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Moduł typu PS – Pump Solar – Solar i pompa cyrkulacji DHW
Moduł PS (Pump Solar) jest przeznaczony do sterowania wodnych paneli solarnych oraz pompy
PWC cyrkulacyjnej DHW. Zaworem pompą cyrkulacyjną PWC steruje triak, a pompą solara PS
steruje triak oraz iPWM.
Moduł PS nie jest dostarczany w standardzie i wymaga oddzielnego zamówienia. Każdy moduł
A4iP2TR3 może stać się modułem typu PS po:
–
zainstalowaniu go w jednym z gniazd 2...7,
–
ustawieniu dla tego modułu odpowiedniej aplikacji typu PS.
Sterownik HPMASS może mieć zainstalowany tylko jeden moduł typu PS, który może być umieszczone
tylko w gniazdach 2...7 sterownika.
System ogrzewania solarnego składa się z paneli solarnych oraz zbiornika wodnego z wężownicą,
ogrzewającą ten zbiornik. Może być ona zainstalowana w zasobniku DHW lub w zbiorniku buforowym.
Niezależnie od tego w panelach solara należy w nich zainstalować czujnik temperatury źródła ciepła
TS, a w zbiorniku czujnik temperatury odbiornika TWL.
Obieg Solara posiada w pełni zautomatyzowany system sterowania, który nie wymaga regulacji. Jego
parametry znajdują się w zakładce Settings Solar.
Ten sam moduł PS może sterować pompą cyrkulacyjną DHW. Cyrkulacja DHW jest stosowana w
większych budynkach, gdzie odbiorniki ciepłej wody są znacznie oddalone od zasobnika DHW. W
takich instalacja bez cyrkulacji DHW czas oczekiwania na ciepłą wodę bywa długi, a do tego momentu
wylewamy niepotrzebnie zimną wodę. Zastosowanie cyrkulacji DHW całkowicie eliminuje ten
problem. Niestety cyrkulacja DHW posiada kilka niezwykle istotnych wad:
–
ciągła cyrkulacja DHW powoduje duże straty ciepła, które:
–
zimą ogrzewają budynek i nie są problemem jeśli go nie przegrzewają,
–
latem ogrzewają budynek powdując czystą stratę,
–
pompa cyrkulacyjna DHW pracując całą dobę zużywa bar5dzpo dużo energii elektrycznej
pomnażając i tak duże straty.
Inteligentne sterowanie pompą PWC systemu DHW, może znacząco zmniejszyć starty ciepła i energii
elektrycznej, bez rezygnowania z komfortu użytkowania DHW.
HPMass steruje pompą DHW w funkcji 2 wejść:
–
czujnika temperatury na rurociągu powrotnym TWC,
–
wejścia zwiernego PWC PIR, do którego można podłączyć np. czujnik ruchu.
Aby zminimalizować ilość strat wynikających z używania cyrkulacji DHW należy zminimalizować ilość
załączeń pompy PWC. Można to osiągnąć montując w łazience czujnik ruchu PIR lub (zamiast czujnika
ruchu) można kontrolować załączenie światła w łazience jako informację o gotowości do załączenia
cyrkulacji i odbioru DHW.
Algorytm działa następująco:
–
jeżeli wejście zwierne PWC PIR zostanie zwarte pompa PWC ma zezwolenie na start,
–
jeżeli temperatura TWC na powrocie z cyrkulacji DHW ma temperaturę wyższą niż TWH minus
6'C pompa będzie wyłączona nawet, jeśli wejście PIR jest zwarte.
–
Czyli aby pompa pracowała muszą być spełnione obydwa warunki jednocześnie
W praktyce, wygląda to tak:
–
wejście do łazienki wykazuje czujnik ruchu lub załączenie światła,
–
jeżeli woda na powrocie cyrkulacji DHW jest zimna włącza się pompa PWC,
–
jak woda na powrocie DHW się zagrzeje, pompa DHW się wyłącza,
–
jeśli woda na powrocie DHW wystygnie zanim zaniknie sygnał zajętości łazienki, pompa PWC
się już ponownie załączy,
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–
jeśli w czasie pracy pompy PWC zaniknie sygnał zajętości łazienki, pompa PWC zatrzyma się,
–
jeśli w czasie stygnięcia wody na powrocie DHW zaniknie sygnał zajętości łazienki, pompa
PWC się już nie załączy.
Dzięki takiemu algorytmowi pompa pracuje najrzadziej, jak się da.
Aplikacje modułu PS przedstawiają rysunki poniżej.
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