Regulatory temperatury
z wywietlaczem oraz bez wywietlacza
ATE 30 T, ATE 20
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

ATE 30 T

ATE 20

Instalacji mo¿e dokonaæ wy³¹cznie
Instalator/Serwisant posiadaj¹cy uprawnienia elektryczne.
Przy pod³¹czeniu regulatora nale¿y przestrzegaæ przepisów
bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.
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Instalacji mo¿e dokonaæ wy³¹cznie Instalator/Serwisant posiadaj¹cy uprawnienia elektryczne.
Przy pod³¹czaniu regulatora nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.
Regulatory opisane w niniejszej instrukcji przeznaczone s¹ do wbudowania w pulpit sterowniczy. Ich niewielkie wymiary (szerokoæ
równa trzem automatom bezpiecznikowym, g³êbokoæ jedynie 55 mm) pozwalaj¹ na znaczne zaoszczêdzenie miejsca na szynie w
rozdzielni elektrycznej.
Do dyspozycji mamy zarówno regulatory z wywietlaczem jak i bez wywietlacza, z funkcj¹ diagnozy uszkodzenia lub zwarcia
czujnika, prze³¹czaniem funkcji przekaników (ogrzewanie / ch³odzenie) i wyjciem alarmowym.

Przegl¹d urz¹dzeñ
Model

Wykonanie

Opis

Typ czujnika

ATE30T

Regulator temperatury z wywietlaczem 7 segmentowym i wyjciem alarmowym

1.1

WRFF 2100

ATE20

Regulator temperatury bez wywietlacza, z wyjciem alarmowym

2.1

WRFF 2100

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e urz¹dzenie mo¿e byæ umieszczane na cokole lub z niego zdejmowane dopiero po od³¹czeniu napiêcia!

1.1 Regulator temperatury z wywietlaczem -25 ...+99OC

ATE 30 T

Dzia³anie
Dwupunktowy regulator temperatury mierzy temperaturê poprzez pod³¹czone czujniki i
pokazuje j¹ na 2 pozycyjnym, 7 segmentowym wywietlaczu.
W przypadku obni¿enia siê temperatury poni¿ej nastawionej wartoci zadanej przesy³a
sygna³ do wyjcia w³¹czeniowego. Po osi¹gniêciu wartoci zadanej, wyjcie przekanikowe zostaje z uwzglêdnieniem histerezy wy³¹czone. Odwrócenie funkcji regulacyjnej z
trybu ogrzewania na tryb ch³odzenia mo¿liwe jest poprzez usuniêcie mostka na tylnej
ciance urz¹dzenia. Regulator wyposa¿ony jest w tranzystor "wyjcie alarmowe", który
mo¿e byæ wykorzystany do zg³aszania usterek czujnika do centralnej jednostki steruj¹cej.

Wskazania
Dwupozycyjny, siedmiosegmentowy wywietlacz pokazuje temperaturê aktualnie zmierzon¹. W czasie naciskania przycisku "T-soll (temperatura zadana) wskazywana jest
wartoæ temperatury zadanej. Je¿eli wartoæ zmierzona znajduje siê poni¿ej 0OC przed
wartoci¹ temperatury pali siê znak minus. Temperatury przekraczaj¹ce 99OC wywietlane s¹ na regulatorze ATE30T przez migaj¹ce "99". Lewy punkt dziesiêtny (czujnik) pali siê
w przypadku usterki lub zwarcia przewodu czujnika (na zacisku "X" znajduje siê napiêcie
24 V). Prawy punkt dziesiêtny (w³) sygnalizuje tryb "w³¹czony" styku w³¹czeniowego.
W przypadku usterki styk wyjciowy SH (ogrzewanie ) zostanie wy³¹czony.

Nastawy
Wybór trybu pracy "ogrzewanie" lub "ch³odzenie" (ty³ urz¹dzenia)
Fabrycznie regulator nastawiony jest na tryb pracy "ogrzewanie" przez wyposa¿enie w
mostek "BR2" tzn. je¿eli nastêpuje spadek poni¿ej wartoci zadanej, przesy³any jest sygna³ do wyjcia SH (ogrzewania). Dla trybu pracy "ch³odzenie" mostek "BR2" nale¿y roz³¹czyæ. W takim przypadku przy przekroczeniu wartoci zadanej do wyjcia w³¹czeniowego "SH" zostanie przes³any sygna³.

Wyjcie alarmowe (ty³ urz¹dzenia)
Z lewej strony mostka "BR2" widoczne s¹ 4 nó¿ki do lutowania. Fabrycznie dwie dolne
nó¿ki po³¹czone s¹ przy pomocy mostka. W ten sposób do wyjcia alarmowego przyporz¹dkowana jest funkcja wskazania usterki czujnika tzn. w przypadku wyst¹pienia usterki
wyjcie alarmowe "X" otrzymuje sygna³.

