KATALOG RTT

V 1.0

Firma Hitin Sp. z o.o. jest jedynym polskim producentem szerokiej
gamy zabezpieczeń termicznych dla transformatorów i silników
(przekaźniki kontroli temperatury serii RTT) wraz z akcesoriami i
osprzętem który zapewnia:
pełne wsparcie i doradztwo na etapie zamówienia,
możliwość dostosowania urządzeń do indywidualnych potrzeb
klienta,
własny serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
urządzenie zastępcze na czas ewentualnej naprawy,
wydłużone okresy gwarancji do 36 miesięcy,
krótkie terminy realizacji.
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RTT14

Przekaźnik kontroli temperatury

Transformer temperature control device

RTT14

RTT14

Dla transformatorów oraz silników wyposażonych w
czujniki PTC lub NTC.

For dry and resin transformers and motors equipped
with PTC or NTC sensors.

Przekaźnik RTT14 jest układem elektronicznym
służącym do kontroli temperatury transformatorów
suchych i żywicznych oraz silników. Do urządzenia
mogą być podłączone 3 obwody czujników PTC lub NTC
z różnymi wartościami nominalnymi temperatur.
Przykładowo pierwszy dla sygnalizacji przekroczenia
temperatury, drugi dla alarmu – wyłączenie
transformatora, trzeci do załączenia wentylatora.

Electronic device RTT-14 is particularly suitable for the
temperature control of dry and resin transformers and
motors equipped with PTC or NTC sensors. Device is
able to control maximum three temperature
thresholds. The relay with switching contacts is
applied as the device's outputs for each temperature
threshold. The fourth relay works as the time relay,
which switches on with 5 sec. delay after power turning
on.

➢ Dodatkowy obwód czasowy załączający się ze
zwłoką około 5 sekund od podania napięcia
zasilania.

➢ Additional timing circuit which switches on
with 5 sec. delay after power turning on .

➢ 3 obwody termistorów PTC lub NTC.

➢ 3 circuits for PTC or NTC sensors.

➢ Sygnalizacja załączania/wyłączania każdego
obwodu za pomocą diod LED.

➢ Indication on / off each circuit using LEDs.

➢ Zworka zmiany trybu pracy
wyjść
przekaźnikowych (normalnie zwarte lub
normalnie otwarte).

➢ Switch to change output relay mode (normally
closed or normally open).

➢ Histereza czujników – zapobiega cyklicznym
przełączaniu wyjść na granicy temperatur.

➢ Hysteresis to prevents cyclic switching outputs
near limit temperature.

➢ Wszystkie
wyjścia
odseparowane.

➢ All relay outputs separated.

przekaźników

➢ Uniwersalne napięcie zasilania 42-240 VAC lub
42-240 VDC

➢ Universal power supply voltage 42-240 VAC or
42-240 VDC.

5

Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42-240 VAC lub 42-240
VDC bez przełączeń

Supply voltage:

42-240 VAC or 42-240
VDC without switching

Maksymalna moc
pobierana:

6W

Max. power consuption:

6W

Ilość wejść dla czujników
PTC lub NTC:

3 (do każdego można
dołączyć max. 3 czujniki
PTC lub NTC połączone
szeregowo, o łącznej
rezystancji nominalnej
< 1kΩ) i układ czasowy

Number of inputs:

3 (max. 3 PTC or NTC
sensors can be serial
connected to each-series
connection, total nominal
resistance lower than 1kΩ)
and timer

Oporność nominalna
przełączenia:

1 kΩ

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ

Zwłoka na załączenie toru
D (t1):

5 sek.

Delay to turn on track D
(t1)

5 sec.

Zwłoka na wyłączenie toru
D (t2):

min. 0,2 sek.

Delay to turn off track D
(t2)

min. 0,2 sec.

Ilość wyjść:

4 przełączane

Number of outputs:

4 switching contacts

Maksymalne napięcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch voltage:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8A

Maximum switch current:

250 VAC/30 VDC/8A

Temp. otoczenia (praca):

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(operation):

-25°C - 55°C

Temp. otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(storage):

-25°C - 80°C

Ochrona:

samoczynne wyłączenie
zasilania

Protection:

Automatic disconnection
of power supply

Wytrzymałość elektryczna
izolacji:

> 2,5 kV, 50Hz , 1min

Dielectric stregth:

> 2,5 kV, 50Hz , 1 min

Stopień ochrony
obudowy:

IP56

Degree of protection:

IP56
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Gabaryty:

Dimensions:

szerokość

190 mm

Width:

190 mm

długość

140 mm + 22 mm (dławiki
kablowe PG16)

Length:

140 mm + 22 mm (cable
glands PG16)

wysokość

70 mm + 22 mm (dławik
kablowy PG16)

Height:

70 mm + 22 mm (cable
glands PG16)

Waga:

ok . 0,5kg.

Weight:

0,5 kg

Dławiki kablowe:

3xPG16

Cable glands:

3xPG16
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RTT14W

Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W

Temperature control device RTT 14W

Dla transformatorów oraz silników wyposażonych w For dry and resin transformers and motors equipped
czujniki PTC lub NTC.
with PTC or NTC sensors.

Przekaźnik RTT14W jest układem elektronicznym
służącym do kontroli temperatury transformatorów
suchych i żywicznych oraz silników. Do urządzenia mogą
być podłączone 3 obwody PTC lub NTC z różnymi
wartościami nominalnymi temperatur. Przykładowo
pierwszy dla sygnalizacji przekroczenia temperatury,
drugi dla alarmu – wyłączenie transformatora, trzeci do
załączenia wentylatora. Przekaźnik RTT14W posiada
dodatkowo umieszczony na ściance przedniej
pomocniczy wskaźnik temperatury RTW-14

Electronic device RTT 14W is ment to control
temperature of both dry and resinblock transformers
equipped with PTC or NTC sensors.
Device is able to control maximum three temperature
thresholds. The relay with switching contacts is applied
as the device's outputs for each temperature threshold.
The fourth relay works as the time relay, which switches
on with 5 sec. delay after power turning on. Auxiliary
temperature indicator is installed on the front panel

➢ Dodatkowy obwód czasowy załączający się ze
zwłoką około 5 sekund od podania napięcia
zasilania.

