TABLICA WYDAJNOŚCI 

 
OPIS FUNKCJI 
 
Jeśli w centrali zastosowane są wentylatory EC, istnieje możliwość niezależnego płynnego stero-
wania wydajnością obu wentylatorów. Dzięki podwójnej tablicy wydajności, możliwe jest zbilan-
sowanie przepływów również w sytuacji kiedy opory instalacji ulegają zmianie (np. podczas przełą-
czania przepustnic). W ten sposób można automatycznie ograniczyć wydajność wentylatora na-
wiewu np. po wyłączeniu GWC, co pozwoli na mniejsze zużycie energii elektrycznej, mniejsze zu-
życie łożysk wentylatora oraz wolniejsze zabrudzenie filtra powietrza. 
 Regulację wydajności wentylatorów przeprowadzić powinien instalator programując wy-
dajności wentylatorów dla kolejnych biegów przy zbilansowanych przepływach (zależnych od opo-
rów instalacji). Realizowane jest to poprzez ustawienie procentowej wydajności wentylatora na-
wiewu i wywiewu dla konkretnego biegu. W trakcie codziennej eksploatacji użytkownik powinien 
korzystać wyłącznie z ustawionych biegów, nie doprowadzając do rozbilansowania przepływów 
poprzez samodzielną zmianę wydajności tylko jednego wentylatora. 
  
POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Przełączenie sterownika do pracy według tablicy P (podstawowa) lub U (uzupełniająca) realizowa-
ne jest przez sterownik samoczynnie na podstawie wejścia binarnego sterownika.  
 Funkcja ”Podwójna tablica wydajności” wymaga terminala wejść, wyjść oraz odpowiednie-
go skonfigurowania sterownika. 
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6.6. STEROWANIE PRACĄ NAGRZEWNICY/CHŁODNICY 

 
OPIS FUNKCJI 
 
Opcjonalna dodatkowa nagrzewnica wtórna pełni funkcję dogrzewania powietrza wychodzącego  
z rekuperatora i umożliwia osiągnięcie wyższej temperatury nawiewu.  
 
POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Dodatkową kanałową nagrzewnicę wtórną powinno się montować na instalacji nawiewnej, nato-
miast w przypadku central wyposażonych w bypass, chłodnicę zamontować można na odcinku 
czerpni – pełni ona wtedy funkcję glikolowego GWC umożliwiając również wstępne podgrzewanie 
powietrza w sezonie zimowym. 
 Pracą nagrzewnicy steruje sterownik centrali (S3, S4). 
 

Sterownik S3 – umożliwia sterowanie pracą 4 niezależnych nagrzewnic (chłodnic). W zależności od 
konfiguracji mogą one pracować według jednego lub kilku niezależnych czujników temperatury 
utrzymując wymaganą temperaturę nawiewu. Temperatura może automatycznie ulegać zmianie 
zgodnie z zaprogramowanymi pozycjami programu tygodniowego AUTO. 
Sterownik S3 steruje pracą nagrzewnicy jednym z 3 algorytmów: 

• sterowanie 0/1 – sygnał sterujący 12V DC, 
• sterowanie elektroniczne „PULSER” – sygnał sterujący 12V DC, 
• sterowanie proporcjonalne – sygnał sterujący 0-10V DC. 

 

Sterownik S4 – umożliwia sterowanie pracą 1 nagrzewnicy (chłodnicy). Temperatura nawiewu 
może automatycznie ulegać zmianie zgodnie z zaprogramowanymi programami dobowymi. Ste-
rowanie możliwe z jednym z 2 algorytmów: 

• sterowanie 0/1 – sygnał sterujący 12V DC, 
• sterowanie elektroniczne „PULSER” – sygnał sterujący 12V DC. 

 
Sterowanie 0/1 (stycznikowe) – sterownik steruje pracą nagrzewnicy w trybie załącz/wyłącz,  
a elementy grzejne załączane są na pełną moc. Sterowanie na podstawie ustawionej w menu ste-
rownika temperatury (wartość zadana) z dodatkową histerezą. Brak płynnej regulacji mocy powo-
duje większe wahania temperatury powietrza nawiewanego. 
 

Sterowanie elektroniczne „PULSER” – układ sterowania szerokością impulsów. Sterowanie na 
podstawie ustawionej w menu sterownika temperatury (wartość zadana) z możliwością regulacji 
parametrów algorytmu sterującego umożliwia precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury na-
wiewu. Sterowanie wymaga zamontowania elementów elektronicznych w nagrzewnicy, z tego 
względu dostarczane jest wyłącznie w dedykowanych nagrzewnicach PRO-VENT. 
  

Sterowanie proporcjonalne 0-10V – sygnał sterujący 0-10V dedykowany do nagrzewnic wodnych 
oraz elektrycznych innych firm. Sterowanie na podstawie ustawionej w menu sterownika tempe-
ratury (wartość zadana) z możliwością regulacji parametrów algorytmu sterującego umożliwia 
precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury nawiewu. 
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PODŁĄCZENIE KANAŁOWEJ NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ MISTRAL ENO 
 
Nagrzewnica w systemie wentylacji pełnić może 2 funkcje, tj. rozmrażania wymiennika ciepła (na-
grzewnica wstępna) lub podgrzewania powietrza nawiewanego (nagrzewnica wtórna).  
 

