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SIURBLIO VALDIKLIS

Siurblio valdiklio aprašymą sudaro įvadas, valdiklio veikimo ir jungimo schemos,

valdiklio ekrane rodomi duomenys ir jų reikšmė, veikimo pavyzdys, techninės charakteristikos ir

papildomi komponentai.

Įvadas

Siurblio valdiklis yra skirtas įjungti ir išjungti šilumnešio siurblį šilumai perduoti tarp

akumuliacinės talpos ir tūrinio vandens šildytuvo.

Siurblys valdomas pagal temperatūros jutiklių, įmontuotų akumuliacinėje talpoje ir

tūriniame vandens šildytuve, gautų verčių derinius.

Siekiant apsaugoti siurblį, valdiklyje veikia dažno siurblio junginėjimo prevencija (DJP)

ir siurblio užsikirtimo prevencija (UDP).

Papildomai siurblio valdiklis gali būti valdomas ir iš asmeninio kompiuterio. Specialioje

programoje gali būti stebimos ir saugomos akumuliacinės talpos bei tūrinio vandens šildytuvo

temperatūrų vertės bei siurblio būsena laiko momentu, pranešamos įvairios temperatūrų jutiklių

ar siurblio klaidos, pavyzdžiui, neveikia konkretus jutiklis, neveikia siurblys ir pan.

Siurblio valdiklis gali būti sujungtas į tinklą duomenims perduoti su kitais valdikliais

CAN bus šyna arba su sujungtas su asmeniniu kompiuteriu USB kabeliu.

Siurblio valdiklis matuoja momentinę

siurblio suvartojamą galią ir atvaizduoja siurblio

veikimo intensyvumą pastarųjų 8 valandų

laikotarpyje. Tai yra labai naudinga funkcija

siekiant įvertinti siurblio darbą ir jį optimizuoti.

Siurblio valdiklis pristatomas:

• be ryšio funkcijos;

• su modifikacija USB kabeliui UART sąsaja;

• su modifikacija CAN bus šynai.
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Veikimo schema

Siurblio valdiklis veikia pagal dviejų temperatūros jutiklių derinius. Siurblys yra

įjungiamas, kai  jutiklio akumuliacinėje talpoje gauta temperatūros vertė T1 yra lygi arba didesnė

už jutiklio tūriniame vandens šildytuve gautą temperatūros vertę T2: T1 – T2 ≥ 5 0C.

Siurblys yra išjungiamas, kai T1 – T2 ≤ 1 0C arba T2 > 105 0C. Siurblys po išjungimo vėl

bus įjungtas ne anksčiau kaip po 5 minučių (dažno siurblio junginėjimo prevencija – DJP).

Jeigu siurblys nebuvo įjungtas 24 valandas, siekiant apsaugoti siurblį nuo užsikirtimo,

siurblys įjungiamas 30 sekundžių laikotarpiui (siurblio užsikirtimo prevencija – UP).  

Temperatūrų derinių ir laikotarpių parametrai gali būti keičiami specialia programa

asmeniniame kompiuteryje, prijungtame prie siurblio valdiklio USB kabeliu arba CAN bus šyna.
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Jungimo schemos

Siurblio valdiklis jungiamas prie 220 V elektros įvado, siurblio ir dviejų temperatūros

jutiklių. Valdiklis gali būti papildomai modifikuotas sujungimui su kitais įrenginiais į CAN bus

šyna arba modifikuotas sujungimui su kompiuteriu USB kabeliu taikant UART sąsaja.
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Kontaktų sujungimas taikant USB kabelį

Valdiklis jungiamas prie temperatūros DS18B20 jutiklių kontaktų GND, VDD ir DQ, prie

elektros įvado fazės (L), neutralės (N) ir įžeminimo (E) bei USB kabelio UART TX, RX ir GND

kontaktų.

P r i e USB kabelio gali būti prijungtas asmeninis kompiuteris, siurblio valdiklio

parametrams nustatyti ar temperatūrų duomenims bei siurblio būsenai gauti. 

UART sąsajos parametrai: 115200 b/s, 8b, 1b.
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Kontaktų sujungimas taikant CAN bus šyną

Valdiklis jungiamas prie temperatūros DS18B20 jutiklių kontaktų GND, VDD ir DQ, prie

elektros įvado fazės (L), neutralės (N) ir įžeminimo (GND) bei CAN bus šynos GND, Low ir

High kontaktų.

