
AQUA 24TF

Technické parametry

Nominální data

Frekvence 50; 60 Hz

Teplotní rozsah nastavení 0 až 30 °C

Ochrana/Klasifikace

Třída krytí IP20

Regulátory a čidla

Přípustná vlhkost, bez kondenzace 90 až 90 %RH

Přípustná teplota okolí 0 až 50 °C

Regulátor, 24V
Číslo výrobku: 5136
Varianta: 50/60Hz

Regulátor teploty pro vodní ohřívače, 24V
 
AQUA 24TF je regulátor teploty přiváděného vzduchu nebo teploty v
místnosti. Regulátor je napájen 24V a slouží pro ovládání
servopohonů ventilů a klapek. Pro snímání teploty může AQUA 24TF
využít vestavěné čidlo teploty (regulace dle teploty v prostoru) nebo
svorky pro zapojení externího teplotního čidla (regulace dle teploty v
potrubí). Regulátor je dále vybaven svorkami pro zapojení externího
čidla (slouží pro omezení max. nebo min. teploty přiváděného
vzduchu), jedním třípolohovým výstupem 24V AC pro řízení
servoventilu a svorkami pro hlášení alarmu. Regulace topného
výkonu je pulsní díky tzv. časově úměrnému řízení, což znamená, že
poměr mezi časem vypnuto/zapnuto je úměrný odchylce požadované
teploty. Klesne-li teplota u čidla protimrazové ochrany pod 10°C,
regulátor začne otevírat servoventil směšovacího uzlu. Klesne-li
teplota u protimrazové ochrany pod 5°C, sepne poplachové relé,
rozsvítí se poplachová LED dioda a regulátor otevře servoventil směšovacího uzlu na 100%.
Poznámka:
AQUA 24TF je vhodný pro servopohony směšovacího uzlu SUV-B (24V, 3-bodové řízení), čidla teploty TG a protimrazové čidlo TG-A130. V případě,
že je zapojen pouze jeden snímač, kaskádní činitel „CF" musí být nastaven na „1" a omezení minima „Min" není aktivní.
 
Zapojení
Společný napájecí vodič 24 AC servopohonu musí být u regulátoru zapojen na svorku „17". Výstup na svorce „19" je aktivní v případě, že požadovaný
výkon na ohřev vzduchu se snižuje. Výstup na svorce „18" je aktivní pokud se požadovaný výkon na ohřev vzduchu zvyšuje.
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Rozměry a hmotnosti

Hloubka 45 mm

Výška 150 mm

Šířka 92 mm

Hmotnost 0,2 kg

Ostatní

Kaskádní faktor (CF) 1 až 15

Zdánlivý příkon 5 VA
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Příslušenství

Dokumenty

AQUA24TF_GB.pdf
AQUA24TF_I.PDF
EC_AQUA-RANGE.pdf
Shoda_AQUA_2009.pdf

PSS 20 (202692)
TG-D130 (13941)
TG-R430 (5162)
TG-R630 (5164)

TG-A130 (5159)
TG-K330 (5160)
TG-R530 (5163)
RVAZ4-24 (9798)
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https://shop.systemair.com/cs-CZ/pss--20/p100201
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--d130/p96292
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--r430/p95954
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--r630/p97917
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--a130/p114475
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--k330/p114478
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--r530/p96640
https://shop.systemair.com/cs-CZ/rvaz4--24/p107535
https://shop.systemair.com/upload/assets/AQUA24TF_GB_20190426_003417529.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/AQUA24TF_I.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/EC_AQUA-RANGE.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/SHODA_AQUA_2009.PDF
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