➢ Additional timing circuit which switches on with
5 sec. delay after power turning on.

➢ 3 obwody termistorów PTC lub NTC.

➢ 3 circuits for PTC or NTC sensors.

➢ Sygnalizacja załączania/wyłączania
obwodu za pomocą diod LED.

każdego

➢ Indication on / off each circuit using LEDs.

➢ Zworka zmiany trybu pracy
wyjść
przekaźnikowych (normalnie zwarte lub
normalnie otwarte).

➢ Switch to change output relay mode (normally
closed or normally open).

➢ Histereza czujników – zapobiega cyklicznym
przełączaniu wyjść na granicy temperatur.

➢ Hysteresis to prevents cyclic switching outputs
near limit temperature.

➢ Wszystkie wyjścia przekaźników odseparowane.

➢ All relay outputs separated.

➢ Uniwersalne napięcie zasilania 42-240 VAC lub
42-240 VDC

➢ Universal power supply voltage 42-240 VAC or
42-240 VDC.

➢ Pomocniczy wskaźnik temperatury zabudowany
na przedniej ściance

➢ Auxiliary temperature indicator installed on the
front panel.
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Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42-240 VAC lub 42-240
VDC bez przełączeń

Supply voltage:

42-240 VAC or 42-240 VDC
without switching

Maksymalna moc
pobierana:

6W

Max. power consuption:

6W

Ilość wejść:

3 (do każdego można
dołączyć max. 3 czujniki
PTC lub NTC połączone
szeregowo, o łącznej
rezystancji nominalnej
< 1kΩ) i układ czasowy

Number of inputs:

3 (max. 3 PTC or NTC
sensors can be serial
connected to each-series
connection, total nominal
resistance lower than
1kΩ) and timer

Oporność nominalna
przełączenia:

1 kΩ

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ

Zwłoka na załączenie toru
C (t1):

5 sek

Delay to turn on track C
(t1)

5 sec.

Zwłoka na wyłączenie toru
C (t2):

min 0,2 sek

Delay to turn of track C
(t2)

min. 0,2 sec

Ilość wyjść:

4 przełączne

Number of outputs:

4 switching contacts

Maksymalne napięcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch voltage:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch current:

250 VAC/30 VDC/8 A

Temp.otoczenia (praca):

-25°C - 55°C

Operating temperature
range:

-25°C - 55°C

Temp.otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Storing temperature
range:

-25°C - 80°C

Ochrona:

samoczynne wyłączenie
zasilania

Protection:

Automatic disconnection
of power supply

Wytrzymałość elektryczna
izolacji

> 2,5 kV, 50 Hz , 1 min

Electrical resistance of
insulation

> 2,5 kV, 50 Hz , 1 min

Stopień ochrony:

IP 56

Protection:

IP 56

Dodatkowe wyjście
zasilania wskaźnika:

12 VDC / 150 mA

Additional indicator
power output:

12 VDC / 150 mA
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Gabaryty:

Dimensions:

szerokość:

190 mm

Width:

190 mm

długość:

140 mm + 22 mm (dławiki
Kablowe)

Length:

140 mm + 22 mm (cable
glands)

wysokość:

75 mm + 22 mm (dławik
kablowy)

Height:

75 mm + 22 mm (cable
glands)

Waga:

ok. 0,5 kg

Weight:

0,5kg

Dławiki kablowe:

3 x PG16

Cable glands

3 x PG16
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RTT14D

Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14D

Dla transformatorów oraz silników wyposażonych w
czujniki PTC lub NTC
Przekaźnik RTT14D jest układem elektronicznym
służącym do kontroli temperatury transformatorów
suchych i żywicznych oraz silników. Do urządzenia
mogą być podłączone 3 obwody PTC lub NTC z różnymi
wartościami nominalnymi temperatur. Przykładowo
pierwszy dla sygnalizacji przekroczenia temperatury,
drugi dla alarmu – wyłączenie transformatora, trzeci
do załączenia wentylatora. Przekaźnik RTT14D posiada
dodatkowo wskaźnik WTT8b do zabudowy tablicowej

Temperature control device RTT 14D

For dry and resin transformers and motors equipped
with PTC or NTC sensors.

Electronic device RTT-14D is particularly suitable for the
temperature control of dry and resin transformers and
motors equipped with PTC or NTC sensors. Device is
able to control maximum three temperature
thresholds. The relay with switching contacts is applied
as the device's outputs for each temperature threshold.
The fourth relay works as the time relay, which switches
on with 5 sec. delay after power turning on. RTT14D has
an additional external temperature display WTT8b for
panel housing.

➢ Dodatkowy obwód czasowy załączający się ze
zwłoką około 5 sekund od podania napięcia
zasilania.

➢ Additional timing circuit which switches on with
5 sec. delay after power turning on.

➢ 3 obwody termistorów PTC lub NTC.

➢ 3 circuits for PTC or NTC sensors.

➢ Sygnalizacja załączania/wyłączania każdego
obwodu za pomocą diod LED.

➢ Indication on / off each circuit using LEDs.

➢ Zworka zmiany trybu pracy wyjść
przekaźnikowych (normalnie zwarte lub
normalnie otwarte).

➢ Switch to change output relay mode (normally
closed or normally open).

➢ Histereza czujników – zapobiega cyklicznym
przełączaniu wyjść na granicy temperatur.

➢ Hysteresis to prevents cyclic switching outputs
near limit temperature.

➢ Wszystkie wyjścia przekaźników odseparowane.

➢ All relay outputs separated.

➢ Uniwersalne napięcie zasilania 42-240 VAC lub
42-240 VDC

➢ Universal power supply voltage 42-240 VAC or
42-240 VDC.

