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TRS 250 Elektronický dvoupolohový
regulátor  rozdílu teplot

Charakteristika

vstupy:  2 x Pt100 v dvouvodièovém zapojení,

výstup:  relé 230 V ∼ , 8 A, pøepínací kontakt,

Nastavitelná spínací diference,

napájení 230 V,  50Hz,

montá�  do panelu.

Popis

Regulátor TRS 250 je urèen k dvoupolohové regulaci rozdílu
dvou teplot snímaných dvìma odporovými snímaèi Pt100. Lze
jej pou�ít tam, kde je tøeba udr�et �ádaný rozdíl teplot mezi
dvìma místy, pøièem� teplota prvního se mìní libovolnì
v rozsahu pracovních teplot a regulátor  zaji��uje, �e teplota
druhého místa ji s nastavenou diferencí sleduje.

Akèní zásahy jsou indikovány diodami LED (více = sepnuto:
èervená; ménì = klidová poloha: zelená).

Pøístroj indikuje �ádáný rozdíl teplot, dále indikuje pomocí øady
svìtelných diod LED okam�itou hodnotu rozdílu a tedy i regulaèní
odchylku. Hystereze sepnutí výstupu XSD  je nastavitelná
potenciometrem na èelním panelu.

Regulátor se vyrábí pouze v jediném provedení pro rozdíl teplot 0
÷ 30°C.

Tabulka parametrù

Vstup: 2 x Pt100 v dvouvodièovémzapojení, proud snímaèe:  < 1 mA

Výstup: pøepínací kontakt relé 230 V,  8 A,  108  cyklù
Regulaèní rozsah teplotní diference: 0 ÷ 30°C

Pøesnost nstavení zádané hodnoty: 2,5 %

Spínací hystereze XSD: plynule nastavitelná,  minimální: XSD MIN : ≤ 0.5°C, maximální: 5⋅XSD MIN

Indikace regulaèní odchylky: ±12% z regulaèního rozsahu (11 diod LED)

Napájení a pøíkon: 230 V, 50 Hz, 5 VA (vnìj�í pojistka T100 mA)

Stupeò krytí: IP 40 (svorkovnice IP 00)

Provozní podmínky: teplota: -20 ÷ +60°C, vlhkost:  < 80%

Rozmìry: 96 x 48 x 139 mm

Montá�: do panelu, otvor 92 x 44 mm

Hmotnost: 0,4 kg
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1 - nastavení spínací hystereze XSD (minimum: poloha vpravo)

2 - nastavitelná stupnice teploty, støedová ryska udává �ádanou teplotu

3 - nastavení �ádané teploty

4 - èervená LED akèního zásahu �více�

5 - sada zelených LED (11) pro indikaci skuteèné teploty

6 - zelená LED akèního zásahu �ménì�

Popis èelního panelu

Svorkové zapojení

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení regulátoru TRS 250 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení v�ech

platných pøedpisù.

Podklady pro objednávku

objednací èíslo typ název

40 05250 901001 TRS 250 Elektronický regulátor TRS 250 pro rozsah  0°C a� +30°C

Poznámka: vyrovnávací odpory vedení Rj1 a Rj2 (10 Ω) jsou souèástí dodávky.

ϑϑϑϑϑ     1 - snímaè nezávislé teploty
Rj1 - vyrovnávací odpor vedení snímaèe ϑ1 ( standardnì 10 Ω )
ϑϑϑϑϑ     2 - snímaè regulované teploty
Rj2 - vyrovnávací odpor vedení snímaèe ϑ2 ( standardnì 10 Ω )

Poznámka: Klidová poloha kontaktù relé odpovídá akènímu zásahu
�ménì� ( zelená LED ).
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