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Wejścia Cyfrowe - gniazdo IDC-16 pin męskie  (J3)

Wszystkie wejścia cyfrowe są połączone przez drabinkę rezystorów 10k do +5V (Pull Up).
Włączniki lub czujniki NC (normalnie zamknięty)  podłączone wejścia n i do masy układu. Otwarcie włącznika jest traktowane jako uaktywnienie linii.
Nr. Wypr. J3 Sygnał procesora  Opis
1 		INT2		Przerwanie 2 (wejście Cyfrowe) (kwadratowe pole do lutowania i strzałka na gnieździe) 	
2		INT3		Przerwanie 3 (wejście Cyfrowe)
3		INT1		Przerwanie 1 (wejście Cyfrowe)
4 		INT4 		Przerwanie 4 (wejście Cyfrowe)
5		IN1		Wejście Cyfrowe 1
6		INT5		Przerwanie 5 (wejście Cyfrowe)
7		IN2		Wejście Cyfrowe 2
8		INT6		Przerwanie 6 (wejście Cyfrowe)
9		IN3		Wejście Cyfrowe 3
10		INT7		Przerwanie 7 (wejście Cyfrowe)
11		GND		Masa (0V)
12		GND		Masa (0V)
13		IN4		Wejście Cyfrowe 4
14		VCC		Wyjście Napięcia Zasilania (+5V - stabilizowane) Do zasilania czujników cyfrowych małej mocy, nie podłączać bez konsultacji
15		IN5		Wejście Cyfrowe 5
16		FL_CLR 	Kasowanie Firmwaru  (aktywny 0V) - Nie podłączać

Złącze Wejść Analogowych - gniazdo IDC-20 Pin męskie (J4)

Wszystkie wejścia analogowe są połączone przez drabinkę rezystorów 10k do +5V (Pull Up)
Wszystkie wejścia analogowe realizują pomiar napięcia wejściowego względem masy układu. Czujniki temperatury LM335 łączy się między masą a wejściem. Trzeci pin ADJ (regulacja) niewykorzystany można odłamać.
Nr. Wypr. J4 Sygnał procesora  Opis
1		GND		Masa Układu (Wspólny dla czujników analogowych - temperatury i oświetlenia)
2		GND		Masa Układu
3		AN1		Wejście Analogowe 1 (0,VCC) (Nie używać jeśli podłączony jest czujnik oświetlenia (fototranzystor))
4		AN2		Wejście Analogowe 2 (0,VCC) (Nie używać jeśli podłączony jest czujnik temperatury 1 (LM335))
5		AN3		Wejście Analogowe 3 (0,VCC) (Nie używać jeśli podłączony jest czujnik temperatury 2 (LM335))
6		AN4		Wejście Analogowe 4 (0,VCC)
7		AN5		Wejście Analogowe 5 (0,VCC)
8		AN6		Wejście Analogowe 6 (0,VCC)
9		AN7		Wejście Analogowe 7 (0,VCC)
10		AN8		Wejście Analogowe 8 (0,VCC)
11		AN9		Wejście Analogowe 9 (0,VCC)	Tylko dla HeatManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
12		AN10		Wejście Analogowe 10 (0,VCC)	Tylko dla HeatManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
13		AN11		Wejście Analogowe 11 (0,VCC)	Tylko dla HeatManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
14		AN12		Wejście Analogowe 12 (0,VCC)	Tylko dla HeatManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
15		AN13		Wejście Analogowe 13 (0,VCC)	Tylko dla HeatManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
16		AN14		Wejście Analogowe 14 (0,VCC)	Tylko dla HeatManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
17		AN15		Wejście Analogowe 15 (0,VCC)	Tylko dla HeatManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
18		AN16		Wejście Analogowe 16 (0,VCC)	Tylko dla HeatManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
19		VCC 		(wyjście +5V stabilizowane ze sterownika) do ewentualnego zasilania modułów analogowych, nie podłączać bez konsultacji
20		VCC 		(wyjście +5V stabilizowane ze sterownika) do ewentualnego zasilania modułów analogowych, nie podłączać bez konsultacji

Złącze wyjść cyfrowych - gniazdo IDC-40 pin męskie  (J5)

