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Triakowy regulator ogrzewania elektrycznego

3 - fazowy 230V lub 400V, 25A
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TTC2000 jest przeznaczony do regulacji 3-fazowych elektrycznych baterii grzewczych. Jest regulatorem
zapewniaj¹cym wysoki stopieñ wszechstronno�ci regulacji za rozs¹dn¹ cenê.

Jeden regulator dla uk³adów 3x 230V i 3 x 440V.
Automatyczna adaptacja do pod³¹czonego napiêcia

Odpowiedni do sterowania uk³adami po³¹czonymi
w gwiazdê lub trójk¹t.

Regulacja PI dla sta³ej temperatury powietrza
nawiewanego oraz regulacji P dla sta³ej
temperatury powietrza w pomieszczeniu z funkcj¹
automatycznej adaptacji.

Dzia³anie
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Regulowane ograniczenie minimum i maksimum

TTC2000 jest kompletnym regulatorem do stoso-
wania wraz z czujnikami temperatury firmy Regin.

TTC2000 mo¿e byæ regulowany sygna³em 0... 10 V
pochodz¹cym z innego regulatora.

TTC2000 jest trójfazowym regulatorem triakowym
przeznaczo-nym do regulacji ogrzewania elektrycznego do
25 A. Wykonanie do zamocowania na�ciennego.
TTC2000 jest przeznaczony do pod³¹czenia szeregowego
pomiêdzy zasilaniem a grzejnikiem elektrycznym i mo¿e
regulowaæ uk³ady po³¹czone zarówno w gwiazdê jak i w
trójk¹t. TTC2000 mo¿e regulowaæ asymetryczne uk³¹dy
trójk¹tne.

Dzia³anie
Regulator przekazuje ca³kowit¹ moc na zasadzie pulsacyjnej
ON/OFF.  Wykorzystuje regulacjê proporcjonaln¹ do czasu,
stosunek okresu Za³. do okresu Wy³., który jest zró¿nicowany
w celu dostosowania siê do aktualnego wymogu
ogrzewania, np. Za³. = 30 sekund i Wy³. = 30 sekund daje
50% wydajno�ci mocy.
Cykl okresu (suma czasu za³. i wy³.) jest regulowana od 6 do
120 s.

Taka dok³adno�æ regulacji przyczynia siê do oszczêdno�ci
kosztów energii oraz do wiêkszego komfortu w jednolitej
temperaturze. Poniewa¿ pr¹d jest prze³¹czany przez pó³-
przewodniki (triaki) nie wystêpuj¹ tutaj czê�ci ruchome, które
mog³yby siê zu¿yæ. Pr¹d jest prze³¹czany pod zerowym k¹tem
fazy, co eliminuje zak³ócenia sieci.

TTC2000 automatycznie dostosowuje tryb regulacji do
dynamiki regulowanego obiektu.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego
Przy gwa³townych zmianach temperatur TTC2000 bêdzie
dzia³a³ jako regulator PI ze sta³ym proporcjonalnym
pasmem 20K i sta³ym okresem resetowania wynosz¹cym
6 minut.

Regulacja temperatury pomieszczenia
Przy wolnych zmianach temperatur TTC2000 bêdzie
dzia³a³ jako regulator P ze sta³ym proporcjonalnym
pasmem 1.5 K. Przy stosowaniu regulacji temperatury
nawiewanego mo¿na ograniczaæ jej minimaln¹ i
maksymaln¹ warto�æ.

Regulacja wiêkszych grzejników elektrycznych
Przy wiêkszych obci¹¿eniach TTC2000 mo¿e byæ pod³¹-
czony do tablicy wspomagaj¹cej TT-S1 (zob. poni¿ej) lub
do regulatorów skokowych TT-S4/D lub TT-S6/D (Zob.
odrêbn¹ broszurê).

