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АДАПТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПОГОДНИХ РЕГУЛЯТОРІВ  
ТЕМПЕРАТУРИ DANFOSS ECL І SIEMENS RVD ДЛЯ ПОТРЕБ БУДІВЕЛЬ 
У роботі визначені основні причини підвищення витрат теплової енергії. Розглянуті 

основні види опалювальних систем та можливості їх регулювання. Відомо, що відчутного 
ефекту економії тепла в системах теплопостачання можна досягти за рахунок автоматизації 
систем теплоспоживання. Разом з цим автоматизація дозволяє істотно поліпшити якість 
теплопостачання шляхом автоматичного регулювання теплового навантаження при зміні 
зовнішньої температури повітря. Для реалізації такої автоматизованої системи 
використовують погодні регулятори, які разом з додатковим обладнанням встановлюються в 
теплових пунктах окремих будівель. Погодний регулятор, за допомогою налаштувань 
споживача, автоматично адаптують криву нагрівання до умов конкретного будинку для 
підтримки постійної температури в приміщенні. Відповідно виникає потреба адаптації 
налаштувань контролера під певні умови. Досліджені принципи роботи електронного 
погодного регулятора на прикладі регулятора Danfoss ECL Comfort 200. Визначені недоліки 
налаштувань даного регулятора. Для їх усунення розроблена комп'ютерна програма за 
допомогою пакета Labview. При роботі з програмою необхідно вказати: температуру подачі 
води в системі опалення, нахил і зсув графіка, межі виключення опалення, мінімальну і 
максимальну температуру теплоносія, мінімальне і максимальне вплив повітря в приміщенні. 
Створена програма дозволяє адаптувати налаштування контролера під особливості будівлі та 
температурного графіку міста. 

Ключові слова: системи опалення, погодний регулятор, температурний графік. 
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АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОГОДНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ  
ТЕМПЕРАТУРЫ DANFOSS ECL И SIEMENS RVD ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗДАНИЙ 

В работе определены основные причины повышения затрат тепловой энергии. 
Рассмотрены основные виды отопительных систем и возможности их регулирования. 
Известно, что ощутимого эффекта экономии тепла в системах теплоснабжения можно 
достичь за счет автоматизации систем теплопотребления. Вместе с этим автоматизация 
позволяет существенно улучшить качество теплоснабжения путем автоматического 
регулирования тепловой нагрузки при изменении наружной температуры воздуха. Для 
реализации такой автоматизированной системы используют погодные регуляторы, которые 
вместе с дополнительным оборудованием устанавливаются в тепловых пунктах отдельных 
зданий. Погодный регулятор, с помощью настроек потребителя, автоматически адаптируют 
кривую нагрева к условиям конкретного дома для поддержания постоянной температуры в 
помещении. Соответственно возникает необходимость адаптации настроек контроллера под 
определенные условия. Исследованы принципы работы электронного погодного регулятора 
на примере регулятора Danfoss ECL Comfort 200. Определенные недостатки настроек 
данного регулятора. Для их устранения разработанная компьютерная программа с помощью 
пакета Labvіew. При работе с программой необходимо указать: температуру подачи воды в 
системе отопления, наклон и сдвиг графика, границы исключения отопления, минимальную 
и максимальную температуру теплоносителя, минимальное и максимальное влияние воздух 
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в помещении. Созданная программа позволяет адаптировать настройки контролера под 
особенности здания и температурного графика города. 

Ключевые слова: системы отопления, погодный регулятор, температурный график. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основним завданням функціонування системи 

теплопостачання є створення комфортних умов для проживання і роботи людей і 
забезпечення гарячою водою на господарсько-побутові потреби в необхідних обсягах. 

Фактичні значення температур в опалювальних приміщеннях зазвичай мають 
відхилення від санітарно-технічних норм в перебігу дня внаслідок централізованого 
регулювання якісним способом на джерелі і неможливості кінцевого споживача впливати на 
температури усередині приміщення, за винятком провітрювання. 

Внаслідок частого недотримання теплопостачальною організацією температурного 
графіка відпустки теплоносія або некоректної роботи внутрішніх систем опалення в частині 
розподілу видатків теплової енергії, реальне споживання тепла може не збігатися з 
нормативним. Слід враховувати, що найчастіше брак тепла на опалення компенсують 
електричними обігрівальними приладами. 

