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TTC

TTC jest kompletnym urz¹dzeniem reguluj¹cym
wraz z w³asnymi czujnikami temperatury lub
mo¿e byæ sterowany sygna³em zewnêtrznym.

Ograniczenie temperatury minimum lub
maksimum.
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Dla regulowania wiêkszych obci¹¿eñ mog¹ byæ
zastosowane jednostki wspó³pracuj¹ce TT- SLAV.
Ró¿ne modele dla zasilania napiêciem  3 x 230V,
400V lub 500 VAC.
Przeznaczony do monta¿u na �cianie lub w szafce.

TTC jest kompletnym regulatorem do sterowania prac¹ trójfazowych baterii grzewczych.

    Pó³przewodnikowy (tyrystorowy symetryczny)
regulator ogrzewania elektrycznego

       3 x 230, 400 lub 500V, 25A

Funkcje

TTC jest trójfazowym pó³przewodnikowym regulatorem
ogrzewania elektrycznego i jest pod³¹czany szeregowo
pomiêdzy zasilanie i urz¹dzenie grzejne.
TTC posiada wbudowany regulator z wej�ciami dla
czujników temperatury przeznaczonych do monta¿u w
kanale powietrza nawiewowego lub instalowania w
ogrzewanych pomieszczeniach.
Zasada dzia³ania
Regulator poddaje pulsacji Za³./Wy³. ca³¹ oddawan¹ moc.
Zastosowano kontrolê proporcjonaln¹ do czasu, gdzie
stosunek czasu Za³. do czasu Wy³. zmienia siê tak, aby
dostosowaæ siê do wymagañ grzewczych pomieszczenia;
np. Za³.=30s i Wy³.=30s daje 50% oddawanej mocy. Czas
cyklu (suma Za³. + Wy³.) jest ustalony na ok. 60s.
Taka dok³adno�æ regulacji przyczynia siê do zmniejszenia
kosztów energii i do zwiêkszonego komfortu przy sta³ej
temepraturze. Poniewa¿ pr¹d jest w³¹czany przez tyrystor
nie ma ¿adnych czê�ci ruchomych, które mog³yby ulegaæ
zu¿yciu. Pr¹d jest za³¹czany przy zerowym k¹cie fazowym,
aby wyeliminowaæ zak³ócenia w sieci.

TT-SLAV
Je�li zapotrzebowanie mocy przekracza 25A, TTC mo¿e
byæ wyposa¿ony w TT-SLAV, jednostopniowy regulator typu
Za³/Wy³. Ca³kowite obci¹¿enie powinno byæ rozdzielone na
dwa, tak, aby TTC regulowa³ co najmniej 55%, a TT-SLAV
max. 45%, np. przy 30kW mocy grzewczej, TTC bêdzie
regulowa³ 16,5kW , TT-SLAV 13,5kW.

Dzia³anie  TT-SLAV
Kiedy TTC jest stale w³¹czony, tj. pracuje przy 100% mocy
przez wiêcej ni¿ 2 minuty, wówczas TT-SLAV w³¹cza
obci¹¿enie podstawowe, po czym TTC redukuje propor-
cjonaln¹ moc wyj�ciow¹ o tak¹ sam¹ warto�æ, aby utrzy-
maæ stabiln¹ temperaturê. Przy zerowej mocy proporcjo-
nalnej na wyj�ciu, obci¹¿enie podstawowe jest od³¹czone
w taki sam sposób. Nie ma wiêc potrzeby poddawania
pulsacji mocy ca³kowitej. Obci¹¿enie podstawowe bêdzie
prze³¹czane w trybie Za³/Wy³ i bêdzie nad¹¿aæ za
stopniow¹ zmian¹ zapotrzebowania na ogrzewanie.

