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1. BEZPIECZEŃSTWO 
 

 
UWAGA 
 

• Przeczytaj instrukcję, aby zapobiec awarii i uszkodzenia urządzenia 
• Nieprawidłowe zamontowanie, obsługa i uŜywanie urządzenia powoduje utratę gwarancji 
• Zaleca się pozostawienie poniŜszej instrukcji w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich uŜyt-

kowników urządzenia, 
• Wszystkie prace elektryczne/przyłączeniowe naleŜy wykonywać przy braku zasilania 
• Pracę przy sterowniku naleŜy wykonywać niebrudzącymi i suchymi rękoma, 
• Zwróć uwagę na pracę sterownika tylko z niskim napięciem DC, 
• Nie zasilaj urządzenia, gdy jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, 
• UŜywaj tylko oryginalnych złączy do przewodów, 
• UŜywaj tulejek na wszystkie przewody doprowadzone do urządzenia 
 
 

ŚRODKI OSTROśNOŚCI 
 

• Instaluj sterownik zgodnie z instrukcją montaŜu, 
• Instaluj sterownik w miejscu niepalnym 
• Nie stawiaj Ŝadnych elementów na sterowniku, 
• Nie rzucaj urządzeniem i dbaj, aby nie było poddawane uderzeniom/udarom mechanicznym 
• Zachowaj warunki środowiskowe:  
 

Temperatura przechowywania - 15 ÷ 45°C 
Temperatura pracy 0 ÷ 40°C 
Wilgotność < 90% 
Wibracje < 5m/s2 

Lokalizacja Chronić przed olejami, oparami olejów, kurzem, korozją 
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2. PRZEZNACZENIE 
 

Sterownik kotła opalanego biomasą DLC-400 jest przeznaczony do sterowania następującym wypo-
saŜeniem kotła wodnego: 

• pompą kotłowa,  
• pompa podmieszająca, 
• układem podawania paliwa, 
• ślimakiem odpopielania, 
• wentylator wyciągu spalin, 
• wentylator nadmuchowy – powietrze pierwotne, 
• wentylator nadmuchowy – powietrze wtórne, 
• ruchomy ruszt, 
• palnik olejowy, 
• układ recyrkulacji. 

Sterownik współpracuje z następującą aparaturę pomiarową: 
• przetwornik podciśnienia w palenisku z wyjściem prądowym 4 ÷ 20mA, 
• analizatorem tlenu z wyjściem prądowym 4 ÷ 20mA, 
• czujnik temperatury paleniska z przetwornikiem 4 ÷ 20mA, 
• czujnik temperatury kotła typu PT1000 lub CKT, 
• czujnik temperatury powrotu typu PT1000 lub CKT, 
• czujnik temperatury spalin typu PT1000, 
• czujnik temperatury ślimaka podajnika paliwa typu PT1000 lub CKT. 

 
Zadaniem sterownika jest pełna automatyzacja pracy kotła wodnego. Steruje on pracą wszystkich 
układów, w celu stabilizacji zadanej temperatury wody zasilającej. MoŜliwe jest równieŜ ręczne 
zadawanie temperatury kotła, oraz ręczne zadawanie obciąŜenia. Sterowanie wydajności kotła od-
bywa się w sposób ciągły, w zaleŜności od zapotrzebowania na ciepło poprzez ilość dostarczanego 
paliwa i powietrza do jego spalania. W celu uzyskania jak najlepszego spalania paliwa istnieje moŜ-
liwość dołączenia zewnętrznego analizatora tlenu, oraz układu recyrkulacji spalin. Dla ułatwienia 
obsługi Sterownik posiada 7” kolorowy, dotykowy panel operatorski. Urządzenie ponadto kontrolu-
je pracę urządzeń, informuje o awariach/przekroczeniach wartości przez rozbudowany system alar-
mowy. Posiada moŜliwość archiwizacji danych dotyczących pracy i nastaw na zewnętrznej karcie 
pamięci typu SD. Istnieje moŜliwość podłączenia sterownika do zewnętrznego systemu SCADA 
poprzez złącze RS485/MODBUS RTU. 
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3. OBSŁUGA 
 
Sterownik wraz z wbudowanym panelem operatorskim umoŜliwia realizację wszystkich elementar-
nych funkcji kontrolno-sterujących, wizualizację sterowania oraz archiwizację danych. Panel tworzy 
graficzny interfejs pomiędzy człowiekiem a sterownikiem, umoŜliwiając proste wprowadzanie da-
nych i sterowanie kotłem za pośrednictwem ekranu dotykowego. Widok ekranu głównego przed-
stawia rysunek 3.1 

 
Rys. 3.1 Ekran główny DLC-400. 

 

Przyciski na dole umoŜliwiają przejście do określonej części menu. 
 

Tutaj dokonujemy wszystkich załączeń i wyłączenia urządzeń kotła. 
 
Wprowadzanie nastaw sterownika. 
 
Wykreślanie bieŜących trendów wartości analogowych. 
 
Obsługa alarmów. 
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4. POMPY  
 
Sterownik DLC-400, umoŜliwia sterowanie pompą obiegową oraz pompą podmieszającą. 
 
4.1 Pompa obiegowa 

Pompa obiegowa w trybie automatycznym zostanie załączona, gdy temperatura kotła jest wyŜsza 
niŜ temperatura minimalna kotła (Nastawy serwisowe->Serwis ->Temp minimalna kotła) 
i temperatura nastawy załączenia pompy obiegowej. Pompa obiegowa zostanie wyłączona, gdy 
temperatura spadnie do wartości załączenia minus nastawialna wartość histerezy [H]. Jeśli w ukła-
dzie występuje tylko jedna pompa (pompa obiegowa) to podanie sygnału awarii na wejście IN7 (8) 
równieŜ powoduje wyłączenie pompy. Widok nastaw pompy obiegowej i podmieszającej przedsta-
wiono na rysunku 4a. 
 

 
4.1. Nastawy pompy obiegowej i podmieszającej. 

 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 

• OUT12 (31) – załączenie pompy obiegowej, 
• IN7 (8) – awaria pomp (Uwaga: awaria wspólna dla pompy obiegowej i podmieszającej), 

 
4.2 Pompa podmieszająca 
 
Okno nastaw pompy podmieszającej przedstawiono na rys. 4.1. Pompa zainstalowana pomiędzy 
wyjściem a powrotem kotła uruchamia się, gdy róŜnica temperatur (zasilanie-powrót) jest większa 
niŜ nastawa, oraz gdy temperatura powrotu jest mniejsza niŜ nastawa Minimalna temperatura po-

wrotu (Nastawy serwisowe->Serwis ->Temp minimalna powrotu). Wyłączenie pompy następuje w 
momencie spełnienia warunku na minimalną temperaturę powrotu oraz róŜnica temperatur między 
zasilaniem a powrotem jest mniejsza niŜ wartość nastawiona minus histereza [H]. Jeśli w układzie 
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występuje tylko jedna pompa (pompa podmieszająca) to podanie sygnału awarii na wejście IN7 (8) 
równieŜ powoduje wyłączenie pompy. 
 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 

• OUT13 (32) – załączenie pompy obiegowej, 
• IN7 (8) – awaria pomp (Uwaga: awaria wspólna dla pompy obiegowej i podmieszającej). 

 
 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatkowych 
przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA) 
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5. WYCIĄG SPALIN 
 

Sterownik DLC-400, umoŜliwia sterowanie wentylatorem wyciągu spalin poprzez inwerter często-
tliwości. Komunikacja z inwerterem jest wykonana w sposób analogowy, tzn. sterownik wystawia 
binarny sygnał startu, oraz analogowy (4÷20) mA sygnał zadawania częstotliwości wyjściowej. Jed-
nocześnie istnieją dwa wejścia: wejście binarne: Awaria układu wyciągu spalin, oraz wejście analo-
gowe: Rzeczywista częstotliwość wyjściowa inwertera. 
Do poprawnej pracy układu wyciągu spalin wymagany jest przetwornik podciśnienia w palenisku z 
wyjściem analogowym typu (4(0)÷20) mA. Przy załączeniu układu wyciągu spalin w tryb automa-
tyczny, sterownik za pomocą regulatora PID stabilizuje zadane podciśnienie w palenisku. Nastawy 
układu wyciągu spalin przedstawiono na rys. 5.1. 