Nagrzewnica wstępna (pierwotna) – nie wymaga podłączania żadnych dodatkowych czujników, 
sterowanie standardowo wyprowadzone jest na wyjściu W5 terminala w postaci sterowania 0/1. 
Sygnał sterujący należy podłączyć do zacisków SN (stycznik nagrzewnicy) płytki sterującej PZ-SN 
umieszczonej w kominku nagrzewnicy -> patrz Skrócona instrukcja montażu. 
 

Nagrzewnica wtórna – wymaga podłączenia dodatkowego czujnika temperatury nawiewu. Czujnik 
należy zamontować za nagrzewnicą na prostym odcinku kanału w odległości min. 2 średnic kanału 
od najbliższego zagięcia lub nagrzewnicy. Sterowanie standardowo wyprowadzone jest na zaci-
skach:  

 A3 – czujnik temperatury nawiewu (sterownik S4), 

 A6 – czujnik temperatury nawiewu (sterownik S3), 

 W2 – sterowanie elektroniczne nagrzewnicy (PULSER). Zaciski należy podłączyć z zaciskami 
„Pulser” płytki „PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12VDC),  

 W3 – sterowanie stycznika nagrzewnicy (SN). Zaciski należy podłączyć z zaciskami SN płytki 
„PZ-SN” w kominku nagrzewnicy MISTRAL ENO (12VDC).  

 

 

 

W zależności od konfiguracji centrali wentylacyjnej, wyjścia sterujące pracą nagrzewnicy mogą 
być inne. Przed wykonaniem podłączeń należy sprawdzić opis wyjść sterujących, umieszczony 
na centrali. 

 
PODŁĄCZENIE KANAŁOWEJ NAGRZEWNICY WODNEJ 
 
Nagrzewnica wodna w systemie wentylacji pełni jedynie funkcję nagrzewnicy wtórnej. Nagrzewni-
ca wymaga podłączenia 2 dodatkowych czujników temperatury: 

 czujnik temperatury nawiewu – zamontować za nagrzewnicą na prostym odcinku kanału 
w odległości min. 2 średnic kanału od najbliższego zagięcia lub nagrzewnicy,  

 czujnik przeciwzamrożeniowy – zabezpiecza nagrzewnicę wodną przed uszkodzeniem  
w wyniku zamrożenia. W przypadku obniżenia temperatury poniżej 5oC nastąpi wymusze-
nie jej załączenia, tj. maksymalne otwarcie zaworu i włączenie pompy wody. Takie wymu-
szenie obiegu czynnika zabezpiecza nagrzewnicę przed zamarznięciem i uszkodzeniem.  

 

 
 W dedykowanej nagrzewnicy wodnej czujnik przeciwzamrożeniowy zamontowany jest fa-
brycznie w najzimniejszym punkcie nagrzewnicy. W przypadku nagrzewnic innych firm dostarcza-
ny z centralą jest czujnik kanałowy do samodzielnego montażu. 
 

Sterowanie standardowo wyprowadzono na zaciskach terminala wejść/wyjść: 

 A2 – czujnik temperatury przeciwzamrożeniowej nagrzewnicy wodnej, 

 A6 – czujnik temperatury nawiewu, 

 W2 – sterowanie proporcjonalne siłownika 0-10V, 

 W3 – sterowanie pompy wody (12VDC). 
 
 

 Siłownik umożliwia sterowanie pracą zaworu dwudrożnego lub trójdrożnego nagrzewnicy. 
Stopniowe otwieranie zaworu umożliwia płynne sterowanie mocą i temperaturą nawiewu. W cen-
tralach MISTRAL standardowo stosuje się siłowniki BELIMO TR24A-SR, LR24A-SR. Tego typu siłow-
niki należy podłączyć w następujący sposób: 
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 przewód nr 1 siłownika podłączyć do zacisków GND terminala, 

 przewód nr 2 siłownika podłączyć do zacisków 24V terminala, 

 przewód nr 3 siłownika podłączyć do zacisku oznaczonego jako sterowanie elektroniczne 
nagrzewnicy (standardowo W2). 

 

 
 Ponieważ pompa wody wymaga zasilania ~230V/50Hz, zaleca się podłączyć jej zasilanie 
poprzez płytkę „PZ-Ster.Przep.” dostępną w ofercie PRO-VENT, a następnie ustawić na płytce 
zworkę konfiguracyjną w pozycji 2-3. Biegunowość podłączenia sygnału sterującego nie ma w tym 
przypadku znaczenia. 
 Nagrzewnica, chłodnica wymaga terminala wejść, wyjść oraz odpowiedniego skonfiguro-
wania sterownika. 
 

 

W zależności od konfiguracji centrali wentylacyjnej, wyjścia sterujące pracą nagrzewnicy mogą 
być inne. Przed wykonaniem podłączeń należy sprawdzić opis wyjść sterujących, umieszczony 
na centrali. 

 

6.7. STREFY 

 
OPIS FUNKCJI 
 
Podział systemu wentylacji na strefy umożliwia optymalne dostosowanie pracy centrali do aktual-
nych wymagań obiektu oraz obniżenie wydajności wentylatorów, zapewniając najwyższe warunki 
komfortu. Mniejsza wydajność wentylatorów oznacza oszczędności dzięki: 

• mniejszemu zużyciu energii elektrycznej, 
• mniejszemu zużyciu łożysk wentylatorów, 
• wolniejszemu zabrudzeniu filtrów powietrza. 

