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NovoCon® S — Wielofunkcyjny napęd do zaworów AB-QM
Wersja cyfrowa / Wersja hybrydowa

VD.HU.P3.49    © Danfoss 07/2016

Opis

Sterowany przez magistralę Fieldbus napęd NovoCon® 
S w wersji cyfrowej/hybrydowej jest urządzeniem 
wielofunkcyjnym o wyjątkowo dużej dokładności, 
zaprojektowanym specjalnie do stosowania z zaworem 
równoważąco-regulacyjnym niezależnym od zmian 
ciśnienia AB-QM DN 10–32.

Duża dokładność regulacji, w połączeniu z liniową  
i niezależną od wahań ciśnienia charakterystyką zaworu 
AB-QM, pozwala na zastosowanie napędu NovoCon®  
S w wersji cyfrowej/hybrydowej jako wskaźnika przepływu.

Konfigurację parametrów napędu i zaworu wykonuje 
się przez magistralę Fieldbus. Sterowanie napędem 
NovoCon® S wersji hybrydowej odbywa się za 
pośrednictwem wejść analogowych lub magistrali 
Fieldbus. Napęd NovoCon® S w wersji cyfrowej jest 
sterowany przez magistralę Fieldbus.

Zamawianie Typ Nr kat.

NovoCon® S, wersja hybrydowa 003Z8500

NovoCon® S, wersja cyfrowa 003Z8501

Napęd wraz z zaworem AB-QM służy do regulacji 
przepływu czynnika przez urządzenia takie jak: 
klimakonwektory, belki chłodzące, nawiewniki 
indukcyjne, centrale wentylacyjne oraz inne 
urządzenia końcowe do regulacji strefowej, gdzie 
czynnikiem regulowanym jest ciepła/zimna woda. 
Dzięki wysokiej dokładności, funkcjom zdalnego 
sterowania i wskazywaniu przepływu, produkt 
zapewnia znaczne korzyści w zakresie przyspieszonego 
procesu uruchamiania, łatwości konserwacji, 
większego komfortu wewnętrznego, oszczędności 
energii oraz właściwego rozprowadzania energii 
cieplnej/chłodniczej.

Główne właściwości:
• Funkcje zdalnego uruchamiania/resetowania/

płukania
• Wskaźnik przepływu
• Wysoka dokładność regulacji
• Wyświetlanie statusu na pasku LED
• Montaż bez użycia narzędzi
• Brak konieczności konserwacji w okresie eksploatacji
• Proces samodzielnego ustawiania
• Cicha praca
• Kable bezhalogenowe zakończone wtyczką
• Automatyczne adresowanie MAC
• Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji 

danych
• Raportowanie alarmów wewnętrznych
• Alarm blokady zaworu
• Wykrywanie przerwania przewodu sygnału 

sterowania analogowego i masy
• Ochrona przed nieprawidłowym podłączeniem 

na wszystkich przewodach do 30 V

Akcesoria
Typ Długość Złącza Nr kat.

Kabel cyfrowy NovoCon® 1,5 m magistrala / zasilanie 003Z8600

Kabel cyfrowy NovoCon® 5 m magistrala / zasilanie 003Z8601

Kabel cyfrowy NovoCon® 10 m magistrala / zasilanie 003Z8602

Kabel cyfrowy NovoCon®, połączenie szeregowe 1,5 m napęd / napęd 003Z8603

Kabel cyfrowy NovoCon®, połączenie szeregowe 5 m napęd / napęd 003Z8604

Kabel cyfrowy NovoCon®, połączenie szeregowe 10 m napęd / napęd 003Z8605

Kabel analogowy NovoCon® 1,5 m 0–10 V / zasilanie / wzmacniacz napięcia 003Z8606

Kabel analogowy NovoCon® 5 m 0–10 V / zasilanie / wzmacniacz napięcia 003Z8607

Kabel analogowy NovoCon® 10 m 0–10 V / zasilanie / wzmacniacz napięcia 003Z8608

Uwaga! Kable nie są dołączone do napędu i należy je zamawiać oddzielnie.

Zatwierdzenia Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,  
EN 60730-2-14:1997, EN 60730-2-14/A1:2001, EN60730-1:2011
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Zestaw serwisowy — połączenie ze starymi zaworami AB-QM
Typ Nr kat.

Adapter NovoCon® do zaworu AB-QM, DN 10–32 (5 szt.) 003Z0239

Arkusz informacyjny
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Dane techniczne Zasilanie 24 V AC/DC, ±25%, 50/60 Hz

Zużycie energii Podczas pracy: 3,9 VA / w stanie gotowości: 0,9 W

Klasa ochrony Klasa III SELV

Podłączenie elektryczne Kable bezhalogenowe

Sygnał sterujący NovoCon® S, wersja hybrydowa 0–10 V DC, 0–5 V DC, 2–10 V DC, 5–10 V DC, 2–6 V DC,
6–10 V DC, 0–20 mA, 4–20 mA, BACnet MS/TP

Sygnał sterujący NovoCon® S, wersja cyfrowa BACnet MS/TP

Wybór prędkości napędu (od otwarcia do zamknięcia) 3 s/mm, 6 s/mm, 12 s/mm, 24 s/mm, stały czas

Skok 7 mm

Siła 90 N

Dokładność pozycji ± 0,05 mm

Temperatura otoczenia Od -10°C do 50°C

Maks. temperatura czynnika 120°C

Temperatura przechowywania Od -40 do 70°C

Stopień ochrony obudowy IP 54 (IP 40 w przypadku montażu napędu w dół)

Waga 0,4 kg

Dane BACnet
Typ Szczegóły

Profil urządzenia BACnet Indywidualny sterownik do zastosowań BACnet (B-ASC)

Protokół BACnet BACnet Master Slave / przekazywanie tokena (MS/TP)

Obsługiwane prędkości 
transmisji BACnet

Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji danych / 9600 b/s / 19 200 b/s / 38 400 b/s / 56 
700 b/s / 76 800 b/s / 115 200 b/s
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Nr kat. 
003Z0239

NovoCon® S i AB-QM (wersja wyprodukowana przed rokiem 2011 r. ).
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Wykonywanie nastaw 
wstępnych

Konstrukcja

Orientacja montażu

Nastawa przepływu wykonywana jest elektronicznie 
przez napęd NovoCon® S. Podczas normalnej pracy 
nie stosuje się nastaw wstępnych na zaworze AB-QM.

Normalna praca
Pozostawić zawór z domyślną fabryczną nastawą 
wstępną (100 %).

Praca przy zwiększonym przepływie
W celu uzyskania bardziej efektywnego płukania  
i aktywowania nastawy wstępnej zaworu ponad 
100% zaleca się ręczną nastawę wstępną zaworu 
AB-QM na maksymalny przepływ. W tym celu należy 
obrócić pokrętło nastawy wstępnej przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara, aż do oporu.  
Patrz rysunek.
Napęd NovoCon® S podczas pracy przy zwiększonym 
przepływie pozwala na nastawy wstępne zaworu 
AB-QM DN 10–20 do 120% i DN 25–32 do 110 %.

Napęd NovoCon® S można zamontować w 
dowolnej pozycji, jednak orientacja montażu 
wpływa na klasyfikację IP, patrz rysunek. 

Uwaga!
Klasyfikacja IP obowiązuje tylko wtedy, gdy we 
wszystkich złączach są kable lub wtyczki.

①

③

②

④

⑦

⑤

⑥

IP40

IP54

IP54IP
54

① Zdejmowana pokrywka

② Złącze magistrali i zasilania

③ Okno LED

④ Pierścień blokujący

⑤ Sterowanie ręczne

⑥ Przycisk resetowania

⑦ Przełączniki DIP

Maks.

① ②

③ ④
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Wyświetlacz LED Aktywność BACnet(RS485)

Aktywność BACnet(RS485)
Dioda LED nie świeci: napęd nie wykrywa aktywność w sieci.
Dioda LED w kolorze zielonym zapala się i gaśnie szybko: prawidłowa komunikacja sieciowa.

Pozycja zaworu/napędu

Dioda LED w kolorze żółtym: zawór AB-QM jest całkowicie zamknięty.  

Dioda LED w kolorze zielonym: zawór AB-QM jest otwarty 1–24%.

Diody LED w kolorze zielonym: zawór AB-QM jest otwarty 25–49%.