 
5.1. Nastawy układu wyciągu spalin. 

 
Nastawy: 

• Podciśnienie w palenisku – stabilizowana wartość podciśnienia w palenisku, 
• Alarm nadciśnienia – przy wykorzystaniu przetwornika ciśnienia typu PC-100 (1000Pa) 

prod. ELTA, układ posiada zakres pomiarowy (-60÷1000)Pa, co umoŜliwia równieŜ pomiar 
nadciśnienia. Nastawa umoŜliwia wprowadzenie wartości nadciśnienia, dla którego będzie 
uruchamiany Alarm Nadciśnienia. Alarm nadciśnienia – pojawi się w momencie, gdy war-
tość średnia nadciśnienia w nastawialnym czasie: (Nastawy serwisowe->Serwis ->Dynamika 

->Czas do alarmu nadciśnienia) przekroczy wartość nastawioną alarmu. 
• Wysterowanie po zadziałaniu ogranicznika – wysterowanie inwertera wyciągu po podaniu 

sygnału Zadziałanie ograniczników parametrycznych kotła IN1 (2). 
• Max wysterowanie wentylatora spalin – ograniczenie wysterowania wentylatora spalin w 

trybie ręcznym i automatycznym. 
• Nastawa regulatora PI – nastawy członów P i I regulatora PID układu wyciągu spalin. Na-

stawy członów P, I, D są dostępne w Nastawy serwisowe->Serwis ->Dynamika ->Reg. Wy-

ciągu. 
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UWAGA: 
Gdy wystąpi alarm „Wysoka temperatura kotła” od czujnika temperatury T1 (IN1 (51)), stabilizo-
wana wartość podciśnienia w palenisku zostanie zredukowana o 50%. 
 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 

• OUT11 (30) – sygnał startu pracy inwertera częstotliwości, 
• IN9 (19) – awaria układu wyciągu spalin, 
• OUT1 (68-69) – sygnał (4÷20) mA sterujący inwerter wyciągu spalin, 
• IN4 (76) – sygnał (4÷20) mA, rzeczywista wartość częstotliwości wyjściowej inwertera, 
• IN3 (74) – sygnał (4(0)÷20) mA, pomiar podciśnienia w palenisku. 

 
 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatkowych 
przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA) 
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6. POWIETRZE PIERWOTNE 
 

Sterownik DLC-400, umoŜliwia sterowanie wentylatorem nadmuchu powietrza pierwotnego po-
przez inwerter częstotliwości. Komunikacja z inwerterem jest wykonana w sposób analogowy, tzn. 
sterownik wystawia binarny sygnał startu, oraz analogowy (2÷10V) sygnał zadawania częstotliwo-
ści wyjściowej. Wysterowanie wentylatora powietrza pierwotnego jest uzaleŜnione za pomocą 
wprowadzanej krzywej od aktualnego obciąŜenia kotła. Okno nastaw nadmuchu pierwotnego przed-
stawiono na rys. 6.1. 
 

 
6.1. Nastawy wentylatora powietrza pierwotnego. 

 
W trybie pracy automatycznej sterownik zatrzymuje pracę wentylatora, gdy: 

• Podciśnienie w palenisku jest niŜsze niŜ nastawa Min podciśnienie do załączenia, 
• Brak jest poprawnej pracy układu wyciągu spalin, 
• Brak jest poprawnej pracy pomp, 
• Temperatura wody w kotle jest wyŜsza od nastawy: Kocioł->Temp wody do zatrzymania 

nadmuchów, 

• Temperatura paleniska jest wyŜsza od nastawy: Kocioł->Temperatura paleniska-> Temp pa-

leniska do zatrzymania nadmuchów. 
 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 

• OUT2 (12) – sygnał startu pracy inwertera częstotliwości, 
• IN11 (21) – awaria układu powietrza pierwotnego 
• OUT3 (45) – sygnał (2÷10)V sterujący inwerter nadmuchu powietrza pierwotnego, 

 
 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatkowych 
przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA) 
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7. POWIETRZE WTÓRNE 
 

Sterownik DLC-400, umoŜliwia sterowanie wentylatorem nadmuchu powietrza wtórnego poprzez 
inwerter częstotliwości. Komunikacja z inwerterem jest wykonana w sposób analogowy, tzn. ste-
rownik wystawia binarny sygnał startu, oraz analogowy (2 ÷ 10V) sygnał zadawania częstotliwości 
wyjściowej. Wysterowanie wentylatora powietrza wtórnego jest uzaleŜnione za pomocą wprowa-
dzanej krzywej od aktualnego obciąŜenia kotła oraz zawartości tlenu w spalinach. Okno nastaw 
nadmuchu powietrza wtórnego przedstawiono na rys. 7.1. 
 

 
7.1. Nastawy wentylatora powietrza wtórnego. 

 
W trybie pracy automatycznej sterownik zatrzymuje pracę wentylatora, gdy: 

• Podciśnienie w palenisku jest niŜsze niŜ nastawa Min podciśnienie do załączenia, 
• Brak jest poprawnej pracy układu wyciągu spalin, 
• Brak jest poprawnej pracy pomp, 
• Temperatura wody w kotle jest wyŜsza od nastawy: Kocioł->Temp wody do zatrzymania 

nadmuchów, 

• Temperatura paleniska jest wyŜsza od nastawy: Kocioł->Temperatura paleniska-> Temp pa-

leniska do zatrzymania nadmuchów. 
 

Jeśli kocioł jest wyposaŜony w analizator tlenu w spalinach, sterownik koryguje krzywą pracy wen-
tylatora powietrza wtórnego w uzaleŜnieniu do zawartości tlenu w spalinach. Maksymalną wartość 
korekty krzywej ustawia się w Nastawy serwisowe->Serwis ->Max korekta lambda [%]. Regulator 
dąŜy do stabilizacji zawartości tlenu w spalinach zgodnie z zadaną krzywą względem aktualnego 
obciąŜenia. Wartości regulatora PID oraz krzywą wprowadza się w oknie nastaw Tlen, rys. 7.2. 
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7.2. Nastawy układu regulacji tlenu w spalinach. 

 

Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 
• OUT3 (13) – sygnał startu pracy inwertera częstotliwości, 
• IN12 (22) – awaria układu powietrza pierwotnego 
• OUT4 (47) – sygnał (2÷10)V sterujący inwerter nadmuchu powietrza wtórnego, 

 
 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatkowych 
przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA) 
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8. PODAWANIE PALIWA 
 

Sterownik współpracuje z dwoma rodzajami układów podawania paliwa do kotła: 
• Podawania paliwa przy pomocy ślimaka, 
• Podawanie paliwa w układzie klapa-popychacz. 

 
 
8.1 Podawanie paliwa do kotła przy pomocy ślimaka 

Regulator poprzez wewnętrzny parametr ObciąŜenie, w sposób ciągły dobiera ilość podawanego 
paliwa do kotła. Parametr ObciąŜenie – jest wyjściem regulatora PID, na którego wejście podane są 
dwa sygnały: zadana temperatura kotła oraz, aktualna temperatura kotła. (Regulator PID poprzez 
porównanie temperatur wejściowych zwiększa bądź zmniejsza wartość parametru ObciąŜenie w 
celu stabilizacji temperatury kotła na poziomie temperatury zadanej). Dla 100% obciąŜenia poda-
wana jest maksymalna ilość paliwa do kotła, wartość ta jest nastawialna poprzez parametr Wystero-

wanie dla 100% obciąŜenia. Np.  
 