 

 
POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Sterownik S3 – umożliwia sterowanie pracą maksymalnie 8 przepustnic strefowych. Wszystkie 
przepustnice mogą być sterowane ręcznie przez użytkownika lub automatycznie na podstawie 
programu tygodniowego. Odpowiednie zaprogramowanie programu tygodniowego umożliwia 
automatyczne otwieranie i zamykanie kolejnych stref gwarantując odpowiednią ilość powietrza 
przy zachowaniu minimalnej wydajności wentylatorów. 
 

Sterownik S4 – umożliwia sterowanie pracą jednej przepustnicy strefowej. Pracą tej przepustnicy 
użytkownik może sterować wyłącznie manualnie z poziomu manipulatora RC6. 
 

 Sterowanie pracą przepustnic wyprowadzono na terminalu wejść/wyjść, sygnał sterujący 
12V DC. Oprócz terminala wejść/wyjść wymagane jest również odpowiednie skonfigurowanie ste-
rownika. 
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6.8. CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA i WILGOTNOŚCI (HIGROMETR) 

 
OPIS FUNKCJI 
 
Sterownik S3 umożliwia wybór trybu pracy centrali, w którym wydajność wentylatorów będzie 
zmieniana samoczynnie na podstawie aktualnego stężenia dwutlenku węgla lub wilgotności. W 
domkach oraz obiektach w których centrala obsługuje kilka pomieszczeń o różnym przeznaczeniu 
czujniki CO2 lub wilgotności stosować można do sterowania pracą dodatkowych przepustnic. Nie 
zaleca się jednak ustalania wydajności wentylacji całego obiektu na podstawie parametrów tylko 
jednego pomieszczenia.  
 
POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Sterownik S3 umożliwia podłączenie higrometru (czujnika wilgotności) lub czujnika dwutlenku 
węgla (CO2). W przypadku czujnika wilgotności sterowanie może być realizowane na kilka sposo-
bów. 
 

Sterowanie wydajnością wentylacji – możliwość wyboru trybu pracy centrali, w którym wydaj-
ność wentylatorów będzie zmieniana samoczynnie na podstawie aktualnego stężenia wilgotności. 
Rozwiązanie nadaje się do sterowania pracą central które służą do podstawowej wentylacji po-
mieszczeń takich jak sauna, suszarnia, wilgotna piwnica itp. Ten sposób zapewnia utrzymanie od-
powiedniej wilgotności przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. 
 

Sterowanie przepustnicą recyrkulacyjną (BSR) – wydajność wentylatorów określana przez użyt-
kownika np. w programie tygodniowym, natomiast na podstawie higrometru regulowane jest po-
łożenie dodatkowej przepustnicy recyrkulacyjnej. Rozwiązanie nadaje się do wentylacji hal base-
nowych, gdzie dzięki zapewnieniu wymaganej wydajności urządzenia (ruch powietrza) zapobiega 
się wykraplaniu skroplin na mostkach cieplnych. Recyrkulacja ogranicza natomiast zużycie energii 
oraz zapobiega przesuszeniu pomieszczeń. 
 

Sterowanie przepustnicą przełączającą – wydajność wentylatorów określana przez użytkownika 
np. w programie tygodniowym, natomiast na podstawie higrometru regulowane jest położenie 
dodatkowej przepustnicy przełączającej. Rozwiązanie nadaje się w przypadku podłączenia do sys-
temu wentylacji pomieszczenia o okresowym zwiększeniu wilgotności np. łaźnia, sauna, szatnia 
itp. Przekroczenie poziomu wilgotności w pomieszczeniu spowoduje otwarcie przepustnicy i 
zwiększenie ilości powietrza wentylującego to pomieszczenie. Rozwiązanie to powiązać można 
również z wymuszeniem wietrzenia lub podwójną tablicą wydajności do automatycznego zwięk-
szenia wydajności centrali. 
 
Sterowanie pracą nawilżacza – na podstawie higrometru sterownik steruje pracą dodatkowego 
nawilżacza. Układ załącza dodatkowy nawilżacz w razie konieczności podniesienia wilgotności w 
pomieszczeniach. Obniżenie wilgotności realizowane jest naturalnie w procesie wentylacji z odzy-
skiem ciepła. 
 
W przypadku czujnika CO2 realizowane jest wyłącznie Sterowanie wydajnością wentylacji. W tym 
trybie pracy wydajność wentylatorów będzie zmieniana samoczynnie na podstawie aktualnego 
stężenia CO2. Rozwiązanie nadaje się do sterowania pracą central które służą do podstawowej 
wentylacji pomieszczeń w których CO2 jest decydującym parametrem jakości powietrza (np. klasy 
w szkołach, sale konferencyjne itp.).  
Ten sposób zapewnia utrzymanie odpowiedniej wilgotności przy minimalnych kosztach eksploata-
cyjnych.  
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W zależności od konfiguracji sterownik obsługuje zewnętrzne przetworniki 4-20mA lub 0-10V, któ-
re należy podłączyć do odpowiednich zacisków terminala wejść/wyjść.  
 

 
PODŁĄCZENIE HIGROMETRU (BSR) 
 
W centrali BSR zastosowano zintegrowany w jednej obudowie pomieszczeniowy czujnik tempera-
tury i wilgotności. Czujnik ten należy umieścić w reprezentatywnym punkcie hali basenowej na 
wysokości 1,5 – 2,5m i połączyć z centralą przewodem min. 4 x 0,5 mm2. 
 