➢ Dodatkowy zewnętrzny wskaźnik temperatury
WTT8b do zabudowy tablicowej

➢ Auxiliary temperature indicator for panel
construction.
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Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42-240 VAC lub 42-240
VDC bez przełączeń

Supply voltage:

42-240 VAC lub 42-240
VDC bez przełączeń

Maksymalna moc
pobierana:

6W

Max. Power consumption:

6W

Ilość wejść dla czujników
PTC lub NTC:

3 (do każdego można
dołączyć max. 3 czujniki
PTC lub NTC połączone
szeregowo, o łącznej
rezystancji nominalnej <
1kΩ)

Number of inputs:

3 (max. 3 PTC or NTC
sensors can be serial
connected to each-series
connection, total nominal
resistance lower than
1kΩ) and timer

Oporność nominalna
przełączenia:

1 kΩ

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ

Zwłoka na załączenie toru
D (t1):

5 sek.

Delay to turn on track D
(t1):

5 sec.

Zwłoka na wyłączenie toru
D (t2):

min. 0,2 sec.

Delay to turn off track D
(t2):

min. 0,2 sec.

Ilość wyjść:

4 przełączane

Number of outputs:

4 switching contacts

Maksymalne napięcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch voltage:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch current:

250 VAC/30 VDC/8 A

Temp. otoczenia (praca):

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(operation):

-25°C - 55°C

Temp. otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(storage):

-25°C - 80°C

Ochrona:

Samoczynne wyłączenie
zasilania

Protect:

Automatic disconnection
of power supply

Wytrzymałość elektryczna
izolacji

> 2,5 kV, 50 Hz , 1 min

Electrical resistance of
insulation:

> 2,5 kV, 50 Hz , 1 min

Stopień ochrony:

IP56

Protection:

IP56
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Gabaryty:

Dimensions:

szerokość

190 mm

Width:

190mm

długość

140 mm + 22 mm (dławiki
kablowe PG16)

Length:

140 + 22 mm (cable glands
PG16)

wysokość

70 mm + 22 mm (dławik
kablowy PG16)

Height:

70mm + 22 mm (cable
glands)

Waga:

ok . 0,5kg.

Weight:

0,5kg

Dławiki kablowe:

3xPG16

Cable glands

3xPG16

Wskaźnik temperatury
WTT8b

Auxiliary temperature
display WTT8b

Zakres temperatur
mierzonych:

0°C - 250°C

Temperature measuring
range:

0°C - 250°C

Błąd pomiaru max:

2,5% +/- 1 cyfra

Accuracy:

2,5% +/- 1 digit

Ilość cyfr:

3

Quantity of digits:

3

Wysokość cyfr:

27 mm

Height of digits:

27 mm

Zasilanie:

12 VDC / 150 mA (z
układu RTT14D)

Supply voltage:

12 VDC / 150 mA (from
RTT14D)

Typ czujnika:

PT100

Sensor type:

PT100
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RTT14WD

Przekaźnik kontroli temperatury RTT14WD

Temperature control device RTT 14WD

Dla transformatorów oraz silników wyposażonych w
czujniki PTC lub NTC.

For dry and resin transformers and motors equipped
with PTC or NTC sensors.

Przekaźnik RTT14WD jest układem elektronicznym
służącym do kontroli temperatury transformatorów
suchych i żywicznych oraz silników. Do urządzenia
mogą być podłączone 3 obwody PTC lub NTC z różnymi
wartościami nominalnymi temperatur. Przykładowo
pierwszy dla sygnalizacji przekroczenia temperatury,
drugi dla alarmu – wyłączenie transformatora, trzeci
do załączenia wentylatora. Przekaźnik RTT14WD
posiada dodatkowo umieszczony na ściance
przedniej pomocniczy wskaźnik temperatury RTW-14
oraz wskaźnik WTT8b do zabudowy tablicowej.

Electronic device RTT14WD is particularly suitable for
the temperature control of dry and resin transformers
and motors equipped with PTC or NTC sensors. Device
is able to control maximum three temperature
thresholds. The relay with switching contacts is applied
as the device's outputs for each temperature threshold.
The fourth relay works as the time relay, which switches
on with 5 sec. delay after power turning on. RTT14WD
has an additional RTW14 display placed on front plate
and WTT8b display for panel housing.

➢ Dodatkowy obwód czasowy załączający się ze ➢ Additional timing circuit which switches on with 5
zwłoką około 5 sekund od podania napięcia
sec. delay after power turning on .
zasilania.
➢ 3 obwody termistorów PTC lub NTC.
➢ Sygnalizacja załączania/wyłączania
obwodu za pomocą diod LED.

➢ 3 circuits for PTC or NTC sensors.
każdego ➢ Indication on / off each circuit using LEDs.

➢ Zworka zmiany trybu pracy
wyjść ➢ Switch to change output relay mode (normally
przekaźnikowych (normalnie zwarte lub
closed or normally open).
normalnie otwarte).
➢ Histereza czujników – zapobiega cyklicznym ➢ Hysteresis to prevents cyclic switching outputs near
przełączaniu wyjść na granicy temperatur.
limit temperature.
➢ Wszystkie wyjścia przekaźników odseparowane.

➢ All relay outputs separated.

➢ Uniwersalne napięcie zasilania 42-240 VAC lub ➢ Universal power supply voltage 42-240 VAC or
42-240 VDC
42-240 VDC.
➢ Pomocniczy wskaźnik temperatury
zabudowany na przedniej ściance

RTW14 ➢ Additional temperature display placed on front.

➢ Dodatkowy zewnętrzny wskaźnik temperatury ➢ Additional external temperature display WTT8b for
panel housing.
WTT8b do zabudowy tablicowej
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Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42-240 VAC lub 42-240
VDC bez przełączeń

Supply voltage:

42-240 VAC or 42-240 VDC
without switching

Maksymalna moc
pobierana:

6W

Max. Power consumption:

6W

Ilość wejść dla czujników
PTC lub NTC:

3 (do każdego można
dołączyć max. 3 czujniki
PTC lub NTC połączone
szeregowo, o łącznej
rezystancji nominalnej <
1kΩ)

Number of inputs:

3 (max. 3 PTC or NTC
sensors can be serial
connected to each-series
connection, total nominal
resistance lower than
1kΩ) and timer

Oporność nominalna
przełączenia:

1 kΩ

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ

Zwłoka na załączenie toru
D (t1):

5 sek.

