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Regulator triakowy do regulacji płynnej  

nagrzewnic  elektrycznych 
 

TTC 2000 jest regulatorem do kontrolowania nagrzewnic 

elektrycznych z automatycznym dostosowaniem do napięcia 

zasilającego. Regulator TTC 2000 jest regulatorem typu PWM 

– zawsze załącza i wyłącza całą moc nagrzewnicy. Stosunek 

czasów załączenia do wyłączenia jest płynnie zmieniany od 0 

do 100%, zapewniając dopasowanie mocy wydzielanej do 

układu do bieżącego zapotrzebowania na ciepło. Prąd jest 

załączany w zerze, co pozwala uniknąć zakłóceń RFI 

(radioelektronicznych). 

 
TTC 2000 współpracuje z czujnikami temperatury f-my 

REGIN, typu TG... Czujniki zbudowane są na bazie 

linearyzowanych termistorów. TTC 2000 umożliwia kontrolę 

temperatury nawiewu lub kontrolę temperatury w 

pomieszczeniu (z limitem max i min temperatury nawiewu). 

TTC 2000 może być również kontrolowany przez zewnętrzny 

sygnał sterujący 0-10VDC. 

TTC 2000 może sterować nagrzewnicami elektrycznymi 

trójfazowymi w układzie Y oraz ∆. Obciążenie w układzie Y 

musi być symetryczne. W układzie ∆ dopuszcza się 

obciążenie niesymetryczne, zgodnie z poniższymi 

wytycznymi. 

Ze względu na zasadę działania regulator TC 2000 można 

stosować tylko do nagrzewnic elektrycznych. Nie nadaje się 

on do innych zastosowań, jak: sterowanie napędów 

elektrycznych lub oświetlenia 

TTC 2000 jest przeznaczony do montażu naściennego. 

 

Instalacja 
 

Zamontować TTC 2000 na ścianie lub w rozdzielni 

TTC 2000 należy montować pionowo, zachowując jego pozycję, tzn. napis TTC powinien 

być u góry. 

Klasa zamknięcia obudowy: IP 40 

Dop. Temperatura otoczenia: 0 -40
o
C 

UWAGA: podczas pracy TTC 2000 rozprasza około 40W mocy. 

 

Podłączenie elektryczne 
1. Podłączenie zasilania – fig.1. Podłączyć do zacisków oznaczonych odpowiednio: 

L1in, L2in, L3in. 

2. Napięcie zasilania: 210 – 255V lub 380-415V AC 

3. Napięcie trójfazowe 50 – 60Hz. Regulator samoczynnie dostosowuje się do podanego 

rodzaju napięcia zasilającego 

4. Maksymalny prąd: 25 A/fazę 
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5. UWAGA: zasilanie do TTC powinno być podawane przez rozłącznik z przerwą 

styków minimum 3mm. 

6. Obudowa TTC 2000 musi być podłączona do przewodu ochronnego (lub 

uziemiona). 

 

Podłączenie obciążenia: 
1. Obciążenie (nagrzewnicę) podłączyć do odpowiednio zacisków L1out, L2out, L3out. 

2. Obciążenie musi być typu rezystancyjnego.  

3. Przewód neutralny (przy połączeniu w „Y”) nie może być wyprowadzony. 

4. Maksymalne obciążenie: 

a. 3300 W/fazę przy napięciu międzyfazowym 230V (25A), odbiornik połączony 

w Y 

b. 5750 W/fazę przy napięciu międzyfazowym 400V (25A), odbiornik połączony 

w Y. 

UWAGA: połączenie odbiorników w ∆ spowoduje przeciążenie triaków regulatora 

i ich spalenie. 

5.  Minimalne obciążenie  

a. 530 W/fazę przy napięciu międzyfazowym 230V (4A), odbiornik połączony w 

Y 

b. 920W/fazę przy napięciu międzyfazowym 400V (4A), odbiornik połączony w 

Y. 

