
Regulator temperatury urz¹dzeñ ch³odniczych ERT-2614 Regulator temperatury urz¹dzeñ ch³odniczych ERT-2614
Parametry regulatora
Napiêcie zasilania regulatora - 230 V 50/60Hz

Napiêcie blokady agregatu - 187 V
Zakres regulacji - od -14 C do +3 C
Histereza - 8 C
Czas miêdzy kolejnymi cyklami odszraniania - 6 godz.
Temperatura koñca odszraniania - +7 C

Temperatura otoczenia (pracy) - od +5 C do +40 C
Wilgotnoœæ - od 20% do 80 % RH
Stopieñ ochrony - regulator - IP20
Stopien ochrony - czujnik - IP55
Obci¹¿enie maksymalne (agregat) - 1kW
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Regulator po wbudowaniu spe³nia klasê II ochrony przed pora¿eniem.
Regulator przeznaczony jest do wbudowania do urz¹dzeñ klasy 0I, I, i II.
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Napiêcie blokady agregatu.

Zakres regulacji.

Odszranianie.

Funkcje dodatkowe.

Obni¿one napiêcie zasilania powoduje wy³¹czenie agregatu i
sygnalizowane jest "miganiem" diody LED "SIEÆ". Cykl 10-cio sekundowego migania diody
LED "SIEÆ" wystêpuje po ka¿dorazowym w³¹czeniu zasilania urz¹dzenia.

W przypadku pokrêt³a regulatora ustawionego maksymalnie w prawo,
agregat jest wy³¹czany, gdy czujka regulatora osi¹gnie temperaturê ni¿sz¹ ni¿ ok. -14 C, a jest
w³¹czany, gdy czujka ta osi¹gnie temperaturê wy¿sz¹ ni¿ ok. -6 C. W przypadku pokrêt³a
regulatora ustawionego maksymalnie w lewo, odpowiednie temperatury wy³¹czenia i w³¹czenia
agregatu wynosz¹ ok. -5 C i +3 C.

Odszranianie mo¿e byæ zainicjalizowane rêcznie przez naciœniêcie przycisku
znajduj¹cego siê poni¿ej diody LED "ODSZRANIANIE". Warunkiem niezbêdnym dla
rozpoczêcia odszraniania jest, by temperatura czujki odszraniania by³a ni¿sza ni¿ ok. +3 C.
Cykl odszraniania sygnalizuje dioda LED "ODSZRANIANIE". Odszranianie koñczy siê, gdy
temperatura czujki odszraniania przekroczy ok. +7 C. .

Sterownik regulatora zabezpiecza agregat przed zbyt krótk¹ przerw¹
jego pracy. Minimalny czas miêdzy wy³¹czeniem, a ponownym w³¹czeniem agregatu wynosi 90
sekund. Regulator posiada tak¿e sygnalizacjê uszkodzenia obwodów czujek. Uszkodzenie w
obwodzie czujki odszraniania sygnalizowana jest pojedynczym "migniêciem" diody LED
"ODSZRANIANIE" (powtarzaj¹cym siê co 5 sekund). Uszkodzenie w obwodzie czujki
regulatora sygnalizowana jest podwójnym "migniêciem". W tym przypadku regulator przechodzi
w tryb pracy awaryjnej charakteryzuj¹cy siê czasowym w³¹czaniem i wy³¹czaniem agregatu.
Pracuje on w cyklu 20 minut - w³¹czony, 5 minut - wy³¹czony.
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