Podłączenie przetwornika wilgotności i temperatury 4-20mA:  

 oC (–) – podłączyć do zacisku A6, 

 oC (+) – podłączyć do zacisku A6(+24V), 

 RH(–) – podłączyć do zacisku A7, 

 RH(+) – podłączyć do zacisku A7(+24V). 
 
Podłączenie przetwornika 0-10V: 

 24V – podłączyć do zacisku 24V (+),  

 0V – podłączyć do zacisku 24V (GND),  

 oC - – podłączyć do A6, 

 %RH – podłączyć do A7.  
 
 W przypadku czujników 4-20mA, zacisk „+” czujnika podłączyć do zacisku +24V, natomiast 
zacisk „–” do odpowiedniego kanału pomiarowego. Czyli w centrali BSR podłączyć RH(+) do zacisku 
24V, RH(-) do A7, oC(+) do 24V i oC(-) do A6.  
 W przypadku czujników 0-10V podłączyć zasilanie czujnika oraz odpowiednie sygnały czuj-
ników pomiarowych, tj. 24V do zacisku 24V, 0V do zacisku GND, %RH do A7 i oC do A6. 
 Obsługa czujników CO2 i H2O wymaga terminala wejść, wyjść oraz odpowiedniego skonfi-
gurowania sterownika. 
 Aktualne wskazania przetwornika (aktualnie mierzone stężenie CO2 lub H2O) można zoba-
czyć na manipulatorze podczas wyświetlania odpowiedniego ekranu WIDOK (patrz instrukcja ma-
nipulatora). 
 

 

W zależności od konfiguracji centrali wentylacyjnej, wejścia czujnika CO2 i H2O mogą być inne. 
Przed wykonaniem podłączeń należy sprawdzić opis wyjść sterujących, umieszczony na centrali. 

 
 
 
 

6.9. ENABLE – SYGNAŁ PRACY CENTRALI 
  
OPIS FUNKCJI 
 
Podczas pracy wentylatorów sterownik wystawia na terminalu wejść/wyjść sygnał pracy centrali 
„ENABLE”. Sygnał ten należy wykorzystać do sterowania pracą klap odcinających na kanale czerpni 
i wyrzutni. Zastosowanie klap odcinających zalecane jest w przypadku stosowania w instalacji 
wentylacyjnej nagrzewnic wodnych oraz w przypadku central basenowych BSR. 
 Sygnał „ENABLE” wyłącza się z pewnym opóźnieniem po zatrzymaniu wentylatorów (do-
myślnie 10 min), nie reaguje więc natychmiast na zatrzymanie wentylatorów i nie można go wyko-
rzystać do sygnalizacji ich pracy. Sygnał pracy centrali realizuje również opóźnienie załączenia 
wentylatorów podczas uruchamiania centrali (start wentylatorów opóźniony o czas niezbędny do 
otwarcia klap: 30-60 sekund).  
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POŁĄCZENIA I STEROWANIE 
 
Sygnał pracy centrali to sygnał sterujący załącz/wyłącz 12V DC. W przypadku zastosowania w sys-
temie wentylacji klap odcinających z siłownikami ~230V (np. serii BELIMO LM230) zaleca się zasto-
sować dodatkową płytkę sterującą PRO-VENT PZ-Ster.Przep. 
 Sygnał pracy centrali (ENABLE) wymaga terminala wejść, wyjść oraz odpowiedniego skonfi-
gurowania sterownika. 
 
 

6.10. STEROWANIE ZEWNĘTRZNE 

 
W razie konieczności sterowania pracą centrali ze sterownika zewnętrznego, dostępne są następu-
jące rozwiązania: 

• komunikacja ModBUS RTU (RS-485) w sterowniku S2, 
• komunikacja ModBUS RTU (RS-485) w sterowniku S3, 
• sterowanie bezpotencjałowe w sterowniku S3, 
• sterowanie zewnętrzne RM4 w sterowniku S2, S4. 
 

 

6.10.1. KOMUNIKACJA RS-485 Z PROTOKOŁEM ModBUS RTU 
 
Komunikację Modbus RTU obsługują 2 sterowniki, tj. prostszy S2 oraz zaawansowany S3. W ten 
sposób uzyskać można komplet informacji o aktualnych parametrach pracy całego urządzenia. 
 Ze sterownikiem S2 dostarczony jest manipulator RM4, a automatyka steruje wyłącznie 
pracą centrali, tj. wydajnością wentylatorów oraz pracą przepustnicy bypassu i klap odcinających. 
Pracą pozostałych urządzeń systemu wentylacji takimi jak nagrzewnice, przepustnice, chłodnice 
itp. sterować powinien sterownik zewnętrzny. 
 Sterownik S3 jest zaawansowanym sterownikiem umożliwiającym sterowanie pracą całego 
systemu wentylacji, tj. zarówno centrali, jak i dodatkowych urządzeń typu nagrzewnice, chłodnice, 
przepustnice strefowe, GWC, bypass, itp.  
 Komunikacja Modbus RTU wymaga odpowiedniego skonfigurowania sterownika. Opis reje-
strów dostępny w dokumentacji „Opis protokołu Modbus RTU sterownika S2” oraz „Opis protoko-
łu Modbus RTU sterownika S3”.  
 