Wszystkie wyjścia OUTxx są typu Open Collector (OC) maksymalny zalecany prąd wyjściowy 100mA, maksymalne napięcie 20V, wystarczające do sterowania przekaźnikami.
Nr  Sygnał dla RM	Nr przekaźnika                External Manager
1   VCCDRV	Napięcie Zasilania przekaźników (+5V niezależne od zasilania RoomManagera)
		do zabezpieczenia przeciw przepięciowego
2   VCCDRV  	--||-- --||---   --||--     NIE PODŁĄCZAĆ DO +5V STEROWNIKÓW GROZI
		USZKODZENIEM STABILIZATORA W STEROWNIKU
3      OUT1		Wyjście Cyfrowe	1	Rolety 1 Otwórz
4      OUT2		Wyjście Cyfrowe	2	Rolety 1 Zamknij
5      OUT3		Wyjście Cyfrowe	3	Rolety 2 Otwórz
6      OUT4		Wyjście Cyfrowe	4	Rolety 2 Zamknij
7      OUT5		Wyjście Cyfrowe	5	Rolety 3 Otwórz
8      OUT6		Wyjście Cyfrowe	6	Rolety 3 Zamknij
9      OUT7		Wyjście Cyfrowe	7	Rolety 4 Otwórz
10    OUT8		Wyjście Cyfrowe	8	Rolety 4 Zamknij
11    OUT9		Wyjście Cyfrowe	9	Rolety 5 Otwórz
12    OUT10		Wyjście Cyfrowe	10	Rolety 5 Zamknij
13    OUT11		Wyjście Cyfrowe	11	Rolety 6 Otwórz
14    OUT12		Wyjście Cyfrowe	12	Rolety 6 Zamknij
15    OUT13		Wyjście Cyfrowe	13	Rolety 7 Otwórz
16    OUT14		Wyjście Cyfrowe	14	Rolety 7 Zamknij
17    OUT15		Wyjście Cyfrowe	15	Rolety 8 Otwórz
18    OUT16		Wyjście Cyfrowe	16	Rolety 8 Zamknij
19    OUT17		Wyjście Cyfrowe	17	Brama Wjazdowa Otwórz
20    OUT18		Wyjście Cyfrowe	18	Brama Wjazdowa Zamknij
21    OUT19		Wyjście Cyfrowe	19	Brama Garażowa Otwórz
22    OUT20		Wyjście Cyfrowe	20	Brama Garażowa Zamknij
23    OUT21		Wyjście Cyfrowe	21	Wejście Główne Otwórz (Roleta)
24    OUT22		Wyjście Cyfrowe	22	Wejście Główne Zamknij (Roleta)
25    OUT23		Wyjście Cyfrowe	23	Furtka Otwórz
26    OUT24		Wyjście Cyfrowe	24	Wyj Cyfrowe
27    OUT25		Wyjście Cyfrowe	25	Markizy 1 Otwórz   RM-Zarezerwowane
							(przyszłe zastosowania)
28    OUT26		Wyjście Cyfrowe	26	Markizy 1 Zamknij  RM-Zarezerwowane
							(przyszłe zastosowania)
29    OUT27		Wyjście Cyfrowe	27	Markizy 2 Otwórz   RM-Zarezerwowane							(przyszłe zastosowania)
30    OUT28		Wyjście Cyfrowe	28	Markizy 2 Zamknij  RM-Zarezerwowane
							(przyszłe zastosowania)
31    OUT29		Wyjście Cyfrowe	29	Markizy 3 Otwórz   RM-Zarezerwowane
							(przyszłe zastosowania)
32    OUT30		Wyjście Cyfrowe	30	Markizy 3 Zamknij  RM-Zarezerwowane
							(przyszłe zastosowania)
33    OUT31		Wyjście Cyfrowe	31	Wyj Cyfrowe
34    OUT32		Wyjście Cyfrowe	32	Lampa - Dla Alarmu   RM -
							Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
35    OUT33		Wyjście Cyfrowe	33	Syrena - Dla Alarmu  RM -
							Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
36    OUT34		Wyjście Cyfrowe	34 	(Dioda Sygnalizacyjna 2)
37    OUT35		Wyjście Cyfrowe	35 	(Dioda Sygnalizacyjna 1)	
38    CPP3		Wyjście Cyfrowe 		(PWM modulacja szerokości impulsów)
							do drivera ściemniacza 3 	
39    CPP2		Wyjście Cyfrowe		(PWM modulacja szerokości impulsów)
							do drivera ściemniacza 2
40    CPP1		Wyjście Cyfrowe		(PWM modulacja szerokości impulsów)
							do drivera ściemniacza 1


Złącza 2 pinowe (czujniki Temperatury T1, T2) J7,J8

Złącze 4 pinowe (Zasilanie) J2

1 	Wyjście +5V (Z wewnętrznego stabilizatora RM, EM, HM), nie podłączać do magistrali +5V ani do VCCDRV (przy złączu 40 pinowym).
2	GND (0V)
3	GND
4	Zasilanie +12V (wejście stabilizatora 5v) Zasilanie RM, EM, HM.

