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Alegerea terminalelor este determinată de faptul dacă se  
Regulator cu triace pentru reglajul proporţional 

al încălzirii electrice 
 

PULSER/D este un regulator proporţional pentru încălzire electrică, 
prevăzut cu o corecţie automată a tensiunii. PULSER/D alimentează 
sarcina în impulsuri On-Off. Raportul dintre duratele On şi Off variază 

utilizează sau nu punctul de referinţă intern. 
Dacă se utilizează punctul de referinţă intern, senzorul trebuie 
conectat la terminalele G1 şi G3. 
Dacă se utilizează un aparat extern pentru punctul de referinţă, se 
vor folosi terminalele G1 şi G2. 

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

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

faţă de pământ (> 200 V). Din acest motiv, cablarea şi instalarea 
senzorilor trebuie făcute în conformitate cu reglementările locale 
pentru instalaţiile care funcţionează la tensiunea reţelei. 
Modul economic de noapte (fig. 7) 
Terminalele G1 şi K. Închiderea printr-un contact liber de potenţial  
va avea ca efect o reducere a temperaturii cu 5 K. 
 

Figuri

Senzorii PULSER/D au un potenţial ridicat faţă de neutru şi în limitele 0 - 100% pentru a se adapta cererii de căldură. Curentul 
este comutat întotdeauna la un unghi de fază zero pentru a preveni 
interferenţele de radio-frecvenţă. 
PULSER/D este destinat numai pentru reglajul încălzirii electrice. 
Principiul de reglaj îl face inadecvat pentru reglajul motoarelor sau al 
iluminării. 
PULSER/D nu poate comanda sarcini trifazate. 
PULSER/D este conceput pentru montaj pe şină DIN. 
Instalarea 
Montaţi PULSER/D pe o şină DIN într-un cofret sau în altă incintă. 
Montaţi PULSER/D vertical, cu partea de text din dreapta în sus. 
Grad de protecţie: IP20 
Tem

 
Fig. 1: Conectarea tensiunii de alimentare şi a radiatorului. 
Fig. 2: Conectarea senzorului de cameră TG-R530 când se 

foloseşte punctul de referinţă intern. 
Fig. 3: Conectarea senzorului de cameră TG-R430 folosit ca punct 

de referinţă extern şi ca senzor. 
Fig. 4: Conectarea senzorului de pardoseală sau de tubulatură 

când se foloseşte punctul de referinţă intern. 
Fig. 5: Conectarea unui senzor extern separat când se foloseşte 

TG-R4xx ca punct de referinţă extern. 
Fig. 6: Conectarea unui senzor extern separat când se foloseşte 

potenţiometrul TBI-xx ca punct de referinţă extern. 
Fig. 7: Cablarea funcţiei pentru modul economic de noapte. 
 

Principiul reglajului

peratură ambiantă: 0 - 40 °C

PULSER/D degajă o putere termică de 20 W ce trebuie disipată.

 
PULSER/D alimentează sarcina în regim On - Off. PULSER/D 
reglează puterea medie de ieşire în funcţie de cererea de putere, 
prin modificarea proporţională a raportului dintre duratele On şi Off. 
Perioada impulsului (suma dintre duratele On şi Off) este fixă şi are 
valoarea de 60 de secunde. 
PULSER/D comandă triacele la unghi de fază zero pentru a 
elimina interferenţa de radiofrecvenţă. 
PULSER/D îşi adaptează automat modul de reglaj la dinamica 
obiectului comandat. 
În cazul unor modificări rapide de temperatură, cum ar fi reglajul 
aerului de alimentare, PULSER/D va lucra ca regulator PI cu o 
bandă proporţională de 20 K şi o durată I de 6 minute. 
În cazul unor modificări lente de temperatură, cum ar fi reglajul 
temperaturii camerei, PULSER/D va lucra ca regulator P cu o 
bandă proporţională de 1,5 K. 

Cablarea 
 
Tensiunea de alimentare (fig. 1) 
Terminalele 1 şi 2. Aparatul nu este sensibil la polaritate. 
Tensiune de alimentare: 200 - 415 Vca, 50 - 60 Hz, cu corecţie 
automată de tensiune. 
Curent maxim 16 A. 