Тепловий режим приміщення сприймається людиною через тепловідчуття, комфортний 
рівень якого, встановлений за результатами гігієнічних досліджень, є основою для 
визначення комфортних умов теплового середовища приміщення. 

Перша умова комфортності. Комфортної буде така загальна температурна обстановка в 
приміщенні, при якій людина, перебуваючи в середині приміщення, буде віддавати всі явне 
тепло, не відчуваючи перегріву або переохолодження. На тепловідчуття людини в певній 
мірі впливають радіаційна температура, температура повітря. 

Друга умова комфортності. Умова обмежує інтенсивність теплообміну при положенні 
людини близько нагрітих і охолоджених поверхонь. Визначальною величиною в цьому 
випадку є інтенсивність променистого теплообміну (радіаційний баланс на найбільш 
невигідно розташованої і найбільш чутливою до випромінювання частині поверхні тіла 
людини). Найбільш чутливою до радіаційного нагріву виявляється поверхню голови. 
Радіаційний баланс повинен бути таким, щоб кожна частина поверхні голови віддавала 
випромінюванням оточуючих поверхонь не менше 11,6 Вт/м2. При розташуванні 
опалювальних приладів у стінах за розрахункове приймають положення людини на відстані 
1 м від нагрітої поверхні. 

Сучасні опалювальні системи найчастіше мають терморегулятор, за допомогою якого 
регулюється температура в приміщенні. Регулятори температури - прилади, які допомагають 
регулювати температуру в приміщенні. З їх допомогою можна встановити періодичність, 
інтенсивність і режим обігрівачів. Якщо не контролювати системи опалення, то це може 
призвести до пожежі і виникненню високої температури, яка буде некомфортною для 
людини. 

Опалювальні системи можуть бути декількох видів: водяні, парові, повітряні і 
комбіновані. Регулятори температури можуть встановлюватися на будь-яку з них. 

Водяне опалення – найпоширеніший варіант опалення, де теплоносієм виступає вода, а 
джерело енергії може бути будь-хто. 

Електричне опалення зручне, практичне, безпечне і надійне. Регулювання температури 
відбувається залежно від заданої і дійсною температури. 

Механічні регулятори дуже прості у використанні і коштують набагато дешевше 
електронних аналогів. Регулюючі механізми встановлюються на опалювальні прилади до 
магістралі подачі теплоносія. Принцип роботи механічного регулятора дуже простий, тому 
що датчик вбудований в клапан, а регулювання температури відбувається за рахунок 
збільшення та зменшення теплоносія в радіаторі. 
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Вибираючи регулятор температури, необхідно враховувати всі фактори, які можуть 
вплинути на його роботу. 

 

 
Рисунок 1 − Блок-схема ІТП будівлі з елеваторним підключенням 

 
Недоліком елеватора є відсутність можливості оперативного зміни коефіцієнта 

змішування, що призводить до осінніх весняних «перетопів» при зовнішній температурі  
0-10 °С, коли температура теплоносія в тепловій мережі перевищує розрахункову для систем 
опалення на 15-20 °С. За різними оцінками період «Перетоп» становить 30-40% 
опалювального сезону і на «Перетопи» йде 10-15% річних витрат тепла на опалення. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для реалізації автоматизованої системи 
теплоспоживання використовують електронні погодні регуляторів, наприклад, Danfoss ECL, 
Siemens RVD. ECL Comfort 200 − електронний цифровий регулятор температури, який 
налаштовується для роботи в різних технологічних схемах систем теплопостачання будівель. 
Регулятор має тиристорні виходи для управління приводом регулюючого клапана і релейні 
виходи для управління насосом або пальникових пристроїв котла [2]. До регулятору можна 
підключити до 4 температурних датчиків Pt 1000 Ом, дистанційні панелі контролю чи 
управління. ECL карта забезпечує функціонування регулятора ECL Comfort 200 стосовно 
конкретної схемою теплопостачання. Регулятор Danfoss ECL Comfort 200 призначений для 
підтримки постійної температури в контурі гарячого водопостачання з системою зарядки 
бака-акумулятора, управління водогрійним котлом в системах опалення з погодної 
компенсацією температури потоку і фіксованим обмеженням температури в зворотному 
трубопроводі, залежне від погоди регулювання температури потоку в трубопроводі, що 
подає системи опалення з фіксованим обмеженням температури води в зворотному 
трубопроводі і т.д. 