 

Podłączenie czujników: 
 

Terminale wejściowe są wyposażone zaciski sprężynowe. Aby otworzyć zacisk należy 

wcisnąć ostrze wkrętaka (patrz fig 2) w prostokątny otworek ponad zaciskiem. Szczęka 

docisku powinna uchylić się, umożliwiając wsunięcie w szczelinę przewodu. Wyjęcie 

wkrętaka zaciska przewód w jarzmie zacisku sprężynowego. Sprawdzić ręką, czy przewód 

jest zaciśnięty pewnie i bez luzów. 

 

Czujnik główny i zewnętrzny nastawnik.   

 
Czujnik temperatury podłączyć do zacisków 1 i 4.(fig 3) 

Napięcie na czujnikach <24V, czujniki nie są spolaryzowane (dowolna kolejność 

podłączenia) 

UWAGA: Terminale 2 i 3 są połączone wewnętrznie i służą do łatwego podłączenia 

zewnętrznego nastawnika. 

 Mikroprzełącznik 1 ustawia aktywny nastawnik: zewnętrzny (Ext) lub wewnętrzny 

(Int). 

Czujnik limitu temperatury nawiewu. 
 Podłączyć do zacisków 5 i 6 (fig.8). Napięcie na czujnikach <24V, czujniki nie są 

spolaryzowane (dowolna kolejność podłączenia) 

Jeżeli regulator jest skonfigurowany do pracy jako regulator temperatury w pomieszczeniu, 

temperatura nawiewu może, zależnie od potrzeb, zmieniać się od wartości Min do Max. 

Wartości Min i Max ustawia się potencjometrami (fig.1). Aktywacja funkcji limitu górnego i 

dolnego za pomocą mikroprzełączników Min i Max (fig.1). Funkcja limitu wymaga czujnika 

temperatury powietrza typu TGK 360 (zakres temperatur 0 – 60
o
C). Czujnik musi być 

umieszczony w kanale za nagrzewnicą i podłączony zgodnie ze schematem 8. 
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Spis schematów: 
 

Fig 1. – Podłączenie zasilania i obciążenia 

Fig.2 – Instrukcja montażu przewodów w listwie 

zacisków sprężynowych. 

Fig.3 – Podłączenie czujnika TG-R 530 lub TG-R 630. 

Regulator TTC 2000 skonfigurowany do regulacji 

temperatury w pomieszczeniu. Regulator wykorzystuje 

wewnętrzny nastawnik temperatury. 

Fig.4 - Podłączenie czujnika TG-R 530 lub TG-R 630. 

Regulator TTC 2000 skonfigurowany do regulacji 

temperatury w pomieszczeniu. Regulator wykorzystuje 

zewnętrzny nastawnik temperatury. 

Fig.5 – Podłączenie czujnika głównego – kanałowego 

lub pomieszczeniowego w wypadku, gdy używany jest 

wewnętrzny nastawnik temperatury. 

Fig. 6 – Podłączenie kanałowego lub 

pomieszczeniowego czujnika głównego wraz z 

zewnętrznym nastawnikiem (potencjometrem z czujnika 

TG-R4...) 

Fig. 7 – Podłączenie kanałowego lub 

pomieszczeniowego czujnika głównego wraz z 

zewnętrznym nastawnikiem (potencjometrem z czujnika 

TBI...) 

Fig 8 – Podłączenie czujnika limitowego (do 

ograniczania min i/lub max temperatury nawiewu), 

jeżeli regulator ma czujnik główny w pomieszczeniu. 

Fig 9 – Podłączenie zewnętrznego sygnału sterującego 

0-10V DC. 

 

 

Nastawy. 

Setpoint – Nastawa temperaturowa 0 -30
o
C. 

Min  - Nastawa minimalnej temperatury nawiewu  

Max  - Nastawa maksymalnej temperatury nawiewu  

CT – Nastawa czasu „pulsowania” – zakres 6 –120s. 

