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1. Opis działania 

Regulator CSR-B-UL_2 pozwala na płynne sterowanie prędkością 
obrotową wentylatora z silnikiem EC, w celu zapewnienia 
wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz określonej 
wartości podciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym. 
 

2. Dane techniczne 

Tabela 1.  Dane techniczne regulatora CSR-B-UL_2. 

Parametr Wartość 

Zasilanie 230V AC / 50 Hz 

Wymiary obudowy 115x65x55 mm 

Obudowa Tworzywo ABS 

Masa 200 g 

Typ sterowania silnika Wyjście 0-10V 

Zakres pomiaru ciśnienia ±996 Pa 

Temperatura pracy -25÷60°C 

Stopień ochrony IP65 

Montaż Naścienny 

Wejścia cyfrowe Wejście wyboru trybu pracy 

Wyjścia cyfrowe - 

Wyjście analogowe Wyjście 0-10V sterowania 
wentylatora typu EC 

Sposób sterowania Klawiatura sterująca, wbudowany 
wyświetlacz graficzny typu OLED 

 

3. Instalacja 

3.1. Połączenia elektryczne 

Regulator CSR-B-UL_2 należy zasilić zgodnie ze schematem 
elektrycznym oraz zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo – 
prądowym odpowiednim do mocy sterowanego wentylatora.  
 
Wejście cyfrowe DI:G0 może być sterowane dowolnym urządzeniem 
zewnętrznym, wyposażonym we własne styki bezpotencjałowe. 
 
Schemat na końcu tej instrukcji (Rys. 2) 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-UL_2. 

Funkcja przewodu Typ przewodu 

Zasilanie regulatora CSR-B-UL_2 YKY/OMY 3x1 

Zasilanie silnika wentylatora (do mocy 
0.4kW) 

YKY/OMY 3x1 

Wymuszenie Trybu Pracy (opcjonalnie) YKY/OMY 2x0.5 

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

3.2. Połączenia mechaniczne 

Do regulacji podciśnienia, po zamocowaniu regulatora w bliskiej 
odległości od sterowanego wentylatora należy podłączyć rurkę 
silikonową do króćca oznaczonego „-”. Drugi koniec wężyka 
powinien być podłączony do króćca na kanale ssącym wentylatora. 
Zalecana średnica wewnętrzna silikonowych rurek pomiarowych to 
4÷5 mm, natomiast zalecana średnica zewnętrzna to 6÷7 mm. 
 
 

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

 
 

Rys. 1. Umiejscowienie króćca w kanale wentylacyjnym. 

 
!UWAGA! 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby regulator CSR-B-UL_2 nie był 
zamocowany bezpośrednio na wentylatorze lub innym źródle drgań. 
Drgania wysokoczęstotliwościowe mogą powodować pogorszenie 
dokładności 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 8s 
 
!UWAGA! 
Po przywróceniu ustawień fabrycznych układ domyślnie jest 
załączony (ON). 

Poruszanie się po menu "liniowym":  
GÓRA – kolejny ekran 
DÓŁ – poprzedni ekran 

 

Zmiana parametru edytowalnego: 
OK – zaznaczenie (podświetlenie) parametru 

GÓRA, DÓŁ – zmiana wartości podświetlonego parametru 

OK – zatwierdzenie i wyjście z edycji 

ESC – wyjście z edycji bez zatwierdzenia zmiany 
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4.2. Załączenie do pracy regulatora 
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Parametry regulator oznaczone są nawiasami <parametr>. 
Edytowalna wartość wybranego parametru wyświetlana jest w 
trybie migającego inwersyjnego podświetlenia. 
 

Tryb VBoost umożliwia szybki start wentylatora przez wystawienie 
wyjścia analogowego na wartość 100% przez 20s zaraz po 
załączeniu regulatora. 
 

5. Podstawowe parametry 

5.1. Tryb Vmode: MAN 

W trybie <Vmode> MAN regulator CSR-B-UL_2 w przypadku stanu 
ON wystawia na wyjście analogowe sygnał 0-10V proporcjonalny do 
nastawy <Pset>. W przypadku ustawienia parametru <DIset> SET2, 
nastawa sterowania wentylatora pobierana jest w zależności od 
stanu wejścia cyfrowego DI:G0 z parametru <Vset> lub <Vset2>. 

5.2. Tryb VMODE: AUTO 

W trybie <Vmode> AUTO regulator CSR-B-UL_2 w przypadku stanu 
ON wystawia na wyjście analogowe sygnał 0-10V wypracowany 
przez wewnętrzny regulator dla utrzymania  wymaganego ciśnienia 
wg nastawy <Pset>. W przypadku ustawienia parametru <DIset> 
SET2, nastawa ciśnienia pobierana jest w zależności od stanu 
wejścia cyfrowego DI:G0 z parametru <Pset> lub <Pset2>. 
Po przejściu w stan ON regulacja wg ustawień fabrycznych odbywa 
się w zakresie 10 ÷ 95%  - parametry <AOmin> i <AOmax>. 

5.3. Podgląd pracy sterownika 

Aby wyświetlić ekran podglądu parametrów należy nacisnąć raz 
przycisk ESC będąc na Ekranie Podstawowym lub 2 krotnie na 
ekranie przeglądania parametrów.  
 
Regulator załączony (ON): 
 

 

ps – ciśnienie nastawione 
pm – ciśnienie mierzone 
out – aktualna wartość wyjścia 
analogowego 

 
Regulator wyłączony (OFF), zastopowany: 
 

 
 

6. Schemat podłączenia 

 
Rys. 2. Schemat podłączenia regulatora CSR-B-UL_2. 
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