TT-MSLAV
Jednostaka wspó³pracuj¹ca z trzema binarnymi stopnia- mi
do wspó³pracy z TTC, �ledzi poziom wyj�cia z TTC i w
miarê potrzeby dodaje lub odejmuje dodatkowe stopnie
nagrzewnicy proporcjonalnie do potrzeb grzewczych. Je�li
TTC poddaje pulsacji wiêcej ni¿ 90% w³asnej mocy
zainstalowanej, wóczas TT-MSLAV podnosi swoj¹ moc o
jeden stopieñ, je�li moc wyj�ciowa z tyrystora sym. spada
do mniej ni¿ 10%. Aby regulacja by³a w³a�ciwa, ka¿dy ze
wspó³pracuj¹cych stopni nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 70%
obci¹¿enia regulowanego przez TTC. Maksymalna liczba
stopni do wykorzystania mo¿e byæ ograniczona przez
zainstalowanie skali tarczowej na TT-MSLAV. Aby
zapewniæ p³ynn¹ pracê, TT-MSLAV ma czas zw³oki
prze³¹czania stopni ustalony na ok. 5,5 min.

1-300
sekcja   pozycja
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TTC Regulator tyrystorowy 3 X 400 VAC, 25A (max. 16,5 kW)
TTC-NO Regulator tyrystorowy3 X 230 VAC, 25A (max. 9,5 kW)
TTC500 Regulator tyrystorowy X 500 VAC, 25A (max. 21 kW)

TT-SLAV Regulator wspó³pracuj¹cy jednostopniowy
TT-MSLAV/K Regulator wspó³pracuj¹cy z trzema stopniami binarnymi
NS/D Modu³ nocnego sterowania

Modele

Dane techniczne

Ogólne
Napiêcie zasilania TTC: 3 x  400 VAC +/- 10% 50-60 Hz

TTC-NO: 3 x  230 VAC +/- 10% 50-60 Hz
TTC500: 3 x  500 VAC +/- 10% 50-60 Hz

Pr¹d obci¹¿enia Mak. 25A/faza. Min. 3A/faza. Symetryczne trófazowe obci¹¿enie na jednym stopniu.
Temperatura pracy 0...35 °C bez kondensacji. UWAGA: TTC wydziela 50 W ciep³a.
Temp. sk³adowania -20...+70°C
Wilgotno�æ Maximum 90%RH
Wymiary 160 x 280 x 122mm szeroko�æ/wysoko�æ/g³êboko�æ
Stopieñ ochrony IP20

Parametry regulacyjne TTC
Pasmo proporcjonalne 2°C
Cykl pulsacji Oko³o 60 s
Wska�nik pracy Dioda �wiec¹ca, zapala siê, kiedy moc podawana jest do urz¹dzenia grzejnego
Wej�cia czujnikowe Dwa (2) wej�cia: dla czujnika g³ównego i czujnika Min./Maks.

Dobór czujnika wg karty katalogowej 6-100
Nastawa Do wyboru: albo  wewn. potencjometr regulatora lub zewnêtrzny czujnik z nastaw¹.
Sygna³ wej�ciowy 0 - 10V DC, 2-10V DC, 0-20V DC lub odciêcie fazy, 0-20mA i 4-20mA  do pracy w zestawie

z innymi regulatorami.
Sterowanie nocne Warto�æ sta³a 4°C, poprzez zewnêtrzny przeka�nik czasowy. Realizacja mo¿liwa tak¿e za

pomoc¹ NS/D patrz tabela na karcie kat.  1-325.
Opcje nastawy
Nastawa 0...30°C. Wybór czujnika okre�la zakres nastawy regulatora.
Ogranicz. Min. lub Maks. Wybór czujnika okre�la zakres nastawy.

TT-SLAV
Napiêcie zasilaj¹ce 230 VAC  50-60 Hz
Wyj�cie Jeden styk zwierny, 2A 250 VAC
Opó�nienie czasowe Oko³o 2 minuty
Dop. obci¹¿. Za³-Wy³. Maksimum 45% dla TT-SLAV i minimum  55% mocy ca³kowitej dla TTC.
Monta¿ Pod obudow¹ TTC, pomiêdzy dwoma blokami zacisków.
Stopieñ ochrony IP00

TT-MSLAV/K
Napiêcie zasilaj¹ce 230 VAC 50-60 Hz
Wyj�cie Trzy stopnie binarne, 1A 230V AC
Opó�nienie czasowe 5,5 pomiêdzy stopniami.
Ograniczenie liczby stopni 0-7 stopni, do wyboru
Stopieñ ochrony IP54
Wymiary 122 X 110 X 55 mm szeroko�æ/wysoko�æ/g³êboko�æ
Rozdzia³ mocy
Stopnie wspó³pracuj¹ce Stopieñ pierwszy: 0.7 razy moc regulowana przez TTC.
(binarne) Stopieñ drugi: dwukrotna moc stopnia pierwszego.

