
HERZ-RTR
Regulator temperatury pomieszczenia

Arkusz znormalizowany

7790 00-01

 Wydanie 0803

Wymiary montażowe w mm

1 7790 00    Regulator temperatury pomieszczenia 230 V
 
Regulator temperatury pomieszczenia 230 V przeznaczony jest do indywidualnej regulacji w poszcze-
gólnych pomieszczeniach mieszkalnych lub strefowych. Realizuje 2-stopniową regulację napędów 
termicznych, pomp, agregatów chłodniczych, palników kotłowych lub ogrzewania elektrycznego. 
Obudowa regulatora o wymiarach 76 x 76 mm wykonana jest z białego tworzywa termoplastycznego  
(RAL 9010), odpornego na płomień. Na nowocześnie zaprojektowanej przedniej stronie znajduje się 
skala w oC. W wykonanym z czarnego termoplastycznego tworzywa cokole przyrządu znajduje się  
czujnik  temperatury oraz system zestyków.
Nastawnik wartości zadanej regulatora posiada minimalne i maksymalne mechaniczne ograniczenie 
zakresu nastawy.

1 7790 01   Płytka montażowa

Przeznaczona do montażu na puszce podtynkowej płytka montażowa o wymiarach 76 x 76 mm wyko-
nana jest z białego tworzywa termoplastycznego (RAL 9010), odpornego na płomień.

Wykonanie

1 7790 00 Przyrząd przystosowany jest do montażu naściennego lub na puszce podtynkowej.  
Przewody są wprowadzone od tyłu. Zaciski śrubowe są przewidziane dla przewodów   
do 1,5 mm.
Montaż powinien regulatorowi zapewnić odbieranie właściwej temperatury pomieszczenia. 
Nie należy montować go w przeciągach, w pobliżu okien, drzwi oraz źródeł ciepła.

Inne odmiany

Pod wpływem temperatury pomieszczenia czujnik temperatury uruchamia styk przełączny regulatora. 
Punkty pracy zostaną ustalone przez nastawioną temperaturę i różnicę połączeń.

Taktowanie (zgranie) regulatora posiadającego sprzężenie termiczne następuje dzięki wbudowane-
mu oporowemu elementowi grzejnemu. Ze wzrostem temperatury maleje stosunek załączania, tzn.  
że regulacja ma proporcjonalny przebieg. 

Taktowanie powoduje małe wahania temperatury o wielkości +0,1...0,5 K, które są zależne od
właściwości stałej czasowej pomieszczenia oraz umiejscowienia regulatora.

Działanie

1 7790 00

Zmiany zastrzeżone w miarę
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1 7790 00    Regulator temperatury pomieszczenia 230 V 

Napięcie zasilania 230 V~ +/- 15%, 50...60 Hz

Dopuszczalna moc załączalna przy 230 V~ grzanie: 10 (2,5) A

  chłodzenie: 5 (1,5) A

Dopuszczalna moc załączalna przy 24 V = maks. 1 (1) A

Zakres nastawiania 5...30 oC

Stała czasowa przy: bezruchu powietrza 17 min

  przepływie powietrza (0,2 m/s) 13 min

Zakres proporcjonalności ok. 3 K

Najkrótszy okres przełączania ok. 19 min

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0...50 oC

Masa 0,11 kg

Stopień ochrony IP 20 (EN 60529)

Klasa zabezpieczenia II (IEC 536)

Parametry

1 7710 00   Siłownik termiczny HERZ 230 V
1 7710 50   Siłownik termiczny ze stykiem pomocniczym HERZ 230 V 
1 7796 02   Transformator bezpieczeństwa HERZ 230 V / 24 V, 50 Hz, 50 VA
1 7710 01   Siłownik termiczny HERZ 24 V
1 7710 51   Siłownik termiczny ze stykiem pomocniczym HERZ 24 V

Osprzęt

Schematy połączeń


