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1. Opis działania 

Regulator CSR-B-ECO-XC1 pozwala na płynnie sterowanie 
prędkością obrotową wentylatora, w celu zapewnienia 
wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz określonej 
wartości podciśnienia lub nadciśnienia panującego w kanale 
wentylacyjnym. 
 
Regulator składa się z dwóch podstawowych bloków funkcyjnych: 
- blok regulatora obrotów (sterowanie tranzystorowe) 
- blok pomiaru ciśnienia (wypracowanie sterowania dla regulatora 
  obrotów) 

2. Dane techniczne 

Tabela 1.  Dane techniczne regulatora CSR-B-ECO-XC1. 

Parametr Wartość 

Zasilanie 230VAC/50Hz 

Maksymalny prąd 
regulacji 

1,5A 

Wymiary obudowy 200x150x75 [mm] 

Obudowa Tworzywo ABS 

Masa 920g 

Typ sterowania silnika Tranzystorowe 

Zakres pomiaru ciśnienia ±1000Pa / ±500Pa / ±250Pa 

Temperatura pracy -25÷60°C 

Stopień ochrony IP54 

Montaż Naścienny 

Wejścia cyfrowe Wejście wyboru trybu pracy 

Wyjścia cyfrowe Wyjście przekaźnikowe 
bezpotencjałowe 

Wyjście analogowe Wyjście 0-10V sterowania 
regulatora obrotów silnika 

Sposób sterowania Klawiatura sterująca, wbudowany 
wyświetlacz LCD 

 

3. Instalacja 

3.1. Połączenia elektryczne 

Regulator należy zasilić zgodnie ze schematem elektrycznym oraz 
zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo – prądowym odpowiednim 
do mocy sterowanego wentylatora. Regulator CSR-B-ECO-XC1 
posiada wbudowane zabezpieczenie topikowe silnika wentylatora 
T2,5A. 
 
Sposób podłączenia wyjścia alarmowego (K1c:K1a) zależy od klienta 
- jest ono zrealizowane jako styk bezpotencjałowy o maksymalnych 
parametrach pracy AC1 8A, 250VAC. Zwarcie styku następuje po 
wystąpieniu alarmu oraz przy braku zasilania układu (styk NC). 
Wejście cyfrowe DI również może być sterowane dowolnym 
urządzeniem zewnętrznym, wyposażonym we własne styki 
bezpotencjałowe. 
 
Schemat na końcu tej instrukcji jest propozycją podłączenia 
zasilania, sterowania oraz sygnałów wejściowo-wyjściowych. 
Schemat może być modyfikowany, jednak z uwzględnieniem 
możliwości regulatora oraz poprawności elektrycznej instalacji. 
 
Podłączenie powinno być realizowane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w poniższej tabeli: 
 
 

Tabela 2.  Zalecane przewody do podłączenia regulatora CSR-B-ECO-XC1. 

Funkcja przewodu Typ przewodu 

Zasilanie regulatora CSR-B-ECO-XC1 OMY 3x1 

Sterowanie silnika wentylatora LIYCY 3x1 

Sygnalizacja alarmu (opcjonalnie) OMY 2x1 

Wejście trybu pracy (opcjonalnie) OMY 2x0.5 

Komunikacja RS485 (opcjonalnie) UTP 5 cat, 4 - parowy 

 

3.2. Połączenia mechaniczne 

Do regulacji podciśnienia, po zamocowaniu regulatora obrotów w 
bliskiej odległości od sterowanego wentylatora należy podłączyć 
wężyk silikonowy do króćca w regulatorze CSR-B-ECO-XC1 
oznaczonego „-”. Drugi koniec wężyka powinien być podłączony do 
króćca na kanale ssącym wentylatora. 

Do regulacji nadciśnienia łączymy się analogicznie, z tym że wężyk 
silikonowy musi być podłączony do króćca w regulatorze              
CSR-B-ECO-XC1 oznaczonego „+”, a drugi jego koniec po stronie 
tłoczenia wentylatora. 

Średnica wewnętrzna rurki powinna mieć 4mm, średnica 
zewnętrzna - 7mm 

Aby uniknąć przekłamań pomiaru ciśnienia należy umieścić rurki 
pomiarowe w odległości nie mniejszej niż 3-4 średnice kanału od 
wentylatora. 

!UWAGA! 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby regulator CSR-B-ECO-XC1 nie 
był zamocowany bezpośrednio na wentylatorze lub innym źródle 
drgań. Drgania wysokoczęstotliwościowe w przypadku pomiaru nie 
różnicowego mogą powodować pogorszenie pomiaru ciśnienia. 

!UWAGA! 

Zbyt mocne dokręcenie regulatora spowoduje pęknięcie obudowy, 
a przez to obniżenie stopnia ochrony IP oraz utratę gwarancji. 

 
4. Uruchomienie 

4.1. Opis klawiatury 

ZAŁĄCZENIE UKŁADU – naciśnięcie przycisku OK i przytrzymanie 
przez 2s 
WYŁĄCZENIE UKŁADU – naciśnięcie przycisku ESC i przytrzymanie 
przez 2s 
PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH – naciśnięcie przycisku 
ESC i przytrzymanie przez 10s 
 
Poruszanie się po menu "liniowym":  
GÓRA – kolejny ekran 
DÓŁ – poprzedni ekran 
 
Poruszanie się po menu "zagnieżdżonym":  
PRAWO – niższy poziom menu 
LEWO – wyższy poziom menu 
 
Zmiana parametru edytowalnego: 
OK – zaznaczenie (podświetlenie) parametru 

PRAWO, LEWO – przemieszczanie się kursorem pomiędzy polami 

możliwymi do zaznaczenia 

GÓRA, DÓŁ – zmiana wartości podświetlonego parametru 

OK – zatwierdzenie i wyjście z edycji 

ESC – wyjście z edycji bez zatwierdzenia 

OK Esc
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4.2. Załączenie do pracy regulatora 

Po załączeniu zasilania regulatora na 5s pojawia się stan STB na 
Ekranie 1 oraz INIT na Ekranie 0. Jest to stan  inicjacji urządzenia 
potrzebny do skonfigurowania wszystkich peryferii. 

Wymagane ciśnienie ustawiane jest w podmenu „nastawy”, 
parametrem „Pman1”: 

 

 

 

Załączenie do pracy regulatora odbywa się za pomocą przycisku OK 

przez przytrzymanie na czas co najmniej 2s: 

 

Po przejściu w stan ON regulacja wg ustawień fabrycznych odbywa 

się w zakresie 30 ÷ 95% sygnału sterującego za pomocą 

wbudowanego modułu regulatora obrotów. 

4.3. Rozłącznik zasilania  

Regulator CSR-B-ECO-XC1 wyposażony jest w rozłącznik zasilania 

regulatora obrotów silnika. Załączenie przełącznika na pozycję „0” 

rozłącza zasilanie silnika wentylatora. 

MAN: Pman1=___Pa

     Pman2=___Pa

Nastawy       ->

Przyciśnięcie przycisku
 „prawo”

12:30 Pn, MANUAL

Pr=+000 Pa ON

Przytrzymanie przycisku
 „OK”

12:30 Pn, MANUAL

Pr=+000 Pa OFF
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