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Proporcjonalny regulator triakowy do sterowania ogrzewaniem

elektrycznym, z funkcj  limituj  min/max

UWAGA. Korzystaj c z zewn trznego zadajnika nastawy i/lub czujnika nale y
wy czy  odpowiedni  funkcj  w regulatorze PULSER-M. Dokonuje si  tego
za pomoc  prze czników umieszczonych z prawej strony listwy zaciskowej
zgodnie ze schematem wskazanym na odpowiednim rysunku (fig 2-6).

PULSER-M to kompletny regulator proporcjonalny do sterowania ogrzewaniem
elektrycznym. Posiada funkcj  automatycznego dopasowania do pod czonego
napi cia i mo e pracowa  zarówno w oparciu o zewn trzny jak i wbudowany
czujnik temperatury. PULSER-M steruje ogrzewaniem poprzez pulsacje ca ego
obci enia. Stosunek pomi dzy czasem za czenia i wy czenia zmienia si  w
zakresie 0 - 100% aby zaspokoi  aktualne zapotrzebowanie na grzanie. Zasilanie
jest zawsze za czone przy zerowym k cie fazowym aby unikn  zak óce .
Dodatkowo regulator posiada wej cie dla czujnika limituj cego, ograniczaj cego
min lub max temperatur  powietrza nawiewanego, przy regulacji temperatury
pomieszczenia.
PULSER-M jest przeznaczony wy cznie do sterowania uk adami ogrzewania
elektrycznego. Zasada dzia a regulatora wyklucza mo liwo  zastosowania go do
sterowania o wietleniem lub silnikami.
PULSER-M nie mo e by  stosowany do uk adów 3-fazowych.

Nocne obni enie nastawy (fig 7) Zaciski K i K.
Zwarcie obwodu poprzez styk bezpotencja owy na zaciskach K i K powoduje
obni enie nastawy o 0 - 10K.
Obni enie mo na skonfigurowa  za pomoc  potencjometru znajduj cego si
wewn trz obudowy regulatora.

Ograniczenie max/min temperatury (fig 8 i 9)
Zaciski M i M. Niewra liwe na polaryzacj .
Funkcj  limituj  nale y wybra  za pomoc  prze czników umieszczonych
obok zacisków MM. Nast pnie nale y ustawi  temperatur  za pomoc
potencjometru min/max umieszczonego obok zacisków MM. Pozycja kra cowy
przy obrocie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara oznacza
minimaln  temperatur  z zakresu pomiarowego czujnika. Natomiast pozycja
kra cowa potencjometru, przy obrocie z godnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara oznacza maksymaln  temperatur  z zakresu pomiarowego
pod czonego czujnika.
UWAGA. Czujniki stosowane z PULSER-M maj  wysoki potencja  w
porównaniu do uziemienia (>200V). Z tego wzgl du po czenia okablowania
nale y wykona  z lokalnymi przepisami odno nie instalacji sieciowych.

WA NE: Przed rozpocz ciem
monta u nale y zapozna  si  z
niniejsz  instrukcj .

Monta
W celu zamontowania regulatora nale y usun  przód obudowy. ruba mocuj ca
obudow  znajduje si  pod pokr em nastawy. PULSER-M nale y montowa
pionowo z kryz  ch odzenia skierowan  ku górze. Nale y stosowa ruby o
maksymalnej rednicy 5.5mm.
Je li ma by  wykorzystywany wbudowany czujnik temperatury regulatora nale y go
wówczas zamontowa  na wysoko ci oko o 1,5m nad poziomem pod ogi w miejscu,
w którym panuje temperatura reprezentatywna dla danego pomieszczenia.
Cyrkulacja powietrza wokó  regulatora powinna by  swobodna, bez zak óce
wywo anych drzwiami, meblami itp..

Ograniczanie zakresu nastawy
Zakres nastawy mo e by  ograniczony mechanicznie z wykorzystaniem tarcz
limituj cych znajduj cych si  pod pokr em nastawy.
W celu wprowadzenia ograniczenia nale y ustawi  pokr o nastawy na
wybranym poziomie temperatury, a nast pnie nale y podnie  pokr o.
Nale y poluzowa ruby blokuj ce tarcze. Nast pnie obró  niebiesk  tarcz
tak aby wystaj ca jej cz  znalaz a si  poni ej wybranego dolnego limitu
temperatury. Do ustalenia temperatury nale y wykorzysta  oznaczenia
umieszczone na obudowie w miejscu monta u pokr a, ró nica temperatury
pomi dzy s siednimi oznaczeniami wynosi. 5 C.
W ten sam sposób nale y ustawi  tarcz  czerwon , powy ej wymaganego
górnego limitu nastawy. Nast pnie konieczne jest dokr cenie obu rub tak aby
nie poruszy  tarcz. Po czym nale y za  z powrotem pokr o i sprawdzi
dzia anie.

