Regulator elektroniczny LTR2
Zalety
Zwarta obudowa modu owa do monta!u na szyn" DIN
zestyk o zdolno#ci $czeniowej 16 A / 230V
Regulowana zw oka czasowa – opó%nienie wy $czenia grzania
Mo!liwo#& sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi
rynien lub podjazdów
Diodowa sygnalizacja stanu pracy oraz b "dów

Opis
Termostat LTR2 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym
s u!$cym
do
sterowania
elektrycznymi
systemami
przeciwoblodzeniowymi dachów, rynien, wpustów dachowych
podjazdów, schodów itp. Termostat wyposa!ony jest w 2 pokr"t a
jedno do nastawy temperatury pracy oraz drugie do nastawy zw oki
czasowej. Wbudowany przeka%nik z 1-polowym zestykiem
bezpotencja owym o obci$!alno#ci 16A/230V AC umo!liwia
bezpo#rednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi o mocy do
3600 W (obci$!enie rezystancyjne). Obudowa modu owa termostatu
przystosowana jest do monta!u na szynie DIN. Termostat
wspó pracuje z 2 wariantami uk adu czujników. Zespolony czujnik
wilgotno#ci i temperatury ETOG-55 stosowany jest w systemach
przeciwoblodzeniowych podjazdów. Odr"bne czujniki wilgotno#ci
ETOR-55 oraz temperatury ETF-744 stosowane s$ w systemach
przeciwoblodzeniowych rynien. Termostat rozpoczyna pomiar
wilgotno#ci przy spadku temperatury poni!ej nastawionej na pokr"tle
termostatu.
Dzia anie:
Zmiana temperatury czujnika pod $czonego do wej#cia pomiarowego
termostatu powoduje zmian" jego rezystancji. Je!eli temperatura
czujnika spadnie poni!ej warto#ci ustawionej nast$pi zapalenie si"
diody ,,Temp’’ na panelu. Je#li w tym samym czasie na czujniku
wilgotno#ci pojawi si" wilgo& lub oblodzenie na panelu regulatora
zapali si" dioda ,,Moist” i nast$pi zadzia anie przeka%nika wyj#ciowego
regulatora potwierdzone zapaleniem si" diody ,,Relay” .W przypadku
zaniku sygna u z cho&by jednego czujnika nast$pi zasygnalizowanie
tego faktu poprzez zga#ni"cie odpowiedniej diody natomiast
przeka%nik urz$dzenia zostanie wy $czony ze zw ok$ czasow$, której
warto#& ustawiamy pokr"t em ,,TIME SET” na panelu regulatora.
W przypadku wyst$pienia b "du w pracy uk adu termostat wy $cza
przeka%nik wyj#ciowy i sygnalizuje b $d miganiem odpowiedniej diody.

TABELA DOBORU
Nazwa

Zakres temperaturowy

Regulator na szyn" DIN

od 0 C do+ 10 C

Regulator LTR2 z czujnikami do rynien
ETOR-55 oraz ETF-744
Regulator LTR2 z czujnikiem do gruntu
ETOG-55
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Kod do zamówienia

o

o

LTR2

od 0 C do +10 C

o

o

LTR2-R7

od 0oC do +10oC

LTR2-G
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Termostat elektroniczny LTR2
Dane techniczne

LTR2

Napi cie zasilania :

230 V AC ± 10%, 50/60 Hz

Pobór mocy :

3 VA
o

Zakres regulacji :

o

Od 0 C do +10 C

Zestyk bezpotencja!owy :

16A / 230V AC

Przekrój zacisków :

2,5 mm

Przekrój zacisków PE :

brak

Histereza :

0,3 C

Stopie" ochrony :

IP 20

2

o

o

Temperatura pracy :

o

-10 C / +50 C

Regulowana zw!oka czasowa:

0-6h

Czujnik do gruntu :

Zespolony ETOG-55

Czujniki rynnowe:

Wilgotno#ci ETOR-55+ temperatury ETF -744

Wymiary i schematy pod !cze":
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