Delay to turn on track D
(t1):

5 sec.

Zwłoka na wyłączenie toru
D (t2):

min. 0,2 sek.

Delay to turn off track D
(t2):

min. 0,2 sec.

Ilość wyjść:

4 przełączane

Number of outputs:

4 switching contacts

Maksymalne napięcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch voltage:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch current:

250 VAC/30 VDC/8 A

Temp. otoczenia (praca):

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(operation):

-25°C - 55°C

Temp. otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(storage):

-25°C - 80°C

Ochrona:

Samoczynne wyłączenie
zasilania

Protect:

Automatic disconnection
of power supply

Wytrzymałość elektryczna
izolacji

> 2,5 kV, 50 Hz , 1min

Electrical resistance of
insulation:

> 2,5 kV, 50 Hz , 1min

Stopień ochrony
obudowy:

IP56

Protect:

IP56
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Gabaryty:

Dimensions:

szerokość

190 mm

Width:

190 mm

długość

140 mm +22 mm (dławiki
kablowe PG16)

Length:

140 mm + 22 mm (cable
glands PG16)

wysokość

70 mm + 22 mm (dławik
kablowy PG16)

Height:

70 mm + 22 mm (cable
glands)

Waga:

ok . 0,5kg.

Weight:

0,5kg

Dławiki kablowe:

3xPG16

Cable glands

3xPG16
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RTT15

Przekaźnik kontroli temperatury RTT15

Transformer temperature control device
RTT15

Dla transformatorów oraz silników wyposażonych w For dry and resin transformers and motors equipped
with PTC or NTC sensors.
czujniki PTC lub NTC.
Przekaźnik RTT15 jest układem elektronicznym służącym
do kontroli temperatury transformatorów suchych i
żywicznych oraz silników. Do urządzenia mogą być
podłączone 3 obwody PTC lub NTC z różnymi
wartościami nominalnymi temperatur. Przykładowo
pierwszy dla sygnalizacji przekroczenia temperatury,
drugi dla alarmu – wyłączenie transformatora, trzeci do
załączenia wentylatora.

Electronic device RTT15 is particularly suitable for the
temperature control of dry and resin transformers and
motors equipped with PTC or NTC sensors. Device is
able to control maximum three temperature
thresholds. The relay with switching contacts is applied
as the device's outputs for each temperature threshold.
The fourth relay works as the time relay, which switches
on with 5 sec. delay after power turning on.

➢ Dodatkowy obwód czasowy załączający się ze
zwłoką około 5 sekund od podania napięcia
zasilania.

➢ Additional timing circuit which switches on with
5 sec. delay after power turning on.

➢ 3 obwody termistorów PTC lub NTC.

➢ 3 circuits for PTC or NTC sensors.

➢ Sygnalizacja załączania/wyłączania każdego
obwodu za pomocą diod LED.

➢ Indication on / off each circuit using LEDs.

➢ Zworka zmiany trybu pracy wyjść
przekaźnikowych (normalnie zwarte lub
normalnie otwarte).

➢ Switch to change output relay mode (normally
closed or normally open).

➢ Histereza czujników – zapobiega cyklicznym
przełączaniu wyjść na granicy temperatur.

➢ Hysteresis to prevents cyclic switching outputs
near limit temperature.

➢ Wszystkie wyjścia przekaźników odseparowane.

➢ All relay outputs separated.

➢ Uniwersalne napięcie zasilania 42-240 VAC lub
42-240 VDC

➢ Universal power supply voltage 42-240 VAC or
42-240 VDC.

17

Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42-240 VAC lub 42-240
VDC bez przełączeń

Supply voltage:

42-240 VAC or 42-240
VDC without switching

Maksymalna moc
pobierana:

6W

Max. power consuption:

6W

Ilość wejść dla czujników
PTC lub NTC:

3 (do każdego można
dołączyć max. 3 czujniki
PTC lub NTC połączone
szeregowo, o łącznej
rezystancji nominalnej <
1kΩ)

Number of inputs:

3 (max. 3 PTC or NTC
sensors can be serial
connected to each-series
connection, total nominal
resistance lower than
1kΩ) and timer

Oporność nominalna
przełączenia:

1 kΩ

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ

Zwłoka na załączenie toru
D (t1):

5 sek.

Delay to turn on track D
(t1):

5 sec.

Zwłoka na wyłączenie toru
D (t2):

min. 0,2 sek.

Delay to turn off track D
(t2):

min. 0,2 sec.

Ilość wyjść:

4 przełączane

Number of outputs:

4 switching contacts

Maksymalne napięcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch voltage:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch current:

250 VAC/30 VDC/8 A

Temp. otoczenia (praca):

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(operation):

-25°C - 55°C

Temp. otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(storage):

-25°C - 80°C

Ochrona:

Samoczynne wyłączenie
zasilania

Protection:

Automatic disconnection
of power supply

Stopień ochrony
obudowy:

IP56

Protection:

IP56
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Gabaryty:

Dimensions:

szerokość

160 mm + 22 mm (dławiki
kablowe M20/PG11)

Width:

160 mm + 22 mm (cable
glands M20/PG11)

długość

188 mm

Length:

188 mm

wysokość

106 mm

Height:

106 mm

Waga:

ok. 0,5kg.

Weight:

0,5 kg

Dławiki kablowe:

3xPG11/M20

Cable glands:

3xPG11/M20
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RTT44

Przekaźnik kontroli temperatury RTT44

Transformer temperature control device
RTT44

Dla transformatorów oraz silników wyposażonych w For dry and resin transformers and motors equipped
czujniki PT100 lub PTC.
with PTC or NTC sensors.

Przekaźnik RTT44 jest układem elektronicznym służącym
do monitorowania temperatury transformatorów
suchych i żywicznych oraz silników. Do urządzenia może
być podłączone 5 czujników PT100 lub 5 obwodów
czujników PTC. Dla każdego kanału wybieramy
niezależnie tryb pracy. Duża możliwość rozbudowy
przekaźnika o dodatkowe funkcje np. wyjście Ethernet,
RS485,RS232, 4-20mA.

