Правила зберігання та транспортування:

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в
закритих приміщеннях з температурою вiд -25°С до 20°С та
відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів
шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ
15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен
забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.
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Термін гарантії - 18 місяців від дати продажу.

Призначення:
Регулятор температури РТ-824 призначений для
безпосереднього керування обігрівальними
приладами, що живляться напругою 220 В, струм
навантаження яких не перевищує 16A.

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до
експлуатації.
Дата виготовлення _____________________________

Штамп ВТК ___________________________________

Штамп ВТК ___________________________________

Дата продажу _________________________________

Дата продажу _________________________________

Комбінація перемичок
Ніколи не здійснюйте зміну положення перемичок
при ввімкненому живленні регулятора. Робота під
напругою загрожує ураженням струмом.
Робота з внутрішнім датчиком температури

K2
K1
Контакти К 1 і К 2 замкнуті.
Робота із зовнішнім датчиком температури

K2
K1
Контакт К1: перемичка встановлена на лівому виході
Контакт К2: замкнутий.
Робота з двома датчиками температури

K2
K1
Контакти К 1 і К2: перемичка встановлена на правому виході.

Комбінація перемичок
Ніколи не здійснюйте зміну положення перемичок
при ввімкненому живленні регулятора. Робота під
напругою загрожує ураженням струмом.
Робота з внутрішнім датчиком температури

K2
K1
Контакти К 1 і К 2 замкнуті.
Робота із зовнішнім датчиком температури

K2
K1
Контакт К1: перемичка встановлена на лівому виході
Контакт К2: замкнутий.
Робота з двома датчиками температури

K2
K1
Контакти К 1 і К2: перемичка встановлена на правому виході.

ГА

РА Н Т

ІЯ

ГА

ІЯ

Н
РА Т

5

РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРИ
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18

місяців

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам
технічних умов та даного паспорта при дотриманні
споживачем умов експлуатації, збереження та
транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах.
Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання
на протязі 18 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника:
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,
тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок
непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації.
Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з
виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.
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Термін гарантії - 18 місяців від дати продажу.

Призначення:
Регулятор температури РТ-824 призначений для
безпосереднього керування обігрівальними
приладами, що живляться напругою 220 В, струм
навантаження яких не перевищує 16A.
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Схема підключень:
N

1

2

GND
NTC

L

3

4
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7

Опис виходів:

~220 В
<16A
1 на замикання
5÷35°C
1°C
1°C
±1°C
0,8 Вт
від -5°C до 50°C
затискачі гвинтові 1,5мм²
83,5х83,5х22 мм
Ø50х27,5 мм
в монтажній коробці Ø60
NTC
Ø7х25мм
втулка PC
PC 2×0,34мм²; l=3м
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1 - вимикач (0 - вимкнений; І - ввімкнений)
2 - регулятор встановлення температури
3 - стрілка значення температури/сигналізація нагріву
4 - рамка
5 - кришка

Встановлення режиму роботи:
Режим роботи вибирається відповідним встановленням
перемичок на контактах К1 і К2. Контакти знаходяться всередині
корпусу регулятора на монтажній платі (правий нижній кут).
Перемички встановлюються вручну або з допомогою пінцету.
Виберіть режим роботи і встановіть перемичку на контакти в
відповідній комбінації. Прикладіть невелике зусилля щоб
повністю їх дотиснути.

1
2
3/4
5
6/7

- Живлення регулятора L.
- Живлення регулятора N.
- Виходи для підключення обігрівального приладу.
- Провід заземлення.
- Виходи для підключення зовнішнього датчика NTC.

Технічні дані:
напруга живлення
струм навантаження
контакт
межі регулювання температури
гістерезис
точність встановлення
точність вимірювання
споживана потужність
робоча температура
кріплення
розміри
передня панель
задня панель
монтаж
зовнішній датчик температури
розміри датчика
Ізоляція датчика
провід
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1. Вимкнути живлення.
2. З допомогою вузької, плоскої викрутки
потрібно акуратно підважити кришку
регулятора у місцях позначених на малюнку
3. Акуратно зніміть кришку регулятора , щоб
не пошкодити при цьому електроніку.
4.Налаштуйте відповідно до обраного
режиму роботи контакти регулятора
(дивіться опис “комбінація контактів”).
5. Підключіть регулятор згідно схеми.
6.Помістіть нижню частину регулятора в монтажну коробку і
прикрутіть шурупами.
7.Встановіть рамку і закрийте кришку.
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Технічні дані:

1

Не встановлюйте прилад в приміщеннях з надмірною
вологістю, таких як напр. ванни.

Опис головної панелі:

Будьте обережними під час монтажу регулятора.
Неправильне підключення може спричинити
ураження струмом і/чи пошкодження регулятора а
також підключеного пристрою.

2
5

- Живлення регулятора L.
- Живлення регулятора N.
- Виходи для підключення обігрівального приладу.
- Провід заземлення.
- Виходи для підключення зовнішнього датчика NTC.