Złącze RJ-45 komunikacja (J1)

1	GND	(0V)
2	GND
3	VCC	(+5V) Wyjście stabilizatora przy zasilaniu 12V należy odciąć ten przewód.
4	VCC	(+5V) Wyjście stabilizatora przy zasilaniu 12V należy odciąć ten przewód.
5	TX+	Wyjście różnicowe - nadawanie (+) interfejsu RS-485 połączone ze wszystkimi wyjściami TX+ w sterownikach (RoomManager, ExternalManager, HeatManager), poprzez rozgałęzienie w module przekaźników.
6	TX-	Wyjście różnicowe - nadawanie  (-) interfejsu RS-485 połączone ze wszystkimi wyjściami TX- w sterownikach (RoomManager, ExternalManager, HeatManager), poprzez rozgałęzienie w module przekaźników.
7	RX+	Wejście różnicowe - odbiór       (+) interfejsu RS-485 połączone ze wszystkimi wejściami RX+ w sterownikach (RoomManager, ExternalManager, HeatManager), poprzez rozgałęzienie w module przekaźników.
8	RX-	Wejście różnicowe - odbiór        (-) interfejsu RS-485 połączone ze wszystkimi wejściami RX- w sterownikach (RoomManager, ExternalManager, HeatManager), poprzez rozgałęzienie w module przekaźników.

Linie Tx+, RX+, TX-, RX- muszą być łączone szeregowo (nie w gwiazdę lub zamkniętą pętlę), na początku i końcu zakończone terminatorami - rezystorami 120 omów na każdej parze linii  (TX+, TX-) i (RX+, RX-), aby zabezpieczyć przed odbiciami sygnału.

Złącze 10 pinowe męskie SIP-10 Interfejs szeregowy RS232 - UART 2 (J6)

1	GND 		(0V)
2	VCC 		(+5V) Wyjście stabilizowane z HM, RM, EM do zasilania modułów podłączanych do tego złącza (BlueTooth, InputExtender)
3	RX2  		wejście odbiorcze UART 2 (rs232 w zakresie napięć 0..5V) do podłączenia do wyjścia nadawania TX w modułach BlueTooth, InputExtender, Rekuperator itd.)
4	TX2  		Wyjście nadawcze UART 2 (rs232 w zakresie napięć 0..5V) do podłączenia do wejścia odbioru RX w modułach BlueTooth, InputExtender, Rekuperator itd.)
5	RX   		Wejście odbiorcze UART 1 (rs232 w zakresie napięć 0..5V) Nie podłączać  (wykorzystane dla magistrali RS-485)
6	TX   		Wyjście nadawcze UART 1 (rs232 w zakresie napięć 0..5V) nie podłączać  (wykorzystane dla magistrali RS-485)
7	RX2IN		Wejście odbiorcze UART 2 (w standardzie rs232C) jeśli wlutowany jest układ max3232 zamiast max3086 
8	TX2OUT		Wyjście nadawcze UART 2 (w standardzie rs232C) jeśli wlutowany jest układ max3232 zamiast max3086 
9	RX1IN		Wejście odbiorcze UART 1 (w standardzie rs232C) jeśli wlutowany jest układ max3232 zamiast max3086
10	TX1OUT		Wyjście nadawcze UART 1 (w standardzie rs232C) jeśli wlutowany jest układ max3232 zamiast max3086

HeatManager 


Złącze J4 - Wejścia analogowe (IDC-20) Opis wejść do podłączenia czujników temperatury (LM335)

