
Pulser M

Technické parametry

Nominální data

Napětí (jmenovité) 230 V

Frekvence 50; 60 Hz

Fáze 1~

Proud 16 A

Snížení teploty během noci 10 °C

Teplotní rozsah nastavení 0 až 30 °C

Ochrana/Klasifikace

Třída krytí IP20

Regulátor , 230/400V
Číslo výrobku: 5144
Varianta: 230V 1~ 50/60Hz

Elektronický regulátor pro el. ohřívače s omezením min. a max.
teploty, 230V/400V
PULSER-M je jednofázový nebo dvoufázový regulátor teploty pro
elektrické ohřívače. Je zapojen do série mezi hlavní přívod napětí a
elektrický ohřívač. Pro snímání teploty může PULSER-M využít
vestavěného čidla teploty (regulace dle teploty prostoru) nebo svorky
pro zapojení externího teplotního čidla (regulace dle teploty v
potrubí). Regulátor je dále vybaven svorkami pro zapojení externího
čidla, které slouží pro omezení max. nebo min. teploty přiváděného
vzduchu. Regulace tepelného výkonu je plynulá díky tzv. časově
úměrnému řízení, což znamená, že poměr mezi časem
vypnuto/zapnuto je dán požadovanou teplotou. Celková doba
„zapnuto" a „vypnuto", popř. perioda impulsu je 1 min.
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Regulátory a čidla

Příkon, ohřívač 3,6 kW

Přípustná vlhkost okolí 0 až 90 %RH

Přípustná teplota okolí 0 až 30 °C

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 43 mm

Výška 150 mm

Šířka 94 mm

Hmotnost 0,32 kg

Schéma zapojení
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Příslušenství

Dokumenty

PULSER-M_DATASHEET_EN.PDF
PULSER_M_IMO_GB_SE_DE_FR.PDF
EC_PULSER_RANGE.pdf

TG-K330 (5160)
TG-K360 (4846)
TG-R530 (5163)
TG-R630 (5164)

TG-K350 (5161)
TG-R430 (5162)
TG-R600 (5174)
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https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--k330/p114478
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--k360/p114477
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--r530/p96640
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--r630/p97917
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--k350/p114479
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--r430/p95954
https://shop.systemair.com/cs-CZ/tg--r600/p97879
https://shop.systemair.com/upload/assets/PULSER-M_DATASHEET_EN.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/PULSER_M_IMO_GB_SE_DE_FR_20190426_184652837.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/EC_PULSER_RANGE.PDF

	Pulser M
	Technické parametry
	Schéma zapojení
	Příslušenství
	Dokumenty


