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2)  Zakres obowi ązywania dokumentacji, opis zmian 
Niniejsza dokumentacja dotyczy jednostek DUPLEX 250 /300 /400 EASY dostarczanych od grudnia 2013 roku ze 
sterownikami CPA. 
 
Nr wersji Opis zmian 

01 wydanie pierwsze 
 

3) Opis ogólny 
Jednostki wentylacyjne serii DUPLEX EASY są przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń mieszkalnych i innych ze 
środowiskiem normalnym. Jednostki są wyposażone w podstawową regulację i sterownik (regulator) CPA. Wyposażeniem 
opcjonalnym są kanałowe nagrzewnice elektryczne EPO-PTC. 
 

4) Opis funkcji regulacyjnych 
- patrz instrukcja obsługi 
 

PODSTAWOWA REGULACJA 
a) Sterowanie mocą wentylatorów EC 
- moc (obroty) obu wentylatorów jest sterowana jednocześnie z pomocą sygnału ciągłego 0-10V 
- wentylatory startują przy napięciu 1,3V (0-1,2V = wyłączone) 
- analogowy sygnał sterujący 1,5-10V jest generowany przez sterownik CPA (zacisk Y1)   
- źródłem napięcia zasilania +24V sterownika jest zasilacz impulsowy 24V DC w jednostce o mocy 35W lub 150W (jeżeli 
zasila też wentylatory EC 24V) 
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b) Ochrona rekuperatora przed mrozem 
- temperatura odprowadzanego powierza po rekuperacji jest kontrolowana termostatem mechanicznym TFR (nastawiony na 
stałą temperaturę -2°C), który w razie zadziałania powoduje obniżenie mocy wentylatora wywiewnego do 50% aktualnej mocy 
(zapewnione włączeniem rezystora 92 kΩ) 
- jeżeli jest nastawiona bardzo niska moc wentylacji, w razie zadziałania ochrony przed mrozem może dojść nawet do 
zatrzymania wentylatora wywiewnego (przepustnica odcinająca na wlocie powierza z zewnątrz zostaje wciąż otwarta)  
- po wzroście temperatury wywiewanego powierza, automatycznie nastąpi przełączenie termostatu z powrotem do normalnego 
stanu i powrót wentylatora na pierwotną moc 
 

c) Automatyczne sterowanie by-pass’u 
- temperatura powierza zasysanego z zewnątrz  kontrolowana termostatem mechanicznym TFB (nastawiony trwale na 
temperaturę +18°C), który w razie niskiej temperatury powietrza rozłączy styki i z pomocą serwonapędu CM24 zamknie by-
pass rekuperatora. 
- po wzroście temperatury powyżej wartości +18°C nastąpi ponowne automatyczne połączenie styków termostatu i otwarcie 
by-passu. 
 

d) Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem 
- zasilacz impulsowy 24V DC i oba wentylatory EC 230V (EASY 400) są zabezpieczone bezpiecznikiem aparatowym 4A 
umieszczonym w obudowie  
 
 

REGULATOR CYFROWY (STEROWNIK) CPA 
- posiada monochromatyczny wyświetlacz dotykowy i zapewnia podstawowe funkcje regulacyjne jednostki DUPLEX EASY 
- wszystkie urządzenia zewnętrzne są podłączone do regulatora CPA (różnica w porównaniu z poprzednimi regulacjami)  
  

a) Sterowanie zewnętrzne wydajności wentylacji 
- regulator CPA obsługuje sterowanie wydajnością wentylatorów za pomocą wejścia cyfrowego DI1 i/lub wejścia 
analogowego IN1 
- wejście cyfrowe (zaciski DI1 – GN) jest przeznaczone do podłączenia beznapięciowego styku włączników zewnętrznych 
(łazienka / WC / kuchnia), z pomocą których oba wentylatory są uruchamiane z podwyższoną wydajnością. 
- funkcja wejścia cyfrowego DI1 umożliwia nastawienie zwłoki startu i zatrzymywania wentylacji po wyłączeniu (tzn. jako 
włącznika można użyć też przycisku) 
- wejście analogowe (zaciski IN1 – GN) jest przeznaczone dla sygnału sterującego 0-10V, którym można płynnie zmieniać 
moc obu wentylatorów 
- funkcja wejścia analogowego IN1 umożliwia liniową zmianę wydajności wentylatorów. Nadaje się do wszystkich zwykłych 
czujników jakości powietrza (CO2, VOC, wilgotność, itd.) z wyjściem 0-10V 
 