Для зміни роботи регулятора використовуються наступні параметри: кордон 
відключення опалення, мінімальна та максимальна межі температури теплоносія, вплив 
температури приміщення, залежне від погоди зниження температури, параметри оптимізації 
перемикання режимів, взаємозалежність контурів, температура повертається теплоносія та 
інші. 

Процедура настройки електронного регулятора ECL полягає в обчисленні задається 
значення температури теплоносія Tзад.под по температурному графіку (рис. 2) з подальшим 
коректуванням цієї величини (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Температурний графік регулятора 
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Рисунок 3 – Принцип регулювання контуру опалення 
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Далі обчислюється різниця величини неузгодженості між скоригованим значенням 
Tзад.под і фактичним значенням tпод, яка обробляється по ПІ-закону і визначає знак і 
тривалість імпульсів керуючого сигналу. Ці імпульси включають електропривод, який 
переміщує шток регулюючого клапана, змінюючи витрату регульованою середовища таким 
чином, щоб зрівняти задане Tзад.под і фактичне tпод значення температури теплоносія 
(рис. 2). 

Математичний опис температурного графіка (рис. 1) може бути представлено у вигляді  
 ),20(46,26,24)20( ..  комнзаднарподзад THPTHT  (1) 
де Tзад.комн − задана кімнатна температура, H − нахил температурного графіка опалювального 
контуру, P − паралельне зміщення графіка. 

При відповідності фактичних теплотехнічних характеристик будівлі заданої 
температурному графіку в будівлі автоматично буде підтримуватися температура, рівна 
значенню Tзад.комн. 

Siemens RVD110 являють собою багатофункціональний контролер, що дозволяє 
управляти температурою подачі в контурах опалення, а також нагріванням в системі ГВП. 
Областю їх застосування є установки з підключенням до районної тепломережі в невеликих 
житлових і нежитлових будинках. Контролер RVD110 має 3 запрограмованих типу 
установок. При виборі певного типу установки активуються всі функції і настройки, 
необхідні для конкретної установки. Можливі наступні режими управління: тільки залежна 
від погоди компенсація, залежна від погоди компенсація з впливом температури 
приміщення, тільки компенсація по температурі приміщення. Для налаштування номінальної 
уставки температури приміщення безпосередньо передбачена ручка налаштування. Всі інші 
параметри задаються в цифровій формі з використанням принципу робочої рядки. 

При управлінні температурою подачі з залежною від погоди компенсацією (з впливом 
температури або без нього) призначення уставки температури подачі температурі 
зовнішнього повітря виконується за допомогою кривої опалення. Температурний графік 
наведено на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Температурний графік регулятора Siemens RVD  

(S − нахил, TAM − комбінована температура зовнішнього повітря, TV − температура подачі) 
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На кривій опалення є фіксована точка при температурі зовнішнього повітря, складовою 
22 ° C, і температурі подачі, що становить 20 ° C. Всі криві виходять з цієї точки під нахилом 
в діапазоні 2,5 ... 40 з приростами по 0,5. Кожна крива опалення має лінію заміни, яка 
перетинає точку нахилу і «свою» криву опалення при температурі зовнішнього повітря 0 °C. 

Нахил встановлюється на контролері і розраховується наступним чином (2): 

 
AM

V

T
Ts





10  (2) 

Уставка температури подачі постійно переміщається по кривій опалення як функція 
комбінованої температури зовнішнього повітря. Крім того, будь-яке відхилення температури 
приміщення викликає миттєве паралельне зміщення кривої опалення (рис. 5). Кореляція між 
ступенем відхилення і ступенем зміщення визначається впливом температури приміщення, 
яке залежить від наступних параметрів: заданий показник управління, відхилення фактичної 
температури приміщення від уставки, нахил заданої кривої опалення. Коригувальна змінна 
величина для уставки температури подачі формується на основі цих 3 факторів. 