Czujnik Temperatury		Nr wejścia ANx	 Złącze J4	Opis
Masa - GND (0V)					1          Masa układu do podłączenia - czujnika LM335
Masa - GND (0V)					2          Masa układu do podłączenia - czujnika LM335
ADC_BANIAK_SRODEK		1		3	Temperatura środkowa zasobnika - bufora ciepła (do sterowania procesem ogrzewania)
ADC_ZEWNĘTRZNA_PN*		9		4	Temperatura zewnętrzna Północ (alternatywnie może być odczytana z zaprogramowanego RM - przy braku podłączenia czujnika)
ADC_ZEWNĘTRZNA_PD*		2		5	Temperatura zewnętrzna Południe (alternatywnie może być odczytana z zaprogramowanego RM  - przy braku podłączenia czujnika)
ADC_SOLAR				10		6	Temperatura w kolektorze słonecznym (najwyższy punkt) (sterowanie pompą solarów)
ADC_BANIAK_GORA	  		3		7	Temperatura górna zasobnika - bufora ciepła (do sterowania procesem ogrzewania)
ADC_KOCIOL				11		8	Temperatura wody w kotle - rura wylotowa (do sterowania pompą kotła)
ADC_GWC				4		9	Gruntowy wymiennik ciepła (do ew podłączenia wejścia rekuperatora)	(sterowanie wentylacją)
ADC_BANIAK_DOL			12		10	Temperatura dolna zasobnika - bufora ciepła (do sterowania procesem ogrzewania)
ADC_KOMINEK_PLASZCZ		5		11	Płaszcz kominka czujnik 1
ADC_RECU_IN				13		12	Wejście rekuperatora (w przewodzie wentylacyjnym pobierającym czyste powietrze)
ADC_KOMINEK_KONVEKCYJNE 	6		13	Nad kominkiem w powietrzu (ok centymetr od rury kominowej)     (sterowanie pompą kominka)
ADC_RECU_OUT			14		14	Wyjście Rekuperatora (w przewodzie wentylacyjnym zasilającym dom w ciepłe powietrze)
ADC_KOMINEK_PLASZCZ2 		7		15	Płaszcz kominka czujnik 2
ADC_NAGRZEWNICA			15		16	Nagrzewnica wodna w obwodzie wentylacji lub do instalacji CO (sterowanie zaworem trójdrożnym)
ADC_POK*				8		17	Temperatura wewnętrzna  pokój (alternatywnie może być odczytana z zaprogramowanego RM - przy braku podłączenia czujnika)
ADC_RECU_WYCIAG			16		18	Wejście brudnego powietrza rekuperatora (wyciąg lokalizacja w przewodzie wentylacyjnym)	
VCC (+5V - stabilizowane)				19	VCC (wyjście +5V stabilizowane ze sterownika) do ewentualnego zasilania modułów analogowych, nie podłączać bez konsultacji
VCC (+5V - stabilizowane)				20	VCC (wyjście +5V stabilizowane ze sterownika) do ewentualnego zasilania modułów analogowych, nie podłączać bez konsultacji




*ADC_POK				8			Temperatura Pokojowa (przy braku czujnika dane pobierane są z zaprogramowanego czujnika w RoomManager'ze)
*ADC_ZEWNETRZNA_PN		9			Temperatura zewnętrzna PN (przy braku czujnika  dane pobierane są z zaprogramowanego czujnika w RoomManager'ze)
*ADC_ZEWNETRZNA_PD		2			Temperatura zewnętrzna PD (przy braku czujnika  dane pobierane są z zaprogramowanego czujnika w RoomManager'ze)