 
 

 
 
Tzn. dla powyŜszego przykładu ślimak podawania paliwa będzie pracował przez 11,25% czasu, 
przy obciąŜeniu kotła równym 75%. Okres załączania ślimaka jest sparametryzowany: Podstawa 

czasu podajnika. Parametry regulatora PID obciąŜenia kotła są dostępne w: Nastawy serwisowe -> 

Serwis -> Dynamika -> Reg. ObciąŜenia, oraz w Kocioł->Nastawa regulatora PI. Okno nastaw 
podawania paliwa przedstawione jest na rys. 8.1. 
 

 
8.1. Nastawy układu podawania paliwa przy pomocy ślimaka. 
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Śluza celkowa 
W przypadku układu podawania paliwa wyposaŜonego w śluzę celkową naleŜy jej sterowanie pod-
łączyć równolegle ze serowaniem ślimaka tłoczącego. 
 
Kontrola temperatury ślimaka 
Ślimak tłocząco paliwo do kotła powinien być wyposaŜony w czujnik temperatury. W przypadku 
cofnięcia się płomienia do ślimaka, jego temperatura wzrasta, i po przekroczeniu nastawy Temp 

podajnika – wtłaczanie paliwa zostaje uruchomiony ślimak w celu wgarnięcia płonącego paliwa do 
paleniska kotła. Jeśli temperatura ślimaka będzie przekraczać nastawę przez czas dłuŜszy niŜ Czas 

do alarmu: Wysoka temp ślimaka to zostanie wygenerowany alarm: „Wysoka temperatura ślima-

ka”. 
 
8.2 Układ klapa-popychacz 

Funkcja aktualnie niedostępna. 
 

Dodatkowy podajnik paliwa 
Układ umoŜliwia sterowanie dodatkowym przenośnikiem paliwa, zamontowanym zgodnie z poniŜ-
szym rysunkiem. W układzie wymagany jest czujnik paliwa. 

 
Rys. 8.2 Dodatkowy podajnik paliwa. 

 
Algorytm sterowania: 

• dodatkowy przenośnik paliwa jest uruchamiany w przypadku wykrycia braku paliwa przez 
czujnik nad celką po czasie: Czas do załączenia dod. podajnika paliwa, 

• przenośnik pracuje do momentu wykrycia paliwa przez czujnik plus nastawa: Czas do wyłą-

czenia dod. podajnika paliwa, 
• w przypadku pracy przenośnika dłuŜej niŜ nastawa: Czas do alarmu: Brak paliwa, jest gene-

rowany alarm: „Brak paliwa lub awaria układu transportera paliwa”, oraz zatrzymane ste-
rowanie przenośnika, 

• w przypadku, gdy ślimak tłoczący paliwo do kotła zostanie uruchomiony wskutek cofnięcia 
się płomienia, ślimak skośny zostanie wyłączony. 

 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 

• OUT4 (14) – ślimak podajnika paliwa, 
• OUT5 (15) – ślimak dodatkowego podajnika paliwa, 
• IN7 (8) – czujnik paliwa w zasobniku, 
• IN4 (56) – czujnik temperatury ślimaka. 

 
 
 
 
 
 

Czujnik poziomu 
paliwa 
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9. ODPOPIELANIE 
 
Sterownik umoŜliwia sterowanie ślimakiem odpopielania. Długość pracy ślimaka ustala się poprzez 
parametr Maksymalne wysterowanie [%], który określa długość czasu pracy ślimaka odpopielania 
względem obciąŜenia kotła (analogicznie jak ślimakowy podajnik paliwa). Sterowanie odpopiela-
niem umoŜliwia wprowadzenie dodatkowego alarmu od napełnienia zbiornika popiołu. Poprzez 
wprowadzenie czasu napełnienia zbiornika przy pracującym ślimaku odpopielania, sterownik odli-
cza wprowadzony czas w dół, gdy osiągnie 0s generowany jest alarm napełnienia zbiornika. Przy 
opróŜnianiu zbiornika naleŜy zresetować licznik w Nastawy -> Odpopielania -> Czas do alarmu 

[min] -> Zeruj. Widok okna nastaw odpopielania przedstawia rysunek 7.1. 
 

 
Rys. 9.1 Nastawy odpopielania 

 

Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 
• OUT14 (33) – ślimak odpopielania. 

 
*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatkowych 
przekaźników separujących (moduł M8P-24) 
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10. RUSZT 
 
Sterownik współpracuje z jednym z dwóch rodzajów układu ruchomego rusztu: 

• Ruchomy ruszt sterowany elektrozaworami przód/tył, 
• Ruchomy ruszt sterowany zaworem przeciąŜeniowym, załączany na określony czas. 

 
10.1 Ruszt sterowany elektrozaworami przód/tył 
 
Sterownie ruchomym rusztem odbywa się przy pomocy siłownika hydraulicznego lub pneumatycz-
nego oraz dwóch czujników krańcowych. Sterownik (patrz schemat) wystawia wyjście binarne 
Ruszt przód, lub Ruszt tył zgodnie z następującym algorytmem: 

• uruchomienie wyjścia Ruszt przód, 
• w momencie otrzymania potwierdzenia z przetwornika krańcowego Przód, następuje wyłą-

czenie wyjścia Ruszt przód, załączenie wyjścia Ruszt tył, 
• w momencie otrzymania potwierdzenia z przetwornika krańcowego Tył, sterownik wyłącza 

wyjście binarne Ruszt tył, kończy 1 cykl rusztu.  
 

Czas na przesunięcie rusztu w jedną stronę powinien być krótszy niŜ 15s. Jeśli ruszt nie dojdzie do 
którejś pozycji krańcowej w ciągu 15s, sterownik zmienia kierunek przesuwu rusztu i próbuje jesz-
cze raz wykonać cały cykl. Po 3 nieudanych próbach, wyjścia binarne zostają wyłączone i jest gene-
rowany alarm Nieprawidłowa praca rusztu. Częstotliwość pracy rusztu ustawiana jest parametrem: 

Ilość cykli rusztu dla 100% obciąŜenia na godzinę, dostępnym w: Nastawy -> Ruszt. 
 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 

• OUT6 (16) – sygnał: uruchomienia stacji hydraulicznej rusztu, 
• OUT15 (34) – sygnał: ruszt przód, 
• OUT16 (35) – sygnał: ruszt tył, 
• IN2 (3) – wejście binarne: sygnał z czujnika krańcowego ruszt przód, 
• IN3 (4) – wejście binarne: sygnał z czujnika krańcowego ruszt tył, 

 
*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatkowych 
przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA). 
 
 
10.2 Ruszt sterowany zaworem przeciąŜeniowym 
 
JeŜeli kocioł jest wyposaŜony w ruchomy ruszt z automatyczną zmianą kierunku ruchu, sterowanie 
rusztem wykonywane jest poprzez uruchamianie stacji hydraulicznej na określony czas równy Na-

stawy->Ruszt->Czas cyklu. Ilość uruchomień jest zaleŜna od aktualnego obciąŜenia, i jest nasta-
wialna poprzez parametr: Nastawy->Ruszt->Ilość cykli dla 100% obciąŜenia na godzinę. Widok 
okna nastaw ruchomego rusztu przedstawiono na rys. 10.2. 
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Rys. 10.2 Nastawy ruchomego rusztu 

 
 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 

• OUT6 (16) – sygnał: uruchomienia stacji hydraulicznej rusztu, 
 
*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatkowych 
przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA). 
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11. PALNIK OLEJOWY 
 
Sterownik DLC-400, umoŜliwia sterowanie jednostopniowym palnikiem olejowym słuŜącym do 
zapewnienia odpowiedniej temperatury spalania. Widok nastaw palnika olejowego przedstawiono 
na rys. 11.1. 
 

 
Rys. 11.1 Nastawy palnika olejowego. 