Diody LED w kolorze zielonym: zawór AB-QM jest otwarty 50–74%.

Diody LED w kolorze zielonym: zawór AB-QM jest otwarty 75–99%.

Diody LED w kolorze zielonym (1-3), w kolorze żółtym (4): zawór AB-QM jest całkowicie otwarty. 

Aktywne płukanie
Wszystkie diody LED w kolorze żółtym zapalają się i gasną w ustalonym okresie.

NovoCon® S zamyka zawór
Wszystkie diody LED w kolorze zielonym zapalają się, a następnie po kolei gasną (operacja powtarzana).

NovoCon® S otwiera zawór
Wszystkie diody LED w kolorze zielonym gasną, a następnie po kolei się zapalają  
(operacja powtarzana).

Ruch zaworu/napędu

Aktywność BACnet(RS485) Z BŁĘDAMI
Dioda LED w kolorze czerwonym zapala się i gaśnie powoli: Napęd wykrywa aktywność,  
ale występują błędy.
Dioda LED w kolorze czerwonym zapala się i gaśnie szybko: Komunikacja jest prawidłowa,  
JEDNAKŻE inne urządzenie może używać tego samego adresu MAC.
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Wyświetlacz LED  
(ciąg dalszy)

Kalibracja
Diody LED w kolorze zielonym zapalają się po kolei jedna po drugiej.

Aktywne odpowietrzanie
Diody LED w kolorze żółtym zapalają się po kolei, następnie gasną po kolei  
(operacja powtarzana).

Funkcja identyfikacji, wszystkie zielone diody LED zapalają się/gasną przez podany okres.  
Używana do fizycznej identyfikacji napędu w magistrali.

Błąd przy zamykaniu
Diody LED na zmianę wskazują alarmy (1 dioda w kolorze czerwony) oraz normalną pracę (kolor zielony). 
Pod grzybkiem zaworu mogą się znajdować zanieczyszczenia. Płukanie może rozwiązać problem.

Temperatura wewnątrz napędu jest poza zalecanym zakresem.
Diody LED na zmianę wskazują alarmy (2 diody w kolorze czerwonym) oraz normalną pracę (kolor 
zielony). Temperatura otoczenia prawdopodobnie przekroczyła 60°C.

Błąd wewnętrzny
Diody LED na zmianę wskazują alarmy (3 diody w kolorze czerwonym) oraz normalną pracę (kolor zielony). 
Spróbować:
A: Ponownie skalibrować.
B: Włączyć i wyłączyć zasilanie.
C: Jeśli błąd nie ustąpi, może być konieczna wymiana napędu.

Informacja z napędu

Napięcie zasilania poza prawidłowym zakresem
Diody LED na zmianę wskazują alarmy (3 diody w kolorze czerwonym) oraz normalną pracę (kolor 
zielony). Użyć kabli analogowych do wzmocnienia napięcia.

Brak sygnału sterującego
Diody LED na zmianę wskazują alarmy (3 diody w kolorze czerwonym) oraz normalną pracę (kolor zielony).
W trybie analogowym wykryto przerwanie przewodu sterowniczego.
W trybie cyfrowym wykryto, że wartość wejściowa żądanej wielkości przepływu nie została 
zaktualizowana przez czas dłuższy niż określony w ustawieniu AV:3 (Limit czasu braku sterowania).

Błąd podczas kalibracji
Diody LED na zmianę wskazują alarmy (4 diody w kolorze czerwonym) oraz normalną pracę (kolor zielony). 
Sprawdzić, czy napęd NovoCon® S jest prawidłowo podłączony do zaworu i skalibrować ponownie.

















Ruch zaworu/napędu (ciąg dalszy)
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Wyświetlacz LED  
(ciąg dalszy)

Reset fabryczny — przywrócenie ustawień domyślnych 
Po naciśnięciu przycisku reset podczas załączania zasilania wszystkie diody LED gasną.
Przytrzymać wciśnięty przycisk reset przez 4 sekundy: 4 diody LED w kolorze zielonym 
świecą = przywrócenie ustawień domyślnych.
6 sekund lub dłużej = powrót do normalnej pracy.

Wykonanie resetu fabrycznego sygnalizowane jest w następujący sposób:
1 krótkie mignięcie wszystkich diod LED w kolorze żółtym.
Uwaga: Wszystkie ustawienia wrócą do ustawień fabrycznych.



NovoCon® S i BACnet
- Ustawienie projektowej 
wielkości przepływu

Informacje ogólne
Istnieją proste ustawienia BACnet kluczowe dla konfiguracji ustawień podstawowych NovoCon® S 
zarówno dla wersji cyfrowej, jak i hybrydowej, aby zapewnić komunikację i sterowanie. Znajdują się 
one w obiektach BACnet.

Konfiguracja początkowa BACnet

NovoCon® S
Wersja hybrydowa

BV:0
Sterowanie 
analogowe 
(domyślnie)

lub
cyfrowe



NovoCon® S
Wersja cyfrowa

MSV:3
Wybór typu zaworu

(domyślnie AB-QM 
DN 15)

AV:0
Projektowa wielkość 

przepływu







Wykorzystanie  
obiektów BACnet
- Konfiguracja  
z wyprzedzeniem

Jeżeli ustawienia domyślne napędu nie są odpowiednie, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące obiekty:
BV:0 Sterowanie analogowe lub cyfrowe (dotyczy wyłącznie napędu NovoCon® S w wersji hybrydowej)
MSV:3 Wybrany typ zaworu 
AV:0 Projektowa wielkość przepływu
BV:4 Jednostki nastawy przepływu projektowego (oraz jednostka wartości zwrotnej przepływu w AV:2)
BV:5 Jednostka nastawy wymaganego przepływu w AV:1
Sterowanie analogowe lub cyfrowe:
Korzystając z napędu w wersji hybrydowej w trybie cyfrowym, gdy całość sterowania odbywa się przez 
magistralę cyfrową, należy zmienić bieżącą wartość BV:0.
-  Wartość domyślna BV:0 jest ustawiona na 0 = Sterowanie analogowe, co oznacza, że pozycja 

napędu jest kontrolowana przez napięcie analogowe na wejściu (środkowy port kablowy).
-  Ustawienie BV:0 na 1 = Sterowanie cyfrowe powoduje, że pozycja napędu (ze wszystkimi 

innymi funkcjami) jest kontrolowana poprzez magistralę cyfrową.
Wybór typu zaworu:
Po wybraniu sterowania analogowego lub cyfrowego konieczne jest wybranie typu zaworu, na którym 
zamontowany jest napęd. Można to zrobić, używając obiektu MSV:3 Wybrany typ zaworu. Wartość bieżąca 
MSV:3 może być ustawiona na wartości od 1 do 17. Każda liczba reprezentuje określony typ zaworu, które 
można znaleźć w tabeli na stronie 11: Wybór typu zaworu. Wartość domyślna wynosi 4 (zawór AB-QM ISO DN15).
Wybór jednostek wielkości przepływu:
Po wybraniu typu zaworu sterowanego przez napęd ważne jest określenie, czy domyślne ustawienia 
jednostki wielkości przepływu dla obiektów AV:0 Przepływ projektowy i AV:1 Wymagany przepływ są 
właściwe. Ustawienia domyślne to:
-  Dla obiektu AV:0 Przepływ projektowy ustawieniem domyślnym to l/h (w przypadku wybrania 

zaworu ANSI — GPM).
- Dla obiektu AV:1 Przepływ wymagany ustawieniem domyślnym jest %.
- Po zakończeniu konfiguracji należy zmienić MSV:0 na 2 w celu  kalibracji napędu.

Naciśnięcie przycisku reset podczas normalnej pracy

Kalibracja/reset/płukanie
Po naciśnięciu przycisku reset wszystkie diody LED gasną. Przytrzymać wciśnięty 
przycisk reset przez
1 sekundę: ZAPALI SIĘ 1 DIODA LED
2 sekundy: ZAPALĄ SIĘ 2 DIODY LED = rozpoczęcie kalibracji (resetowanie).
3 sekundy: ZAPALĄ SIĘ 3 DIODY LED
4 sekundy: ZAPALĄ SIĘ 4 DIODY LED = rozpoczęcie płukania.
5 sekund lub dłużej = powrót do normalnej pracy.
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Sterowanie, integracja automatyki budynków:
Jeśli domyślna wartość jednostki (l/h) dla obiektu "Projektowa wielkość przepływu" (AV:0) nie jest taka,  
jak pożądana, jednostki można zmienić, zmieniając wartość bieżącą obiektu BV:4. Uwaga: Zmianie ulegnie 
również wartość obiektu "Wartość zwrotna rzeczywistej wielkości przepływu" (AV:2).
- BV:4 = 0 powoduje ustawienie jednostek na l/h.
- BV:4 = 1 powoduje ustawienie jednostek na %.