Złącze J5 - Opis wyjść sterujących HeatManagera

Wyjścia sterujące	Wyjście PROC   Wyj. OUT  NR Wyprowadzenia J5	 Opis
					Nr przekaźnika
KOMINEK_POMPA		RD3 		1	3	wlaczenie pompy kominka
GRZANIE_PLUS		RD2 		2 	4	regulacja grzania nagrzewnicy plus (sterowanie zaworem trójdrożnym)
GRZANIE_MINUS		RD1 		3 	5	regulacja grzania nagrzewnicy minus (sterowanie zaworem trójdrożnym)
KOCIOL_POWER		RD0 		4	6	wyłączenie zasilania kotła
PODAJNIK_CONTROL_ENABL   RE7 		5	7	zablokowanie sterowania podajnika z kotła
NAGRZEWNICA_POMPA	RD7 		6	8	wlaczenie pompy nagrzewnicy
PODAJNIK_OVERLOAD		RE6 		7	9	nadrzedne sterowanie podajnikiem z pominieciem sterowania przez kociol
KOCIOL_POMPA		RE5 		8	10	wlaczenie pompy kotla
WENTYLATOR_DGP		RE4		9	11	Wentylator Dystrybucji Gorącego Powietrza z kominka
WENTYLATOR_WSP_RECU 	RE3		10	12        Zwiekszenie ciagu recu przy gwc
WENTYLATOR_KOMINKA	RJ1		11	13	nawiew powietrza do kominka
BYPAS_WYMIENNIKA_YES	RJ2 		12	14	Ominięcie wymiennika rekuperatora  - siłowniki (otwierają obieg powietrza alternatywny do wymiennika ciepła w rekuperatorze)
RECU_POWER_ON		RJ3		13	15	Włączenie zasilania rekuperatora
POMPA_CHLODNICA		RJ4 		14	16	Włączenie pompy chłodnicy/Nagrzewnicy w układzie wentylacji 
WENT_GWC			RJ5 		15	17	Włączenie GWC gruntowego wymiennika ciepła
WŁĄCZENIE KOTŁA		RJ6		16	18	STEROWANIE PRACĄ KOTŁA (WYPROWADZENIA DO PODŁĄCZENIA REGULATORA POGODOWEGO)
SOLAR_POMPA		RE2 		17	19	sterowanie pompy kolektora słonecznego
BYPAS_WYMIENNIKA_NO	RH0		18	20	Brak ominięcia nagrzewnicy rekuperatora - silownik (otwiera obieg powietrza przez wymiennik ciepła w rekuperatorze)
SILOWNIK_RECU_GWC	RH1		19	21	Siłownik plus regulacji przepływem powietrza z czerpni (kierunek z czerpni)
SILOWNIK_RECU_CZERPNIA	RH2 		20	22	Siłownik minus regulacji przepływem powietrza z czerpni (kierunek z GWC)
WENT_WENTYLATOR_GWC	RH3 		21	23	Włączenie wentylatora wspomagającego Gruntowego Wymiennika Ciepła 2


Złącze J3 - Opis wyjść sygnalizujących HeatManager'a

Wyjścia Sygnalizacyjne  Wejście PROC  Wejście. IN Wyprowadzenie J3  	OPIS
Recu Level 1			RB2	   INT2		1			Rekuperator Poziom 1 sterowanie bezpośrednie uzwojeniami trafo **
Recu Level 2			RB3	   INT3		2			Rekuperator Poziom 2 sterowanie bezpośrednie uzwojeniami trafo **
Alarm Solar*			RB1	   INT1		3			sygnalizacja przegrzania solara (led)
Recu Level 3			RB4	   INT4		4			Rekuperator Poziom 3 sterowanie bezpośrednie uzwojeniami trafo **
Czerwona*			RD6	   IN1		5			Temperatura w kominku czerwony (do diody led czerwonej)
Recu Heat Exchange		RB5	   INT5		6			Rekuperator Wymiennik ciepła sterowanie bezpośrednie wymiennikiem REGO **
Zielona*				RD5	   IN2		7			Temperatura w kominku zielonej (do diody led zielonej)
Recu ON Bis			RB6	   INT6		8			Rekuperator sterowanie bezpośrednie włącznikiem zasilania **
Żółta*				RD4	   IN3		9			Temperatura w kominku żółty (do diody led żółtej)
NC				RB7	   INT7		10			Nie podłączone (do przyszłych zastosowań)
Masa - GND (0V)					11			Masa układu do podłączenia K (-) diod LED
Masa - GND (0V)					12			Masa układu do podłączenia K (-) diod LED
Alarm Kocioł*			RA4	   IN4		13			Przegrzanie kotła (dioda led)
+5V (Stabilizowane wyjście napięcia ze sterownika)	14			Nie podłączać - grozi spaleniem zasilacza sterownika
Niebieska			RJ0	   IN5		15			Poziom "naładowania" Bufora ciepła (dioda led niebieska)
Flash Erase						16 			Nie podłączać - Kasowanie oprogramowania sterownika
Buzzer				RC2	   -		-			sygnalizator akustyczny alarmu (opcja) buzzer 5V podłączony zamiast diody IR a +5V

*Wyjścia sterujące tylko do sterowania diodami led Anoda (+) diody do odpowiedniego wyjścia, Katoda (-) diody do Masy (0V - wyprowadzenie 12 lub 11 złącza J3)
** Wymaga  podłączenia drivera i przekaźnika