 
Algorytm pracy (tryb automatyczny): 

• Palnik jest załączany, gdy temperatura paleniska spadnie poniŜej nastawy „Temp. (paleni-

ska) załączenia palnika” 

• Palnik jest wyłączany, gdy: 
o temperatura paleniska jest większa niŜ nastawa: „Temp. (paleniska) wyłączenia palnika”, 

o palnik pracuje dłuŜej niŜ nastawa: „Czas do wyłączenia”, 
o wystąpi nieprawidłowa praca jednego z układów: Wyciągu spalin, pomp, pomiaru tempe-

ratury kotła, pomiaru temperatury paleniska, bądź wysoka temperatura kotła. 
o Wystąpi sygnał awarii palnika (IN8 (9)). 

 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 

• OUT8 (18) – sygnał: uruchomienia palnika olejowego, 
• IN8 (9) – wejście binarne: sygnał awarii palnika olejowego. 
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12. RECYRKULACJA 
 
Sterownik DLC-400, umoŜliwia sterowanie układem recyrkulacji spalin składającym się z: 

• układu wentylatorowego z inwerterem częstotliwości, 
• przepustnica odcinająca, 
• przepustnica regulująca. 

Widok nastaw układu recyrkulacji spalin przedstawiono na rys. 12.1. 
 

 
Rys. 12.1 Nastawy układu recyrkulacji spalin. 

 
Uruchomienie układu recyrkulacji polega na załączeniu układu wentylatorowego z odpowiednią 
wydajnością, otwarciu przepustnicy odcinającej, oraz odpowiednim wysterowaniu przepustnicy 
regulującej. Układ recyrkulacji zostanie uruchomiony, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: 

• Sterowane pompy wody pracują poprawnie, 
• Układ regulacji wyciągu spalin pracuje poprawnie, 
• Brak alarmu: Wysoka temperatura kotła, 
• Brak awarii układu recyrkulacji, 
• Temperatura spalin jest większa niŜ nastawa: Minimalna temp spalin, 
• Podciśnienie w palenisku jest większe niŜ nastawa: Minimalne podciśnienie, 

• Temperatura paleniska jest większa niŜ nastawa: Minimalna temperatura paleniska, 
• Temperatura paleniska jest mniejsza niŜ nastawa: Maksymalna temperatura paleniska. 

W czasie pracy układu recyrkulacji wysterowanie inwertera napędu wentylatorowego jest uzaleŜ-
nione od aktualnego obciąŜenia kotła, wg. krzywej: Wysterowanie wentylatora wzg. obciąŜenia. 
Przepustnica regulacyjna zostaje wysterowana w zakresie od Minimalne otwarcie przepustnicy do 
Maksymalne otwarcie przepustnicy proporcjonalnie do aktualnej temperatury paleniska w zakresie 
od Minimalna temperatura paleniska do Maksymalna temperatura paleniska. 
 
Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 
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• OUT1 (11) – sygnał startu pracy inwertera częstotliwości, 
• OUT7 (17) – sygnał otwarcia kalpy odcinającej, 
• IN10 (20) – awaria układu recyrkulacji, 
• OUT2 (70) – sygnał (4÷20) mA sterujący inwerter układu recyrkulacji, 
• OUT2 (44) – sygnał (2÷10)V sterujący klapę regulacyjną układu recyrkulacji. 

 
 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatkowych 
przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA) 
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13. KOCIOŁ 
 
Widok nastaw podmenu Kocioł przedstawiono na rys. 13.1. 
 

 
Rys. 13.1. Widok nastaw Kocioł. 

Nastawy: 
• Aktualne obciąŜenie kotła – wyświetla aktualne obciąŜenie kotła, lub umoŜliwia wprowa-

dzenie obciąŜenia kotła w trybie ręcznym, 
• Ręczne zadawanie obciąŜenia – załączenie trybu ręcznego, umoŜliwiając ręczne wprowa-

dzenie obciąŜenia kotła, 
• Zadana temperatura kotła – umoŜliwia wprowadzenie zadanej temperatury kotła, – którą re-

gulator obciąŜenia kotła będzie stabilizował, 
• Minimalne obciąŜenie – Minimalne obciąŜenie kotła, w jakim będzie on pracował w trybie 

automatycznym, 
• Maksymalne obciąŜenie – Maksymalne obciąŜenie kotła, w jakim będzie on pracował w try-

bie automatycznym – praca układów podawania paliwa, odpopielania, ruchomego rusztu, 
nadmuchów jest uzaleŜniona od aktualnego obciąŜenia kotła, zmieniając parametr Maksy-

malne obciąŜenie moŜemy jednocześnie ograniczyć lub rozszerzyć, jeśli to moŜliwe, wydaj-
ność wszystkich uzaleŜnionych podukładów. 

• Temperatura wody do zatrzymania paliwa – temperatura, przy której następuje zatrzymanie 
podawania paliwa, 

• Temperatura wody do zatrzymania nadmuchów – temperatura, przy której następuje zatrzy-
manie nadmuchów powietrza pierwotnego i wtórnego, 

• Nastawa regulatora PI – nastawa członów P, I regulatora obciąŜenia kotła PID. Nastawy 
członów P, I i D są równieŜ dostępne w: Nastawy serwisowe->Serwis ->Dynamika->Reg. 

Obciążenia. 

• Temperatura paleniska – wejście do ekranu ustawień temperatury paleniska. 
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Temperatura paleniska 
Sterownik DLC-400, umoŜliwia podłączenie czujnika temperatury paleniska, i kontrole temperatury 
spalania. Widok nastaw przedstawiono na rys. 13.2. 

 
Rys. 13.2. Widok nastaw dla pomiaru temperatury paleniska. 

 
Nastawy: 

• Zadana temperatura paleniska – Temperatura paleniska, która będzie stabilizowana przez 
układ regulacji. Jeśli w kotle jest zamontowany czujnik temperatury paleniska to sterownik 
wyznacza wartość parametru obciąŜenie, jako iloraz wyjść dwóch regulatorów PID: - regula-
tora temperatury kotła i regulatora temperatury paleniska. 

• Min temp paleniska do pracy w AUTO – minimalna temperatura paleniska, przy której układ 
podawania paliwa moŜe pracować w trybie AUTO. 

• Czas do wyłączenia przy niskiej temperaturze paleniska – jeŜeli temperatura paleniska była 
wyŜsza niŜ nastawa: Minimalna temperatura paleniska do pracy w AUTO, po czym zaczęła 
spadać i przez czas dłuŜszy niŜ: Czas do wyłączenia przy niskiej temperaturze paleniska 

temperatura była niŜsza niŜ Minimalna temperatura paleniska do pracy w AUTO to zostanie 
wygenerowany alarm: „Wyłączenie ze względu na niską temperaturę paleniska” oraz zosta-
ną wyłączone następujące układy (jeśli poprzednio były załączone w tryb automatyczny): 
Powietrze pierwotne, Powietrze wtórne, Podawanie paliwa, Palnik olejowy, Ruchomy ruszt, 
Odpopielanie. 

• Temperatura paleniska do zatrzymania paliwa – temperatura po przekroczeniu której zosta-
nie wstrzymane podawanie paliwa do kotła (niezaleŜnie od aktualnego obciąŜenia kotła), 

• Temperatura paleniska do zatrzymania nadmuchów – temperatura po przekroczeniu której 
zostaną zatrzymane nadmuchy powietrza pierwotnego i wtórnego.  

• Nastawa regulatora PI – nastawa członów P, I regulatora obciąŜenia temperatury paleniska 
PID. Nastawy członów P, I i D są równieŜ dostępne w: Nastawy serwisowe->Serwis -

>Dynamika->Reg. Temperatury paleniska. 
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14. USTAWIENIA DODATKOWE 
 
Wejście do nastaw dodatkowych jest częściowo niejawne w celu utrudnienia wprowadzania niepo-
Ŝądanych zmian. 
Aby wejść do ustawień dodatkowych naleŜy przycisnąć znak  w lewym górnym rogu ekranu 
głównego, co spowoduje wyświetlenie informacji o producencie, a następnie przyciśnięcie pola w 
prawym górnym rogu 

 

 
Rys. 14.1 Widok okno ELTA. 