Jeśli domyślna wartość jednostki (%) dla obiektu "Wymagana wielkość przepływu" (AV:1) nie jest taka,  
jak pożądana, jednostki można zmienić, zmieniając wartość bieżącą obiektu BV:5. 
- BV:5 = 0 powoduje ustawienie jednostek na l/h.
- BV:5 = 1 powoduje ustawienie jednostek na %.

Ustawianie projektowej wielkości przepływu:
W tym punkcie należy ustawić maksymalną projektową wielkość przepływu regulowanego systemu,  
jeśli nie jest z nią zgodny przepływ znamionowy zaworu. Projektowa wielkość przepływu jest ustawiana 
przez zmianę bieżącej wartości obiektu AV:0.
Uwaga: Jeśli projektowa wielkość przepływu jest ustawiona na wartość większą niż przepływ znamionowy 
zaworu, należy wprowadzić mechaniczne ustawienie wstępne zaworu odpowiadające maksymalnemu 
otwarciu (100% otwarcia to domyślne fabryczne wstępne ustawienie mechaniczne).

Kalibracja napędu zaworu:
Po określeniu wszystkich ustawień podstawowych należy skalibrować napęd zaworu. Spowoduje to 
samoczynne dostosowanie się napędu do konkretnego używanego zaworu, a wszystkie ustawienia będą 
stosowane prawidłowo.
Aby rozpocząć kalibrację, należy ustawić obiekt "Tryb napędu oraz właściwości specjalne" (MSV:0) na 
kalibrację. Możliwe ustawienia wartości bieżącej obiektu MSV:0 to:
- 1. Normalna (praca)
- 2. Kalibracja
- 3. Płukanie
- 4. Odpowietrzanie
- 5. Alarm (napęd wchodzi w stan alarmu tylko wtedy, gdy nie może sterować silnikiem lub 
występują poważne błędy wewnętrzne).

Po pomyślnym zakończeniu kalibracji wartość obiektu MSV:0 zmieni się na 1 = Normalna. Oznacza to,  
że napęd jest gotowy do pracy w trybie normalnym i do sterowania przepływem przez zawór.

Płukanie systemu:
Obiekt "Tryb napędu oraz właściwości specjalne" (MSV:0) ma opcję umożliwiającą użytkownikowi zastosowanie 
napędu w razie potrzeby płukania systemu. Aby rozpocząć płukanie, należy ustawić obiekt MSV:0 na 3. 
Spowoduje to całkowite otwarcie zaworu przez napęd. Płukanie zakończy się w następujących sytuacjach:
- Ponowne ustawienie obiektu MSV:0 na 1 = Normalna praca
- Wyłączenie i włączenie zasilania.
- Upłynięcie limitu czasu płukania wynoszącego 1 godzinę.
Po zakończeniu płukania w normalnych warunkach nastąpi powrót do normalnego działania.

Odpowietrzanie systemu:
Obiekt MSV:0 umożliwia również uruchomienie przez napęd funkcji odpowietrzania. Ta funkcja powoduje 
wielokrotne otwieranie i zamykanie zaworu w celu pomocy w usunięciu powietrza uwięzionego  
w układzie. Aby rozpocząć odpowietrzanie, należy ustawić obiekt MSV:0 na 4. Odpowietrzanie będzie 
wykonywane do chwili jego zakończenia i powrotu napędu do normalnego działania (ustawienie MSV:0 = 
1, Normalne).

Sterowanie napędem:
Podczas normalnego działania napędu, gdy przepływ przez zawór ma być sterowany, używany jest sygnał 
wejściowy" Wymagana wielkość przepływu" (AV:1). Ustawieniem domyślnym jednostki "Wymaganej 
wielkości przepływu" jest %. Jest to najbardziej odpowiednie ustawienie, ponieważ sterownik nie musi 
znać ustawienia "Projektowa wielkość przepływu" napędu. Sygnał wyjściowy ze sterownika należy ustawić 
tylko tak, aby regulował wartość obiektu "Projektowa wielkość przepływu" (AV:1) w zakresie od 0 do 100%.
W celu zmiany wielkości przepływu przez zawór bieżąca wartość obiektu AV:1 jest zapisywana w zakresie 
0–100 (%).
Jeśli dla obiektu AV:1 wybrano jednostkę l/h, wymagana wielkość przepływu przez zawór musi być 
zapisana w liczbach całkowitych odpowiadających l/h. Przykładem może być sterownik zapisujący wartości 
w napędzie w zakresie od 0 do 450 l/h dla zaworu DN15.

Alarmy i ostrzeżenia:
Problemy występujące w systemie można wykryć, używając wartości obiektów od BV:10 do BV:20.

Wykorzystanie  
obiektów BACnet
- Konfiguracja  
z wyprzedzeniem  
(ciąg dalszy)

Arkusz informacyjny NovoCon® S — Wielofunkcyjny napęd do zaworów AB-QM
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Automatyczna prędkość 
transmisji danych:

Prędkość transmisji MSV:6 musi być ustawiona na 1 (wartość domyślna).
Jeśli w ciągu 45 sekund po włączeniu NovoCon® S wykrywa aktywność w magistrali, przyjmowana jest 
prędkość transmisji aktualnie używana w sieci przez inne urządzenia BACnet. Jeśli napęd nie widzi aktywności 
w sieci w tym czasie, generowany jest token i wysyłany z domyślną prędkością transmisji 38 400 b/s.

Automatyczna 
prędkość 

transmisji danych

Czy występuje 
aktywność w 

magistrali?
Nie

Tak

Czy upłynął czas 
wynoszący 45 do 60 

sekund?

Wygenerować token 
przy 38 400 b/s

Automatyczna 
prędkość transmisji 

danych — koniec

Tak

Prawidłowy odbiór danych 
— bez błędów ramek?

Użyć bieżącej 
prędkości transmisji 

danych

Zmienić prędkość 
transmisji danych

Nie

Napęd NovoCon® S należy 
podłączyć w tym samym czasie, 
co inne urządzenia BACnet 
lub później. Napęd NovoCon® 
S następnie automatycznie 
dostosuje się do prędkości 
transmisji danych sieci.

Tak Nie

Automatyczne 
adresowanie MAC

Metoda przypisania adresu MSV:5 musi być ustawiona na 1 (wartość domyślna).
Napęd NovoCon® S monitoruje używane adresy MAC w sieci i automatycznie przypisuje dostępny adres MAC do 
napędu przy pierwszym uruchomieniu. Jeśli włączona jest funkcja automatycznego adresowania MAC, w razie 
wystąpienia kolizji adresów MAC rozpoczyna się ponowne wyszukiwanie wolnych adresów MAC. Po znalezieniu 
wolnego adresu MAC wysłane zostanie powiadomienie „I-Am” przez BACnet.

Automatyczne 
adresowanie MAC

Obserwować Poll 
for Master oraz 

odpowiadać na Poll 
for Master

Znaleziono inne 
urządzenie nadrzędne 

w sieci

Ustawić adres 
MAC = 1

Rozpocząć 
generowanie

tokena

Nie

Tak

Nasłuchiwać Poll for 
Master oraz odpowiadać 

do Poll for Master. 
Wygenerować tabelę 
możliwych wolnych 

adresów MAC

Wymagany czas 
nasłuchiwania dla Poll 

for Master?

Wybrać losowo 
jeden z bezpłatnych 

adresów MAC  
i wysłać Iam, 

używając wybranego 
adresu MAC.

Automatyczne 
adresowanie MAC — 

koniec.

Tak

Kolizja 
adresów MAC

Wykryto kolizję 
adresów MAC?

Nie

Tak

Włączono 
automatyczne 
adresy MAC?

