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TRS 413 Mikroprocesorový
regulátor teploty

Charakteristika

Tøístavová regulace teploty s mo�ností indikace
havarijního minima a maxima

Vstup: snímaè Pt100 v tøívodièovém zapojení
Rozsah: - 50 ÷÷÷÷÷ +250°C

Výstupy: 2 relé - ovládání servopohonu
1 relé - signalizace havarijního minima
1 relé - signalizace havarijního maxima

Pøenos dat po sériové lince RS - 232

Napájení: 230 V, 50 Hz
Krytí: IP 50
Montá�: do panelu

Popis
Mikroprocesorový regulátor TRS 413 je urèen k tøípolohové

regulaci teploty v pásmu - 50°C ÷ +250°C pomocí servopohonu.
Regulátor má pøedinstalované programové moduly i pøed-
nastavené regulaèní konstanty a je schopen pracovat ihned
po svém zapojení.

Pøístroj je vybaven 4místným LED displejem pro zobrazení
regulované teploty, �ádané hodnoty a nastavených limitních
hodnot. Pomocí membránového tlaèítka lze zobrazování tìchto
velièin na displeji pøepínat.

Technické údaje
Vstup: snímaè teploty Pt100 v tøívodièovém zapojení.

max. délka vedení: 30 m
Rozsah mìøení: - 50°C ÷ +250°C
Rozli�ení: 12 bit
Pøesnost indikace: 0,2 %  +1 digit
Indikace: 4místný LED displej, èervený*, 14 mm

Výstupy: 2 x relé 230 V~, 2 A  - ovládání servopohonu
1 x relé 230 V~, 2 A  - signalizace pøekroèení minima
1 x relé 230 V~, 2 A  - signalizace pøekroèení maxima

Komunikace: sériové rozhraní RS - 232, protokol: SIC 800
Rychlost pøenosu: 300 ÷ 19 600 Bd (progr. nast.)
Galvanické oddìlení: 500 V=

Napájení: 230 V, 50 Hz, 6 VA
Ji�tìní: vnìj�í pojistka T 100 mA
Pracovní podmínky: teplota: - 20°C ÷ +60°C, vlhkost:  ≤ 80 %
Stupeò krytí: pøístroj: IP 50, svorkovnice: IP 00
Rozmìry: 96 x 48 x 149 mm
Hmotnost: 0,4 kg
Montá�: do panelu, montá�ní otvor 92 x 44 mm

* Na pøání je mo�ná i zelená barva displeje.

Dal�ími membránovými tlaèítky lze po�adovanou teplotu mìnit
a také nastavit havarijní minimum a maximum. Pøekroèení tìchto
limitù indikují LED na èelním panelu a zároveò se sepnou
pøíslu�ná relé.

Ostatní parametry regulátoru (konstanty regulace, doba
pøebìhu servopohonu nebo typy mezních stavù) lze mìnit
z poèítaèe pøes sériové rozhraní RS - 232. Pøipojovací kabel
a instalaèní disketa s programovým ovladaèem jsou souèástí
dodávky.
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Rozmìry pøístroje

Katalogový líst TP 210/34/01-04

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení mikroprocesorového regulátoru teploty TRS 413 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky

è. 50/78 pøi dodr�ení v�ech platných pøedpisù. Dále je tøeba dbát obecných zásad ochrany pøed úèinky statické elektøiny.

Podklady pro objednávku
objednací èíslo typ název

40 05413 901001 TRS 413 Mikroprocesorový regulátor teploty TRS 413
Po�adavek na zvlá�tní nastavení pøístroje (konstanty regulátoru, doba pøebìhu servopohonu apod.) je tøeba uvést v objednávce.

Montá�ní otvor v panelu: 92 x 44 mm

Minimální vzdálenost
mezi montá�ními otvory
pro více pøístrojù: 15 mm

Svorkové zapojení

1 - membránové tlaèítko pro pøepínání zobrazovaných velièin
2 - indikace zobrazení mìøené (regulované teploty) X na displeji
3 - indikace zobrazení �ádané teploty Xs
4 - indikace zobrazení nastavené limitní teploty AL1 (implicitnì minimum)
5 - indikace zobrazení nastavené limitní teploty AL2 (implicitnì maximum)
6 - tlaèítko pro zmen�ování hodnoty zobrazené velièiny (Xs, AL1, AL2)
7 - tlaèítko pro zvìt�ování hodnoty zobrazené velièiny (Xs, AL1, AL2)
8 - indikace sepnutí relé AR2 (implicitnì pøi pøekroèení max. teploty)
9 - indikace sepnutí relé AR1 (imp. pøi poklesu teploty pod min. hodnotu)

10 - indikace �servopohon zavírá�
11 - indikace �servopohon otvírá�

Popis èelního panelu

AR1 - signalizace poklesu pod minimální
nastavenou teplotu

AR2 - signalizace pøekroèení maximální
nastavené teploty

Zmìnou vnitøních parametrù pøístroje lze
signalizovat dvì minima nebo dvì maxima.


