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PULSER/D
Regulator nagrzewnic elektrycznych ze 
sterowaniem PI, 230...400 V AC, do 
montażu na szynie DIN

Regulator nagrzewnic elektrycznych do sterowania 
ogrzewaniem elektrycznym. Przeznaczony do 
montażu na szynie DIN. Dopasowuje wyjście mocy 
średniej do aktualnego zapotrzebowania na grzanie 
zmieniając proporcjonalnie stosunek czasu 
załączenia i wyłączenia. Automatycznie dopasowuje 
się do funkcji sterowania P lub PI.

✓ Obciążenie do 3.6 kW (230 V) lub 6.4 kW
(400 V)

✓ Automatyczna adaptacja funkcji sterowania
P lub PI

✓ Automatyczna adaptacja do napięcia
zasilania

✓ Nastawa nocna 5 K

✓ Przeznaczony do montażu na szynie DIN

Zastosowanie
Urządzenie to jest jedno- lub dwufazowym, triakowym 
regulatorem ogrzewania elektrycznego. Posiada wbudowany 
sterownik teperatury z wejściem na czujnik umieszczony np. w 
kanale powietrza nawiewanego lub w pomieszczeniu.

Funkcja
Regulator steruje załączaniem i wyłączaniem całego obciążenia 
pulsacyjnie. Dopasowuje wyjście mocy średniej do aktualnego 
zapotrzebowania na grzanie zmieniając proporcjonalnie 
stosunek czasu załączenia i wyłączenia. On-time = 30 s i 
Offtime = 30 s dają 50% mocy wyjściowej. Czas pulsacji (suma 
czasu załączenia i wyłączenia) jest stała i wynosi 60 sekund.

To urządzenie zapewnia dużą dokładność regulacji mocy, 
sprzyja oszczędzaniu energii, pozwala na podwyższenie 
komfortu termicznego w pomieszczeniu.

Nie posiada ruchomych i zużywających się części. Przełączanie 
triaka następuje wyłącznie przy zerowym napięciu sieci, co 
pozwala na eliminację zakłóceń elektromagnetycznych, 
charakterystycznych dla sterowania fazowego. Automatycznie 
dopasowuje tryb sterowania tokontrolowanego obiektu.

Przy szybkich zmianach temperatury regulator będzie działał jak 
regulator PI z zablokowanym pasmem proporcjonalnym i czasem 
całkowania. Natomiast przy wolnych zmianach temperatur 
będzie działał jak regulator P z zablokowanym pasmem 
proporcjonalnym. Pozwala także na wprowadzenie nastawy 
nocnej za pomocą zewnętrznego przełącznika czasowego. Gdy 
przełącznik się aktywuje, nastawa obniża się o 5K.

Montaż
Relator przeznaczony jest do motażu na szynie DIN i podłączany 
jest pomiędzy zasilanie a np. nagrzewnicę lub tablicę rozdzielczą.
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Dane techniczne
Napięcie zasilania 230...400 (210 - 415 V ~ 50/60 Hz 16 A)
Czas pulsu 60 s
Montaż Szyna DIN

Rozproszenie mocy 20 W ciepła przy pełnym obciążenu

Stopień ochrony IP20
Pasmo proporcjonalne 20 K (szybkie zmiany temperatury), 2 K (powolne zmiany temperatury)
Czas całkowania 6 min (szybkie zmiany temperatury)
Temperatura otoczenia 0...40 °C
Wilgotność otoczenia Max. 90 % RH, non-condensing

Temperatura przechowywania -40...+50 °C
Liczba modułów 6.6

Wymiary (W x H x D) 115 x 88 x 59
Przyłącza Cage clamp

Masa (incl. packaging) 0.36 kg

Obciążenie wyjścia Obciążenie rezystancyjne, max 16 A, min 1 A
Wejścia czujników Jedno wejśce na główny czujnik

Element pomiarowy NTC Regin standard
Nastawa 0...30 °C

(zakres temperatury zależny od zewnętrznego czujnika)

Opcje nastawy Zarówo wewnętrzny potencjometr nastawy jak i zewnętrzne urządzenie reglujące nastawę

Nastawa nocna 5 K
Wskazania Czerwona dioda LED świeci się, gdy nagrzwnica jest zasilana.

Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com

Akcesoria
Nazwa Opis

TG-R.../TG-G.../TG-K... Czujniki temperatury firmy Regin

Wymiary

[mm]

59 115

88
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Podłączenie

Fig. 1 Zasianie  i obciążenie

Fig. 2 Zewnętrzny czujnik i wewnętrzna nastawa

Fig. 3 Czujnik w pomieszczeniu i wewnętrzna nastawa

Fig. 4 TG-R430 jak zewnętrzny czujnik i nastawa

Fig. 5 Zewnętrzny czujnik oraz TG-R4XX

Fig. 6 Zewnętrzny czujnik i potencjometr TBI-XX jako nastawa

Fig. 7 Nastawa nocna

Dokumentacja produktu
Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.
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Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce

POLTRAF Sp. z o.o. 
ul. Bysewska 26 C 
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07 
fax: +48 58 557 52 39 
e-mail:
info@poltraf.com
www.poltraf.com
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