 

Spowoduje to wyświetlenie ekranu ustawień dodatkowych: 
 

 
Rys. 14.2 Widok okna wyboru ustawień dodatkowych. 
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14.1 Data, godzina 

Sterownik DLC-100, posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego wraz z kalendarzem. Znajo-
mość aktualnego czasu jest wymagana do prowadzenia poprawnej archiwizacji danych, rysowania 
wykresów oraz generowania alarmów. Urządzenie posiada bateryjne podtrzymywanie pracy zegara. 
W momencie, kiedy po wyłączeniu zasilania, zauwaŜymy wyzerowanie nastaw zegara, naleŜy wy-
mienić baterię, która znajduje się w wnętrzu sterownika. Bateria CR1220, 3V. Sterownik automa-
tycznie uwzględnia zmianę czasu letniego. 

 

 
Rys. 14.3 Okno nastaw zegara 

 
14.2 Kasowanie liczników 

Sterownik DLC-400, zlicza czasy pracy większości napędów. Wartości te są zapisywane na we-
wnętrznej nieulotnej pamięci Flash. Istnieje moŜliwość wyzerowania, bądź zmiany czasu pracy 
urządzeń w oknie: Kasowanie liczników. Widok okna Kasowanie liczników przedstawiono na rys. 
14.4. 
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Rys. 14.4 Okno kasowania liczników pracy. 

 
14.3 Nastawy czujników 

Urządzenie wymaga odpowiedniego typu czujników do pracy. Są to: 
• Analizator zawartości tlenu - wyjście analogowe, typ 4÷20mA lub 0÷20mA (np. OX101, 

OX505 prod. ELTA). 
• Czujnik temperatury paleniska, z przetwornikiem typu 4÷20mA lub 0÷20mA, 
• Przetwornik podciśnienia, (lub róŜnicy ciśnień) – wyjście analogowe, typ 4÷20mA lub 

0÷20mA, zakres dowolny – zgodny z parametrami pracy kotła (np. PC100 prod. ELTA). 
• Czujniki temperatury – typ CKT prod. ELTA lub PT1000. 

Dla czujników z wyjściem prądowym, naleŜy wprowadzić do sterownika ich zakres pomiarowy 
oraz typ wyjścia: (4(0)÷20mA). Sterownik umoŜliwia generowanie alarmów, niskiej i wysokiej war-
tości mierzonej, odpowiednie wartości naleŜy wprowadzić, w oknie nastaw czujników. 
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Rys. 14.5 Okno nastaw czujników. 

 
 

Połączenie elektryczne* (patrz schemat): 
• IN1 (71) – wejście analogowe typu ((0)4÷20) mA z analizatora tlenu, 
• IN2 (73) – wejście analogowe typu ((0)4÷20) mA temperatura paleniska, 
• IN3 (74) – wejście analogowe typu ((0)4÷20)mA pomiar podciśnienia w palenisku, 
• IN4 (76) – wejście analogowe typu ((0)4÷20)mA sygnał z inwertera napędy wyciągu spalin. 

 
• IN1 (51) – czujnik typu CKT lub PT1000, temperatura kotła, 
• IN2 (53) – czujnik typu CKT lub PT1000, temperatura powrotu, 
• IN3 (54) – czujnik typu PT1000, temperatura spalin, 
• IN4 (56) – czujnik typu CKT lub PT1000, temperatura podajnika paliwa (ślimaka). 

 
14.4 MODBUS 

Sterownik DLC-400 jest wyposaŜony w optoizolowany port RS485. MoŜliwa jest transmisja o na-
stępujących parametrach: 

• Interfejs:   RS485 
• Typ komunikacji:  half duplex 
• Synchronizacja:  komunikacja  asynchroniczna 
• Szybkość transmisji:  9600 ÷ 38400 bit/s 
• Format danych:  1bit stopu,  8 bitów danych, 0 bitów parzystości 
• Protokół:   MODBUS RTU 
• Metoda izolacji:  Izolacja transoptorowa 

Sterownik pracuje jako urządzenie slave. Adres urządzenia oraz szybkość transmisji moŜna ustawić 
w: Nastawy serwisowe -> MODBUS. (domyślne nastawy: Adres: 165, 19200b/s 8N1). 
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Tabela 14.1 Dostępne adresy MODBUS. 
Adres Mo-
dbus 

Adres 
Hex 

Typ da-
nych 

Dostęp Opis 

02 (0x02) INPUT STATUS 
10001 0x0000 Bit Odczyt Ograniczniki kotła 
10002 0x0001 Bit Odczyt Sygnał z czujnika krańcowego Ruszt przód 
10003 0x0002 Bit Odczyt Sygnał z czujnika krańcowego Ruszt tył 
10004 0x0003 Bit Odczyt Sygnał z czujnika krańcowego Klapa otwarta 
10005 0x0004 Bit Odczyt Sygnał z czujnika krańcowego Popychacz przód 
10006 0x0005 Bit Odczyt Sygnał z czujnika krańcowego Popychacz tył 
10007 0x0006 Bit Odczyt Czujnik paliwa nad celką 
10008 0x0007 Bit Odczyt Awaria palnika olejowego 
10009 0x0008 Bit Odczyt Awaria układu wyciągu spalin 
10010 0x0009 Bit Odczyt Awaria układu recyrkulacji 
10011 0x000A Bit Odczyt Awaria układu powietrza pierwotnego 
10012 0x000B Bit Odczyt Awaria układu powietrza wtórnego 
10013 0x000C Bit Odczyt Awaria układu podawania paliwa 
10014 0x000D Bit Odczyt Awaria układu odpopielania 
10015 0x000E Bit Odczyt Awaria pomp 
10016 0x000F Bit Odczyt Awaria układu ruchomego rusztu 

01 (0x01) COIL STATUS 
00001 0x0000 Bit Odczyt Start inwertera układu recyrkulacji spalin 
00002 0x0001 Bit Odczyt Start inwertera układu powietrza pierwotnego 
00003 0x0002 Bit Odczyt Start inwertera układu powietrza wtórnego 
00004 0x0003 Bit Odczyt Podawanie paliwa do kotła 
00005 0x0004 Bit Odczyt Dodatkowy przenośnik paliwa 
00006 0x0005 Bit Odczyt Ruchomy ruszt 
00007 0x0006 Bit Odczyt Klapa odcinająca układu recyrkulacji 
00008 0x0007 Bit Odczyt Start pracy palnika olejowego 
00009 0x0008 Bit Odczyt Lampka alarm 
00010 0x0009 Bit Odczyt Buczek alarm 
00011 0x000A Bit Odczyt Start inwertera układu wyciągu spalin 
00012 0x000B Bit Odczyt Uruchomienie pompy obiegowej  
00013 0x000C Bit Odczyt Uruchomienie pompy podmieszającej 
00014 0x000D Bit Odczyt Uruchomienie układu odpopielania 
00015 0x000E Bit Odczyt Elektrozawór ruchomego rusztu - przód 
00016 0x000F Bit Odczyt Elektrozawór ruchomego rusztu - tył 
00017 0x0010 Bit Odczyt Elektrozawór otwierania klapy układu podawania 

paliwa 
00018 0x0011 Bit Odczyt Elektrozawór układu podawania paliwa - przód 
00019 0x0012 Bit Odczyt Elektrozawór układu podawania paliwa - tył 
00020 0x0013 Bit Odczyt  