 
 

Uwaga  - w razie jednoczesnego wystąpienia kilku żądań różnej mocy wentylatorów zostanie użyta najwyższa z nich 

b) Zewnętrzne przepustnice odcinające 
- regulator CPA ma wyjście S1 do sterowania serwonapędami zewnętrznych przepustnic odcinających w kanałach 
wentylacyjnych 
- do wyjścia (zaciski S1 – GN) można podłączyć standardowe serwonapędy 24V (np. BELIMO CM24 lub LM24A) 
- dopuszczalne obciążenie wyjścia S1 wynosi maks. 0,5A  
- jeżeli wentylatory pracują, na zacisku S1 jest napięcie +24V DC 
 

c) Zasilanie urządzeń zewnętrznych 
- wyjścia 24V DC można użyć do zasilania czujnika zewnętrznego jakości powietrza i/lub serwonapędów przepustnic 
odcinających 
- dopuszczalne obciążenie wynosi maks. 0,5A 
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d) Alternatywna ochrona rekuperatora przed mrozem (wstępne ogrzewanie powietrza) 
- jeżeli w systemie wentylacyjnym jest zainstalowany elektryczna nagrzewnica kanałowa EPO-PTC (wyposażenie opcjonalne), 
jego regulacja wewnętrzna zapewnia min. wymaganą temperaturę zasysanego powierza (zazwyczaj -5°C) 
- nagrzewnice elektryczne EPO-PTC są sterowane własnym wbudowanym regulatorem elektronicznym z czujnikiem 
temperatury powietrza 
- do sterowania pracą nagrzewnice wstępnej jest użyte napięcie 24V DC z zacisku S1 
- zakres -5°C należy nastawić przełącznikiem DIP ustawiając go w pozycji „0“ i obracając regulator temperatury do skrajnej 
pozycji (oba elementy są częścią nagrzewnicy elektrycznej EPO-PTC)  
 

e) Sterowanie nagrzewnicą elektryczną EPO-PTC 
- EPO-PTC (wyposażenie opcjonalne) jest włączana napięciem 24V DC z zacisku S2 
- praca nagrzewnicy jest uwarunkowana pracą wentylatora (tzn. na zacisku Y1 musi być napięcie > 1,5V) 
- zakres od +10 do +40°C należy nastawić przełączając przełącznik DIP do pozycji „1“ 
- temperaturę powietrza nawiewanego można nastawić pokrętłem na nagrzewnicy EPO-PTC  
 
Uwaga - nagrzewnica EPO-PTC posiada dwa termostaty zabezpieczające (70°C) z ręcznym resetem 
 

5) Opis regulatora CPA 
Podłączenie listwy zaciskowej 
- schemat elektryczny połączeń wewnętrznej listwy zaciskowej 

 
 

Montaż 
- sterownik można umieścić na ścianie lub można przygotować podtynkową puszkę instalacyjną 

90 mm

90
 m

m

31,8 mm 60,2 mm

60
,2

 m
m

 
 
 

6) Opis zacisków 
Jednostka DUPLEX 250 / 300 / 400 EASY  
Oznacz

enie Opis Dokąd prowadzi Uwaga 

S2

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 2x2x0,5

GND

24V
GND

0-10V
0-10V

wyj ścia  

wejścia  

24V
24V

on/off

Y1

S11
2
3
4
5
6
7
8 DI1

IN1

CPA 

Jednostka went. DUPLEX  

Czujnik z wyj ściem 0 -10V (CO2, wilgotno ść, 
itd.)  
 