Uruchomić funkcję 
automatycznych 

adresów MAC

Kolizja adresów 
MAC — koniec

Tak
Nie

Nie

Arkusz informacyjny NovoCon® S — Wielofunkcyjny napęd do zaworów AB-QM
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Obiekty BACnet
- Wartość analogowa

Identy-
fikator

Obiekt /
nazwa parametru Jednostka Odczyt/

zapis Min. Maks. Wartość 
domyślna Rozdzielczość Opis

AV:0 Projektowa wielkość 
przepływu %, l/h, GPM O/Z

20% 
znamio-
nowego

przepływu

Maksymalny zakres nastaw  
z tabeli zaworów

Wartość 
znamionowa z 
tabeli zaworów 

w l/h

0,1

Wartość nastawy wstępnej dla przepływu 
projektowego, gdy sygnał sterujący wynosi 
100%.
Jednostka zgodna z BV:4

AV:1 Wartość wejściowa żądanej 
wielkości przepływu %, l/h, GPM O/Z 0 100% lub wartość projektowa 

przepływu 0% 0,01 Żądana wielkość przepływu przez zawór.
Jednostka zgodna z BV:5

AV:2
Wartość zwrotna 

rzeczywistej wielkości 
przepływu

%, l/h, GPM O 0

Jeśli wybrano l/h (GPM) w BV:4, 
to wielkość przepływu zaworu 

jest ustawiona na wartość 
maksymalną wybranego zaworu 

(MSV:3). W przeciwnym razie 
będzie to 100%.

- 0,001
Wskazanie wielkości przepływu w oparciu 
o pozycję trzpienia napędu. Jednostka 
zgodna z BV:4

AV:3 Limit czasu braku sterowania min O/Z 0 60 10 1 Czas przed zareagowaniem napędu na brak 
sygnału sterującego.

AV:4 Wartość współczynnika alfa - O/Z 0,05 1,0 1,0 0,01

Wartość stosowana do utworzenia wykresu w 
trybie funkcji definicji ręcznej (MDF), w sposób 
umożliwiający dostosowanie do krzywej 
charakterystyki wymiennika ciepła. Ustawienie 
liniowe: MDF=1. Patrz wykres poniżej.

AV:5 Czas zamykania lub 
otwierania zaworu s O/Z 18 700 - 1 Czas wymagany na przejście napędu od 0% 

do 100% przepływu projektowego.

AV:6 Skorygowane napięcie
zmierzone przez napęd V O 12 50 0 0,01

Skorygowane napięcie zasilające napęd.
Zbyt niskie napięcie: 16,1–17,5 V.
Zbyt wysokie napięcie: 38,3–43,4 V.

AV:7 Adres MAC - O/Z 1 126 - 1 Adres MAC stosowany do komunikacji 
BACnet.

AV:8 Temperatura w napędzie °C O -20 100 - 0,5 Temperatura zmierzona wewnątrz napędu.

AV:9 Łączne godziny pracy h O 0 MAKS. - 1 Łączne godziny pracy napędu.

AV:10 Liczba minut od ostatniego 
włączenia zasilania min O 0 MAKS. - 1 Liczba minut od ostatniego włączenia 

zasilania napędu.

AV:11 Liczba minut od ostatniej 
kalibracji min O 0 MAKS. - 1 Liczba minut od ostatniego skalibrowania 

napędu względem zaworu.

AV:12 Liczba minut od całkowitego 
zamknięcia min O 0 MAKS. - 1 Liczba minut od ostatniego całkowitego 

zamknięcia zaworu.

AV:13 Liczba minut od całkowitego 
otwarcia min O 0 MAKS. - 1 Liczba minut od ostatniego całkowitego 

otwarcia zaworu.

AV:14 Całkowita liczba kroków 
wykonanych przez napęd - O 0 MAKS. - 1 Całkowita liczba kroków wykonanych przez 

napęd od pierwszego włączenia

AV:15 Liczba komunikatów serwera - O 0 MAKS. - 1 Liczba komunikatów serwera

AV:16 Otrzymane przez serwer 
wiadomości - O 0 MAKS. - 1 Otrzymane przez serwer wiadomości

AV:17 Liczba błędów serwera - O 0 MAKS. - 1 Liczba błędów serwera

AV:18 Wysłane przez serwer 
wiadomości - O 0 MAKS. - 1 Wysłane przez serwer wiadomości

AV:19 Błąd przekroczenia czasu 
oczekiwania serwera - O 0 MAKS. - 1 Błąd przekroczenia czasu oczekiwania 

serwera

AV:20 Numer seryjny napędu - O - - - 1
Opis tego obiektu zawiera numer seryjny 
napędu — zaprogramowany na etapie 
produkcji.

AV:21 Nazwa zaworu wybranego
przez użytkownika

l/h lub GPM, typ jednostki 
pochodzący z tabeli 

zaworów 
O - - - 1 Przepływ znamionowy wybranego typu 

zaworu.

AV:22 Położenie zaworu przy 
przepływie znamionowym mm O - - - 1 Położenie w mm dla przepływu 

znamionowego wybranego zaworu.

AV:23
Wartość maksymalna 
projektowej wielkości 

przepływu

Jednostka zgodna z BV:4, 
% lub (l/h lub GPM) O - - - 1

Możliwość zwiększenia maksymalnego 
poziomu przepływu projektowego 
wybranego zaworu.

AV:24 Nazwa zaworu zdefiniowana 
przez użytkownika

l/h lub GPM, typ jednostki 
zapisany tutaj jest 

kopiowany do tabeli 
zaworów. Domyślnie: l/h

O/Z 1 5000 450 0,1 Nazwa i przepływ znamionowy zaworu 
zdefiniowanego przez użytkownika.

AV:25

Pozycja zaworu 
zdefiniowanego przez 

użytkownika przy przepływie 
znamionowym.

mm O/Z 1,5 5,8 2,25 0,01
Położenie w mm dla przepływu 
znamionowego zaworu zdefiniowanego 
przez użytkownika.

AV:26

Maksymalna wartość 
przepływu projektowego w 

zaworze zdefiniowanym przez 
użytkownika

Jednostka zgodna z BV:4, 
% lub (l/h lub GPM) O/Z 100 150 120 1

Możliwość zwiększenia maksymalnego 
poziomu przepływu projektowego zaworu 
zdefiniowanego przez użytkownika.

Uwaga! Użycie jednostki l/h (ISO) lub GPM (ANSI) zależy od wybranego zaworu.

AV:4 Krzywa wartości 
współczynnika alfa
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Identy-
fikator

Obiekt /
nazwa parametru

Odczyt/
zapis Tekst stanu Liczba 

stanów Stan domyślny Opis

MSV:0 Tryb napędu oraz 
właściwości specjalne O/Z

1: Normalny
2: Kalibracja
3: Płukanie 1)

4: Odpowietrzanie 2)

5: Alarm

5 1: Normalny

Pokazuje aktualny tryb 
napędu. W tym miejscu można 
uruchomić kalibrację, płukanie i 
odpowietrzanie.

MSV:1 3)
Typ i zakres 

analogowego sygnału 
sterującego

O/Z

1: 0–5 V DC
2: 0–10 V DC
3: 2–10 V DC
4: 5–10 V DC
5: 2–6 V DC
6: 6–10 V DC
7: 0–20 mA
8: 4–20 mA

8 2: 0–10 V DC Służy do wyboru typu i zakresu 
analogowego wejścia sterowania.

MSV:2
Działanie w przypadku 

braku sygnału 
sterującego

O/Z

1: Brak działania
2: ZAMKNIJ
3: OTWÓRZ
4: Przejście na 50% przepływu 
projektowego

4 1: Brak działania Określa reakcję napędu w razie 
utraty sygnału sterującego.

MSV:3 Wybrany typ zaworu O/Z Patrz tabela „Wybór typu zaworu” 17 4: AB-QM ISO DN 15
Określa typ zaworu, do sterowania 
którego jest skonfigurowany 
napęd.

MSV:4 Prędkość napędu O/Z

1: 3 s/mm
2: 6 s/mm
3: 12 s/mm
4: 24 s/mm
5: Stały czas

5 4: 24 s/mm
Czas potrzebny na przesunięcie 
napędu o 1 mm lub alternatywnie 
wybór stałego czasu.