Prie CAN bus šynos nuosekliai gali būti prijungti kiti valdikliai ar įrenginiai bei asmeninis

kompiuteris, siurblio valdiklio parametrams nustatyti ar temperatūrų duomenims bei siurblio

būsenai gauti.

CAN bus šynos parametrai: 125 kHz, CAN 2.0A specifikacija.
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Atvaizduojami duomenys ir jų reikšmė

Valdiklio ekrane rodomi duomenys apie temperatūras, valdiklio režimus, valdiklio

parametrus, siurblio suvartojamą momentinę galią ir siurblio darbo intensyvumą.

Matuojamos  akumuliacinės talpos ir tūrinio vandens šildytuvo temperatūros rodomos

viršutinėje ekrano dalyje dešimtųjų tikslumu. Kartu ekrano viršuje rodomas ir valdiklio režimas:

neveikia (šviesi rodyklė), veikia (tamsi rodyklė), neveikia dėl dažno siurblio junginėjimo

prevencijos (šviesi rodyklė su pavaizduota spyna) ir veikia dėl siurblio užsikirtimo prevencijos

(tamsi rodyklė su A raide). Įvykus temperatūros matavimo klaidai, vietoje temperatūrų rodomi

du brūkšniai, o dešimtųjų dalių skaičiai simbolizuoja klaidos kodą: 1 – nėra ryšio su jutikliu, 2 –

gauti temperatūros duomenys yra su klaida, 3 – išmatuota temperatūra yra neigiama.

Apatinėje ekrano dalyje rodomos dažno siurblio junginėjimo (DJP) ir siurblio užsikirtimo

(UP) prevencijų būsenos. Prevencijos žyma užbraukiama kai ta prevencija yra išjungta.

Prevenciją galima išjungti  asmeniniu kompiuteriu, prijungtu prie valdiklio USB kabeliu arba

CAN bus šyna. Žemiau valdiklio režimo simbolio rodoma siurblio suvartojama momentinė galia

vatais (W). Šalia jos atvaizduojamas siurblio darbo intensyvumas pastarųjų 8 valandų

laikotarpyje procentais (100%). Jei siurblys bus išjungtas visas 8 valandas, jo darbo

intensyvumas bus lygus 0%. Jei siurblys veiks be pertraukos ištisas 8 valandas, jo darbo

intensyvumas bus lygus 100%. Apatinėje ekrano eilutėje rodomos  akumuliacinės talpos ir

tūrinio vandens šildytuvo temperatūrų (T1 ir T2) skirtumai ir absoliuti T2 vertė, prie kurių

siurblys yra įjungiamas arba išjungiamas. Šiuos parametrus taip pat galima keisti asmeniniu

kompiuteriu, prijungtu prie valdiklio USB kabeliu arba CAN bus šyna.
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Siurblys įjungtas dėl temperatūrų T1 = 60 0C ir 
T2 = 50 0C skirtumo.
Dažno siurblio junginėjimo (DJP) ir siurblio užsikirtimo (UP) 
prevencijos įjungtos.
Siurblio suvartojama momentinė galia yra 60 W. Pastarąsias 8 
valandas siurblys veikė be pertraukos (100,0 %). 
Siurblys išsijungs, kai  T1 – T2 ≤ 1 0C arba 
T2 > 105 0C ir po to po 5 minučių įsijungs, kai T1 – T2 ≥ 5 0C.

Siurblys išjungtas dėl temperatūrų T1 = 19 0C ir 
T2 = 20 0C skirtumo.
Dažno siurblio junginėjimo (DJP) ir siurblio užsikirtimo (UP)
prevencijos įjungtos.
Siurblys išjungtas ir nevartoja energijos (0 W). Pastarąsias 8
valandas siurblys visą laiką buvo išjungtas (0,0 %). 
Siurblys įsijungs, kai  T1 – T2 ≥ 5 0C, o po to išsijungs, kai
T1 – T2 ≤ 1 0C arba T2 > 105 0C.