Styk wł ączający (np. wł ącznik w WC)  

Nagrzewnica wtórna (sterowanie on/off)  

(połączone zawsze) 

Nagrzewnica wst ępna (sterowanie on/off)  
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L Faza 230V Zasilanie 
  
  

LS Faza 230V - za bezpiecznikiem 4A 
Zasilanie zasilacza impulsowego 24V DC 
i wentylatorów 230V 

N Zacisk neutralny 
PE Zacisk ochronny 

 
GND Uziemienie  

  24V Wyjście napięcia +24V (maks. 0,5A) 
Zasilanie sterownika CPA, wentylatorów 
24V i siłownika by-passu 

Y1 Wejście napięcia sterowania 0-10V Podłączenie zewnętrzne - sterownik CPA 
Me Sterowanie mocą wentylatora 0-10V 

Wentylator EC M1/M2  
1,5-10V => wentylatory pracują 
(moc 15-100%) Mi  Sterowanie mocą wentylatora 0-10V 

SB Sterowanie siłownika by-pass’u Termostat TFB, siłownik SB +24V => by-pass otwarty  

Regulator CPA 
Oznacz

enie Opis Dokąd prowadzi Uwaga 

S1 Wyjście napięcia +24V (maks. 0,5A) 
Sterowanie siłownikami przepustnic 
odcinających, sterowanie pracą el. 
nagrzewnicy wstępnej 

+24V => przepustnice otwarte, 
praca nagrzewnicy dozwolona 

S2 Wyjście napięcia +24V (maks. 0,5A) Pozwolenie na pracę nagrzew. el.  
+24V => praca nagrzewnicy 
dozwolona 

GND Uziemienie  

 

24V Wyjście napięcia +24V (maks. 0,5A) 
Zasilanie siłowników przepustnic zewn. i 
czujników 

Y1 Wyjście napięcia sterowania 0-10V Sterowanie mocą wentylatorów  

IN1 Wejście napięcia zewn. 0-10V 
Czujnik jakości powietrza z wyjściem 0-
10V 

GND Uziemienie  

DI1 Wejście na zewn. styk beznapięciowy Włączniki w łazience / WC / kuchni 
DI1 połączone z GND => 
aktywacja 

 

7) Możliwe problemy i ich usuwanie 
(patrz też instrukcja obsługi i utrzymania) 
Usterka Czynność 
Nie działają wentylatory lub 
nagrzewnica EPO-PTC 

Skontrolować nastawienie sterownika CPA i jego zasilanie (+24V), skontrolować 
połączenie zacisków i konektorów, itd., skontrolować sygnał sterujący Y1 (0-10V) i wyjścia 
S1 i S2 (+24V), skontrolować termostaty ochronne w jednostce i nagrzewnicy 

Nie działa sterowanie 
wentylatorów 
na sterowniku 

Skontrolować napięcie na zacisku Y1, czy jest w zakresie 0-10V według nastawienia mocy 
na sterowniku (z wyłączonymi sygnałami zewn.!) 

Nie działa siłownik 
przepustnicy odcinającej 

Skontrolować bezpiecznik topikowy FU w module regulacyjnym, skontrolować napięcie na 
zaciskach 24V i S1 (+24V) 

Nie działa sterowanie mocą 
wentylatorów z czujnika 
zewnętrznego 

Skontrolować zasilanie czujnika (zacisk 24V), skontrolować poziom napięcia wyjściowego 
0-10V z czujnika, skontrolować nastawienie sterownika (krzywa reakcji A – B w menu 
„SENSOR“) 

Nie działa włączanie 
podwyższonej mocy sygnałami 
zewnętrznymi 

Skontrolować połączenie styku włącznika ze sterownikiem CPA, skontrolować nastawę 
sterownika w menu „WŁĄCZNIK“ i „WEJŚCIA“ 

 

8) Lista cz ęści zamiennych 
Patrz cennik części zamiennych. 
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9) Załączniki (schematy) 
Schematy połączeń wewnętrznych jednostki wentylacyjnej DUPLEX xxx EASY i kanałowej nagrzewnicy ele. EPO-PTC. 
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