MSV:5 Metoda przydzielania 
adresu MAC O/Z

1: Detekcja automatycznego 
adresowania
2: Ustawienia przełącznika DIP
3: Konfiguracja zdefiniowana przez 
użytkownika w sieci BACnet

3
1: Detekcja 
automatycznego 
adresowania

Umożliwia wybór metody 
ustawienia adresu MAC na 
potrzeby komunikacji w sieci 
BACnet.

MSV:6 Prędkość transmisji 
danych O/Z

1: Automatyczne wykrywanie 
prędkość transmisji danych
2: 9600 b/s
3: 19 200 b/s
4: 38 400 b/s
5: 57 600 b/s
6: 76 800 b/s
7: 115 200 b/s

7

1: Automatyczne  
wykrywanie  
prędkość transmisji  
danych 

Prędkość transmisji stosowana do 
komunikacji BACnet.

MSV:7 Sterowanie diodami 
LED O/Z

1: Tryb normalny LED
2: Wyświetlanie tylko alarmów
3: Wszystkie diody LED wyłączone
4: Miganie

4 1: Tryb normalny LED

Tutaj wybiera się sposób użycia 
diod LED na przykład: tryb 
normalny, miganie lub wszystkie 
zgaszone.

1) Powoduje pełne otwarcie zaworu na godzinę lub do chwili wybrania nowego stanu
2) Powoduje otwarcie i zamknięcie zaworu 5 razy przy prędkości maksymalnej
3) Dotyczy wyłącznie napędu NovoCon® S w wersji hybrydowej

Obiekty BACnet
- Wartość wielostanowa

Identy-
fikator

Obiekt /
nazwa parametru

Odczyt/
zapis

Aktywny 
tekst (1)

Nieaktywny 
tekst (0) Wartość domyślna Opis

BV:0 1) Sterowanie analogowe
(Analog) lub cyfrowe (Digital) O/Z Digital Analog

Wersja hybrydowa: opcją domyślną jest 
sterowanie analogowe. 

W wersji cyfrowej jedyną opcją jest sterowanie 
cyfrowe.

Wybór między analogowym lub cyfrowym 
sterowaniem przepływem.

BV:1  LOG lub tryb zdefiniowany ręcznie (MDF) O/Z LOG
MDF (sterowanie 

za pomocą 
wartość alfa)

LOG Wybór trybu LOG lub MDF (sterowanie za pomocą 
wartości alfa).

BV:2 Bezpośredni (Direct) lub
odwrotny (Inverse) tryb pracy O/Z Inverse Direct Direct Tutaj można wybrać bezpośredni lub odwrotny 

tryb pracy.

BV:4 Jednostki stosowane do ustawiania i wyświetlania 
przepływu projektowego O/Z % l/h lub GPM dla

wersji ANSI
l/h lub GPM dla

wersji ANSI
Jednostki stosowane do ustawiania i wyświetlania 
przepływu projektowego.

BV:5 Jednostki stosowane do ustawiania i wyświetlania 
żądanej wielkości przepływu O/Z % l/h lub GPM dla

wersji ANSI % Jednostki stosowane do ustawiania i wyświetlania 
żądanego przepływu.

1) Dotyczy tylko NovoCon® S w wersji hybrydowej

Obiekty BACnet
- Wartość binarna

Identy-
fikator

Obiekt /
nazwa parametru

Odczyt/
zapis

Aktywny 
tekst (1)

Nieaktywny 
tekst (0)

Wartość 
domyślna Opis

BV:10 Ostrzeżenie: temperatura napędu jest poza 
zalecanym zakresem O ON OFF - Temperatura wewnątrz napędu jest poza zalecanym zakresem.

BV:11 Alarm: Brak sygnału sterującego O ON OFF - Napęd wykrył, że nie ma sygnału sterującego.

BV:12 Alarm: błąd przy zamykaniu O ON OFF - Napęd nie może całkowicie zamknąć zaworu.

BV:14 Ostrzeżenie: zbyt wysokie napięcie zasilania O ON OFF -
Zmierzone napięcie zasilania jest zbyt wysokie.
Gdy wartość zmierzonego napięcia przekroczy 43,4 V, alarm zbyt wysokiego napięcia zostanie włączony.
Gdy wartość zmierzonego napięcia spadnie poniżej 38,3 V alarm zostanie ponownie wyłączony.

BV:15 Ostrzeżenie: zbyt niskie napięcie zasilania O ON OFF -

Zmierzone napięcie zasilania jest zbyt niskie.
Gdy wartość zmierzonego napięcia spadnie poniżej 16,5 V, zostanie aktywowany alarm zbyt niskiego 
napięcia.
Gdy zmierzone napięcie spadnie poniżej 16,1 V, zostanie wyłączony również silnik.
Gdy zmierzone napięcie przekroczy ponownie 17,5 V, silnik zostanie ponownie aktywowany.

BV:16 Alarm: Błąd podczas kalibracji O ON OFF - Wystąpił błąd podczas kalibracji napędu.

BV:17 Ostrzeżenie: wykryto konflikt adresu  
MAC w sieci BACnet O ON OFF - Co najmniej dwa urządzenia w sieci BACnet mają taki sam adres MAC.

BV:18 Ostrzeżenie: wykryto usterki w sieci BACnet O ON OFF - Wykryto problemy z komunikacją w sieci.

BV:19 Ostrzeżenie: nieprawidłowe ustawienie 
przełącznika DIP O ON OFF - Przypisanie adresu MAC ustawiono na przełączniki DIP, ale jest nieprawidłowo ustawione na 0 lub 127. 

BV:20 Alarm: wykryto błąd wewnętrzny O ON OFF - Ponownie skalibrować lub wykonać reset cyklu zasilania napędu — może być konieczna wymiana 
napędu.

Arkusz informacyjny NovoCon® S — Wielofunkcyjny napęd do zaworów AB-QM 
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Indeks Nazwa Przepływ 
znamionowy Jednostki

Położenie zaworu 
dla przepływu 
znamionowego [mm]

Maksymalny zakres 
ustawień [%]

1 AB-QM ISO DN 10LF 150 l/h 2,25 120

2 AB-QM ISO DN 10 275 l/h 2,25 120

3 AB-QM ISO DN 15LF 275 l/h 2,25 120

4 1) AB-QM ISO DN 15 450 l/h 2,25 120

5 AB-QM ISO DN 20 900 l/h 2,25 120

6 AB-QM ISO DN 25 1700 l/h 4,5 110

7 AB-QM ISO DN 32 3200 l/h 4,5 110

8 AB-QM ANSI DN ½" LF 1,2 GPM 2,25 100

9 AB-QM ANSI DN ½" 2 GPM 2,25 100

10 AB-QM ANSI DN ½" HF 5 GPM 4 100

11 AB-QM ANSI DN ¾" 4 GPM 2,25 100

12 AB-QM ANSI DN ¾" HF 7,5 GPM 4 100

13 AB-QM ANSI DN 1" 7,5 GPM 4,5 100

14 AB-QM ANSI DN 1" HF 12 GPM 4,5 100

15 AB-QM ANSI DN 1¼" 14,1 GPM 4,5 100

16 AB-QM ANSI DN 1¼" HF 17,5 GPM 4,5 100

17 2) „Zawór zdefiniowany przez 
użytkownika”     

1) Domyślnie
2) Wartości domyślne są identyczne z zaworem AB-QM ISO DN 15. To ustawienie może być używane, jeśli używane są inne zawory.

Wybór typu zaworu

Obiekty BACnet
- Wejście analogowe

Identy-
fikator Nazwa obiektu/parametru Jednostka Rozdzielczość Opis

AI:0 1) Poziom napięcia (V) lub natężenia prądu (mA) 
zmierzony na analogowym wejściu sterowania V / mA 0,001 Sygnał sterujący napięcia lub natężenia 

prądu zmierzony przez napęd

1) Dotyczy wyłącznie napędu NovoCon® S w wersji hybrydowej

Obiekty BACnet
- Klasa powiadamiania

Identy-
fikator Nazwa obiektu/parametru Opis

NC:0 Moduł powiadamiania o alarmach, 
subskrybowanie informacji o alarmach Tutaj należy zapisać urządzenia do odbioru alarmów.