 

6.10.2. STEROWANIE BEZPOTENCJAŁOWE, STEROWNIK S3 
 
W przypadku sterownika S3 bezpotencjałowo sterować można wyłącznie wydajnością wentylato-
rów oraz pracą przepustnicy bypass. Pracą pozostałych urządzeń podłączonych do centrali takimi 
jak nagrzewnice, chłodnice, przepustnice strefowe czy przepustnice GWC steruje tylko sterownik 
centrali wentylacyjnej i na pracę tych urządzeń nie można wpłynąć sygnałem zewnętrznym. Nie-
zbędne jest więc posiadanie manipulatora, który umożliwi edycję parametrów pracy tych urzą-
dzeń, czyli np. załączenie, ustawienie temperatury itp. 
Za pomocą wejść binarnych wymuszamy określony stan centrali, nie mamy jednak żadnych infor-
macji zwrotnych o aktualnych jej parametrach. 
 

 

Praca centrali zgodnie z sygnałem zewnętrznym jest możliwa tylko w przypadku ustawienia 
trybu pracy Sterowanie Zewnętrzne w menu WENTYLACJA (AUTO LOKALNE). W przypadku 
ustawienia innego trybu stan wejść binarnych jest ignorowany. 
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 Aby umożliwić sterowanie zewnętrzne, konieczny jest dodatkowy terminal wejść/wyjść 
MS-S3-cz2, przedstawiony na rysunku poniżej. 
 

 
 

Widok płytki terminala wejść/wyjść MS-S3-cz2 
 
 

 Zmianę stanu centrali wentylacyjnej uzyskuje się zwierając zaciski IN0, IN1, IN2 zgodnie  
z tabelą poniżej:  
 

Wejście IN0 Wejście IN1 Wejście IN2 Wymuszenie stanu centrali wentylacyjnej 

Zwarte Zwarte Zwarte STOP – zatrzymanie wentylatorów 

Rozwarte Zwarte Zwarte 1 bieg – najmniejsza wydajność wentylacji 

Zwarte Rozwarte Zwarte 
2 bieg – w przypadku wentylatorów AC, 
3 bieg – w przypadku wentylatorów EC 

Rozwarte Rozwarte Zwarte 
3 bieg – w przypadku wentylatorów AC, 
5 bieg – w przypadku wentylatorów EC 

Zwarte Zwarte Rozwarte 
4 bieg – w przypadku wentylatorów AC, 
7 bieg – w przypadku wentylatorów EC 

Rozwarte Zwarte Rozwarte Przepustnica bypassu - załączona 

Zwarte Rozwarte Rozwarte Przepustnica bypassu - wyłączona 

Rozwarte Rozwarte Rozwarte Stan nieokreślony 

 
 W przypadku sterowania zewnętrznego wymuszamy określone parametry pracy centrali 
ustawiając na wejściach binarnych określony w powyższej tabeli stan. Po ustaleniu parametrów 
sygnał sterujący może przyjąć stan nieokreślony (wszystkie wejścia rozwarte), co spowoduje pracę 
centrali na ustawionych nastawach do czasu kolejnej zmiany. Oczywiście czas pomiędzy kolejnymi 
„wymuszeniami”, czyli zmianami parametrów pracy centrali jest nieokreślony i może trwać do-
wolnie długo. 
 Zmiana stanu bypassu sygnałem zewnętrznym realizowana jest poprzez ustawienie trybu 
pracy przepustnicy bypass na WYŁĄCZONY, ZAŁĄCZONY (AUTO LOKALNE). 
 W trakcie, kiedy na wejściach IN0-IN2 występuje stan nieokreślony (wejścia rozwarte), 
możliwa jest zmiana wydajności wentylacji z poziomu manipulatorów podłączonych do centrali. W 
tym przypadku centrala zmieni wydajność zgodnie z wyborem użytkownika i pozostanie w takim 
stanie do czasu kolejnej zmiany wydajności. Kolejna zmiana może być wymuszona zarówno z po-
ziomu manipulatora, jak również ze sterownika zewnętrznego.  
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W przypadku kiedy na wejściach IN0-IN2 stale występuje stan wymuszający określoną wydajność, 
zmiana z poziomu manipulatora pozostanie zignorowana i centrala będzie pracować zgodnie  
z zewnętrznym sygnałem wymuszającym. 
 

Przykładowe sterowanie zewnętrzne centrali z wentylatorami AC: 
1. IN0, IN1, IN3  rozwarte – praca centrali bez zmian, np. na 3 biegu, bypass załączony. 
2. IN0, IN1, IN3  zwarte – zatrzymanie wentylatorów (STOP). 
3. IN0, IN1, IN3  rozwarte – praca centrali bez zmian (STOP, bypass załączony). 
4. IN0, IN1 zwarte, IN3  rozwarte – wymuszenie pracy wentylatorów na 4 biegu. 
5. IN0, IN1, IN3  rozwarte – praca centrali bez zmian (4 bieg, bypass załączony). 
6. IN0 zwarte, IN1, IN3 rozwarte – wymuszenie stanu przepustnicy bypassu. 
7. IN0, IN1, IN3  rozwarte – praca centrali bez zmian (4 bieg, bypass wyłączony). 

