
INSTRUCŢIUNI INSTRUCŢIUNI

 
 

Regulator cu triace pentru reglajul proporţional 
al încălzirii electrice 

 

 
PULSER-X/D este un regulator complet pentru reglajul proporţional 
al încălzirii electrice. El este comandat de un semnal de 0...10 Vcc, 
care provine de la un regulator extern. PULSER-X/D alimentează 
sarcina în impulsuri On - Off. Raportul dintre duratele On şi Off 
variază în limitele 0 - 100% pentru a se adapta cererii de căldură. 

Pentru a reduce la minimum influenţa perturbaţiilor externe, 
cablul de semnal trebuie să fie cât mai scurt posibil (< 25 m). 
 

Factor de ieşire constant, setabil (fig. 2) 
Pulser-X/D poate fi utilizat şi cu un factor fix de ieşire, setabil 
manual. Terminalul 7 are o tensiune constantă de ieşire de +10 
Vcc. La conectarea unui potenţiometru TBI-100 conform figurii 2, 
factorul de ieşire al regulatorului PULSER-X/D poate fi setat la 
orice valoare cuprinsă între 0 şi 100 %. 
 

Setări 
Durata ciclului impulsurilor 
PULSER-X/D alimentează sarcina în impulsuri On - Off. 
PULSER-X/D adaptează puterea medie de ieşire la nivelul cererii 
reglând proporţional raportul dintre duratele On şi Off. Perioada 
impulsului (= suma dintre durata On şi durata Off) poate fi setată 
la trei valori diferite folosind jumperul de pe placa PC. 
Durata fără jumper, adică cu toţi cei trei pini liberi = 120 secunde 
Durata cu jumperul pe pinii 1 şi 2 = 60 secunde (setare la livrare) 
Durata cu jumperul pe pinii 2 şi 3 = 6 secunde 
PULSER-X/D comandă triacele la un unghi de fază zero pentru a 
elimina interferenţa de radiofrecvenţă. 

Citiţi aceste instrucţiuni înainte 
de a instala şi a conecta acest 
produs 

Aparatul este prevăzut cu adaptare automată la tensiunea de 
alimentare a reţelei. 
PULSER-X/D este destinat numai pentru reglajul încălzirii electrice. 
Principiul de reglaj îl face inadecvat pentru reglajul motoarelor sau al 
iluminării. 
PULSER-X/D nu poate comanda sarcini trifazate. 
 

Instalarea

Consultaţi documentaţia în 
toate cazurile în care se 
utilizează acest simbol, pentru 
a identifica natura pericolelor 
potenţiale şi acţiunile ce trebuie 
întreprinse  

Montaţi PULSER-X/D pe o şină DIN într-un cofret sau în altă incintă. 
Montaţi PULSER-X/D vertical, cu partea de text din dreapta în sus. 
Grad de protecţie: IP20 
Temperatură ambiantă: 0 - 40 °C

PULSER-X/D degajă o putere termică de cca. 20 W ce trebuie  

Standarde aferente Directivei pentru joasă disipată. 
tensiune (LVD)

Tensiunea de alimentare se aplică la PULSER-X/D printr-un 
întrerupător multipolar cu o distanţă minimă între contactele 
deschise de 3 mm. PULSER-X/D trebuie legat la pământ. 
 

Sarcina 
Terminalele 3 şi 4. 
Radiator de încălzire rezistiv, monofazat sau bifazat. 
Sarcină maximă: 3680 W la 230 V (16 A) 
  6400 W la 400 V (16 A) 
Sarcină minimă: 230 W la 230 V (1 A) 
  400 W la 400 V (1 A) 
 

Semnal de comandă extern (fig. 1) 
Terminal 5 = Neutru semnal 
Terminal 6 = 0...10 Vcc 
Intrarea pentru semnal de comandă este separată galvanic de 
tensiunea reţelei. 

 
Acest produs corespunde cerinţelor Directivei europene pentru 
joasă tensiune (LVD) prin standardele EN 60669-1 şi EN 60669-
2-1. 
 

Standarde de emisii şi imunitate privind 

Cablarea 
 
Tensiunea de alimentare 
Terminalele 1 şi 2. Alimentarea nu este sensibilă la polaritate. 
Tensiune de alimentare: 230 sau 400 Vca, 50 - 60 Hz, cu corecţie 
automată de tensiune. 
Curent maxim: 16 A 

compatibilitatea electromagnetică 
Acest produs corespunde cerinţelor Directivei pentru 
compatibilitate electromagnetică (EMC) 2004/108/EC prin 
standardele de produs EN 61000-6-2 şi EN 61000-6-3. 
 

RoHS 
Acest produs corespunde Directivei 2011/65/EU a Parlamentului 
european şi a Consiliului. 
 

Contact 
AB Regin, Box 116, 428 22 Kållered, Suedia 
Tel.: +46 31 720 02 00; Fax: + 46 31 720 02 50 
www.regin.se, info@regin.se 





 