04 (0x04)  INPUT REGISTER 
30001 0x0000 float Odczyt Zawartość tlenu w spalinach [%] 
30003 0x0002 float Odczyt Temperatura paleniska [°C] 
30005 0x0004 float Odczyt Podciśnienie w palenisku – pomiar przetwornikiem 

zewnętrznym [Pa] 
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30007 0x0006 float Odczyt Analog input 4 – sprzęŜenie zwrotne z inwertera 
wentylatora wyciągu 

30009 0x0008 float Odczyt IN6(59) [°C] 
30011 0x000A float Odczyt Temperatura kotła [°C] 
30013 0x000C float Odczyt Podciśnienie w palenisku – pomiar przetwornikiem 

wewnętrznym [Pa] 
30015 0x000E float Odczyt IN5(57) [°C] 
30017 0x0010 float Odczyt Temperatura powrotu [°C] 
30019 0x0012 float Odczyt IN10(66) [°C] 
30021 0x0014 float Odczyt IN7(60) [°C] 
30023 0x0016 float Odczyt Temperatura ślimaka podajnika paliwa [°C] 
30025 0x0018 float Odczyt IN9(63) [°C] 
30027 0x001A float Odczyt IN8(62) [°C] 
30029 0x001C float Odczyt Temperatura spalin [°C] 
30031 0x001E float Odczyt Aktualne obciąŜenie kotła [%] 
30033 0x0020 float Odczyt Wyjście: Wysterowanie wyciągu spalin 
30035 0x0022 float Odczyt Wyjście: Wysterowanie recyrkulacji spalin 
30037 0x0024 float Odczyt  
30039 0x0026 float Odczyt Wyjście: Wysterowanie klapy recyrkulacji spalin 
30041 0x0028 float Odczyt Wyjście: Wysterowanie powietrza pierwotnego 
30043 0x002A float Odczyt Wyjście: Wysterowanie powietrza wtórnego 
 
14.5 SERWIS 

Ustawienia serwisowe pozwalają dostosować sterownik do wyposaŜenia kotła. Na rysunku 14.6 
przedstawiono widok nastaw serwisowych. UWAGA: nie wszystkie kombinacje nastaw serwiso-
wych są dozwolone, dlatego zmiany w poniŜszych nastawach mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowany serwis. 
 

 
Rys. 14.6 Okno nastaw serwisowych. 
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Nastawy: 
• WyposaŜenie kotła – wejście do okna serwisowego WyposaŜenie kotła. 
• Dynamika – wejście do okna serwisowego Dynamika, - wprowadzanie nastaw regulatorów 

PID. 
• Temperatura minimalna kotła – nastawa ograniczająca pracę pompy obiegowej dla niskich 

temperatur kotła.  
• Temperatura minimalna powrotu – nastawa wymuszająca pracę pompy podmieszającej dla 

niskiej temperatury powrotu. 
• Maksymalna korekta lambda [%] – określa maksymalny wpływ, jaki moŜe wnieść system 

pomiaru zawartości tlenu w spalinach do wartości wysterowania wentylatora nadmuchowe-
go. 

 
14.5.1 WyposaŜenie kotła 
 
Nastawy w oknie WyposaŜenie kotła umoŜliwiają skonfigurowanie programu odpowiednio do wy-
posaŜenia kotła. Włączenie/wyłączenie poszczególnych urządzeń zmienia algorytm pracy tak, aby 
przy danym wyposaŜeniu był ona optymalny. Nastawy powinny być zgodne z stanem faktycznym 
wyposaŜenia, dodatkowo dopuszcza się chwilowe wyłączenie poszczególnych urządzeń w razie ich 
awarii, spowoduje to wyłączenie ciągłych sygnałów awarii, oraz dostosowanie algorytmu pracy do 
aktualnych warunków. Widok okna WyposaŜenie kotła przedstawiono na rysunku 14.7. 
 

Rys. 14.7 Okno nastaw WyposaŜenie kotła. 
 

Opcje: 
• ON – załączenie obsługi danego urządzenia, 
• OFF – wyłączenie obsługi danego urządzenia, 
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• Ślimak – załączenie obsługi podajnika paliwa typu: ślimakowego, 
• K-P – załączenie obsługi podajnika paliwa typu: klapa-popychacz, 
• CZAS – załączenie obsługi układu ruchomego rusztu sterowanego czasowo, 
• EL.Z - załączenie obsługi układu ruchomego rusztu sterowanego przy pomocy elektrozawo-

rów i czujników połoŜenia. 
 
14.5.2 Dynamika 

Nastawy w oknie Dynamika (Nastawy serwisowe -> Serwis-> Dynamika) umoŜliwiają wprowadze-
nie zmian w wartościach parametrów regulatorów PI (PID). Zmiany w nastawach powinien wyko-
nywać tylko autoryzowany serwis. 
 Regulatory PI (PID) w sterowniku działają w oparciu o podstawowe równanie regulatora 
PID w następującej postaci: 
 

 
 
Tzn. parametr P (Kp) wpływa tylko na wartość członu proporcjonalnego, parametr I (Ti) – jest w 
mianowniku – tzn. czym większa wartość parametru I tym mniejszy jest wpływ członu całkującego. 
Wartości regulatora PID (Proporcjonalno-całkująco-pochodny) naleŜy dobrać z duŜą starannością 
dopasowując do konkretnego obiektu. 
Podstawowe zalecenia przy dokonywaniu modyfikacji regulatora PID: 

• zanotuj ustawienia parametrów P,I,D, 
• zmieniaj tylko jeden parametr naraz, 
• przeprowadzaj niewielkie zmiany, 
• nie dokonuj kolejnej zmiany póki efekt poprzedniej nie został określony. 

Przypomnienie właściwości członów P,I,D: 
• P: wpływa na zmniejszenie uchybu regulacji w stanie ustalonym, oraz skróceniu czasu 

regulacji, 
• I: pozwala zlikwidować uchyb w stanie ustalonym, wydłuŜa czas regulacji, zapewnia 

dobrą regulację dla zakłóceń o małych częstotliwościach  
• D: skraca czas regulacji, reaguje na szybkie zmiany stanu systemu 

 



DLC-400 - INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 
 

 

31 

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ”ELTA” 
84-230 RUMIA UL.ŚLUSARSKA 41 

TEL: (58) 679-34-78   MAIL: BIURO@ELTA.COM.PL   HTTP: WWW.ELTA.COM.PL 

ver. 04.2015 

 
Rys. 14.8 Okno nastaw regulatorów PI (PID). 

 
 
14.6 Pozostałe 

Widok nastaw okna serwisowego: Pozostałe, przedstawia rysunek: 
 

 
Rys. 14.9 Okno Pozostałe ustawienia kotła. 
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• Nastawy fabryczne – przywrócenie nastaw fabrycznych dokonuje się poprzez: Naciśnięcie 
przycisku Nastawy fabryczne – spowoduje to podświetlenie przycisku Przywróć na czerwo-
no, a następnie wciśnięcie przycisku Przywróć.  

• Język – zmiana języka dokonuje się natychmiastowo po wciśnięciu jednego z dwóch do-
stępnych PL – polski, EN – angielski, RU - rosyjski. 
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15. WYKRESY 
 

Sterownik DLC-400 posiada prostą aplikacje do rysowania przebiegów zmiennych analogowych w 
czasie. Wszystkie krzywe są skalowane automatycznie i wyświetlane w przedziale: (0 ÷ Xmax

i) gdzie 
Xmax

i – maksymalna wartość i-tej zmiennej analogowej. Domyślnie, po uruchomieniu system wy-
świetla dane z próbkowaniem równym 0,2/s, pozwala to wyświetlić 50 ostatnich minut pracy syste-
mu. Częstotliwość próbkowania moŜe zostać zmieniona w oknie Wykresy. KaŜde wyłączenie ste-
rownika czyści dane o wyświetlanych krzywych. Przykład pracy przedstawiono na rys. 15.1. 