Режими роботи:
Робота з внутрішнім датчиком температури
Робота регулятора базується на вимірюванні температури
повітряним датчиком, що розміщений всередині корпусу
регулятора. В разі поломки датчика регулятор переходить у
безпечний автоматичний режим роботи та намагається
зберегти задану температуру на основі історії попередніх
вмикань та вимикань нагрівального пристрою, що збереглись
у пам’яті регулятора.
Робота із зовнішнім датчиком температури
Робота регулятора базується на вимірюванні температури
зовнішнім давачем. В разі поломки зовнішнього датчика
регулятор автоматично перейде у режим роботи з внутрішнім
датчиком. У випадку поломки обох датчиків регулятор перейде
у безпечний автоматичний режим роботи та намагатиметься
утримувати температуру на основі історії попередніх вмикань
та вимикань нагрівального пристрою, що збереглись у пам’яті
регулятора нагрівального пристрою.
Робота з двома датчиками температури
У режимі роботи з двома датчиками, вимірювальним датчиком,
згідно якого відбувається керування є внутрішній датчик.
Зовнішній датчик є лімітуючим і незалежно від встановленого
з н ач е н н я те м п е р ат ур и н ед о п ус т и т ь п е р е в и ще н н я
температури вище 27°С. У випадку поломки одного з датчиків
регулятор перейде у безпечний автоматичний режим роботи і
намагатиметься утримати температуру на рівні 80% від
заданого значення.

Не встановлюйте прилад якщо він пошкоджений або
неукомплектований повністю.

NTC
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5. Підключіть регулятор згідно схеми.
6.Помістіть нижню частину регулятора в монтажну коробку і
прикрутіть шурупами.
7.Встановіть рамку і закрийте кришку.

Опис головної панелі:

Будьте обережними під час монтажу регулятора.
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ураження струмом і/чи пошкодження регулятора а
також підключеного пристрою.
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Не встановлюйте прилад в приміщеннях з надмірною
вологістю, таких як напр. ванни.

Монтаж:

Регулятор може працювати у трьох режимах: з внутрішнім
датчиком температури, з зовнішнім датчиком температури та з
двома датчиками температури одночасно.
Під час нагрівання до заданої температури контакти
регулятора замкнуті (світить червоний світлодіод) і
обігрівальний пристрій ввімкнений. При досягненні заданої
температури контакти розмикаються і прилад вимикається
(червоний світлодіод згасає). При падінні температури нижче
значення гістерезису регулятор знову увімкне обігрівальний
пристрій до моменту досягнення заданої температури.
Вимикання регулятора вимикачем на головній панелі
спричинить вимикання всієї обігрівальної системи.

5

Опис виходів:

Не встановлюйте прилад якщо він пошкоджений або
неукомплектований повністю.
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Режими роботи:
Робота з внутрішнім датчиком температури
Робота регулятора базується на вимірюванні температури
повітряним датчиком, що розміщений всередині корпусу
регулятора. В разі поломки датчика регулятор переходить у
безпечний автоматичний режим роботи та намагається
зберегти задану температуру на основі історії попередніх
вмикань та вимикань нагрівального пристрою, що збереглись
у пам’яті регулятора.
Робота із зовнішнім датчиком температури
Робота регулятора базується на вимірюванні температури
зовнішнім давачем. В разі поломки зовнішнього датчика
регулятор автоматично перейде у режим роботи з внутрішнім
датчиком. У випадку поломки обох датчиків регулятор перейде
у безпечний автоматичний режим роботи та намагатиметься
утримувати температуру на основі історії попередніх вмикань
та вимикань нагрівального пристрою, що збереглись у пам’яті
регулятора нагрівального пристрою.
Робота з двома датчиками температури
У режимі роботи з двома датчиками, вимірювальним датчиком,
згідно якого відбувається керування є внутрішній датчик.
Зовнішній датчик є лімітуючим і незалежно від встановленого
з н ач е н н я те м п е р ат ур и н ед о п ус т и т ь п е р е в и ще н н я
температури вище 27°С. У випадку поломки одного з датчиків
регулятор перейде у безпечний автоматичний режим роботи і
намагатиметься утримати температуру на рівні 80% від
заданого значення.
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Принцип дії:

Монтаж:

Регулятор може працювати у трьох режимах: з внутрішнім
датчиком температури, з зовнішнім датчиком температури та з
двома датчиками температури одночасно.
Під час нагрівання до заданої температури контакти
регулятора замкнуті (світить червоний світлодіод) і
обігрівальний пристрій ввімкнений. При досягненні заданої
температури контакти розмикаються і прилад вимикається
(червоний світлодіод згасає). При падінні температури нижче
значення гістерезису регулятор знову увімкне обігрівальний
пристрій до моменту досягнення заданої температури.
Вимикання регулятора вимикачем на головній панелі
спричинить вимикання всієї обігрівальної системи.
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Принцип дії:
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1 - вимикач (0 - вимкнений; І - ввімкнений)
2 - регулятор встановлення температури
3 - стрілка значення температури/сигналізація нагріву
4 - рамка
5 - кришка

Встановлення режиму роботи:
Режим роботи вибирається відповідним встановленням
перемичок на контактах К1 і К2. Контакти знаходяться всередині
корпусу регулятора на монтажній платі (правий нижній кут).
Перемички встановлюються вручну або з допомогою пінцету.
Виберіть режим роботи і встановіть перемичку на контакти в
відповідній комбінації. Прикладіть невелике зусилля щоб
повністю їх дотиснути.

