
PULSER automatyczne dostosowuje rodzaj sterowania aby
by³ on w³a�ciwy dla dynamiki ogrzewanego obiektu.

Regulacja temperatury powietrza nawiewowego
Przy nag³ych zmianach temperatury PULSER bêdzie
pracowa³ jak regulator typu PI z proporcjonalnym pasmem
ustalonym na 20K i czasem powrotu 6min.

Regulacja temperatury pomieszczenia
Przy powolnych zmianach temperatury PULSER bêdzie
pracowa³ jak regulator P z proporcjonalnym pasmem 2K.

Sterowanie nocne
Poprzez zewnêtrzny prze³¹cznik czasowy mo¿e zapewniæ
sterowanie nocne. W momencie zwarcia styku  prze³¹cznika
czasowego, punkt nastawy jest cofany                       o
warto�æ zadan¹ w zakresie 0...10K.

Regulowanie wiêkszych nagrzewnic elektrycznych
Gdy nagrzewnica elektryczna ma moc wiêksz¹ od
PULSERA, obci¹¿enie mo¿e byæ rozdzielone i regulowane
wespó³ z jednostk¹ pomocnicz¹ PULSER-ADD patrz
oddzielna karta katalogowa.

Nastawienie min. i max. granicy regulacji
Gdy wymagane jest ograniczenie min. i max. temperatury
powietrza nawiewowego zastosuj PULSER-M.

PULSER® jest regulatorem ogrzewania elektrycznego steruj¹cym bateriami grzewczymi, grzejnikami
elektrycznymi itp. Mo¿e pracowaæ w obwodach jedno lub dwu-fazowych

Jedno lub dwufazowy, triakowy regulator
ogrzewania elektrycznego

pozycjasekcja

PULSER

PULSER jest kompletnym regulatorem z wbudowanym
czujnikiem i nastaw¹ wato�ci temperatury zadanej
.
Mo¿e wspó³pracowaæ z czujnikiem zewnêtrznym i
zewnêtrzn¹ nastaw¹ temperatury.

Przeznaczony jest do sterowania moc¹  3.6kW (230 V)
lub 6.4kW (400 V).

*

*

*

Automatyczne przystosowanie funkcji do sterowania
 typu P lub PI
.
Automatyczne przystosowanie do pod³¹czonego napiêcia
zasilaj¹cego 200 - 415 V.

Sterowanie nocne (obni¿enie temperatury w
pomieszczeniu zakresie 0...10K.)

*

*

*

PULSER jest regulatorem ogrzewania elektrycznego
(kontrola tyrystorowa) dla ogrzewania jedno lub
dwufazowego. Przeznaczony jest do monta¿u na �cianie
i pod³¹czany szeregowo pomiêdzy zasilanie i urz¹dzenie
grzejne, np. nagrzewnicê lub grzejnik elektryczny.

PULSER ma wbudowany regulator temperatury z wej�ciem
dla zewnêtrznego czujnika, który jest umieszczony w kanale
powietrza nawiewowego lub pomieszczeniu. Dla kontroli
temperatury w pomieszczeniu, mo¿e byæ u¿ywany w³asny
czujnik PULSERA ( znajduj¹cy siê wewn¹trz).

Zasada dzia³ania
Regulator poddaje pulsacji Za³./Wy³. ca³¹ oddawan¹ moc.
Zastosowano kontrolê proporcjonaln¹ do czasu, gdzie
stosunek czasu Za³. do czasu Wy³. zmienia siê tak, aby
dostosowaæ siê do wymagañ grzewczych pomieszczenia;
np. Za³.=30s i Wy³.=30s daje 50% oddawanej mocy. Czas
cyklu (suma Za³ + Wy³) jest ustalony na ok. 60s.

Taka dok³adno�æ regulacji przyczynia siê do zmniejszenia
kosztów energii i do zwiêkszonego komfortu przy sta³ej
temperaturze. Poniewa¿ pr¹d jest w³¹czany przez tyrystor,
nie ma ¿adnych czê�ci ruchomych, które mog³yby ulegaæ
zu¿yciu. Pr¹d jest za³¹czany przy zerowym k¹cie sieci, aby
wyeliminowaæ zak³ócenia w sieci.
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Napiêcie zasil. i obci¹¿enie Wewnêtrzny czujnik
i nastawa temp.

Czujnik zewnêtrzny i
nastawa wewnêtrzna

Regulacja pomieszcz TG-R4XX
jako czujnik i nastawa

Osobny czujnik zewnêtrzny i
TG-R4XX jako nastawa

Osobny czujnik zewnêtrzny i
potencjometr TBI-XX jako nastawnik

 Sterowanie nocne

Ogólne
Napiêcie zasilania 200... 415 V AC 50-60 Hz, jedno lub dwufazowe. Automatyczna adaptacja.
Moc wyj�ciowa Maksimum 16A, minimum 1A
Temperatura otoczenia Maksimum 30°C bez kondensacji. Uwaga: Pulser generuje 20W.
Temp. sk³adowania -40 - +50°C.
Wilgotno�æ otoczenia 90% RH maks.
Wymiary 94 x 150 x 43 mm. szeroko�æ/wysoko�æ/g³êboko�æ
Stopieñ ochrony IP20

Wyrób spe³nia wymagania norm europejskich EMC - CENELEC
EN 50081-1 i EN 50082-1, europejskie normy LVD  IEC 669-1 i IEC 669-2-1
/kompatybilno�æ elektromagnetyczna/ i ma nadany znak CE .

Parametry uk³adu regulacji
Pasmo proporcjonalne 20K, Sta³e (Nag³e zmiany temperatury, regulacja powietrza nawiewowego).
Czas powrotu 6 minut, Sta³y (Nag³e zmiany temperatury, regulacja powietrza nawiewowego).
Pasmo proporcjonalne 2K, sta³e (Powolna zmiana temperatury np. w ogrzewanym pomieszczeniu).
Czas pulsacji 60 sekund, ustawiony fabrycznie.
Wska�nik pracy Dioda �wiec¹ca,  zapala siê kiedy moc jest podawana pulsacyjnie do nagrzewnicy.
Wej�cia
Czujnik Jedno wej�cie dla czujnika g³ównego. Dobór czujnika wg karty katalogowej 6-100.
Nastawa Do wyboru, wewnêtrznym potencjometrem lub nastawnikiem zewnêtrznym.
Nastawa temperatury
Zakres 0...30°C. Wybór czujnika okre�la zakres nastawy regulatora.
Ustawienie nocne 0...10K /poni¿ej warto�ci nastawionej/

Przyk³ady zastosowañ

Do regulacji nagrzewnic w systemach klimatyzacji lub
wentylacji z indywidualn¹ regulacj¹ temperatury
pomieszczeñ. Nagrzewnica kana³owa, regulowana
Pulserem jako dodatkowy element do wymiennika ciep³a z
czujnikiem w pomieszczeniu lub kanale powietrza
zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury pokoju.
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ADRES POCZTOWY
Box 116
SE-428 22 Kallered

Sweden

TELEFON
031-795 44 60

+46 31 795 44 60

FAX
 031-795 38 50

+46 31 795 38 50

KLIMAT WEWNÊTRZNY Z OPTIMUM REGULACJI