 

 
Rys. 15.1 Okno Wykresy, trendy mierzonych wartości analogowych. 
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16. ALARMY 
 
Awarie i błędy działania systemu sterowania kotłem są rejestrowane i wyświetlane w oknie Alarmy. 
KaŜdy alarm posiada przypisaną datę, godzinę wystąpienia oraz opis. Po wystąpieniu alarmu ste-
rownik uruchamia sygnał dźwiękowy, świetlny oraz zmienia wyświetlanie przycisku Alarm, na 
ekranie głównym. Obsługa jest zobowiązania do potwierdzenia kaŜdego alarmu poprzez przycisk 
Potwierdź – w oknie Alarmy – co równieŜ skutkuje wyłączeniem sygnalizacji dźwiękowej. Jeśli 
przyczyna alarmu ustąpiła/została usunięta to poprzez przycisk Skasuj, usuwamy alarm z listy. 
Wszystkie wystąpienia alarmów są rejestrowane na karcie pamięci SD. 
 

 
Rys. 16.1 Okno Alarmy 

 
kolor czerwony – nowy alarm, kolor niebieski – alarm potwierdzony. 

 
 
Spis alarmów: 
Lp. Alarm Opis 
1. Awaria pompy Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN15(34), Jeśli 

w systemie występuje tylko jedna pompa (obiegowa lub 
podmieszająca), podanie sygnału awarii powoduje wyłącze-
nie pompy. 

2. Awaria wyciągu spalin Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN9(19), poda-
nie sygnału awarii powoduje wyłączenie wentylatora wycią-
gu spalin. 

3. Brak podciśnienia w 
palenisku 

Alarm występuje, gdy układ wyciągu spalin jest załączony w 
trybie AUTO, i przez czas dłuŜszy niŜ nastawa: Nastawy 

serwisowe->Serwis ->Dynamika -> Czas do alarmu braku 

podciśnienia podciśnienie w palenisku utrzymuje się na po-
ziomie niŜszym niŜ 25% wartości zadanej. 

4. Nadciśnienie w paleni-
sku 

Alarm występuje, gdy średnia wartość nadciśnienia przekra-
cza nastawę: Nastawy->Wyciąg spalin->Alarm nadciśnie-

nia, przez czas dłuŜszy niŜ nastawa:  Nastawy serwisowe-

>Serwis ->Dynamika -> Czas do alarmu nadciśnienia. 
5. Awaria falownika po-

wietrza pierwotnego 
Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN11(30), po-
woduje to jednoczesne wyłączenie obwodu sterowanie po-
wietrzem pierwotnym. 
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6. Awaria falownika po-
wietrza wtórnego 

Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN12(31), po-
woduje to jednoczesne wyłączenie obwodu sterowanie po-
wietrzem wtórnego. 

7. Awaria palnika olejo-
wego 

Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN8(9), powo-
duje to jednoczesne wyłączenie obwodu sterowanie palnika. 

8. Awaria układu poda-
wania paliwa 

Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN13(32), po-
woduje to jednoczesne wyłączenie obwodu sterowanie całe-
go układu podawania paliwa. 

9. Wyłączenie podawania 
paliwa z powodu ni-
skiej temp. paleniska 

Alarm występuje w przypadku próby uruchomienia układu 
podawania paliwa w trybie automatycznym przy nie speł-
nionym warunku na minimalną temperaturę paleniska do 
pracy w AUTO (Nastawy->Kociał->Temperatura paleni-

ska-> Min. temp. paleniska do pracy w trybie automatycz-

nym) 
10. Wysoka temeratura 

ślimaka 
Patrz: kontrola temperatury ślimaka. 

11. Brak paliwa lub awaria 
układu transportera 
paliwa 

Alarm występuje w przypadku jednorazowej pracy transpor-
tera paliwa dłuŜej niŜ nastawa: Nastawy->Podawanie pali-

wa-> Czas do alarmu: Brak paliwa. 
12. Awaria stacji hydrau-

licznej rusztu 
Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN16(35), po-
woduje to jednoczesne wyłączenie obwodu sterowania ru-
chomego rusztu. 

13. Awaria układu odpo-
pielania 

Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN14(33), po-
woduje to jednoczesne wyłączenie obwodu sterowania ukła-
du odpopielania. 

14. Pełen zbiornik popiołu Alarm występuje, gdy jest uruchomiona funkcja alarmu od 
pełnego zbiornika popiołu. NaleŜy opróŜnić zbiornik, ska-
sować alarm, oraz zresetować licznik napełniania zbiornika 
w: Nastawy -> Odpopielania -> Czas do alarmu [min] -> 

Reset. W razie potrzeby zmienić nastawę: Czas napełniania 

zbiornika. 
15. Ograniczenie mocy 

kotła - awaria temp. 
paleniska 

W przypadku uszkodzenia obwodu czujnika temperatury 
paleniska, aktualne obciąŜenie kotła jest redukowane o 50%. 

16. Wyłączenie ze wzglę-
du na niską temperatu-
rę paleniska 

Sygnalizacja wyłączenia sterowania układu podawania pali-
wa, odpopielania, ruchomego rusztu, palnika olejowego oraz 
nadmuchów wskutek spadku temperatury paleniska, (tempe-
ratury poniŜej nastawy: Nastawy->Kocioł->Temperatura 

paleniska-> Min. temp. paleniska do pracy w trybie automa-

tycznym, przez czas dłuŜszy niŜ: Nastawy->Kocioł-

>Temperatura paleniska-> Czas do wyłączenia przy niskiej 

temperaturze paleniska). 
17. Zadziałanie ogranicz-

ników kotła 
Alarm spowodowana podaniem sygnału na IN1(2), powodu-
je to jednoczesne wyłączenie obwodu sterowania układów: 
podawania paliwa, odpopielania, ruchomego rusztu, palnika 
olejowego, recyrkulacji spalin oraz nadmuchów. 

18. Awaria układu recyr-
kulacji 

Awaria spowodowana podaniem sygnału na IN10(29), po-
woduje jednoczesne wyłączenie obwodu sterowania układu 
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recyrkulacji spalin. 
19. Zablokowanie lub nie-

prawidłowa praca 
rusztu 

Patrz rozdział: Ruszt 

12. Wysoka wartość:  
• Ciśnienie 
• Temperatury  

Zadziałanie alarmu wysokiej wartości jednego z pomiarów 
analogowych, wartość alarmu jest nastawialna w oknie: 
Nastawy Czujników. 

13. Niska wartość: 
• Ciśnienie 
• Temperatury  

Zadziałanie alarmu niskiej wartości jednego z pomiarów 
analogowych, wartość alarmu jest nastawialna w oknie: 
Nastawy Czujników. 

14. Awaria czujnika: 
• Ciśnienie 
• Temperatury 

Awaria czujnika analogowego. Prawdopodobna przyczyna: 
• Przerwanie obwodu połączenia czujnika 
• Brak zasilania czujnika (czujniki z wyjściami prądo-

wymi) 
• Zwarcie obwodu czujnika 
• Awaria czujnika 
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17. ARCHIWIZACJA DANYCH 
 
Sterownik DLC-400 przy zamontowanej wewnątrz karcie SD tworzy automatycznie następujące 
pliki: 

• Raporty Dobowe: zawierają wartości wszystkim mierzonych wartości analogowych, archi-
wizacji jest dokonywana domyślnie, co 1 minutę. 

• Alarmy dzienne: zawierają datę, godzinę i opis następujących zdarzeń: 
o wszystkich awarii/błędów, które miały miejsce, 
o zmiany parametrów ustawień, wraz z wartościami nowo wprowadzonymi. 

