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Triakowe regulatory do płynnej regulacji 
ogrzewania elektrycznego 

TTC25 jest proporcjonalnym regulatorem ogrzewania elektrycznego z 
automatyczną adaptacją. TTC25 podczas sterowania podaje pełen 
impuls ON-OFF. Proporcja pomiędzy czasem ON (Załączony), a 
czasem OFF(Wyłączony) różni się w granicach 0-100% w celu 
dopasowania do wymaganych potrzeb ogrzewania. Załączenie prądu 
następuje zawsze przy zerowym kącie fazowym w celu zapobieżenia 
RFI. 
TTC25 może sterować zarówno 3 – fazowymi nagrzewnicami 
połączonymi symetrycznie w gwiazdę jak i nagrzewnicami połączonymi 
symetrycznie lub asymetrycznie w trójkąt. TTC25 jest przeznaczony 
wyłącznie do sterowania ogrzewaniem elektrycznym. Zasada ich 
działania uniemożliwia zastosowanie dla sterowania silnikiem lub 
oświetleniem. TTC25 jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. 

Instalacja  
TTC25 należy montować na szynie DIN w szafach sterujących lub 
innych obudowach. 
TTC25 należy montować w pionie z tekstem nadruku skierowanym w 
górę. 
Stopień ochrony:     IP20. 
Temperatura otoczenia:      0 - 40°C  
N.B. TTC25 emituje około 45W ciepła przy max. mocy na wyjściu, 

które musi być rozproszone. 

Okablowanie  
Napięcie zasilaj ące (Rys. 1)  
Terminale L1wej., L2wej. and L3wej.. 
Napięce zasilające: 210-255 or 380-415V AC 

3-fazowe, 50 - 60 Hz  z automatyczną adaptacją 
napięcia. 

Max. natężenie prądu: 25A/faze. 
N.B. Napięcie zasilające powinno być podłączane do TTC25 tak by 

wszystkie trzy fazy mogły zostać odcięte, a min. przerwa między 
stykami powinna wynosić 3mm. 

N.B. TTC25 musi zostać uziemiony. 

Obciążenie (Rys. 1)  
Terminale L1wyj., L2wyj. and L3wyj. 
Rezystancyjna nagrzewnica 3-fazowa bez 0. 
Max. obciążenie: 3300W/faze przy 230V napięcia międzyfazowego 

(25A). 
                            5750W/faze przy 400V napięcia międzyfazowego  
                            (25A). 
Max. obciążenie: 530W/faze przy 230V napięcia międzyfazowego (4A). 
                            920W/faze przy 400V napięcia międzyfazowego (4A). 

Czujnik główny i zewn ętrzny zadajnik nastawy (Rys. 2-6)  
Terminale 1 i 4. Niskie napięcie. Niewrażliwe na polaryzacje. 
N.B. Terminale 2 i 3 są wewnętrznie połączone i stosowane do uproszczenia 
podłączeń gdy stosowany jest zewnętrzny zadajnik nastawy. 
N.B. Wybór wewnętrznego lub zewnętrznego zadajnika nastawy 
dokonywany jest za pomocą przełącznika 1. 
Czujnik ograniczaj ący (Rys. 7)  
Terminale 5 i 6. Niskie napięcie. Niewrażliwe na polaryzacje. Gdy sterujemy 
temperaturą w pomieszczeniu temperatura powietrza nawiewanego może być 
limitowana do zadanego max. i/lub min. Czujnik ograniczający jest 
umieszczany w kanale nawiewu za nagrzewnicą. Wybór funkcji jest 
dokonywany za przełączników 2 i 3. Nastawienie wartości limitów temperatury 
jest nastawiana na potencjometrach Min i Max. Choice of function is made 
using switches 2 and 3. N.B. Jako czujnik ograniczający musi zostać użyty 
czujnik TG-K360. 

Rysunki  
   Rys. 1: Podłączenie napięcia zasilającego i nagrzewnicy. 