Electronic device RTT44 is particularly suitable for the
temperature control of dry and resin transformers and
motors equipped with PTC or NTC sensors. Device is able
to control maximum 5 PT100 sensors or 5 PTC sensors
circuits. Possibility to select a mode for each channel
independently. Large expansibility with additional
features such as Ethernet output, RS485, RS232, 420mA.

➢ 9 trybów pracy dla każdego kanału.

➢ 9 modes for each channel

➢ 5 obwodów termistorów PTC lub czujników
PT100 – dla jednego przekaźnika obwody mogą
być pomieszane.

➢ 5 circuits for PTC or PT100 sensors - circuits
may be mixed

➢ Sygnalizacja załączania/wyłączania każdego
obwodu za pomocą diod LED.

➢ Indication on / off each circuit using LEDs.

➢ Dioda LED informująca o załączeniu przekaźnika
kontroli temperatury RTT44.

➢ Switch to change output relay mode (normally
closed or normally open).

➢ Możliwość ustawienia histerezy dla czujników –
zapobiega cyklicznym przełączaniu wyjść na
granicy temperatur.

➢ Hysteresis to prevents cyclic switching outputs
near limit temperature

➢ Wszystkie wyjścia przekaźników odseparowane.

➢ All relay outputs separated.

➢ Uniwersalne napięcie zasilania 42-240 VAC lub
42-240 VDC.

➢ Universal power supply voltage 42-240 VAC or
42-240 VDC

➢ Bardzo duża konfigurowalność przekaźnika
kontroli temperatury.

➢ Very configurable temperature control relay.
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Opcje:

Options:

RTT44+Ethernet Przekaźnik wyposażony dodatkowo
moduł Ethernet
RTT44+RS485 Przekaźnik wyposażony dodatkowo
moduł komunikacyjny RS485
RTT44+RS232 Przekaźnik wyposażony dodatkowo
moduł komunikacyjny RS232
RTT44+4-20mA Przekaźnik wyposażony dodatkowo
moduł z wyjściem prądowym
WTT44 – dodatkowy wyświetlacz temperatury

w RTT44+Ethernet Relay additionally equipped with an
Ethernet module
w RTT44+RS485 Relay additionally equipped with RS485
communication module
w RTT44+RS232 Relay additionally equipped with RS232
communication module
w RTT44+4-20mA Relay module additionally equipped
with current output

Dane techniczne:

WTT44 – additional temperature display

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42 – 240 VAC lub 42 – 240
VDC bez przełączeń

Supply voltage:

42-240 VAC or 42-240 VDC
without switching

Maksymalna moc
pobierana:

6W

Max. power consuption:

6W

Ilość wejść:

5 (do każdego można
dołączyć max. 3 czujniki
PTC
połączone
szeregowo, o łącznej
rezystancji nominalnej
mniejszej od 1 kΏ lub
czujnik PT100)

Number of inputs:

5 (max. 3 PTC or NTC
sensors can be serial
connected to each-series
connection, total nominal
resistance lower than 1 kΩ
or PT100 sensor)

Oporność nominalna
przełączenia:

1 kΩ dla PTC

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ for PTC

Zwłoka na załączenie toru
D i E:

nastawy od 1 do 100 sek

Delay to turn off track D
and E:

from 1 sec. to 100 sec.

Ilość wyjść:

5 przełącznych

Number of outputs:

5 switching contacts

Zakres pomiaru dla PT100:

-25oC - 220oC

Measuring range for
PT100:

-25oC - 220oC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch voltage:

250 VAC/30 VDC/8 A

Temp.otoczenia (praca):

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(operation):

-25°C - 55°C

Temp.otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(storage):

-25°C - 80°C

Ochrona:

Protection:

Izolacja wejść do zasilania:

Samoczynne wyłączenie
zasilania
3,5 kV

Isolation:

Automatic disconnection
of power supply
3,5 kV

Stopień ochrony:

IP55

Protection:

IP55
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Gabaryty:

Dimensions:

Szerokość:

160 mm + 22 mm (dławiki
kablowe M20/PG11)

Width:

160 mm + 22 mm (cable
glands M20/PG11)

Długość:

188 mm

Length:

188 mm

Wysokość:

106 mm

Height:

106 mm

Waga:

ok. 0,5 kg

Weight:

0,5 kg

Dławiki kablowe:

3xM20/PG11 +
1xM16/PG9

Cable glands:

3xM20/PG11 +
1xM16/PG9

Kolor:

RAL 7035

Color:

RAL 7035

P1

P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P5
P5

A› 66 B›
B› 66C›
D› 11 E›E› 11
C› 56 D›
A›
WŁ WŁ
WŁ WŁ
WŁ WŁ
WŁ
WŁ WŁ
WŁ
o oC 55
o oC 48
oo
51
51
C 55 Przeźroczyste
C 48 CC
10-03-2009
14:27:51
10-03-2009
14:27:51

Uklad kontroli temperatury RTT44

0P

10

21

32

43

P4

5E

65

76

87

98

E9

RTT44
Power
Zasilanie
A

B

C

D

E

P5 P3 P3 P3 P2 P2 P2
NO COM NC

NO COM NC

NO

P5 P4 P4 P4 P1 P1 P1
NO COM NC

NO

PE N L1

K2

K1

Sygnalizacja

PE
Wentylacja

A B C

Cewka wybijakowa
(wyłączenie pola)

Pt100

Pt100

Pt100

L1
N

230VAC

COM COM NC

GND GND GND GND GND

Dodatkowy wskaźnik WTT44 (opcja):

Additional indicator WTT44 (optional):

Zasilanie wskaźnika:

12 VDC / 150 mA

Supply voltage

12 VDC / 150 mA

Zakres pomiaru:

0˚C - 250˚C

Measuring

0˚C - 250˚C

Błąd pomiaru max:

2,5% +/- 1 cyfra

Accuracy:

2.5% +/- 1 digit

Ilość cyfr:

3

Quantity of digits:

3

Wysokość cyfr:

27 mm

Height of digits:

27 mm
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RTT16

Przekaźnik kontroli temperatury RTT16

Transformer temperature control device
RTT16

Dla transformatorów oraz silników wyposażonych w
czujniki PTC lub NTC.