Okablowanie
Napi cie zasilaj ce (fig 1)
Zaciski 1 i 2. Niewra liwe na polaryzacj .
Napi cie zasilaj ce: 200 - 415V AC, 50 - 60 Hz z automatycznym dopasowaniem
do napi cia. Maksymalne obci enie 16A.
UWAGA. Napi cie zasilaj ce regulator PULSER-M nale y pod czy  poprzez
wy cznik polowy posiadaj cy minimaln  szczelin  mi dzy stykami 3mm.

Obci enie (fig 1) Zaciski 3 i 4.
Jedno- i dwu-fazowe nagrzewnice rezystancyjne
Maksymalne obci enie: 3680W przy 230V (16A)

     6400W przy 400V (16A)
Minimalne obci enie: 230W przy 230V (1A)

    400W przy 400V (1A)
Czujnik zewn trzny i zadajnik nastawy (fig 2 - 6)
Zaciski G i G. Niewra liwe na polaryzacj .

Schematy pod cze
Fig 1: Pod czenie napi cia zasilaj cego i nagrzewnicy
Fig 2: Ustawienia prze czników przy wykorzystaniu wbudowanego czujnika i

pokr a nastawy
Fig 3: Ustawienia prze czników przy wykorzystaniu wbudowanego pokr a

nastawy i zewn trznego czujnika
Fig 4: Ustawienia prze czników przy wykorzystaniu czujki Tg-R4xx jako

zadajnika nastawy I czujnika temperatury
Fig 5: Ustawienia prze czników przy wykorzystaniu czujnika zewn trznego i

Tg-R4xx jako zadajnika nastawy
Fig 6: Ustawienia prze czników przy wykorzystaniu czujnika zewn trznego i

zadajnika nastawy TBI-xxx
Fig 7: Pod czenie za czania obni enia nocnego
Fig 8: Ustawienia prze czników i pod czenie czujnika limituj cego (min)
Fig 9: Ustawienia prze czników I pod czenia czujnika limituj cego (max)
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Zasada dzia ania Uk ad nie pracuje prawid owo?
5. Od cz zasilanie, a nast pnie po czenia czujnika

zewn trznego/zadajnika nastawy je li s  pod czone. Zmierz
rezystancj  czujnika i zadajnika osobno. Rezystancja zadajnika
powinna zmienia  si  w zakresie 0 - 5  pomi dzy doln  i górna
granic  czujnika. Natomiast rezystancja czujnika zmienia si  w
zakresie 10k  i 15k , pomi dzy dolnym I górnym zakresem
pomiarowym czujnika np.:TG-K330 rezystancja wynosi 15k przy
0°C i 10k przy 30°C. Rezystancja zmienia si  o 167  /°C.

6. Ustaw oba prze czniki wyboru czujnika znajduj ce si  obok g ównej
listwy zaciskowej w pozycji dolnej ale nie pod czaj czujnika do
zacisków G-G. Ustaw oba prze czniki min/max w pozycji dolnej i
pod cz zasilanie.
PULSER-M powinien w tym momencie podawa  na nagrzewnic
nieprzerwanie, pe  moc i dioda LED powinna by  zapalona.
Sprawd  czy amperomierzem c gowym czy nagrzewnica jest
zasilana z regulatora.
Je li dioda LED nie jest zapalona i nie ma przep ywu pr du do
nagrzewnicy: Sprawd  czy jest zasilanie na zaciskach 1 i 2 oraz
ponownie sprawd  ustawienie prze czników wyboru czujnika. Je li
wszystko jest prawid owo i zgodnie z opisem powy ej
najprawdopodobniej PULSER-M jest uszkodzony.