Przełączniki 
1 –  „Down” (dół) – używany zewnętrzny nastawnik temp. 

 „Up” – (góra) – używany wewnętrzny nastawnik temp. 

2 -  „Down” (dół) – Limit minimalnej temp. nawiewu nie aktywny. 

 „Up” – (góra) – Aktywny limit minimalnej temp. nawiewu. 

3 -  „Down” (dół) – Limit maksymalnej temp. nawiewu nie aktywny. 

 „Up” – (góra) – Aktywny limit maksymalnej temp. nawiewu. 

 

UWAGA: Limit max lub min może być aktywowany równocześnie lub tylko jedna z tych 

funkcji może być włączona. 
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Zasada działania regulatora. 
 

TTC 2000 jest regulatorem typu PWM. Regulator pulsacyjnie załącza i wyłącza pełną moc 

elektryczną. TTC 2000 dostosowuje moc oddawaną do układu zmieniając stosunek czasów: 

załączenia i wyłączenia. Pełny czas cyklu (suma czasów załączenia i wyłączenia) jest 

ustawialny w zakresie 6 -120 sekund (nastawa „CT”). 

TTC 2000 ma układ załączania w zerze, elementem włączającym są triaki. TTC 2000 

samoczynnie dostosowuje sposób regulacji do dynamiki zmian w regulowanym układzie. 

Przy szybkich zmianach temperatury, np: przy zastosowaniu TTC do regulacji temperatury 

nawiewu, TTC 2000 działa jak regulator PI z zakresem proporcjonalności 20
o
K i czasem 

całkowania 6 minut. Dla powolnych zmian- typowo przy regulacji temperatury 

pomieszczeniowej – TTC zachowuje się jak regulator P z zakresem proporcjonalności 1,5
o
K. 

 

Zewnętrzny sygnał sterujący 
 

TTC 2000 może również pracować jako sterownik mocy nagrzewnic elektrycznych 

kontrolowany zewnętrznym sygnałem 0-10V DC. Podłączenie linii z sygnałem 0-10VDC – 

rys. 9. UWAGA: należy usunąć mostek pomiędzy terminalami 7 i 9. Napięcie 0 V daje moc 

0% na wyjściu, 10V daje 100% wysterowania. Przy sterowaniu sygnałem ciągłym nie są 

aktywne funkcje dolnego i górnego limitu temperatury nawiewu. 

 

UWAGA: Otwarcie mostka 7 -9 wymaga podania potencjału sterującego 0-10VDC. Brak 

tego potencjału powoduje wysterowanie wyjścia na 50% mocy. 

Aby zapewnić wysterowanie wyjścia na 0%, gdy brak jest sygnału sterującego należy 

zewrzeć mostkiem wejście sygnału sterującego. 

 

 TT-S1 
Całkowita moc nagrzewnic sterowany przez TTC 2000 ( max 3x5,75kW = 17,25kW) może 

być zwiększona przez zastosowanie modułu mocy TT-S1. Działanie układu jest następujące. 

Regulator główny TTC 2000 sterując swoją częścią obciążenia dochodzi do wysterowania 

100%. W tym momencie aktywowane jest wyjście załączające moc grzewczą podłączoną do 

przekaźnika w TT-S1 i równocześnie regulator główny zmniejsza swoje wysterowanie. 

Należy dążyć do rozdzielenia mocy grzewczej w stosunku 50%:50% (między regulator 

główny TTC 2000 a moduł rozszerzający TT-S1). 

 

Uruchomienie oraz detekcja błędów. 
 

1. Sprawdzić, czy wszystkie przewody są poprawnie i pewnie podłączone. Sprawdzić 

prawidłowość konfiguracji (mikroprzełączniki i potencjometry nastaw). 

2. Zmierzyć rezystancję między zaciskami L1out- L2out – L3out.  

 

UWAGA: wyłączyć zasilanie przed pomiarem!!!!!!!!!! 

 

 Dla napięcia międzyfazowego 230V rezystancja powinna wynosić: 10,6 – 66,4 Ω. 