         Rys. 2:  Podłączenie czujnika pomieszczeniowego TG-R530 lub TG-R6xx         
gdy używany wewnętrzny zadajnik nastawy. 

Rys. 3: Podłączenie czujnika pomieszczeniowego TG-R430 stosowanego 
jako zewnętrzny zadajnik nastawy i czujnik. 

Rys. 4: Podłączenie czujnika podłogowego lub kanałowego gdy   używany 
wewnętrzny zadajnik nastawy. 

Rys. 5: Podłączenie zewnętrznego, oddzielnego czujnika gdy TG-R4xx 
stosowany jako zewnętrzny zadajnik nastawy. 

Rys. 6: Podłączenie zewnętrznego, oddzielnego czujnika gdy stosowany 
potencjometr TBI-xx jako zewnętrzny zadajnik nastawy. 

Rys. 7: Podłączenie czujnika ograniczającego. 
N.B. Wymagane zastosowanie czujnika TG-K360. 

Ustawienia  
Potencjometry  
Setp. Nastawa 0 - 30°C.  
Min    Minimalny limit dla temperatury powietrza nawiewanego przy 

sterowaniu temperatury pomieszczenia.  
Max  Maksymalny limit temperatury powietrza nawiewanego przy 

sterowaniu temperaturą w pomieszczeniu. 
CT     Czas cyklu. 6 - 60 s.  
Przełączniki  
1 Dół = W użyciu zewnętrzny zadajnik nastawy. Góra = W użyciu 

wewnętrzny zadajnik nastawy. 
2 Dół = Min. limit nie aktywny. Góra = Min. limit aktywny. 
3 Dół = Max. limit nie aktywny. Góra = Max. limit aktywny. 
N.B.    Funkcje limit Min. i Max. mogą być stosowane pojedynczo lub obie 
jednocześnie. 
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Ważne: Przed przystąpieniem 
do instalacji i podłączania 
okablowania należy 
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Zasada regulacji  
TTC25 podczas sterowania podaje pełen impuls ON-OFF. TTC25 
dostosowuje średnią moc wyjścia do wymaganego zapotrzebowania 
mocy poprzez proporcjonalne dostosowanie stosunku pomiędzy 
czasem ON (załączenia) i OFF (wyłączenia). Czas cyklu (= suma 
czasu ON i czasu OFF) jest nastawialna w granicach 0 – 60 s. 
Załączenie prądu w TTC25 następuje zawsze przy zerowym kącie 
fazowym w celu zapobieżenia RFI. 
TTC25 automatycznie dopasowuje tryb regulacji taka by odpowiadał 
dynamice sterowanego obiektu. 
Przy gwałtownych zmianach temperatury tzn. podczas sterowania 
temperaturą powietrza nawiewanego, TTC25 będzie pracował jako 
regulator PI z pasmem P = 20K, a czasem I = 6 min. 
Przy powolnych zmianach temperatury tzn. podczas sterowania 
temperaturą w pomieszczeniu, TTC25 będzie pracował jako 
regulator P z pasmem P = 1.5K 

Zewnętrzny sygnał steruj ący  
TTC25 może również pracować w oparciu o zewnętrzny sygnał 
sterujący 0 – 10V DC z innego regulatora. 
W tym celu należy usunąć zworkę znajdującą się pomiędzy 
terminalami 7 i 9 oraz podłączyć sygnał sterujący zgodnie ze 
schematem na rys. 8. 
Sygnał wejściowy 0V odpowiadać będzie 0% sygnału wyjściowego 
TTC25, a 10V na wejściu 100% na wyjściu. 
Funkcje limitu min. i max. nie są aktywne podczas korzystania z 
zewnętrznego sygnału sterującego. 

Uruchomienie i usuwanie usterek  
1. Należy sprawdzić czy wszystkie połączenia są wykonane 

właściwie i czy przełączniki wyboru czujników znajdują się 
we właściwych pozycjach. 

2. Należy zmierzyć rezystancje pomiędzy terminalami L1out-L2out, 
L1out-L3out i L2out-L3out: 

      Przy 230V napięcia międzyfazowego: 10.6Ω<R<66.4 Ω.  
       Przy 400V napięcia międzyfazowego: 18.4 Ω <R<115 Ω. 