For dry and resin transformers and motors equipped
with PTC or NTC sensors.

Przekaźnik RTT16 jest układem elektronicznym służącym
do monitorowania temperatury transformatorów
suchych i żywicznych oraz silników. Do urządzenia mogą
być podłączone 3 obwody PTC lub NTC z różnymi
wartościami nominalnymi temperatur. Przykładowo
pierwszy dla sygnalizacji przekroczenia temperatury,
drugi do załączenia wentylatora, trzeci dla alarmu –
wyłączenie transformatora.

Electronic device RTT16 is particularly suitable for the
temperature control of dry and resin transformers and
motors equipped with PTC or NTC sensors. Device is
able to control maximum three temperature
thresholds. The relay with switching contacts is
applied as the device's outputs for each temperature
threshold. The fourth relay works as the time relay,
which switches on with 5 sec. delay after power turning
on.

➢ Montaż na szynie DIN TS-35.

➢ Mounting on DIN-rail TS-35

➢ Dodatkowy obwód czasowy załączający się ze
zwłoką około 5 sekund od podania napięcia
zasilania.

➢ Additional timing circuit which switches on with
5 sec. delay after power turning on

➢ 3 obwody termistorów PTC lub NTC.

➢ 3 circuits for PTC or NTC sensors.

➢ Wyjście 12 VDC do zasilania innych urządzeń w
szafie.

➢ 12 VDC output to supply other devices in the
rack

➢ Sygnalizacja załączania/wyłączania
obwodu za pomocą diod LED.

➢ Indication on / off each circuit using LEDs.

każdego

➢ Dioda LED informująca o załączeniu przekaźnika
kontroli temperatury RTT16.

➢ LED diode informing about switching on the
RTT16 temperature control relay.

➢ Przełącznik zmiany trybu pracy wyjść
przekaźnikowych (normalnie zwarte lub
normalnie otwarte).

➢ Switch to change output relay mode (normally
closed or normally open).

➢ Histereza czujników – zapobiega cyklicznym
przełączaniu wyjść na granicy temperatur.

➢ Hysteresis to prevents cyclic switching outputs
near limit temperature

➢ Wszystkie wyjścia przekaźników odseparowane.
➢ Wymiary zbliżone do popularnych „Esów”, co
umożliwia ładne wkomponowanie przekaźnika
RTT16 do skrzynki bezpiecznikowej.

➢ All relay outputs separated.
➢ Dimensions similar to the popular “ES” which
allows a nice integration of the RTT16 relay into
the fuse box.
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Opcje:

Options:

RTT16(standard) z uniwersalnym napięciem zasilania Version RTT16 (standard) Universal power supply
100-240 VAC,150-320 VDC bez przełączania.
100-240 VAC or 150-320 VDC without any switching.
RTT16-DC dla napięcia zasilania 18-36 VDC
Version RTT16-DC Power supply 18-36 VDC.
RTT16-E wersja ekonomiczna bez zasilacza - napięcie Version RTT16-E Power supply 12 VDC. This version is
zasilania 12 VDC
without power supply.
WTT8b – dodatkowy wyświetlacz temperatury dla Accessories WTT8b (optional) additional display for the
opcjonalnego czujnika PT100
optional temperature sensor PT100

Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

100-240 VAC lub 150 -320
VDC bez przełączeń
(standard)
18-36 VDC (opcja RTT16DC)
12 VDC (opcja RTT16-E)

Supply voltage:

100-240 VAC or 150 -320
VDC without any switching
(standard)
18-36 VDC (option RTT16DC)
12 VDC (option RTT16-E)

Maksymalna moc
pobierana:

36 VA
(przy pełnym obciążeniu
wyjścia 12 VDC)

Max. Power consumption:

36 VA (continuous load
output 12 VDC)

Nominalna moc
pobierana:

12 VA

Power consumption:

12 VA

Maksymalna obciążalność
wyjścia 12 VDC:

0,4 A

Max. current-carrying
capacity output 12 VDC:

0,4 A

Ilość wejść dla czujników
PTC lub NTC:

3 (do każdego można
dołączyć max. 3 czujniki
PTC lub NTC połączone
szeregowo, o łącznej
rezystancji nominalnej <
1kΩ)

Number of inputs:

3 (max. 3 PTC or NTC
sensors can be serial
connected to each-series
connection, total nominal
resistance lower than
1kΩ) and timer

Oporność nominalna
przełączenia:

1 kΩ

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ

Zwłoka na załączenie toru
D (t1):

5 sek.

Delay to turn on track D
(t1):

5 sec.

Zwłoka na wyłączenie toru
D (t2):

min. 0,2 sek.

Delay to turn off track D
(t2):

min. 0,2 sec.

Ilość wyjść:

4 przełączane

Number of outputs:

4 switching contacts

Maksymalne napięcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch voltage:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch current:

250 VAC/30 VDC/8 A
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Temp. otoczenia (praca):

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(operation):

-25°C - 55°C

Temp. otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(storage):

-25°C - 80°C

Ochrona:

Samoczynne wyłączenie
zasilania

Protection:

Automatic disconnection
of power supply

Wytrzymałość elektryczna
izolacji:

> 2,5 kV, 50 Hz, 1 min.