 Dla napięcia międzyfazowego 400V rezystancja powinna wynosić: 18,4 – 115 Ω. 

3. Podłączyć zasilanie i przekręcić pokrętło nastawnika na max. Dioda sygnalizacyjna 

powinna zaświecić się, sygnalizując włączenie prądu na nagrzewnicę. Długość okresu 

załączenia wynika z temperatury powietrza. Wyłączenie prądu sygnalizowane jest 
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zgaszeniem diody. Sprawdzić (używając miernika cęgowego) czy prąd na 

nagrzewnicę rzeczywiście płynie. Dla pewnego położenia nastawnika osiągnie się stan 

równowagi – regulator będzie cyklicznie włączał i wyłączał prąd nagrzewnicy. 

Długość cyklu sterowania (łączny czas załączenia i wyłączenia) ustawia się 

potencjometrem CT (fig 2). 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów 
 

4. Odłączyć przewody od czujnika głównego (i zewnętrznego nastawnika, jeżeli jest 

podłączony). Zmierzyć osobno opór czujnika i nastawnika. Nastawnik (potencjometr) 

powinien zmieniać opór w zakresie 0 -5kΩ. Rezystancja czujnika temperatury, 

zależnie od aktualnej temperatury odczytywanej przez sensor wynosi 10- 15 kΩ. 

Czujnik TG-K 330 ma rezystancję 15 kΩ dla 0
O
 oraz 10 kΩ dla 30

o
C. Wartość 

rezystancji czujnika zmienia się liniowo (~167 Ω/
o
C). 

5. Przełączyć wszystkie mikroprzełączniki w pozycji dolnej. Pozostawić nie podłączony 

czujnik główny (i ew. nastawnik). Włączyć zasilanie. TTC 2000 powinien załączyć 

nagrzewnicę i podawać moc bez żadnych przerw. Dioda sygnalizacyjna powinna się 

świecić. Sprawdzić prąd miernikiem cęgowym.  

Jeżeli dioda LED nie świeci się i nie płynie prąd – sprawdzić obecność zasilania na 

zaciskach L1in, L2in i L3in oraz sprawdzić, czy przełączniki 1,2,3 są prawidłowo 

przełączone. Jeżeli tak – regulator jest prawdopodobnie uszkodzony. 

Jeżeli dioda LED świeci się, ale nie płynie prąd do nagrzewnicy należy sprawdzić 

rezystancję obciążenia. Jeżeli O.K. – prawdopodobnie TTC 2000 jest uszkodzony. 

6. Wyłączyć zasilanie i zewrzeć mostkiem zaciski 1 i 4. Włączyć zasilanie. TTC 2000 

nie powinien zaświecić diody, również nie powinien płynąć prąd do nagrzewnicy. 

(sprawdzić miernikiem cęgowym).  

Jeżeli dioda nie świeci się, ale płynie prąd na nagrzewnicę – TTC 2000 jest 

uszkodzony.  

Jeżeli dioda świeci się, sprawdzić mostek na zaciskach 1 i 4. Jeżeli mostek jest 

założony poprawnie – TTC jest prawdopodobnie uszkodzony. 

7. Jeżeli kontrola wg. 4 – 6 wykazała sprawność – układ regulatora TTC 2000 i jego 

czujników jest sprawny. Usunąć mostek i podłączyć czujniki oraz ew. zewnętrzny 

nastawnik temperatury. Nastawić żądaną temperaturę. Włączyć układ. 

 

Emisja EMC oraz odporność na zakłócenia. 
Niniejszy produkt jest wyprodukowany zgodnie z wymaganiami odnośnie emisji zakłóceń 

EMC (standard: CELENEC EN 50081-1 oraz EN 50082 i jest oznakowany znakiem CE. 

 

LDV 
Niniejszy produkt odpowiada wymogom LVD określonym w Standardzie: ICE 669-1 oraz 

669-2-1. 