Siurblys išjungtas dėl dažno siurblio junginėjimo prevencijos.
Dažno siurblio junginėjimo (DJP) įjungta. Siurblio užsikirtimo
(UP) prevencija išjungta.
Siurblys išjungtas ir nevartoja energijos (0 W). Pastarąsias 8
valandas siurblys veikė apie 45 minutes (10,0 %). 
Siurblys įsijungs po 5 minučių kai T1 – T2 ≥ 5 0C, o po to
išsijungs, kai  T1 – T2 ≤ 1 0C arba T2 > 105 0C.

Siurblys įjungtas dėl siurblio užsikirtimo prevencijos.
Dažno siurblio junginėjimo prevencija (DJP) išjungta. Siurblio
užsikirtimo (UP) prevencija įjungta.
Siurblio suvartojama momentinė galia yra 60 W. Pastarąsias 8
valandas siurblys veikė 4 valandas (50,0 %). 
Siurblys išsijungs po 30 s ir vėl įsijungs, kai  T1 – T2 ≥ 5 0C ir
išsijungs, kai  T1 – T2 ≤ 1 0C arba T2 > 105 0C.

Siurblys išjungtas dėl temperatūrų matavimo klaidų: nėra ryšio
su jutikliu akumuliacinėje talpoje (klaidos kodas 1) ir
tūriniame vandens šildytuve išmatuota temperatūra yra
neigiama (klaidos kodas 3). 
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Siurblio veikimo pavyzdys

Siurblio veikimas priklausomai nuo temperatūrų T1 ir T2 parodytas grafike nuo 1 iki 57

minutės. Iš pradžių akumuliacinės talpos temperatūra buvo 60 0C (T1, raudona ištisinė linija), o

tūrinio vandens šildytuvo (T2, mėlyna ištisinė linija) buvo 50 0C. Gautas temperatūrų skirtumas

(T1 – T2, geltona ištisinė linija) 10 0C > 5 0C ir dėl to siurblys buvo įjungtas (raudona punktyrinė

linija).7-tą minutę T1 temperatūra nukrito iki 58 0C, o T2 pakilo iki 55 0C. T1 – T2 = 3 > 1 0C.

Dėl to siurblys toliau buvo įjungtas. 10-tą minutę T1 – T2 = 1 0C, ir siurblys buvo išjungtas.

Kartu įsijungė dažno  siurblio junginėjimo prevencija (žalia punktyrinė linija). Šios prevencijos

įtaka atsiskleidžia 48-toje minutėje: nors  T1 – T2 = 5 0C, siurblys nėra įjungiamas iki 51-mos

minutės, nes dažno siurblio junginėjimo prevencija veikė nuo 45-tos minutės. T2 temperatūros

įtaką rodo 26 minutė:  nors  T1 – T2 = 14 > 5 0C, siurblys buvo išjungtas, nes T2 = 120 > 105 0C.
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Techninės charakteristikos

• Maitinimas nuo 100 iki 250 VAC , nuo 48 iki 62Hz.

• Suvartojama galia iki 3 W.

• Valdomo siurblio galingumas iki 150 W

• Svoris iki 200 g.

• Korpusas Bud Industries, Inc.

• Matmenys: aukštis  57,5 mm; plotis 90,2 mm; gylis 53,3 mm.

• Tvirtinimas DIN Rail.

• Korpuso medžiaga UL94V-0 ABS/PC plastikas.

• Daugiau informacijos http://www.budind.com/pdf/hb4771.pdf

• Aplinkos drėgnumas ne daugiau kaip 75 %.

• Darbo temperatūra nuo 0 0C iki 40 0C.

• Saugojimo temperatūra nuo –10 0C iki 50 0C.

• Temperatūros jutikliai DS18B20 (6 mm, nuo –50 0C iki 120 0C, 1W sąsaja).

• Matuojama siurblio momentinė galia ±5 W ir ±10 %.

• Modifikacija USB kabeliui prijungti: UART sąsaja 115200 b/s, 8b, 1b.

• Modifikacija CAN bus šynai prijungti: 125 kHz, CAN 2.0A specifikacija.
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Papildomi komponentai

Temperatūros DS18B20 jutiklis, kuris yra sumontuotas

specialiame 6 mm skersmens korpuse.

USB kabelis perduoti duomenis UART sąsaja tarp

siurblio valdiklio ir asmeninio kompiuterio.

CAN bus – USB keitiklis perduoti duomenis

tarp asmeninio kompiuterio ir CAN bus šynos.
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