Electrical resistance of
insulation:

>2,5 kV, 50 Hz, 1 min

Stopień ochrony
obudowy:

IP30

Protection housing:

IP30

Gabaryty:

Dimensions:

- szerokość
- długość
- wysokość

70 mm
119 mm
101 mm

Width:
Length:
Height:

70 mm
119 mm
101 mm

Waga:

ok . 0,4kg

Weight:

ca. 0,4kg

Dodatkowy wskaźnik WTT8b (opcja):

Accessories WTT8b (optional):

-Wejście czujnika PT100

dwuprzewodowy

-Input PT100 sensor

2-wire

-Zasilanie wskaźnika

12 VDC / 150 mA

-Supply voltage

12 VDC / 150 mA

-Zakres pomiaru

0°C - 250˚C

-Measuring range

0˚C - 250˚C

-Błąd pomiaru max:

2,5% +/- 1 cyfra

-Accuracy

2.5% +/- 1 digit

- Ilość cyfr:

3

-Quantity of digits:

3

- Wysokość cyfr:

27 mm

-Height of digits:

27 mm

Wskaźnik WTT8b

- +
(Opcja)

PT100

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

PT100 -12V +12V

Kanał A

B

A

C

D

Kanał B

-12V

+12V

Wyjście 12V DC
Obciążalność prądowa
0,4A

Kanał C

Tor D
czasowy
Zasilanie

Bezpiecznik
1A

Przełącznik
trybu

PTC
NTC

Czujnik dla PT100
WTT8b(opcja)

PTC

PTC
Czujnik C

Czujnik B

Czujnik A

PTC

13 14 15 16 17 18 19 20

Zasilanie
100-240VAC
150-320VDC
L N PE

Widok z boku
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RTT4

Przekaźnik kontroli temperatury RTT4

Transformer temperature control device
RTT4

Przeznaczony jest do nadzorowania temperatury Electronic device RTT4 is ment to control temperature
transformatorów suchych konwencjonalnych i suchych of both dry and resinblock transformers equipped with
żywicznych wyposażonych w czujniki typu PTC lub NTC. PTC or NTC sensors.
Układ kontroluje maksymalnie trzy poziomy
temperatury. Wyjściem układu dla każdego z czujników
temperatury jest przekaźnik ze stykiem przełączanym.
Trzeci z przekaźników może pracować jako układ
czasowy załączający się ze zwłoką około 5 sek. od
podania zasilania na układ.

Device is able to control maximum three temperature
thresholds. The relay with switching contacts is applied
as the device outputs for each temperature threshold.
The third relay can work as the time relay, which
switched on with 10 sec. delays after power turning on.

Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42-240 VAC lub 42-240
VDC bez przełączeń

Supply voltage:

42-240 VAC or 42-240 VDC
without switching

Maksymalna moc
pobierania:

6W

Max. power consuption

6W

Ilość wejść:

3 lub 2 i układ czasowy (na
jedno wejście max 3
połączone szeregowo
czujniki PTC lub NTC o
rezystancji sumarycznej
1kΩ)

Number of inputs

3 or 2 and timer (max. 3
PTC or NTC sensors can be
serial connected to eachseries connection, total
nominal resistance lower
than 1kΩ)

Oporność znamionowa
przełączenia:

1 kΩ

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ

Zwłoka czasowa na
załączenie toru C (t1):

5 sek.

Delay to turn on track C
(t1):

5 sec.

Zwłoka czasowa na
wyłączenia toru C (t2):

0,2 sek.

Delay to turn off track C
(t2):

0,2 sec.
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Ilość wyjść:

3 przełączane

Number of outputs:

3 switching contacts

Maksymalne napięcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch voltage:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch current:

250 VAC/30 VDC/8 A

Temperatura otoczenia
(praca):

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(operation):

-25°C - 55°C

Temperatura otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(storage):

-25°C - 80°C

Ochrona
przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie
zasilania

Protection:

Automatic disconnection
of power supply

Wytrzymałość elektryczna
obwodu zasilania w
odniesieniu do obudowy:

3,5 kV

Isolation power supply to
housing:

3,5 kV

Wytrzymałość elektryczna
obwodów wejściowych w
odniesieniu do obudowy:

1,0 kV

Wytrzymałość elektryczna
pomiędzy obwodami
wejściowymi a obwodem
zasilania:

3,0 kV

Stopień ochrony:

IP42

Wymiary gabarytowe:

Isolation inputs to
housing:

Electrical strength
between input circuits and
supply circuit:
Protection:

1,0 kV

3,0 kV

IP42

Dimensions:

szerokość:

161 mm

Width:

161 mm

długość:

210 mm

Length:

210 mm

wysokość:

86 mm

Height:

86 mm

Dławiki kablowe:

3xPG11

Cable glands:

3xPG11

Waga:

ok. 1,5kg

Weight:

ca. 1,5kg
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RTT5

Przekaźnik kontroli temperatury RTT-5

Transformer temperature control device
RTT5

Przeznaczony
do
wykrywania
przekroczenia For dry and resin transformers equipped with PTC or
temperatury przez transformatory wyposażone w
NTC sensors.
czujniki typu PTC lub NTC.

Układ RTT5 przeznaczony jest do nadzorowania
temperatury transformatorów suchych i żywicznych
wyposażonych w czujniki typu PTC lub NTC. Układ
kontroluje maksymalnie trzy progi temperatur.
Wyjściem układu dla każdego z czujników temperatury
jest przekaźnik ze stykiem przełączanym o
charakterystyce wg rysunku. Trzeci z przekaźników
może pracować jako układ czasowy załączający się ze
zwłoką 5 sekund od podania zasilania na układ.

RTT5 relay is an electronic device used for temperature
control of dry and resin transformers. Maximum three
circuits for PTC or NTC sensors with different nominal
temperatures can be connected to the device's inputs.
For example the first for warning exceeding of
temperature, the second for alarm – switching off the
transformer, the third for switching on the fan or two
measuring lines and time relay.

Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42-240 VAC lub 42-240
VDC bez przełączeń

Supply voltage:

42-240 VAC lub 42-240
VDC without switching

Maksymalna moc
pobierana :

6W

Max. Power consumption:

6W

Ilość wejść:

3 czujniki (PTC lub NTC)
lub 2 czujniki (PTC lub
NTC) i układ czasowy

Number of inputs:

3 (PTC or NTC) sensors
sensors or 2 (PTC or NTC)
sensor and timer

Oporność nominalna
przełączenia:

1 kΩ

Nominal threshold
resistance:

1 kΩ

Zwłoka na załączenie toru
C (t1):

5 sek

Delay to turn on track C
(t1):

5 sec.