NC:0 jest obiektem, do którego mogą zapisać się inne urządzenia BACnet, aby uzyskiwać informacje bezpośrednio z tego urządzenia, jeśli 
ustawiony lub wykasowany zostanie alarm bądź ostrzeżenie. Do tej usługi można przypisać maksymalnie 4 urządzenia. Subskrybenci tego 
obiektu otrzymają informację, jeśli ustawione lub usunięte zostanie jedno z ostrzeżeń lub alarmów od BV:10 do BV:20.

Obiekty BACnet
- Uśrednianie

Identy-
fikator

Obiekt/
nazwa parametru

Min. 
wartość

Średnia 
wartość

Maks. 
wartość

Okno 
okres

Okno 
próbka Opis

AVO:0

Średnie 
skorygowane 
napięcie zmierzone 
przez napęd

Zaktualizowano zgodnie z 
aktualnymi
pomiarami

1 dzień 24
Średnia skorygowanego 

napięcia zasilającego 
napęd.

Wartości przepływu 
są właściwe tylko dla 
zastosowań z wodą. Do 
mieszanin glikolowych 
należy zastosować 
współczynnik 
korygujący.

Obiekty BACnet
- Obiekt urządzenia Właściwość Wartość Odczyt/zapis Opis

Identyfikator obiektu Przykładowy zakres: 0 do 
4194302 O/Z Ta właściwość jest zwykle nazywana numerem 

wystąpienia urządzenia lub unikatowym identyfikatorem.

Nazwa obiektu
Kombinacja „NovoCon®S” + 
„wersja hybrydowa” lub „wersja 
cyfrowa” i identyfikator obiektu

O/Z Nazwa produktu 
Maks. 25 znaków.

Weryfikacja 
oprogramowania 
układowego

Bieżąca wersja 
oprogramowania układowego O Wersja oprogramowania BACnet

Wersja oprogramowania 
aplikacji

Bieżąca wersja 
oprogramowania aplikacji O Wersja oprogramowania aplikacji napędu

Lokalizacja Gdy napęd jest nowy, ten ciąg 
jest pusty. O/Z Do opisania lokalizacji itp. można użyć tekstu dowolnego. 

Maks. 50 znaków.

Opis Napęd Danfoss NovoCon® S z 
BACnet MS/TP O/Z Opis produktu 

Maks. 50 znaków.
Obsługa segmentacji BRAK SEGMENTACJI O Napęd nie obsługuje segmentacji.

Maksymalna liczba 
urządzeń głównych

Domyślnie: 127 
Zakres: 0–127 O/Z

Jako ustawienie MAX_master (Maksymalna liczba 
urządzeń głównych) dla napędu NovoCon® S należy 
wprowadzić liczbę urządzeń (lub najwyższy używany 
adres MAC) w podsieci MS/TP.

Lista zawierająca niektóre wybrane ważne właściwości obiektów urządzenia.
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Ustawienia 
przełącznika DIP

Do ręcznego adresowania MAC za pomocą przełączników DIP obiekt MSV:5 musi być ustawiony jako: 
Ustawienia przełącznika DIP

Przełącznik DIP Nazwa 
konfiguracji

Stan OFF 
(domyślnie) Stan ON

Bit 
przełącznika
Nazwa pola

1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

BACnet
bit 0 adresu

Wartość 
logiczna „0”

Wartość logiczna 
„1”

bacnet_addr
(bit 0).

2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

BACnet 
bit 1 adresu

Wartość 
logiczna „0”

Wartość logiczna 
„1”

bacnet_addr
(bit 1)

3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

BACnet 
bit 2 adresu

Wartość 
logiczna „0”

Wartość logiczna 
„1”

bacnet_addr
(bit 2)

4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

BACnet 
bit 3 adresu

Wartość 
logiczna „0”

Wartość logiczna 
„1”

bacnet_addr
(bit 3)

5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

BACnet 
bit 4 adresu

Wartość 
logiczna „0”

Wartość logiczna 
„1”

bacnet_addr
(bit 4)

6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

BACnet 
bit 5 adresu

Wartość 
logiczna „0”

Wartość logiczna 
„1”

bacnet_addr
(bit 5)

7.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

BACnet 
bit 6 adresu

Wartość 
logiczna „0”

Wartość logiczna 
„1”

bacnet_addr
(bit 6)

8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Opornik 
końcowy  

(120 Ω)

Brak
zakończenia

Opornik końcowy 
aktywny 1)

9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Nieużywane

10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Nieużywane

1) Napęd zawiera rezystory,  
które można włączać w ostatnim 
napędzie w magistrali, aby zapewnić 
prawidłowe zakończenie magistrali.

Usługi BACnet BIBBs Usługa BIBBs Init/Exe

ReadProperty DS-RP-B exe

WriteProperty DS-WP-B exe

Who-Is DM-DDB-A init

Who-Is DM-DDB-B exe

I-Am DM-DDB-B init

I-Am DM-DDB-A exe

Who-Has DM-DOB-B exe

I-Have DM-DOB-B init

DeviceCommunicationControl DM-DCC-B exe

ReinitializeDevice DM-RD-B exe

ConfirmedEventNotification AE-N-I-B init

UnconfirmedEventNotification AE-N-I-B init

AcknowledgeAlarm AE-ACK-B exe
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Okablowanie Okablowanie BACnet MS/TP (RS485) należy wykonać 
zgodnie z obowiązującą normą ANSI/TIA/EIA-485-A-1998.
W przypadku segmentów przebiegających 
w budynkach należy zastosować separację 
galwaniczną.
W przypadku wszystkich urządzeń w tej samej 
sieci, w tym routerów, bramek, itd., należy użyć 
wspólnej masy.
Wszystkie połączenia magistrali BACnet zostały 
wykonane z kabli tupu skrętka.

Port cyfrowy

Port analogowy 
lub wzmacniacz 
napięcia

Port cyfrowy

Kabel cyfrowy NovoCon®

Kabel cyfrowy służy do podłączenia napędu NovoCon® S do innych urządzeń BACnet.

Czerwony: zasilanie

Czarny: wspólna masa przewodu zasilania i 
sygnału magistrali

Zielony: przewód sygnałowy „+” bez odwrócenia fazy

Zielony/biały: przewód sygnałowy „-” z odwróceniem fazy

Kabel cyfrowy NovoCon® , połączenie szeregowe

Kabel cyfrowy z połączeniem szeregowym służy do podłączenia zasilania i przesyłania komunikacji 
BACnet między dwoma urządzeniami NovoCon® S.

Czarny pierścień 
O-ring 

Biały pierścień 
O-ring

Czarny pierścień 
O-ring 

Wszystkie kable używane w napędach NovoCon® S są typu AWG22. Odpowiada to średnicy każdego przewodu 
wynoszącej 0,6 mm lub przekrojowi poprzecznemu 0,32 mm2.
Jeśli w celu zwiększenia długości używane są inne przewody, należy użyć zawsze skrętki dwużyłowej dla sygnału 
magistrali oraz uwzględnić dla sygnału magistrali masę. Zalecany do tego celu typ kabla to AWG22. W przypadku 
większych odległości należy użyć kabli AWG20 lub AWG18. Charakterystyka impedancji kabli powinna mieścić się 
w zakresie 100–130 Ω. Reaktancja pojemnościowa między przewodami powinna być mniejsza niż 100 pf na metr.
Uwaga: Długość kabli wpływa na prędkość komunikacji. Większa długość kabla oznacza niższą prędkość 
transmisji danych.
Między kablami zasilającymi 110 V/230 V/400 V a kablami magistrali należy zachowywać odległość przynajmniej 
20 cm.

Ustawienia  
przełącznika DIP
- Ręczne adresowanie

Adres MAC ustawia się za pomocą przełączników DIP od 1 do 7.
0 = OFF, 1 = ON

Przełącznik DIP
1, 2, 3, 4 Przełącznik 

DIP 5,6,7
0000 1000 0100 1100 0010 1010 0110 1110 0001 1001 0101 1101 0011 1011 0111 1111

0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 000

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 100

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 010

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 110

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 001

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 101

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 011

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127* 111

* Nie wolno używać adresów o numerach 0 i 127.