TT-S1
Zastosowanie p³yty regulacyjno-rozdzielczej TT-S1 mo¿e
zwiêkszyæ moc regulacyjn¹. Przy zwiêkszeniu zapotrze-
bowania na ogrzewanie TTC2000 przede wszystkim
uaktywni regulowan¹ triakowo wydajno�æ. Przy aktywno�ci
w pe³nej skali  zostanie aktywizowana wydajno�æ
przeka�nikowa TT-S1 a zmniejszona zostanie wydajno�æ
regulowana triakowo. Dla lepszej regulacji obie czê�ci
obci¹¿enia musz¹ posiadaæ równ¹ warto�æ. Je¿eli chodzi
o schemat po³¹czeñ oraz dodatkowe informacje, patrz
instrukcja obs³ugi TT-S1.
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Dane techniczne

Napiêcie zasilania 3-fazowe 210...255 / 380...415 V AC
Wyj�cie mocy Maximum 25A/faza. Minimum 3A/faza.  Sterowanie uk³dami po³¹czonymi w gwiazdê lub trójk¹t.
Temp. otocz. pracy 0...40°C bez kondensacji. N.B. TTC2000 emituje oko³o 45W mocy cieplnej.
Temp. otocz. sk³adow. -40...+50°C
Wilgotno�æ 90% RH maximum
Stopieñ ochrony IP30

Urz¹dzenie spe³nia wymagania Europejskich Standardów  EMC CENELEC EN 50081-1
i EN 50082-1 i posiada znak CE.

Parametry regulacyjne  TTC2000
Pasmo proporcjonalne (Regulacja temperatury powietrza nawiewowego)) 20K, sta³e.
Czas powrotu (Regulacja temperatury powietrza nawiewowego) 6 min, sta³y.

Pasmo proporcjonalne (Regulacja temperatury pomieszczenia) 1,5 K, sta³e.
Wska�nik pracy LED �wiec¹cy podczas pulsacyjnego sterowania moc¹ przekazywan¹ do grzejnika.

Wej�cia czujników Dwa (2) wej�cia, dla czujnika g³ównego i czujnika maximum / minimum.
Patrz karta kat. 6-100 ce.em doboru czujnika. Uwaga: Czujnik max/min musi byæ 0...60°C.

Nastawa Wybierana, wewnêtrzny  potencjometr lub zaewnêtrzne urz¹dzenie nastawcze.
Sygna³ wej�ciowy 0...10V DC kiedy jest sterowany z  innego regulatora.

Funkcje mikro³¹czników (patrz schemat poni¿ej)

1 Dó³ = Nastawa z zewn¹trz.
Góra = Nastawa wewnêtrzna.

2 Dó³ = Ograniczenie minimum nie aktywne.
Góra = Ograniczenie minimum aktywne.

3 Dó³ = Ograniczenie maximum nie aktywne.
Góra = Ograniczenie maximum aktywne.

Funkcje potencjometrów (patrz rysunek poni¿ej)
Setp. Nastawa 0 - 30°C.
Min Ograniczenie minimum dla  temperatury powietrza nawiewanego przy kontroli temp. pomieszczenia.
Max Ograniczenie maksimum dla  temperatury powietrza nawiewanego przy kontroli temp. pomieszczenia.
CT Cykl czasu. 6 - 120 sekund.
Sterow.  nocne Mo¿liwe po zastosowaniu modu³u sterowania nocnego NS/D , patrz. karta katalog. 1- 325.

Schemat elektryczny i wymiary gabarytowe

Pod³¹czenie mocy
L1 wej�cie
L1 wyj�cie

L2 wej�cie
L2 wyj�cie

L3 wej�cie
L3 wyj�cie

Zaciski sterownicze
1 Sygna³ obojêtny

2 Zaciski mostkuj¹ce
wewnêtrznie po³¹czone3

4 Czujnik g³ówny lub czujnik+nastawnik
5 Sygna³ neutralny
6 Czujnik ograniczaj¹cy
7 0...10 V wyj�cie
8 Sygna³ neutralny

9 0...10 V wej�cie
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G³êboko�æ: 94 mm