3. Należy podłączyć napięcie zasilające i przekręcić pokrętło 
zadajnika nastawy na max. wartość. Dioda LED znajdujące się 
na TTC25 powinna ciągle świecić lub pulsować z coraz 
dłuższym czasem załączenia aż do ciągłego załączenia. Należy 
wówczas przestawić pokrętło na wartość min. Dioda LED 
powinna być ciągle wyłączona lub pulsować z co raz dłuższym 
czasem wyłączenia aż do ciągłego wyłączenia. Przy pewnej 
pozycji (w zakresie pasma proporcjonalnego) dioda LED będzie 
pulsować z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości 
impulsów przesyłanych do nagrzewnicy. Okres cyklu impulsu 

wynosi około 6 – 60 sekund w zależności od ustawienia 
potencjometru CT. Sprawdź amperomierzem cęgowym prąd 
płynący do nagrzewnicy. 

Coś nie tak? 
4.  Odłącz przewód czujnika zewnętrznego (i urządzenia 

nastawczego jeśli jest stosowane). Zmierz najpierw rezystancję 
czujnika, a potem urządzenia nastawczego. Rezystancja 
potencjometru zmienia się w przedziale  0- 5k Ω pomiędzy 
skrajnymi ustawieniami. Rezystancja czujnika zmienia się od 
10k Ω  do 15k Ω  w zakresie temperatury pracy, np. czujnik TG-
K330 ma 15k Ω przy 0°C i 10k Ω  przy 30°C. Rezystancja 
zmienia się o 167 Ω  na °C 

 

5.  Pozostaw czujniki nie podłączone. Przestaw wszystkie 
przełączniki wyboru na dolną pozycje. Włącz zasilanie. TTC25 
powinien wysterować nagrzewnice pełną mocą, dioda wówczas 
powinna się świecić. Sprawdź amperomierzem cęgowym 
natężenie prądu obciążenia. Jeśli dioda nie świeci i prąd nie 
płynie, sprawdź napięcie na zaciskach L1wej., L2wej. I L3wej. 
oraz ponownie sprawdź pozycje przełączników wyboru 
czujnika. Jeśli jest OK, to regulator prawdopodobnie jest 
uszkodzony.  

      Jeśli dioda świeci i prąd nie płynie, sprawdź rezystancję 
nagrzewnicy. Jeżeli jest prawidłowa, to regulator 
prawdopodobnie jest uszkodzony. 

 

6.  Odłącz zasilanie i zewrzyj zaciski czujnika 1 I 4. Podłącz 
zasilanie. TTC25 nie powinien zasilać nagrzewnicy i dioda nie 
powinny świecić. Potwierdź amperomierzem cęgowym brak 
prądu obciążenia. Jeśli dioda nie świeci ale prąd płynie, to 
TTC25 jest uszkodzony.  

      Jeśli dioda świeci, sprawdź ponownie zwory zacisków czujnika. 
Jeśli są OK to TTC25 jest uszkodzony.  

 

7.  Jeśli wszystko jest w porządku, to TTC25 i czujnik / nastawa są 
OK. Wyłącz zasilanie, zdemontuj zwory zacisków czujnika i 
podłącz czujnik zewnętrzny (ew. urządzenie nastawcze). Ustaw 
przełącznik wyboru czujnika na właściwą pozycję. Włącz 
zasilanie. 

Standardy EMC (kompatybilno ść 
elektromagnetyczna)  

Urządzenie spełnia wymagania Norm Europejskich  EMC: 
CENELEC EN 50081-1 i EN 50082-1 oraz posiada znak CE. 

LVD 
Urządzenie odpowiada wymaganiom Norm Europejskich LVD : 
IEC 669-1 oraz IEC 669-2-1. 

 

 

 

 

 

 

Wej. 0-10VDC-
Signal neutral 

 

 Usunąć 
przewód 