Stopieñ trzeci: czterokrotna moc stopnia pierwszego.

Nastawa temperatury
Zakres 0...30°C. Wybór czujnika okre�la zakres nastawy regulatora.
Ustawienie nocne 0...10K /poni¿ej warto�ci nastawionej/

Wyrób spe³nia wymagania norm europejskich EMC - CENELEC
EN 50081-1 i EN 50082-1, europejskie normy LVD  IEC 669-1 i IEC 669-2-1
/kompatybilno�æ elektromagnetyczna/ i ma nadany znak CE.
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Po³¹czenia elektryczne

Pod³¹czenie obci¹¿enia
Urz¹dzenie grzejne musi mieæ obci¹¿enie
pojedyncze, trójfazowe, symetrycznie pracowaæ
w uk³adzie typu gwiazda lub trójk¹t.
TTC nie mo¿e byæ obci¹¿ony  asymetrycznie.
Pod³¹cz trzy fazy do zacisków R, S i T.
Przewód uziemienia pod³¹cz do jednej ze �rub
uziemiaj¹cych.
Przewód zerowy nie powinien byæ
pod³¹czony
Moc do regulatora TTC powinna byæ podawana
przez stycznik, kontrolowany przez przeka�nik
wentylatora, prze³¹cznik grzejnika ograniczaj¹cy
od góry i element monitoruj¹cy przep³yw
powietrza.
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Jedn. pomocniczaRegulator
podstawowy

Pod³¹czenie TT-SLAV
Zamontuj TT-SLAV z przodu TTC(pod pokryw¹)
miêdzy blokami zacisków. Dwa przewody
sygna³ów s¹ ponumerowane i maj¹ byæ
pod³¹czone do zacisków 1 i 6 na TTC. TT-SLAV
mo¿e byæ stosowany do wszystkich rodzajów
regulacji realizowanych przez TTC. Ze wzglêdów
bezpieczeñstwa zasilanie TT-SLAV powinno byæ
tak pod³¹czone, aby od³¹czanie nastêpowa³o
razem z od³¹czeniem zasilania TTC. Aby
wyeliminowaæ ryzyko niestabilno�ci pracy
systemu, nie nale¿y pod³¹czaæ wiêcej ni¿ 45%
ca³kowitej mocy, a do TTC -co najwy¿ej 55%.

TTC jako regulator pomocniczy
Kiedy ca³kowita moc grzewcza przekracza moc
TTC, dwa regulatory lub wiêcej  mog¹ pracowaæ
z wykorzystaniem tego samego czujnika lub sygna³u
Ka¿dy TTC musi mieæ oddzielne obci¹¿enie
Ustaw prze³¹czniki funkcji na regulatorze pomo-
cniczym - jak pokazano na rysunku. Po³¹cz zaciski
1 i 6 g³ównego TTC z zaciskami  1 i 5 pomocniczego
TTC. Regulator g³ówny TTC  jest pod³¹czony z
czujnikiem temperatury.
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Pod³¹czenie TT-MSLAV/K
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zasilanie TT-MSLAV/K
powinno byæ tak pod³¹czone, aby od³¹czanie
nastêpowa³o razem z od³¹czeniem zasilania TTC.
Aby osi¹gn¹æ skuteczn¹ regulacjê, trzy stopnie
powinny byæ zwymiarowane nastêpuj¹co: na
styczniku pierwszego stopnia powinno byæ maks.
 70% mocy regulowanej przez TTC, na drugim
dwukrotna moc stopnia pierwszego, na trzecim
czterokrotna moc stopnia pierwszego.
Na przyk³ad: ca³kowit¹ moc grzewcz¹ 84,5kW
podzielono nastêpuj¹co: 14,5kW przez TTC (reg.
g³ówny), poprzez TT-MSLAV/K: 10kW na stopniu
pierwszym, 20kW na drugim stopniu i 40kW na
trzecim stopniu.
W rezultacie otrzymuje siê 7 stopni binarnych
poprzez TT-MSLAV/K.
Wykorzystanie mniej ni¿ 7 stopni mo¿na
zrealizowaæ za pomoc¹ pze³¹cznika na obwodach
drukowanych.
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Po³¹czenia elektryczne