7. Wy cz zasilanie I zewrzyj zaciski czujnika G-G ale pozostaw
prze czniki w dolnej pozycji. Ponownie za cz zasilanie.
PULSER-M nie powinien podawa  w ogóle zasilania na nagrzewnic
i dioda LED powinna by  wygaszona. Sprawd  za pomoc
amperomierza c gowego czy jest przep yw pr du do nagrzewnicy.
Je li dioda LED jest wygaszona, ale jest przep yw pr du oznacza to,
e PULSER-M jest uszkodzony.

Je li dioda Led jest zapalona, sprawd  ponownie czy zaciski G-G s
zwarte. Je li tak oznacza to, e PULSER-M jest uszkodzony.

8. Je li aden z powy szych b dów nie wyst puje oznacza to, e
regulator oraz czujnik dzia aj  prawid owo.
Wówczas wy cz zasilanie, usu  po czenie zacisków G-,
pod cz czujnik zewn trzny/nastawnik je li wyst puj  w
uk adzie. Ustaw prze czniki w odpowiednich pozycjach
zgodnie z omówionymi wcze niej schematami. Zamontuj
obudow  oraz pokr o nastawy. Pod cz zasilanie

PULSER-M steruje za czaniem i wy czaniem ca ego obci enia pulsacyjnie.
Dopasowuje wyj cie mocy redniej do aktualnego zapotrzebowania na grzanie
zmieniaj c proporcjonalnie stosunek czasu za czenia i wy czenia. Czas pulsacji
(suma czasu za czenia i wy czenia) jest sta a i wynosi 60 sekund.
PULSER-M za cza obci enie przy zerowym k cie fazowym w celu unikni cia
zak óce .
PULSER-M automatycznie dopasowuje tryb sterowania aby odpowiada
dynamice obiektu podlegaj cego regulacji.
Przy szybkich zmianach temperatury, np. przy regulacji temperatury powietrza
nawiewanego PULSER-M b dzie dzia  jak regulator PI z pasmem
proporcjonalnym 20K i czasem zdwojenia 6 minut.
Natomiast przy wolnych zmianach temperatur np. przy regulacji temperatury
pomieszczenia PULSER-M b dzie dzia  jak regulator P z pasmem
proporcjonalnym 1,5K.

Rozruch i wyszukiwanie b dów
UWAGA. Nale y zachowa  ostro no  manipuluj c przy elementach

wewn trznych regulatora PULSER-M. Poniewa  wszystkie elementy, z
radiatorem w cznie, mog  znajdowa  si  pod pr dem. Nigdy nie
nale y pozostawia  jednostki pod czonej do zasilania bez za onej
obudowy.

1. Nale y sprawdzi  czy pod czenia wykonano prawid owo I czy prze czniki
czujników s  odpowiednio skonfigurowane.

2. Zmierz rezystancj  pomi dzy zaciskami 3 i 4:
przy 230V: 14,4 <R<230
przy 400V: 25 <R<400

3. Je eli jest pod czony czujnik ograniczaj cy minimaln  temperatur
nawiewu nale y potencjometr limituj cy przekr ci  maksymalnie w
prawo.
Je eli jest pod czony czujnik ograniczaj cy maksymaln  temperatur
nawiewu nale y potencjometr limituj cy przekr ci  maksymalnie w lewo.

4. Pod cz zasilanie, a nast pnie przekr  pokr o nastawy maksymalnie jak to
dzie mo liwe, najpierw w jedn , nast pnie w drug  stron . Nale y wówczas

sprawdzi  czy dioda umieszczona z boku obudowy zapala si  i ga nie gdy
nastawa jest wi ksza lub mniejsza ni  mierzona temperatura. Gdy nastawa
zostanie ustawiona tak by by a równa temperaturze mierzonej i potencjometr
limituj cy ustawiony jest tak by nie wp ywa  na proces regulacji, dioda LED
powinna pulsowa  gdy napi cie b dzie przekazywane przez PULSER-M na
nagrzewnic . Czas trwania cyklu jednego cyklu to oko o 60 sekund. Przy
pracuj cym uk adzie nale y sprawdzi  za pomoc  amperomierza c gowego
czy nagrzewnica jest zasilana.

Emisja EMC i standardy odporno ci
Niniejszy produkt spe nia wymagania
europejskich standardów EMC:
CENELEC EN 50081-1 i EN 50082-1 i
posiada znak CE..

LVD
Niniejszy product pe nia wymagania
europejskich standardów LVD: IEC
669-1 i IEC 669-2-1.