 

 

Centrala zmieni parametry pracy jeżeli określony stan wejść IN0-IN2 będzie się utrzymywał 
przez co najmniej 2 sekundy. Przy czasie krótszym stan sygnału zewnętrznego może zostać 
zignorowany lub niewłaściwie zinterpretowany przez sterownik centrali. 

 

 Sterowanie bezpotencjałowe S3 wymaga dodatkowego terminala MS-S3-cz2 oraz odpo-
wiedniego skonfigurowania sterownika. 
 
PŁYTKA DODATKOWA  S3 – MD-S3-RM 
 
Płytka dodatkowa przełącznika ręcznego umożliwiająca zmianę sposobu sterowania bezpotencja-
łowego S3 umożliwia podłączenie prostego przełącznika, który wymusza pracę centrali odpowied-
nio na biegu 1, 2, 3, 4 oraz umożliwia wymuszenie stanu przepustnicy bypassu. 

 

Wymuszenie parametrów pracy centrali następuje poprzez 
zwarcie zacisku masy      odpowiednio z zaciskami: 

1 – wymuszenie biegu 1 
2 – wymuszenie biegu 2 
3 – wymuszenie biegu 3 
4 – wymuszenie biegu 4 
0 – zatrzymanie wentylatorów (STOP) 
BO – bypass otwarty, brak odzysku ciepła, 
BZ – bypass zamknięty, praca z odzyskiem ciepła 

 

Płytkę należy podłączyć do terminala MS-S3-cz2 łącząc od-
powiednio zaciski IN0, IN1, IN2, przy czym podłączenia wy-
maga jedynie 1 z zacisków oznaczonych GND. 

 

 Wymuszenie biegu czy też stanu przepustnicy polega na chwilowym (co najmniej 2 sekun-
dy) zwarciu danego wejścia. Zgodnie z poniższym przykładem zwieramy wyłącznie jedno wejście, 
czyli tylko jeden łącznik W1÷W7. Zwarcie 2 wejść jednocześnie spowoduje niewłaściwą interpreta-
cję sygnału i nieokreślone zachowanie centrali jak np. załączenie innego biegu czy przełączenie 
stanu bypassu. 
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Przy rozwartych wejściach (wszystkie łączniki otwarte) występuje stan nieustalony i centrala pra-
cuje z ostatnimi nastawami, umożliwiając zmianę parametrów z poziomu manipulatorów. 
 

W1 – wymuszenie 1 biegu 
W2 – wymuszenie 2 biegu 
W3 – wymuszenie 3 biegu 
W4 – wymuszenie 4 biegu 
W5 – wymuszenie zatrzymania wentylatorów - STOP 
W6 – wymuszenie otwarcia przepustnicy bypassu  
W7 – wymuszenie zamknięcia przepustnicy bypassu 
 

 
6.10.3. STEROWANIE ZEWNĘTRZNE RM4, STEROWNIK S2, S4 
 
W przypadku sterownika S4 (S2) możliwe jest sterowanie pracą wentylatorów jak również otrzy-
manie informacji zwrotnej z centrali o aktualnych parametrach za pomocą kombinacji wejść  
i wyjść binarnych. Sterowanie polega na zwieraniu określonych wejść binarnych. W ten sposób 
sterować można wydajnością wentylatorów, stanem przepustnicy bypass oraz wyłączeniem wen-
tylatora nawiewu.  
 Informacje zwrotne o aktualnej wydajności, stanie przepustnicy oraz wentylatora wysta-
wione są na wyjściach napięciowych 12V DC. Więcej informacji w odrębnej dokumentacji Stero-
wanie zewnętrzne RM4. 
 

6.11. STEROWANIE UKŁADEM ROZMROŻENIOWYM  

 
OPIS FUNKCJI 
 
Praca układu rozmrożeniowego centrali wentylacyjnej wiąże się z dostarczeniem dodatkowej 
energii niezbędnej do rozmrożenia. Rozmrożenie wymiennika może być realizowane poprzez: 

• wyłączenie wentylatora nawiewu, 
• załączenie wstępnej nagrzewnicy powietrza zewnętrznego, 
• załączenie przepustnicy recyrkulacyjnej. 

 

 Sterownik konfigurowany jest zgodnie z wybranym układem rozmrażania w momencie 
odbioru centrali, a zmiana konfiguracji możliwa jest wyłącznie przez autoryzowany serwis  
PRO-VENT. 
 
6.11.1. WYŁĄCZENIE NAWIEWU 
 
Najprostszy, ale jednocześnie najmniej efektywny sposób rozmrażania. Na czas rozmrażania wyłą-
czany jest wentylator nawiewny, a usuwane ciepłe powietrze rozmraża wymiennik. Proces roz-
szronienia trwa najczęściej ok. 15-30 min, jednak przy niskiej temperaturze wywiewu czas ten mo-
że być dłuższy, a w skrajnych warunkach może dojść do stałego wyłączenia nawiewu (na czas pa-
nujących mrozów).  
 Przerywana praca wentylatora nawiewnego w dłuższym okresie czasu może prowadzić do 
wytworzenia podciśnienia w wentylowanych pomieszczeniach. Dodatkowo na czas rozmrażania 
(brak nawiewu) wyłączona zostaje również nagrzewnica wtórna. 
 Wszystkie połączenia układu rozmrażania wykonane są fabrycznie i nie wymagają żadnych 
dodatkowych czynności. 
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6.11.2. NAGRZEWNICA WSTĘPNA 
 