Przykład 

Ustawienie adresu MAC na 37: DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 DIP 7

ON OFF ON OFF OFF ON OFF

Arkusz informacyjny NovoCon® S — Wielofunkcyjny napęd do zaworów AB-QM 
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Połączenie szeregowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

24 V AC

24 V DC

24 V AC

24 V DC

24 V AC

24 V DC

Zasilanie w układzie szeregowym od regulatora
Zastosowanie kabla analogowego do wzmocnienia napięcia
NovoCon® S

Zasilanie prądem przemiennym 
Jeśli w połączeniu szeregowym z zasilaczem 24 V AC 
jest więcej niż 7 napędów NovoCon® S, wymagane jest 
dodatkowe zasilanie/wzmacniacz napięcia.

Zasilanie prądem stałym
Jeśli w połączeniu szeregowym z zasilaczem 24 V DC jest 
więcej niż 11 napędów NovoCon® S w wersji cyfrowej/
hybrydowej, wymagane jest dodatkowe zasilanie/
wzmacniacz napięcia.

Należy pamiętać o aktywowaniu przełącznika DIP 
8 dla zakończenia magistrali na ostatnim napędzie 
NovoCon® S w układzie szeregowym

Wzmacniacz 
napięcia/zasilanie.

U = 24 V

Okablowanie (ciąg dalszy)

Kabel analogowy NovoCon®

Kabel analogowy służy do podłączenia zasilania i analogowego sygnału sterującego.
Opcjonalnie kabel analogowy może być używany jako wzmacniacz napięcia dla NovoCon®  
S w połączeniach szeregowych.
Podłączyć masę zasilania i masę wejścia analogowego do sterownika.

Czerwony: zasilanie

Czarny: masa zasilania

Szary: wejście analogowe

Niebieski: masa wejścia analogowego

Czerwony 
pierścień 
O-ring

Regulator i zasilanie 24 V 
AC lub DC

Jeśli wszystkie urządzenia BACnet to napędy NovoCon® S, należy się zapoznać z przykładami użycia kabla jako 
wzmacniacza napięcia.
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 Zasady dla układu szeregowego i dodatkowego wzmacniacza napięcia.
 24 V AC: Maksymalnie 7 napędów NovoCon® S od punktu napięcia (wzmacniacza) do napędu.
 24 V DC: Maksymalnie 11 napędów NovoCon® S od punktu napięcia (wzmacniacza) do napędu.

Taka dystrybucja wzmacniaczy napięcia zapewnia wystarczające napięcie zasilania do wszystkich napędów 
NovoCon® S w sieci i ogranicza prąd maksymalny do dozwolonego poziomu. Do sprawdzenia napięcia 
zasilania można użyć woltomierza i/lub alarmu napięcia napędu NovoCon® S.

Jeżeli napięcie zasilania docierające do pierwszego urządzenia w układzie szeregowym jest niższe od 24 V 
AC/DC lub używane są długie kable inne niż kable napędu NovoCon® S, może być konieczne zmniejszenie 
liczby urządzeń w układzie szeregowym lub wzmocnienie napięcia w opisany powyżej sposób.

Zalecana maksymalna liczba napędów NovoCon® S w wersji cyfrowej wynosi 64 sztuki. W przypadku 
dodawania do napędu NovoCon® S w tym samym układzie szeregowym innych urządzeń BACnet, w celu 
zapewnienia odpowiedniej prędkość sieci zalecamy, aby liczba urządzeń wynosiła maksymalnie 32 szt. 

Wymagania ogólne:

 Do połączenia dwóch napędów NovoCon® S używać kabla Danfoss z połączeniem szeregowym.
 Do połączenia napędu NovoCon® S z innym urządzeniem BACnet używać kabla cyfrowego Danfoss.
 Natężenie prądu w kablach nie powinno przekraczać 3 A przy temperaturze 30°C.
 Na końcu układu szeregowego użyć rezystor końcowy (przełącznik DIP 8).
 Jako wzmacniacza napięcia do zwiększenia napięcia używać kabla analogowego Danfoss.
 To samo zasilanie, jeśli preferowane.
 Jeśli używane są dwa zasilacze, muszą mieć taką samą biegunowość i wspólną masę.
  W przypadku wszystkich urządzeń w tej samej sieci, w tym routerów, bramek, itd., należy użyć  

wspólnej masy.
 W przypadku segmentów przebiegających w budynkach należy zastosować separację galwaniczną.
 Podłączyć masę zasilania i masę wejścia analogowego do regulatora.

Połączenie szeregowe 
(ciąg dalszy)

Dla napędu NovoCon® S należy używać połączenia 
szeregowego.
Nie należy używać konfiguracji połączenie 
trójnikowe/magistrala. Jeżeli używane jest 
połączenie trójnikowe, powinno być najkrótsze,  
jak to możliwe (zawsze mniej niż 2 m).

Optymalizacja 
prędkości sieci

Zmniejszenie zbędnego ruchu PollforMaster

Ustawienie dla ostatniego napędu NovoCon® S w układzie szeregowym:
Jako ustawienie MAX_MASTER (Maksymalna liczba urządzeń głównych) dla napędu NovoCon® S należy 
wprowadzić liczbę urządzeń (lub najwyższy używany adres MAC) w podsieci MS/TP. Właściwość MAX_
MASTER (Maksymalna liczba urządzeń głównych) znajduje się w obiekcie Urządzenie i ma wartość domyślną 
127. Uwaga: Wartość właściwości MAX_MASTER (Maksymalna liczba urządzeń głównych) należy odpowiednio 
dostosować później w przypadku dodania do sieci większej liczby urządzeń i/lub gdy najwyższy adres MAC 
przekracza wartość tej właściwości.

Przydział prawidłowych ramek informacji INFO_FRAMES

Ustawienie dla sterownika:
Dla routerów sieciowych i urządzeń sterownika transportujących ruch w sieci MS/TP wymagana jest większa 
liczba ramek informacji INFO_FRAMES niż dla napędu NovoCon® S. W związku z tym wartość właściwości 
dla tych urządzeń powinna być wyższa niż np. dla napędu NovoCon® S. Zgodnie z praktyczną regułą 
wartość właściwości MAX_INFO_FRAMES (Maksymalna liczba ramek informacji) routera podsieci powinna 
być równa liczbie urządzeń MS/TP w podsieci routera. Właściwość MAX_INFO_FRAMES (Maksymalna liczba 
ramek informacji) znajduje się w obiekcie Urządzenie urządzeń MS/TP. Wartość domyślna właściwości 
MAX_INFO_FRAMES (Maksymalna liczba ramek informacji) dla napędu NovoCon® S wynosi 1.

Skrzynka 
przyłączeniowa
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Uwagi dotyczące 
okablowania

Najważniejsze czynniki w zakresie okablowania:
- Wspólna masa
- Oddzielne zasilanie 24 V, jeżeli używane są 
różne zasilacze i/lub fazy.

230/110 V AC
L1 L2 L3 0 MASA

24 V AC
PSU

DDC Sterownik
pomieszczenia

Termostat

24 V AC

Masa

Magistrala

Kabel cyfrowy NovoCon®

Kable z połączeniem szeregowym łączące napędy NovoCon® S

Sterownik
pomieszczenia

Termostat

X X

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

Zastosowanie cyfrowe — jeden transformator

Kabel analogowy NovoCon®

230/110 V AC
L1 L2 L3 0 MASA

24 V AC
PSU

DDC Sterownik
pomieszczenia

Termostat

24 V AC

Masa

Magistrala

Kabel cyfrowy NovoCon®

Kable z połączeniem szeregowym łączące napędy NovoCon® S

Sterownik
pomieszczenia

Termostat

X X

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

24 V AC

Masa

24 V AC
PSU

Kabel analogowy NovoCon®

Zastosowanie cyfrowe — identyczne transformatory, ta sama faza

230/110 V AC
L1 L2 L3 0 MASA

24 V AC
PSU

DDC Sterownik
pomieszczenia

Termostat

24 V AC

Masa

Magistrala

Kabel cyfrowy NovoCon®

Kable z połączeniem szeregowym łączące napędy NovoCon® S

Sterownik
pomieszczenia

Termostat

X X

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

Zastosowanie cyfrowe — identyczne transformatory, ale różne fazy
24 V AC

Masa

24 V AC
PSU

X X

Odłączyć 
zasilanie 24 V, ale

 NIE masę

Kabel analogowy NovoCon®Kabel cyfrowy NovoCon®

Okablowanie:
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17VD.HU.P3.49    © Danfoss 04/2016DEN-SMT/SI

Przewody kończące się na „X” muszą być prawidłowo zakończone.