Wszystkie informacje są katalogowane ( bieŜący rok/miesiąc/*.txt) jak przedstawia rysunek: 
 

 
 

KaŜdy folder miesiąca zawiera pliki raportów dobowych oraz alarmów. Informacje są zapisywane w 
plikach txt, mogą później być przetwarzane w dowolnym programie komputerowym (Word, Excel).  
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18. ZAŁĄCZENIA 
 
Po podaniu zasilania sterownik uruchamia się automatycznie. W czasie inicjalizacji systemu pro-
gram wyświetla spis uruchamianych wewnętrznych modułów sterownika na czarnym tle wyświetla-
cza LCD.  
Opis ikon ekranu głównego przedstawiono poniŜej: 
 

 
Rys. 18.1 Opis ekranu głównego 

 
Zastosowana logika wskaźników: 

 - urządzenie/blok wyłączone (szare tło), 
 - urządzenie/blok włączone w trybie auto, niepracujące w tej chwili (szare tło), 
 - urządzenie/blok włączone w trybie auto, pracujące w tej chwili (zielone tło), 
 - urządzenie/blok włączone w trybie ręcznym, pracujące w tej chwili (zielone tło), 
 - awaria urządzenia (czerwone tło). 

Aby uruchomić poszczególne urządzenia kotła naleŜy przycisnąć , pojawi się następujący 
ekran: 
 

Znak firmowy, wejście 
do nastaw serwiso-

wych. 

Temperatura powrotu 

Temperatura spalin 

Zawartość tlenu w 
spalinach 

Wysterowanie wycią-
gu spalin 

Wysterowanie wenty-
latora recyrkulacji 

Wysterowanie klapy 
recyrkulacji 

Palnk olejowy 

Podcisenie w palenisku 

Powietrze pierwotne 

 

Temperatura zadana 
kotła. 

Aktualne obciąŜenie 

Temperatura kotła 
(zasilanie) 

Dodatkowy podajnika 
paliwa 

Powietrze wtórne 

Temperatura paleniska 

Czujnik paliwa w 
zasobniku 

Stacja hydrauliczna 
ruchomego rusztu 

Temperatura ślimako-
wego podajnika paliwa 

Napęd podajnika 
paliwa 
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Rys. 18.2 Ekran załączeń urządzeń kotłowych. 

 
Domyślnie w celu uruchomienia kotła wybieramy pracę w trybie automatycznym ( ). Istnieje 
moŜliwość załączania ręcznego poszczególnych napędów ( ). Uwaga: w ręcznym trybie pracy 
programowe zabezpieczenia nie są aktywne. 
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19. MONTAś 
 
Rozdzielnica sterownicza, do której zamontujemy urządzenie powinna spełniać normę środowi-
skową nie mniejszą niŜ IP40, a temperatura pracy powinna wynosić od 0 do 40˚C. 
 
MontaŜ sterownika na elewacji: 

• sprawdź czy głębokość panelu jest wystarczająca dla sterownika, z uwzględnieniem prze-

strzeni dla odłączania zacisków kablowych 

• wytnij w panelu prostokątny otwór o wymiarach 210 (szer) x 140 (wys) mm i wygładź kra-

wędzie otworu 

• wsuń sterownik i wciśnij blaszki mocujące z wkrętami (dostarczone ze sterownikiem) w za-

czepy znajdujące się na ściankach bocznych sterownika 

• dokręć (nie za mocno) wkręty, aby stabilnie umocować sterownik w rozdzielnicy 
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20. DANE TECHNICZNE 
 

 
 

Dane Techniczne OPIS 
Sterownik: 

Zasilanie: DC 24V ±10% 
Prąd znamionowy: 170mA (przy braku połączeń zewnętrznych) 
Złącze:  3-punktowa rozłączalna listwa zaciskowa (PE, GND, +24V) 
Przekrój przewodów: 0,75 ÷ 2,5 mm2 
Temperatura pracy: 0 ÷ 40oC 
Temperatura przechowywa-
nia 

- 15 ÷ 45°C 

Wibracje < 5m/s2 
Lokalizacja Chronić przed olejami, oparami olejów, kurzem, korozją 

Wyświetlacz: 
Typ wyświetlacza: TFT LCD 65tys. Kolorów, panel dotykowy rezystancyjny 
Rozmiar wyświetlacza: 7’’ (przekątna) 
Rozdzielczość ekranu: 800x480 
Podświetlanie: LED, czas pracy 40 000 godzin. 

Wejścia binarne: 
Ilość wejść: 16 
Znamionowy prąd wejścio-
wy: 

ok 5.5mA, typ sink 

Napięcie ON: ≥ 8V 
Napięcie OFF: ≤ 3V 
Metoda izolacji: Brak 
Czas reakcji: 30ms 
Złącze wejściowe: 14-punktowa + 12-punktowa rozłączalna listwa zaciskowa 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 2,5 mm2 
Wskaźnik stanu: Brak 

Wyjścia binarne: 
Ilość wyjść: 20 
Rodzaj wyjść: Tranzystor (typu source) 
Ilość zacisków w grupie: 8 (2 grupy), 4 (1 grupa) 
Metoda izolacji: Brak 
Napięcie wyjściowe: Uzas – 1,4V 
Min. ObciąŜenie wyjścia 0mA 
Maksymalny prąd wyjścio-
wy: 

300mA 

Prąd udarowy: 1,2A w ciągu 100ms 
Prąd wyjściowy grupy: Max 1.5A 
Prąd upływu w stanie OFF: ≤20µA 
Tłumienie zakłóceń: Dioda wsteczna 
Wskaźnik stanu: Brak 
Bezpiecznik: Elektroniczne zabezpieczenie termiczne i zwarciowe 
Złącze: rozłączalna listwa zaciskowa 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 2,5 mm2 
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Analogowe wejścia prądowe: 
Ilość wejść: 4 
Typ wejścia: 0 ÷ 20mA 
Rozdzielczość 11 bit 
Oporność wejścia: ≤ 120Ω 
Maksymalny sygnał wej-
ściowy: 

24mA 

Łączna dokładność: 1% (10 ÷ 40)oC 
Metoda izolacji: Brak 
Złącze: Odłączalna listwa zaciskowa z zaciskami śrubowymi 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 1,5 mm2 

Analogowe wyjścia prądowe: 
Ilość wyjść: 2 
Typ wyjścia: 4 ÷ 20mA 
Rozdzielczość: 3µA 
Metoda izolacji: Izolacja transoptorowa 
Złącze: Odłączalna listwa zaciskowa z zaciskami śrubowymi 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 1,5 mm2 
Max. ObciąŜenie (dla 
Uz=24V): 

600 Ω 

Analogowe wyjścia napięciowe: 
Ilość wyjść: 4 
Typ wyjścia: (0)2 ÷ 10V 
Rozdzielczość: 5mV 
Metoda izolacji: Brak 
Złącze: Odłączalna listwa zaciskowa z zaciskami śrubowymi 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 2,5 mm2 
Max. ObciąŜenie: 2,5kΩ, 500pF 

Pomiary temperatury: 
Kanały wejściowe: 10 
Typ czujnika: CKT lub PT1000 
Zakres pomiaru temperatu-
ry: 

CKT: (-20 ÷ 180)oC 
PT1000: (-40 ÷ 600)oC 

Rozdzielczość: 1oC 
Łączna dokładność: CKT: 3% 

PT1000: 1% 
Metoda Izolacji: Brak 
Typ przyłącza: 2przewodowe 
Złącze: Odłączalna listwa zaciskowa z zaciskami śrubowymi 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 0,75 mm2 

Złącze komunikacyjne: 
Interfejs: RS485 
Typ komunikacji: half duplex 
Synchronizacja: komunikacja asynchroniczna 
Szybkość transmisji: 9600 ÷ 38400 bit/s 
Format danych: 1bit stopu, 8 bitów danych, 0 bitów parzystości 
Protokół: MODBUS RTU, MODBUS TCP 
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Metoda izolacji: Izolacja transoptorowa 
Pamięć zewnętrzna: 

Typ pamięci: SD (Secure Digital) 
Wymiary: (24 × 32 × 2,1 mm) 
System plików: FAT32 
Inicjalizacja: Tylko w czasie uruchomienia sterownika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


