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TTC25 jest trójfazowym regulatorem mocy do sterowania prac¹ elektrycznych baterii grzewczych. Zapewnia
wszechstronn¹ regulacjê temperatury za umiarkowan¹ cenê.

Dostrajalne ograniczenie minimum i maksimum.

TTC25 jest regulatorem przeznaczonym do
wspó³pracy z czujnikami  NTC f-my Regin.

TTC25X jest regulowany sygna³em 0 ... 10V z innego
regulatora nadrzêdnego.

*

*

*

* *

*Ta sama jednostka dla napiêcia 3 x 230V i 3 x 400V.
Automatyczna adaptacja do napiêcia pod³¹czonego.

Mo¿e regulowaæ zarówno obci¹¿enia po³¹czone w
gwiazdê jak i w trójk¹t.

Regulacja typu PI dla sta³ej kontroli temperatury
powietrza podawanego i P dla regulacji temperatury
pomieszczenia z automat. dostosowaniem funkcji.

Funkcjonalno�æ

TTC25 jest trójfazowym triakowym regulatorem ogrze-
wania elektrycznego do 25 A/faza. Przystosowany jest
do monta¿u na szynie DIN w szafce lub innej obudo-
wie. Jest ³¹czony szeregowo pomiêdzu zasilanie a
nagrzewnicê elektryczn¹ i mo¿e regulowaæ obci¹¿enia
po³¹czone w gwiazdê lub trójk¹t. Mo¿e równie¿ regulo-
waæ asymetryczne obci¹¿enia po³¹czone w trójk¹t

Zasada dzia³ania
Regulator poddaje pulsacji ZA£./WY£ ca³¹ oddawan¹
moc. zastosowano kontrolê proporcjonaln¹ do czasu,
gdzie stosunek czasu ZA£. do czsu WY£. zmienia siê
tak, aby dostosowaæ siê do potrzebnej warto�ci mocy
grzewczej. Np. Za³.=30s i Wy³.=30s daje 50% oddawa-
nej mocy. Czas cyklu (suma czasów Za³.+Wy³.)  jest
nastawialny w zakresie 6...60s. Taka dok³adno�æ regu-
lacji przyczynia siê do zmniejszenia kosztów energii
i do zwiêkszonego komfortu przy sta³ej temperaturze.
Poniewa¿ pr¹d jest w³¹czany przez pó³przewodniki, nie
ma ¿adnych czê�ci ruchomych, które mog³yby ulegaæ
zu¿yciu. Prze³¹czanie nastêpuje przy zerowym k¹cie
fazowym, co eliminuje zak³ócenia w sieci.

TTC25 automatycznie dostosowuje tryb regulacji do
dynamiki regulowanego obiektu czy pomieszczenia.

Regulacjia temperatury powietrza nawiewanego
Przy nag³ych zmianach temperatury, TTC25 bêdzie
pracowa³ jak regulator PI z ustalonym pasmem
proporcjonalnym 20K i czaem powrotu 6 minut.

Regulacja temperatury pomieszczenia
Przy powolnych zmianach temperatury,  TTC25 bêdzie
pracowa³ jak regulator typu P z ustalonym
proporcjonalnym pasmem 2K.Kiedy pracuje jako
regulator temperatury pomieszczenia, temepratura
podawanego powietrza mo¿e byæ ograniczona
warto�ci¹ minimum lub maksimum.

Regulacja wiêkszych baterii gzrewczych
Dla wikszych obci¹¿eñ, mo¿e byæ sterowany regula-
torem TT-S4/D lub TT-S6/D. patrz k. kat. 2-425, 2-430.

TTC25X
Ten regulator jest sterowany sygna³em 0 - 10V
z innego regulatora nadrzêdnego.

Triakowy regulator mocy ogrzewania
 elektrycznego 3 x 230V lub 400V, 25A

TTC25
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Typy / Wykonania

TTC25 Regulator triakowy do wspó³pracy z czujnikami Regin NTC.
TTC25X Regulator triakowy do sterowania sygna³em zewnêtrznym 0-10 V DC .

Dane techniczne

Ogólne
Zasilanie 3-fazowe 210-255/380-415 V AC 50-60 Hz. Automatyczna adapatcja do pod³. napiêcia
Moc wyj�ciowa Maksimum 25A/faza. Minimum 3A/faza.  Dla obci¹¿eñ gwiazda / trójk¹t.
Temperatura pracy Maks. 40°C bez kondensacji. Uwaga TTC25 generuje 50W mocy cieplnej.
Temperatura sk³adowania -40 - +50°C.
Wilgotno�æ 90% RH maksimum.
Wymiary (s x w x g) 192 x 198 x 95 mm. (szeroko�æ wysoko�æ g³êboko�æ)
Stopieñ ochrony IP20

Wyrób spe³nia wymagania norm europejskich EMC-CENELEC EN 50081-1
i EN50082-1, normy LVD IEC 669-1 i IEC 669-2-1 i ma nadany znak CE.

Parametry uk³adu regulacji TTC25
Pasmo proporcjonalne 20K sta³e (Regulacja temperatury podawanego powietrza)
Czas powrotu 6 minut, sta³y, (Regulacja temperatury podawanego powietrza)
Pasmo proporcjonalne 2K, sta³e, (Regulacja temperatury pomieszczenia).
Wska�nik pracy Dioda �wiec¹ca. zapala siê kiedy moc jest podawana pulsacyjnie do grzejnika.
Wej�cia czujników Dwa (2) wej�cia: dla czujnika g³ównego i ogranicznika minimum lub maksimum

Patrz sekcja 6-100 celem doboru czujnika.  Czujnik max/min musi mieæ zakres0...60°C.
Nastawa Do wyboru, w³asny potencjometr nastawczy lub nastawa z zewn¹trz.
Sygna³ wej�ciowy 0 - 10V DC, przy pracy w skojarzeniu z innmi regfulatorami.
Sygan³ wyj�ciowy 0-10 V DC pod³¹czone do jednostki mocy wyj�ciowej (zaciski 7-9).
Opcje nastaw
Nastawa 0 - 30°C, regulowana. Dobór czujnika wyznacza zakres nastawy regulatora
Ograniczenie minimum 0 - 30°C, regulowane.
Ograniczenie maksimum 20 - 60°C, regulowane.
Czas cyklu 6 - 60 sekund, regulowany.
Sterowanie nocne Realizowane za pomoc¹ modu³u NS/D, patrz karta katalogowa 1-325 .
TTC25X
Wej�cie Tylko sygna³ zewnêtrzny 0-10 V DC z dostrajalnym okresem cyklu. Nie posiada

wewnêtrznej jednostki regulacji. Brak ograniczeñ min lub maks. Pozosta³e dane j.w.
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TTC25X sygna³ zewn. 0-10V DC
Neutralny

10 V DC wej�cie

Czujnik ogranicz.
min. / maks.

Czujnik g³ówny

Nastawa z zewn¹trz:
TG-R430: zaciski 2 i 3
TBI: zaciski 1 i 2

£¹czniki 1 Nastawa:
Góra: Wewn¹trz, Dó³: Z zewn¹trz

2 Ograniczenie minimum
Góra: Aktywne, Dó³: Nie aktywne

3 Ograniczenie maksimum
Góra: Aktywne, Dó³: Nie aktywne

TTC25X nie posiada zacisków 1-7.

TTC25 zaciski 7 i 9 s¹ fabrycznie
zmostkowane za pomoc¹ przewodu
paskowago.
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