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DRV ROBUR KM – moduł sterujący do układu grzewczo – wentylacyjnego ROBUR
INFORMACJE OGÓLNE

WYMIARY

Moduł sterujący dedykowany do układów grzewczo
wentylacyjnych ROBUR. DRV ROBUR KM zapewnia:
•
•
•
•

Integrację do SYSTEMU FLOWAIR;
Możliwość podłączenia sterownika T-box;
Możliwość podłączenia czujnika naściennego
temp. PT-1000
Możliwość podłączenia presostatu filtrów.

MONTAŻ I OBSŁUGA

DANE TECHNICZNE
Zakres temperatury pracy

-10 ÷ +60 [oC]

Stopień ochrony

IP54

Montaż

natynkowy

Max. przekrój przewodu

2,5 mm²

Waga

1,1 kg

Kolor

szary

UWAGA!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych
należy bezwzględnie odłączyć zasilanie.
•
•
•

Moduł DRV może być instalowany jedynie
wewnątrz pomieszczeń;
Przewody doprowadzające sygnał sterujący
powinny być zakończone tulejkami;
Przekrój przewodów powinien być dobrany przez
projektanta.

OPIS ZŁĄCZY
Podłączenie inteligentnego sterownika z
wyświetlaczem dotykowym T-box;
Podłączenie siłownika przepustnic;
Podłączenie czujnika temperatury powietrza na
zasysie urządzenia;
Podłączenie czujnika temperatury powietrza na
wylocie z urządzenia;
Podłączenie czujnika temperatury powietrza w
pomieszczeniu (fabrycznie zwora);
Podłączenie sterowania falownika;
Podłączenie termokontaktu wentylatora
dachowego (fabrycznie zwora);
Podłą Podłączenie presostatu filtrów (fabrycznie
zwora);
Podłączenie zasilania 230V 50Hz;
,
,
,
Podłączenie z automatyką wewnątrz
nagrzewnicy ROBUR.
UWAGA: Nieopisane złącza są aktywne w innych wersjach modułu
sterującego DRV.

1 | DRV-R-KM PL

ŁĄCZENIE MODUŁÓW DRV
•

Możliwe jest łączenie do 31 modułów DRV. Umożliwia to obsługę do 31 urządzeń, kompatybilnych z Systemem
FLOWAIR, za pomocą jednego sterownika T-box.

•

W ostatnim z podłączonych modułów DRV DIP-switch SW2 musi być ustawiony w pozycji prawej
T120

UWAGA: Jeżeli układ składa się z tylko jednego modułu DRV, przełącznik SW2 również musi być ustawiony
w pozycji prawej T120

USTAWIANIE ADRESÓW
Przy podłączaniu modułów DRV do sterownika T-box konieczne jest binarne ustawienie adresu na przełączniku DIP-switch SW1.
Każdy moduł sterujący DRV podłączony do Systemu FLOWAIR musi mieć nadany indywidualny adres. W celu ustawienia adresu
należy przy wyłączonym napięciu ustawić adres urządzenia (zgodnie z poniższą tabelą),
a następnie włączyć zasilanie.
Dodatkowo w przypadku wersji z komorą mieszania DIP-switch nr. 6 powinien być ustawiony w pozycji górnej (ustawienie
fabryczne).

Adres DRV
Przełącznik w dół

1
2

Przełącznik w górę

3
…
31
1
1

2
2

3
4

4
8

5
16

6
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU DRV Z URZĄDZENIAMI
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SCHEMAT BLOKOWY – ROBUR M/F1 + KM
-

SCHEMAT BLOKOWY – ROBUR M C/F1 C + KM C
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SCHEMAT BLOKOWY – ROBUR M/F1

Montaż czujnika temperatury powietrza na wylocie z urządzenia – T3

UWAGA

Montaż i kalibracja czujnika T3 może być wykonany wyłącznie przez autoryzowany serwis ROBUR
przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

UWAGA

Przy montażu czujnika T3 zwrócić uwagę na prawidłowe położenie kapilary STB.
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