 

 
Рисунок 5 − Принцип регулювання контуру опалення Siemens RVD  

(* − множник, E − показник управління температурою приміщення, H − крива опалення,  
L − обмежувач, s − нахил кривої опалення, TAM − комбінована температура зовнішнього 

повітря, TRw − уставка температури приміщення, TRx − температура приміщення,  
TVw − уставка температури подачі) 

 
Уставка температури подачі при управлінні із залежною від погоди компенсацією та 

впливом температури приміщення визначається :  

 )()11,0)((
2 AMvRwRxVw TTsTTET   (3) 
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Але при цьому виникають складності регулювання системи опалення, а саме : 
‒ у будівлі, в залежності від її призначення, повинна підтримуватися відповідна 

температура, яка забезпечує комфортні умови; 
‒ кожне місто має свій температурний графік згідно з котрим повинна 

відпрацьовувати система опалення.  
Для вирішення складностей регулювання було проведено додаткові дослідження 

шляхом регресійного аналізу, що дозволили отримати апроксимаційну залежність виду: 
 зовнпримV TskskskTT )( 321   (4) 
де k1,  k2, k3. – коефіцієнти апроксимації; s – нахил кривої опалення; Тприм – температура 
всередині приміщення; Тзовн – температура зовнішнього повітря. 

Даний вираз дозволяє обирати уставку температури подачі в залежності від особливості 
будівлі та від особливостей температурного графіку міста.  

Для вирішення завдання автоматизації розрахунку налаштувань регулятора 
температури, наприклад Danfoss ECL 200, розроблена комп'ютерна програма в Labview. При 
роботі з програмою необхідно вказати: температуру подачі води в системі опалення, нахил і 
зсув графіка, межі виключення опалення, мінімальну і максимальну температуру теплоносія, 
мінімальне і максимальне вплив повітря в приміщенні. На початку завантажуємо файл Zn.txt, 
в якому міститься таблиця значень температури теплоносія на подачі від температури 
зовнішнього повітря і нахилу температурного графіка, отриманих шляхом відцифрування 
рис. 1. Далі, задаємо tнар = -5 ° С, Tзад.комн = 17 ° С, Tзад.под = 80 ° С. В результаті роботи 
програми отримаємо необхідний нахил температурного графіка H = 1,8 і інші параметри 
регулятора необхідні для його налаштування (рис. 6) [3,4]. 

 

 
Рисунок 6 − Головне вікно системи параметрів температури теплоносія 
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ВИСНОВКИ. Існуючі системи опалення будівель навчальних закладів 
характеризуються значною енергоємністю, не відповідають сучасним вимогам по 
енергоефективності; їм притаманні так звані «перетопи» при позитивній температурі і 
«недотопи» при мінусовій температурі зовнішнього повітря.  Реалізовано автоматизацію 
процесу розрахунку параметрів регулятора температури Danfoss ECL. Виконано адаптацію 
налаштування контролера під особливості будівлі та температурного графіку міста. 
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Perekrest A., Chebotarova Ye., Romancha D. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk 

ADAPTATION PARAMETERS OF WEATHER REGULATORS  
DANFOSS ECL TEMPERATURE AND SIEMENS RVD FOR THE BUILDINGS 
In the paper basic reasons of increase of expenses of thermal energy are defined. Main types 

of heating systems and the possibility of their regulation are considered. It is known that tangible 
effect saving heat supply systems can be achieved through automation of heat consumption. At the 
same automation can significantly improve the quality of heating by automatically adjusting heat 
load by changing the external air temperature. To implement this automated weather systems use 
controllers, which together with the extrational equipment installed in heat points separate 
buildings. The weather regulator, by consumer preferences, automatically adapting the heating 
curve to the terms of a particular building to maintain a constant temperature in the room. 
Accordingly, there is a need to adapt the controller settings under certain conditions. The principles 
of operation of the electronic weather regulator on the example of the Danfoss ECL Comfort 200 
regulator are researched. Shortcomings of adjustments of this regulator are defined. For elimination 
of this shortcoming the computer program by means of Labvіew are developed. By operation with 
the program it is necessary to specify: water supply temperature in system of heating, an inclination 
and shift of the diagram, heating exception boundary, minimum and maximum temperature of the 
heat carrier, the minimum and maximum influence air indoors. The created program allows 
adapting adjustment of the controller under features of the building and temperature to the diagram 
of the city. 

Keywords: heating, weather regulator, temperature schedule. 
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