Pod³¹czenie czujnika (rys. 1 i 2)
Przy zastosowaniu czujników f-my Regin
prze³¹cznik funkcji nr 2 powinien byæ w pozycji
ON -Za³ (przestawiony na stronê praw¹).

Prze³¹czniki funkcji nale¿y przestawiæ we
w³a�ciwe po³o¿enie w zale¿no�ci od opcji
sterowania prac¹ regulatora.
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Zewnêtrzny sygana³ steruj¹cy
Przy pracy TTC z zewnêtrznym sygna³em
kontrolnym prze³¹czniki funkcji 1-4 musz¹ byæ
w poz. WY£. (po lewej stronie). Pozosta³e
prze³¹czniki funkcji nale¿y ustawiæ stosownie
do rysunku, w³a�ciwego dla sygna³u jaki ma byæ
u¿yty do sterowania regulatorem.
Prze³¹cznik nr 8 jest przekszta³tnikiem. Po³o¿enie
tego prze³¹cznika okre�la czy TTC ma dawaæ
wzrost mocy wyj�ciowej przy wzrastaj¹cym, czy
malej¹cym sygnale.
Zewnêtrzny sygna³ steruj¹cy nale¿y pod³¹czyæ
do zacisków 1 i 5 patrz rysunek obok.
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4-20
20-4mA 0-20

20-0mA 2-10
10-2V DC 0-10

10-0V DC 0-20
20-0 V DC or.

phase-
cut

Nastawa nocna
Funkcja ta mo¿e byæ u¿yta tylko w systemach
z czujnikami f-my Regin. Gdy zewnêtrzny
przeka�nik zewrze zaciski 1 i 2, nastawa
temperatury obni¿y siê o 4°C.
Nastawianie prze³¹czania nocnego mo¿na
uzyskaæ poprzez zastosowanie modu³u
NS/D.
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Je¿eli funkcja ograniczenia min./.max nie jest u¿yta
³¹czniki 3 i 4 ustawiæ w poz.  OFF (do lewej).

Czujnik z
potencjometrem
nastawczym.

Ograniczenia Maksimum lub Minimum
Funkcja ta, mo¿e byæ u¿yta tylko w po³¹czeniu
z czujnikami f-my Regin. Czujnik kana³owy
z ograniczeniem min./maks. jest pod³¹czony do
zacisków 1 i 4. Zamocuj czujnik w kanale
powietrza nawiewowego. Wybierz prze³¹czni-
kami 3 i 4 funkcjê stosownie do rysunku.
Pozycja prze³¹cznika 1 zale¿y od kombinacji
wybranej nastawy. Patrz rys 1 i 2 powy¿ej.
Wymagane ograniczenie temperatury nastawiæ
potencjometrem obok listwy zaciskowej
Zakres temperatury jest wyznaczony przez
zakres wybranego czujnika.
Je�li u¿yje siê czujnika TG-K330 (0 ... 30°C)
pozycja pocz¹tkowa potencjometru w kierunku
przeciwnym do wskazówki zegara powinna
dawaæ warto�æ 0°C, punkt �rodkowy 15°C,
a pozycja koñcowa zgodnie ze wskazówk¹
zegara, 30°C. Ka¿dej podzia³ce odpowiada 5°C.

AB REGIN
Rok za³. 1947

SIEDZIBA FIRMY

Bangardsv.  35

ADRES POCZTOWY
Box 116
SE-428 22 Kallered

Sweden

TELEFON
031-795 44 60

+46 31 795 44 60

FAX
 031-795 38 50

+46 31 795 38 50

KLIMAT WEWNÊTRZNY Z OPTIMUM REGULACJI
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