L1 L2 L3 0 MASA

24 V AC
PSU

DDC Sterownik
pomieszczenia

Termostat

24 V AC

Masa

Magistrala

Kabel cyfrowy NovoCon®

Kable z połączeniem szeregowym łączące napędy NovoCon® S

Sterownik
pomieszczenia

Termostat

X X

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

Zastosowanie cyfrowe — różne transformatory i/lub różne fazy
24 V AC

Masa

24 V AC
PSU

X X

Odłączyć 
zasilanie 24 V, ale

 NIE masę

Kabel cyfrowy NovoCon® Kabel analogowy NovoCon®

L1 L2 L3 0 MASA

24 V AC
PSU

DDC Sterownik
pomieszczenia

Termostat

24 V AC

Masa

Magistrala

Kabel cyfrowy NovoCon®

Kable z połączeniem szeregowym łączące napędy NovoCon® S

Sterownik
pomieszczenia

Termostat

X X

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

Zastosowanie cyfrowe — 24 V DC — PSU z funkcją podziału mocy
24 V AC

Masa

24 V AC
PSU

Kabel analogowy NovoCon®

Okablowanie: (ciąg dalszy)

Zasilanie 
24 V można 
podłączyć 
do napędu 
NovoCon® 
S również 

przez kabel 
analogowy, 

ale nie jest to 
wymagane.

230/110 V AC
L1 L2 L3 0 MASA

24 V AC
PSU

DDC Sterownik
pomieszczenia

Termostat

24 V AC

Masa

Magistrala

Kabel cyfrowy NovoCon® Kable z połączeniem szeregowym łączące 
napędy NovoCon® S

Sterownik
pomieszczenia

Termostat

X X

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

Zastosowanie hybrydowe — jeden transformator

Sterownik
pomieszczenia

X X X

Pomieszczenie 3

Termostat

Kabel analogowy NovoCon® Kabel analogowy NovoCon®

Podłączyć 
masę zasilania 
i masę wejścia 
analogowego 
do regulatora.
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Napęd NovoCon® S w wersji cyfrowej/hybrydowej
Modulujący napęd przekładniowy z możliwością podłączenia do magistrali, używany do sterowania 
niezależnymi od ciśnienia zaworami równoważącymi i regulacyjnymi DN10-32.
Sygnał sterujący — wersja hybrydowa: BACnet MS/TP, Modbus RTU*, 0–10 V/2–10 V, 0–20/4–20 mA
Sygnał sterujący — wersja cyfrowa: BACnet MS/TP, Modbus RTU*
Funkcje napędu dostępne zdalnie przez magistralę:
• nastawa wstępna przepływu projektowego
• płukanie zaworu i urządzenia końcowego
• raportowanie alarmów wewnętrznych dotyczących błędu przy zamykaniu
• ustawienie charakterystyk LIN/LOG/ustawienie współczynnika α
• wybór prędkości 3/6/12/24 s/mm
• wybór czasu otwierania/zamykania od 18 s do 700 s
• automatyczne adresowanie MAC
• automatyczne wykrywanie prędkość transmisji danych
• wskazanie przepływu na podstawie zmierzonego skoku w l/h
Napięcie zasilania:  24 V AC/DC
Dokładność pozycji wrzeciona: ± 0,05 mm
Kable: bezhalogenowe wtykowe o długości 1,5 m, 5 m i 10 m. 
Stopień ochrony IP: 54
Skok: 7 mm
Urządzenie Fieldbus BACnet MS/TP uwzględnione na liście Laboratoriów badawczych BACnet (BTL)**
Obsługa ręczna
* Opcja Modbus RTU będzie dostępna w 2 kwartale roku 2016
** Certyfikacja BACnet w toku

Tekst ofertowy
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Sprawdzanie magistrali Fieldbus:
W celu weryfikacji komunikacji i szybkiego wykrycia potencjalnych problemów dotyczących 
magistrali Fieldbus jej stan można sprawdzić badając komunikaty o błędach dotyczące napędu.  
Służą do tego celu właściwości obiektów od AV:15 do AV:19.

Jakość sieci:
Kolejnym czynnikiem istotnym dla prawidłowej pracy napędu jest właściwe funkcjonowanie sieci. 
Niektóre wartości informujące o jakości sieci są dostępne w obiektach od AV:15 do AV:19. Ważnymi 
wartościami są AV:17 Liczba błędów serwera i AV:19 Błąd przekroczenia czasu oczekiwania serwera. 
Te dwie wartości powinny być znacznie niższe niż AV:15, AV:16 i AV:18. W razie wątpliwości ważne jest, 
aby wartości AV:17 i AV:19 nie zwiększały się z upływem czasu.

Jakość zasilania:
Obiekt AV:6 może służyć do sprawdzenia, czy zasilanie i okablowanie używane do zasilania napędu 
są zgodne z wymogami określonymi przez specyfikację. Wartość bieżąca AV:6 przedstawia aktualne 
napięcie zmierzone wewnątrz napędu. Jest to napięcie monitorowane w sposób ciągły przez napęd, 
reagujący w przypadku przekroczenia zalecanego zakresu. W poniższej tabeli przedstawiono reakcje 
napędu na różne poziomy napięcia.

Napięcie (wartość bieżąca AV:6) Reakcja

Napięcie poniżej 16,5 V
Uruchomienie sygnalizacji alarmowej za pomocą diod LED. 
Zainicjowanie alarmu BV: 15 przez sieć BACnet (w przypadku 
zasubskrybowania) oraz o zbyt niskim napięciu zasilania. 

Napięcie poniżej 16,1 V
Silnik zostaje zatrzymany. Jeśli napięcie nie spadło do zbyt 
niskiego poziomu, diody LED wskazujące alarm i sieć BACnet 
nadal inicjują alarm BV:15 (w przypadku zasubskrybowania). 

Gdy napięcie wzrośnie ponownie powyżej 17,5 V
Silnik może pracować ponownie. Diody LED przestają 
wskazywać alarm i następuje powrót do normalnego działania. 
Alarm BV:15 sieci BACnet powraca do normalnego działania. 

Gdy napięcie wzrośnie powyżej 43,4 V
Uruchomienie sygnalizacji alarmowej za pomocą diod LED. 
Zainicjowanie alarmu BV:14 przez sieć BACnet (w przypadku 
zasubskrybowania).

Gdy napięcie spadnie ponownie poniżej 38,3 V
Diody LED przestają wskazywać alarm i następuje powrót do 
normalnego działania. Alarm BV:14 sieci BACnet powraca do 
normalnego działania.

UWAGA: Poziom napięcia będzie się stale zmienić w zależności od funkcjonowania całej grupy 
napędów i innych połączonych urządzeń. Wartość napięcia zasilania będzie wzrastała i spadała, gdy:
- napięcie zasilania nie jest mocne i stabilne
- w konfiguracji szeregowej używane są długie kable

Większa liczba pracujących jednocześnie napędów powoduje spadek napięcia zasilania  
(w szczególności dla ostatnich urządzeń na kablu z połączeniem szeregowym).

Napięcia napędu są uznawane za prawidłowe, gdy wszystkie wartości AV:6 przekraczają 18 V. W celu 
zapewnienia prawidłowego napięcia na każdym urządzeniu nawet w najtrudniejszych warunkach 
pracy zalecane jest, co następuje:

-  wszystkie napędy na kablu z połączeniem szeregowym należy uruchomić jednocześnie. Gdy 
wszystkie będą pracowały, sprawdzić poszczególne wartości AV:6. Wartości te powinny być nadal 
powyżej 18 V i nie powinny być zainicjowane ani występować wskazane wcześniej alarmy dotyczące 
poziomu napięcia. Jeśli diody LED wskazują stan alarmu, zainicjowany jest alarm sieci BACnet bądź 
zaobserwowano wartość napięcia poniżej 18 V, należy poddać analizie okablowanie.

- Sprawdzić wartości AVO:0. Ten obiekt obejmuje 3 wartości: średnie zmierzone napięcie, maksymalne 
zmierzone napięcie oraz minimalne zmierzone napięcie. W tym kontekście najważniejsza jest 
wartość minimalnego zmierzonego napięcia. Określa ono najniższe napięcie zmierzone podczas 
pracy napędu.

Wykrywanie i 
usuwanie usterek
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