Centrale Mistral PRO, SMART, SLIM posiadają nagrzewnicę wstępną zabudowaną wewnątrz urzą-
dzenia i nie wymaga ona żadnych dodatkowych podłączeń. W pozostałych centralach nagrzewnica 
wstępna dostarczona jest w postaci kanałowej i wymaga montażu oraz podłączenia przez instala-
tora. Nagrzewnice kanałowe należy podłączyć zgodnie z pkt. 6.6. STEROWANIE PRACĄ 
NAGRZEWNICY/CHŁODNICY. 
 Do prawidłowej pracy nagrzewnicy należy zapewnić minimalny przepływ powietrza przez 
elementy grzejne na poziomie 1,5 m/s. Ponieważ wydajność zależy od oporów instalacji, ustawień 
musi dokonać instalator dokonując korekty parametrów serwisowych określających wydajność 
wentylatorów w trakcie rozmrażania. Szczegółowo procedurę ustawienia parametrów opisano  
w Skróconej instrukcji montażu. 
 Kanałowa nagrzewnica wstępna wymaga terminala wejść/wyjść oraz odpowiedniego skon-
figurowania sterownika. 
 

 

W przypadku nagrzewnicy kanałowej należy zamontować na instalacji dodatkowy filtr wstępny 
zabezpieczający elementy grzejne nagrzewnicy przed zabrudzeniem. Wymagana klasa filtracji 
minimum G4. 

 
 
6.11.3. PRZEPUSTNICA RECYRKULACYJNA 
 
W centralach przystosowanych do rozmrażania powietrzem wewnętrznym (recyrkulacja) zastoso-
wano na czerpni przepustnicę, do której należy podłączyć dodatkowy kanał wywiewny 
z pomieszczeń „czystych”. Załączenie układu rozmrożeniowego powoduje przełączenie przepust-
nicy recyrkulacyjnej, tj. zamknięcie kanału czerpnego i jednoczesne otwarcie dodatkowego kanału 
wywiewnego (recyrkulacyjnego). Ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń doprowadzane jest w 
tym momencie z obu stron wymiennika ciepła, co powoduje bardzo szybkie i skuteczne jego roz-
mrożenie. Po zakończeniu tego procesu centrala samoczynnie powraca do normalnej pracy.  
 Standardowo w czasie procesu rozszraniania pracują oba wentylatory, co może powodować 
wytworzenie w obiekcie podciśnienia. Jednak w normalnych warunkach rozmrażanie trwa jedynie  
10-20 minut, a automatyczne obniżenie wydajności minimalizuje ten efekt.  
 Obniżenie wydajności umożliwia zastosowanie przewodu recyrkulacyjnego o średnicy 
mniejszej od średnicy króćców centrali wentylacyjnej, dzięki czemu na czas rozmrażania wyłączony 
może zostać wentylator wywiewny (brak efektu podciśnienia). 
 Podczas rozmrażania do pomieszczeń nawiewane jest powietrze z dodatkowego kanału 
wywiewnego – nie można go zatem montować w kuchni, ubikacji, łazience itp. Wywiew ten należy 
montować w tzw. pomieszczeniach „czystych” (pokój, hol itp.). 
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Obieg powietrza nawiewanego w centralach z rozmrażaniem recyrkulacyjnym 

 
 

 

7. MANIPULATORY 

 
W centralach wentylacyjnych MISTRAL, w zależności od rodzaju zastosowanego sterownika do-
stępnych jest kilka manipulatorów, które umożliwiają użytkownikowi kontrolę nad pracą centrali 
oraz całego systemu wentylacji mechanicznej: 

 manipulator RM4, 

 manipulator RC4, 

 manipulator RC5, 

 manipulator RC6. 
 

 
PODŁĄCZENIE MANIPULATORA 
 
Do podłączenia manipulatora wykorzystano standardowe, powszechnie dostępne złącze RJ45. Na 
centrali zamontowano gniazdo, do którego podłączyć należy przewód z zaprasowanym wtykiem 
modularnym. 
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 Do podłączenia sterownika zaleca się użyć przewodu UTP kat.5 - linka (przewód stosowany 
w sieciach komputerowych). W razie zastosowania przewodu UTP kat.5 – drut istnieje ryzyko ła-
mania przewodów na listwie podłączeniowej sterownika w trakcie jego eksploatacji.  

W celu ułatwienia serwisu urządzenia zaleca się zacisnąć wtyk modularny zgodnie ze 
standardem EIA/TIA 568B, co przedstawiono na rysunku poniżej. Podana numeracja liczona jest 
od lewej w gnieździe, na które patrzymy od strony frontowej tj. wtyku, gdzie klips wtyku 
skierowany jest w dół.  
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 Dla manipulatorów procesorowych (RC4, RC5, RC6) maksymalna długość przewodu łączą-
cego z centralą to 500 m, jednak przy odległości powyżej 100m może być wymagane zastosowanie 
niezależnego zasilania manipulatora. 
 Dla manipulator manualnego (RM4) maksymalna długość przewodu łączącego manipulator 
z centralą to 100 m. 
 

