
РЕГУЛАТОР НА АБСОЛЮТНА ВЛАЖНОСТ И
ТЕМПЕРАТУРА серия 3002

 Входове:
- 1 бр. токов вход 4-20mA пропорционален
на Абсолютната влажност;
- 1бр вход токов вход 4-20mA
пропорционален на Температурата;

 Изходи:
- 4 бр. Релета 6А/SPDT

 Индикация:
- 4 разрядна червена за текущата
стойност на абсолютната влажност;
- 4 разрядна зелена за текущата стойност
на температурата;
- 2 разрядна зелена за индикация за символи;
- 3 разрядна зелена за заданието по
абсолютна влажност;
- барграф за разсъгласуването между
заданието и текущата величина по
абсолютна влажност;
- светодиодна за режимите на работа;

 Монтаж:
- Габаритни размери - 160 х 166 х 102 mm, IP65;
- Монтаж за стена
- Захранващо напрежение – 90 - 250V AC, < 10VA;

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (REL1):

Температурата се управлява посредством реле Т по ON/OFF закон. Управлението
предназначено за управление на нагревател около зададена стойност на температурата. За
правилната му работа от клавиатурата се задават следните параметри:

1. Стойността на измерената величина, при която сработва релето (St)
2. Хистерезисът при сработване на релето (Sth).

Начинът, по който сработва релето е даден на следващата фигура:
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УПРАВЛЕНИЕ НА АБСОЛЮТНАТА ВЛАЖНОСТ (REL2):

Управлението на абсолютната влажност се извършва с реле AH по Puls закон,
предназначен за управлението на вентилатор. За правилната му работа трябва да се зададът
следните параметри.

1 Стойността на измерената величина, при която сработва релето (SH)
2 Хистерезисът при сработване на релето (SHh).
3 Време, за което е включено релето(t1)
4 Време на изчакване (Пауза) след подаване на управляващ сигнал.(t2)
5

Когато влажността спадне под заданието регулаторът изработва управляващо
въздействие на принципа импулс - пауза. Когато влажността се повиши над SH+SHh се
преустановява подаването на управляващ сигнал.

УПРАВЛЕНИЕ НА АЛАРМЕНОТО РЕЛЕ ПО ТЕМПЕРАТУРА
ALT (REL3):

За правилната работа на аларменото реле ALT се задават следните параметри:
1. St – заданието по температура за релето управляващо температурата Т
2. ht – хистересис, който оформя зоната на сработване на релето
3. t0 – минимална температура
Релето сработва, когато са изпълнени следните две условия
1. Температурата е по-голяма от t0.
2. Tемпературата е излязнала от границите от St – ht до St + ht

УПРАВЛЕНИЕ НА АЛАРМЕНОТО РЕЛЕ ПО ВЛАЖНОСТ ALAH (REL4):

Правилната работа на аларменото реле ALAH зависи от следните параметри:
1. Sh – заданието по абсолютна влажност за релето управляващо температурата

влажността AH
2. hr – хистерезис, който оформя зоната на сработване на релето
3. St – заданието по температура за релето управляващо температурата Т
4. ht – хистересис, който оформя зоната на сработване на релето
Релето сработва, когато са изпълнени следните две условия
1. Температурата е по-голяма от St - ht.
2. Влажността е излязнала от границите от Sh – hr до Sh + hr.



АРХИВ НА АЛАРМЕНИТЕ РЕЛЕТА.

Регулаторът има възможността да записва астрономическата дата и време на
включване и изключване на двете алармени релета. Регулаторът помни по 10 стойности на
месец, ден, час и минути за всяко включване и изключване на алармените релета.

НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ
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6 “+” на токовия вход за температурата
7 “+” на токовия вход за абсолютната влажност
9 маса – обща за двата входа
15, 16 захранване 24 VDC.кл 15 “+” кл. 16 “-” – галванично разделено
17, 18 Нормално отворения контакт на релето за управление на температурата
19, 20 Нормално отворения контакт на релето за управление на влажноста
21, 22 Нормално отворения контакт на аларменото реле по температура
23, 24 Нормално отворения контакт на аларменото реле по влажност

24VDC

PV6
9

Свързване на токовия вход с външно захранване

Свързването на токовите входе (клеми 6 и 9 – Температура, клеми 7, 9 - влажност)
изискват външно захранване. Уредът има изведено захранване 24V DC клеми 15 и 16, което
може да служи за захранването на транмитер.
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