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

Sarcina (fig. 1) 
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) 
 

Senzor extern şi punct de referinţă (figurile 2 - 6) 
Terminalele G1, G2 şi G3. Nu sunt sensibile la polaritate. 
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Pornirea regulatorului şi identificarea 
defecţiunilor 

1. Verificaţi dacă s-a realizat corect cablarea. 
 

2. Măsuraţi rezistenţa dintre terminalele 3 şi 4: la 230 V: 
14,4 Ω < R < 230 Ω. 
La 400 V: 25 Ω < R < 400 Ω. 
 

3. Conectaţi tensiunea de alimentare şi rotiţi butonul de referinţă la 
valoarea maximă. LED-ul lateral de pe PULSER/D trebuie fie să 
fie continuu aprins, fie să se aprindă cu intermitenţă cu durate de 
aprindere din ce în ce mai lungi, rămânând în cele din urmă aprins 
continuu. Rotiţi butonul punctului de referinţă la valoarea minimă. 
LED-ul lateral de pe PULSER/D trebuie fie să fie continuu stins, fie 
să se aprindă cu intermitenţă cu durate de stingere din ce în ce 
mai lungi, rămânând în cele din urmă stins continuu. Pe o anumită 
poziţie (în interiorul benzii proporţionale), LED-ul se va aprinde 
intermitent în ritmul în care PULSER/D alimentează radiatorul. 
Durata perioadei impulsurilor este de aproximativ 60 de secunde. 
Verificaţi cu ajutorul unui ampermetru cu cleşte dacă există curent 
de alimentare a radiatorului. 

 
Ceva nu funcţionează normal? 
4. Decuplaţi alimentarea şi îndepărtaţi cablajul de la senzorul extern 

(şi de la potenţiometrul pentru punct de referinţă, dacă există). 
Măsuraţi separat rezistenţa senzorului şi a potenţiometrului. 
Rezistenţa potenţiometrului variază în limitele 0 - 5 kΩ între 
poziţiile inferioară şi superioară. Rezistenţa senzorului variază în 
limitele 10 kΩ - 15 kΩ între limita inferioară şi cea superioară a 
domeniului de temperatură. De exemplu, TG-K330 are 15 kΩ la 
0°C şi 10 kΩ la 30°C. Rezistenţa se modifică cu 167 Ω/°C. 
 

5. Lăsaţi terminalele G1, G2 şi G3 ale senzorului neconectate. 
Cuplaţi din nou alimentarea. 
PULSER/D va alimenta continuu sarcina şi LED-ul va fi aprins. 
Verificaţi cu un ampermetru cu cleşte dacă există curent de 
alimentare a radiatorului. 
Dacă LED-ul nu este aprins şi nu circulă curent: verificaţi dacă 
există tensiune la bornele 1 şi 2. 
În caz afirmativ, PULSER/D este probabil defect. 
Dacă LED-ul se aprinde dar nu circulă curent: verificaţi din nou 
rezistenţa radiatorului după cum se arată mai sus. Dacă această 
rezistenţă este în regulă, PULSER/D este probabil defect. 
 

6. Decuplaţi alimentarea şi scurtcircuitaţi intrarea senzorului G1-G2 
sau G1-G3. Cuplaţi din nou alimentarea. 
PULSER/D nu trebuie să alimenteze sarcina şi LED-ul trebuie să 
fie stins. Verificaţi cu un ampermetru cu cleşte că nu există curent 
de alimentare a radiatorului. 

 

 
Dacă LED-ul este stins dar circulă curent spre radiator, 
PULSER/D este defect. 
Dacă LED-ul este aprins, verificaţi încă o dată scurtcircuitarea 
bornelor de intrare ale senzorului. Dacă aceasta este în 
regulă, PULSER/D este defect. 
 

7. Dacă totul este în regulă până aici, PULSER/D şi senzorul/ 
potenţiometrul pentru punctul de referinţă sunt în regulă. 
Decuplaţi alimentarea, îndepărtaţi scurtcircuitul de la bornele 
de intrare ale senzorului şi conectaţi din nou senzorul exterior 
(şi potenţiometrul pentru punct de referinţă, dacă există). 
Recuplaţi alimentarea. 

 

Standarde aferente Directivei pentru joasă 
tensiune (LVD) 

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 
compatibilitatea electromagnetică 

Acest produs corespunde cerinţelor Directivei pentru 
compatibilitate electromagnetică (EMC) prin standardele de 
produs EN 61000-6-1 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 













 