 
ŁĄCZENIE KILKU MANIPULATORÓW 
 
Manipulatory cyfrowe RC dopuszcza się łączyć wyłącznie w topologii linii zgodnie z poniższym 
rysunkiem: 
 

 
 

Prawidłowe połączenie kilku manipulatorów w linii (M1÷4 - manipulatory RC; MS - moduł sterownika) 
 

  
Przy wykorzystaniu tylko jednego manipulatora „Terminator” powinien być zamontowany zarówno 
w sterowniku centrali jak i w manipulatorze, natomiast przy kilku manipulatorach „Terminator” 
musi być zamontowany jedynie na końcach linii. W pozostałych urządzeniach terminator powinien 
być odłączony.  
 Warunkiem poprawnej pracy kilku manipulatorów jest ustawienie indywidualnych adresów 
dla każdego z nich. Adresy nie muszą być kolejne, ale muszą zawierać się w zakresie od 1 do 8. 
Informacja jak zmienić adres manipulatora znajduje się w instrukcji obsługi danego manipulatora. 
W przypadku sterownika S3 w celu ograniczenia spadku napięcia na przewodach zaleca się 
podłączać sterownik centrali pośrodku linii manipulatorów. W przypadku S4 terminator w 
sterowniku zamontowany jest na stałe, dlatego musi on być podłączony na końcu linii. 

STANDARD EIA/TIA 568B 
1. Biało-pomarańczowy 5. Biało-niebieski 

2. Pomarańczowy 6. Zielony 

3. Biało-zielony 7. Biało-brązowy 

4. Niebieski 8. Brązowy 
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 W topologii gwiazdy podłączyć można wyłącznie manipulatory RM4. W manipulatorach 
tych nie ma transmisji, a komunikacja sterownika z manipulatorem kodowana jest na wejściach  
i wyjściach binarnych. W tym przypadku wszystkie manipulatory traktowane są równorzędnie,  
a sposób ich podłączenia nie ma znaczenia. Do jednej centrali można podłączyć kilkanaście mani-
pulatorów RM4 i wszystkie traktowane są równorzędnie. Nie ma też konieczności ustawiania in-
dywidualnego adresu. 
 
 

 
 

Połączenie kilku manipulatorów w topologii gwiazdy 
 

 

7.1. MANIPULATOR RM4 
 
Manipulator manualny umożliwiający sterowanie pracą centrali ze sterownikiem S2, S4. Monto-
wany w ramkach z osprzętu POLO OPTIMA i przystosowany do montażu w standardowych pod-
tynkowych puszkach instalacyjnych (60). Dokładny opis sterowania znajduje się w Instrukcji obsłu-
gi manipulatora RM4.  
 
 

 
 

Manipulator RM4 
 
 

7.2. MANIPULATOR RC4, RC5 
 
Manipulatory współpracują ze sterownikiem S3. Przystosowane są do montażu natynkowego,  
a otwory na tylnej ściance obudowy umożliwiają szybki montaż manipulatora na standardowych 
podtynkowych puszkach instalacyjnych (60). RC4 i RC5 to bliźniacze manipulatory, które różnią się 
zasadniczo sposobem montażu na ścianie oraz wielkością wyświetlacza LCD.  
 Manipulator RC4 montowany jest w poziomie i posiada wyświetlacz z 4 liniami po 20 
znaków. RC5 montowany jest w pionie i posiada 4 linie po 16 znaków. W manipulatorze RC5 
dodatkowo zamontowane są 3 diody sygnalizujące pracę centrali, nagrzewnicy i bypassu. Do jednej 
centrali można podłączyć kilkanaście manipulatorów i wszystkie traktowane są równorzędnie.  
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Manipulator RC4 Manipulator RC5 

 
 Podłączenie manipulatora dokonuje się poprzez przykręcenie przewodów do listwy 
zaciskowej. Na manipulatorze znajduje się listwa 8-zaciskowa, z czego wymagane do podłączenia  
z centralą są 4 zaciski tj. zasilanie i transmisja +, -, A, B. 

 W przewodzie UTP zdublowane zostały przewody zasilania, dlatego wszystkie przewody 
oznaczone na rysunku +, (-) podłączamy do wspólnego zacisku +, (-). Pozostałe zaciski listwy 
manipulatora służą do podłączenia opcjonalnych dodatkowych przetworników temperatury  
i wilgotności. Sposób podłączenia manipulatora przedstawia poniższy rysunek.  
 

 

 
 

Sposób podłączenia manipulatora RC4 
 

 

 
Sposób podłączenia manipulatora RC5 
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 Przy podłączaniu większej ilości manipulatorów niezbędne jest usunięcie zworki 
terminatora z manipulatorów pośrodku linii. 
 Dokładny opis sterowania znajduje się w Instrukcji obsługi RC4/RC5. 
 
 
7.3. MANIPULATOR RC6 
 
Manipulator RC6 umożliwia sterowanie pracą centrali wentylacyjnej ze sterownikiem S3 (wersja 
RC6 komfort) lub sterownikiem S4 (wersja RC6 mini). Przystosowany jest do montażu  
w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60).  
  

 Przełącznik terminatora dostępny jest po otwarciu obudowy manipulatora i oznaczony: 

 ON – terminator załączony 

 OFF – terminator odłączony 
 
 

 
 

Umiejscowienie przełącznika terminatora w manipulatorze RC6 

 
 
 Dokładny opis sterowania znajduje się w Instrukcji obsługi RC6 mini, a także w Instrukcji 
obsługi RC6 komfort. 
 


