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Regulator triakowy do proporcjonalnego
sterowania nagrzewnicami elektrycznymi,

urz¹dzenie wykonawcze
PULSER-ADD jest proporcjonalnym regulatorem, przeznaczonym
do sterowania ogrzewaniem elektrycznym. Urz¹dzenie z
automatycznym przystosowaniem do napiêcia zasilania. Regulator
nie posiada wej�cia czujnika, gdy¿ sterowane jest przez inny,
g³ówny regulator PULSER.
Regulator PULSER-ADD przeznaczony jest wy³¹cznie do sterowania
ogrzewaniem elektrycznym. Zasada dzia³ania regulatora nie pozwala
na sterowanie przy pomocy tego urz¹dzenia o�wietleniem itp.
PULSER-ADD nie mo¿e pracowaæ jako regulator 3 -fazowego
obci¹¿enia.

Monta¿
Zdejmij �ciankê czo³ow¹ urz¹dzenia. �ruba  znajduje siê za
pokrêt³em nastawczym. Regulator nale¿y zamontowaæ w pozycji
pionowej, radiatorem ku górze. Maksymalna �rednica ³bów �rub
mocuj¹cych: 5.5mm.
UWAGA! Nale¿y odprowadziæ ciep³o, które podczas pracy

wytwarza regulator (20W).
Temperatura otoczenia: 0 - 30°C, bez kondensacji.
Klasa ochrony: IP20.

Pod³¹czenia
Zasilanie (rys.1)
Zaciski 1 i 2. Biegunowo�æ nie jest istotna.
Zasilanie: 200 - 415V AC, 50 - 60 Hz z automatycznym
przystosowaniem do napiêcia zasilania .
Maksymalny pr¹d 16A.
UWAGA! Napiêcie zasilania winno byæ  pod³¹czone do regulatora

przez  wielobiegunowy prze³¹cznik, daj¹cy minimalny odstêp
3 mm na wszystkich stykach.

UWAGA!  RADIATOR JEST POD NAPIÊCIEM.

UWAGA! PULSER-ADD jest galwanicznie odseparowany od
regulatora g³ównego, dlatego mo¿e byæ zasilany z innej fazy.

UWAGA! Napiêcia w obwodzie kontrolnym regulatora  PULSER-
ADD maj¹ potencja³ powy¿ej 200V wzglêdem przewodu
zerowego i uziemienia. Pod³¹czenie sygna³u steruj¹cego
musi zatem zostaæ wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami
bezpieczeñstwa, dla urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych.

UWAGA! Przewody sygna³u steruj¹cego musz¹ byæ od³¹czane
wraz z wy³¹czaniem obwodu zasilania.

Zasada dzia³ania
PULSER-ADD kluczuje zasilanie: pe³ne w³¹czenie/wy³¹czenie
zgodnie z sygna³em z regulatora g³ównego.
W celu wyeliminowania zak³óceñ radioelektrycznych, ³¹cznik
pó³przewodnikowy regulatora PULSER-ADD w³¹czany jest przy
przej�ciu napiêcia zasilania przez 0.

Uruchamianie i usuwanie usterek
UWAGA!  Zachowaj ostro¿no�æ podczas pracy z regulatorem

PULSER-ADD. Wszystkie elementy wewnêtrzne oraz
radiator s¹ pod napiêciem. Nigdy nie zostawiaj
w³¹czonego urz¹dzenia ze zdjêt¹ pokryw¹ czo³ow¹ .

1. Sprawd�, czy wszystkie pod³¹czenia zosta³y wykonane
prawid³owo.

2. Zmierz rezystancjê pomiêdzy zaciskami  3 i 4: Przy 230V:
14.4W<R<230W.
Przy 400V: 25W<R<400W.

3. Pod³¹cz napiêcie zasilania i ustaw pokrêt³o nastawy na
regulatorze g³ównym w pozycji �rodkowej. Dioda z boku
urz¹dzenia powinna �wieciæ tak samo jak dioda w
regulatorze g³ównym. Amperomierzem cêgowym sprawd�
pr¹d w obwodzie nagrzewnicy.

Co� nie tak?
4. Od³¹cz zasilanie. Od³¹cz sygna³ steruj¹cy od zacisków  I

oraz I. Pod³¹cz zasilanie. Dioda nie powinna �wieciæ i pr¹d
nie powinien p³yn¹æ przez nagrzewnicê. Od³¹cz zasilanie  i
pod³¹cz zaciski  I oraz I do zacisków 1 i 2. Pod³¹cz zasilanie.
Dioda powinna �wieciæ a grzejnik powinien pracowaæ z
pe³n¹ moc¹.

5. Je�li wszystko jest w porz¹dku, to znaczy ¿e PULSER-ADD
pracuje poprawnie i uszkodzenia nale¿y szukaæ w innym
miejscu.
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Standardy EMC (kompatybilno�æ elektromagnetyczna)
Urz¹dzenie spe³nia wymagania Norm Europejskich  EMC:
CENELEC EN 50081-1 i EN 50082-1 oraz posiada znak CE.
LVD ( Urz¹dzenie Niskoonapiêciowe )
Urz¹dzenie odpowiada wymaganiom Norm Europejskich LVD :
IEC 669-1 oraz IEC 669-2-1.
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UWAGA! Przed przyst¹pieniem
do monta¿u proszê dok³adnie
przeczytaæ tê instrukcjê.