BR2 zamkniête
= tryb ogrzewania
BR2 otwarte
= tryb ch³odzenia

Zg³oszenie usterki czujnika na wyjciu alarmowym

Wybór zakresu temperatury (ty³ urz¹dzenia)
Przy pomocy potencjometru mo¿liwy jest wybór pomiêdzy 3 ró¿nymi zakresami temperatury. W nastawionym zakresie mo¿liwe jest
nastawienie na regulatorze temperatury zadanej. Do ustawienia zakresu temperatury konieczne jest zdjêcie regulatora z coko³u.
Zakres temp. 1
-25OC...+99OC
(potencjometr w skrajnej lewej pozycji)
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Zakres temp. 2
+5OC...+45OC
(potencjometr w rodkowej pozycji)

Zakres temp. 3
+15OC...+65OC
(potencjometr w skrajnej prawej pozycji)

Nastawa wartoci zadanej (ty³ urz¹dzenia)
Wartoæ zadana wskazywana jest poprzez przyciniêcie i przytrzymanie przycisku "Soll" (Zadana). Zmiana wskazanej wartoci
zadanej na ¿¹dan¹ wartoæ mo¿e byæ dokonana przy pomocy potencjometru. Po nastawie wartoci zadanej nale¿y zwolniæ nacisk
na przycisk. Ponownie wskazywana jest wartoæ zmierzona.

Dane techniczne:

ATE30T

Napiêcie znamionowe:

230 V~, ± 6% , 50 Hz

Moc znamionowa:

ok.1,45 VA

Moc w³¹czeniowa

250V~ max 6(2)A

Histereza w³¹czeniowa

0,6K (+0,4K/-0,2K)

Wyjcie alarmowe

24V= / 20mA

Maks. temp. otoczenia:

T 50OC

Sprawdzenie izolacji:

4 KV

Pod³¹czenia do zacisków

2.1 Regulator temperatury bez wskazania; -5...+10OC lub. +5...+60OC

ATE 20

Analogowy regulator temperatury dokonuje pomiaru temperatury poprzez czujnik NTC. Przy nastawie podstawowej regulator pracuje w zakresie -5...+10OC jako regulator ogrzewania. Je¿eli temperatura spadnie poni¿ej nastawionej wartoci zadanej, do wyjcia
w³¹czeniowego "SH" (ogrzewanie) wys³any zostaje sygna³ (faza L prze³¹czana jest na SH. Wys³anie sygna³u do wyjcia SH regulatora wskazywane jest przez czerwon¹ diodê LED (w³). Poprzez zakodowanie na tylnej ciance urz¹dzenia mo¿e zostaæ zmieniony
tryb pracy "ogrzewanie" na "ch³odzenie" oraz zakres temperatury na +5...+60OC.

Nastawy
Wybór zakresu temperatury (ty³ urz¹dzenia)
Fabryczne ustawienie regulatora na zakres -5...+10OC mo¿na zmieniæ poprzez usuniêcie
mostka JP 1 na tylnej ciance urz¹dzenia na zakres +5...+60OC.
Wybór trybu pracy "ogrzewanie" lub "ch³odzenie"
Fabrycznie regulator nastawiony jest na "ogrzewanie" tzn. przy spadku temperatury do
nastawionej wartoci zadanej w³¹czany jest styk wyjciowy SH (230V~).
Dla zmiany tego trybu na "ch³odzenie" nale¿y przeci¹æ mostek na JP2 na tylnej ciance
urz¹dzenia. Przy przekroczeniu wartoci zadanej styk SH zostanie w³¹czony.

JP 1
Zamkniête: -5...+10OC
Otwarte: +5...+60OC
JP 2
Zamkniête: ogrzewanie
Otwarte: ch³odzenie

Wykrywanie usterki lub zwarcia czujnika; wyjcie alarmowe
Regulator temperatury rozpoznaje uszkodzenie lub zwarcie przewodu czujnika na wejciu czujnika. Sterowania opcjonalnego przekanika alarmowego polega na pod³¹czeniu go do zacisku X (wyjcie alarmowe) gdzie znajduje siê napiêcie 24 V. W przypadku
usterki (awaria czujnika)napiêcie sta³e zostaje od³¹czone.

Dane techniczne:

ATE20

Napiêcie znamionowe:

230 V~, ± 6% , 50 Hz

Moc znamionowa:

ok.1,45 VA

Moc w³¹czeniowa

250V~ max 6(2)A

Histereza w³¹czeniowa

1K

Wyjcie alarmowe

24V= / 20mA

Maks. temp. otoczenia:

T 50OC

Sprawdzenie izolacji:

4 KV

Pod³¹czenia do zacisków
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Wymiary regulatorów w mm

Widok z przodu

Widok z boku

Wartoci czujników
C

W

C

W

-20

14616

+10

-15

11383

-10

8941

O

C

W

C

W

3652

+40

1154

+70

434

+15

2970

+45

970

+75

375

+20

2431

+50

819

+80

324

O

O

O

-5

7070

+25

2000

+55

695

+85

282

0

5634

+30

1657

+60

592

+90

246

+5

4520

+35

1379

+65

506

+95

215

Do pomiaru wartoci czujników regulator nale¿y zdj¹æ z coko³u. Do pomiaru u¿ywaæ omomierza.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e regulator mo¿e byæ umieszczany na cokole lub z niego zdejmowany dopiero po od³¹czeniu
napiêcia!

Ochrona rodowiska naturalnego
Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony rodowiska naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), za tamy mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

Gwarancja

Interex Katowice
Al. Rozdzienskiego 191
40-315 Katowice
tel 32 203 92 41
fax 32 351 26 20
http://www.interexkatowice.pl
http://www.interex.strefa.pl
interexkatowice@gmail.com
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Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu
Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja i ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta pod rygorem utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