Zwłoka na wyłączenie toru
C (t2):

0,2 sek

Delay to turn off track C
(t2):

0,2 sec.
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Ilość wyjść:

3 przełączne

Number of outputs:

3 switching contacts

Maksymalne napęcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch voltage:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch current:

250 VAC/30 VDC/8 A

Temp.otoczenia (praca):

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(operation):

-25°C - 55°C

Temp.otoczenia
(przechowywanie):

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(storage):

-25°C - 80°C

Ochrona:

Samoczynne wyłączenie
zasilania

Protect:

Automatic disconnection
of power supply

Izolacja zasilania do
obudowy:

3,5 kV

Isolation power supply to
housing:

3,5 kV

Izolacja wejść do
obudowy:

1,0 kV

Isolation inputs to
housing:

1,0 kV

Izolacja wejść do zasilania:

3,0 kV

Electrical strength
between input circuits and
supply circuit:

3,0 kV

Stopień ochrony:

IP42

Protect:

IP42

Gabaryty:

Dimensions:

Szerokość:

161 mm

Width:

161 mm

Długość:

210 mm

Length:

210 mm

Wysokość:

86 mm

Height

86 mm

Dławiki kablowe:

3xPG11

Cable glands

3xPG11

Waga:

ok. 1,5kg

Weight

ca. 1,5kg

29

RTT8

Przekaźnik kontroli temperatury RTT8

Transformer temperature control device
RTT8

Przekaźnik RTT 8 jest układem elektronicznym
wykrywającym oraz rejestrującym przekroczenia
temperatury w transformatorach i silnikach
wyposażonych w czujniki PT100, zapewnia również
sterowanie pracą grzejników zapobiegających
powstawaniu rosy na transformatorach.

The RTT8 relay is an electronic device that detects and
registers excess temperature in transformers and
motors equipped with PT100 sensors, also provides
control over the operation of heaters preventing dew
on transformers.

Układ RTT8 przeznaczony jest do nadzorowania
temperatury transformatorów suchych i żywicznych oraz
silników wyposażonych w czujniki typu PT100. Układ
kontroluje maksymalnie pięć progów temperatur.
Wyjściem każdego z torów pomiaru temperatury jest
przekaźnik ze stykiem przełączanym.

RTT8 is dedicated to monitor temperature of both dry
and resin block transformers equipped with PT100
sensors. It is able to control temperature of up to 5
sensors. The relay with switching contacts is applied as
the device outputs for each temperature threshold.

Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe
zasilania:

42-240V AC lub 42-240
VDC (bez przełączenia)

Nominal Voltage:

42-240 VAC or 42-240
VDC (without switching)

Maksymalna moc
pobierana:

6W

Maximum absorbed
power:

6W

Ilość wejść:

5 czujników PT100

Number of inputs:

5 sensors PT100

Wytrzymałość izolacji:

> 2,5 kV, 50 Hz , 1 min

Isolation:

> 2,5 kV, 50 Hz , 1 min

Stopień ochrony:

IP65

Protection:

IP65

Pozycja pracy:

dowolna

Position of operation:

any

Zakres nastaw
temperatury:

70°C - 220°C z
rozdzielczością 1°C

Temperature scale:

70°C – 220°C with 1°C
resolution

Zakres nastaw czasów ukł.
czas.:
Temperatura pracy
urządzenia:

70s – 220s, lub 70 min –
220 min.
0°C – 45°C

Time relay delay:

70s – 220s or 70min. – 220
min.
0°C – 45°C

Operating temperature:

30

Temperatura
przechowywania:

-25°C – 85°C

Storage temperature:

-25°C – 85°C

Przekrój przewodów
łączeniowych:

max 2,5 mm2

Diameter of linking cables

max 2,5 mm2

Maksymalne napięcie
przełączane styków:

400 VAC

Maximum switch current:

400 VAC

Maksymalna zdolność
łączeniowa AC:

2 kVA

Maximum switch power:

2 kVA

Obciążalność znamionowa
styków:

250 VAC/30 VDC/8 A

Maximum switch voltage:

250 VAC/30 VDC/8 A

Wyprowadzenia
przewodów przez dławiki
kablowe:

5xPG11

Cable glands:

5xPG11

Praca w atmosferze
wolnej od gazów i pyłów
łatwopalnych i aktywnych
chemicznie

Operation in environment
free from any inflammable
or chemically active dusts
and gases is essential.

Gabaryty:

Dimensions:

szerokość:

185 mm

Width:

185 mm

długość:

213 mm

Length:

213 mm

wysokość:

118 mm

Height:

118 mm

Dławiki kablowe:

5xPG11

Cable glands:

5xPG11

Waga:

ok. 1,5 kg

Weight:

ca. 1,5kg

Opcje :

Options:

Wersja standard: 5 torów pomiarowych dla czujników Standard version: 5 measuring lines for PT100 sensors, 5
PT100, 5 przekaźników wyjściowych.
relays outputs.
Wersja z WTT8a: 5 torów pomiarowych dla czujników WTT8a version: 5 measuring lines for PT100 sensors, 5
PT100, 5 przekaźników wyjściowych, zaciski do relays outputs, connectors for additional LED display
podłączenia dodatkowego wskaźnika temperatury WTT8a, LED display WTT8a.
WTT8a, wskaźnik WTT8a.
Wersja z wyjściem prądowym 4-20mA: 5 torów
pomiarowych dla czujników PT100, 5 przekaźników
wyjściowych, wyjście prądowe pasywne 4-20mA (pomiar
w torze K1), zaciski do podłączenia dodatkowego
wskaźnika temperatury WTT8a.

Version with 4-20mA current loop output: 5 measuring
lines for PT100 sensors, 5 relays outputs, passive current
loop output (measuring in the line K1), connectors for
additional LED display WTT8a.

Wersja z wyjściem RS232: 5 torów pomiarowych dla Version with RS232 output: 5 measuring lines for PT100
czujników PT100, 5 przekaźników wyjściowych, wyjście sensors, 5 relays outputs, RS232 output (communication
RS232 (komunikacja z PC), zaciski do podłączenia with PC), connectors for additional LED display WTT8a.
dodatkowego wskaźnika temperatury WTT8a.
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RTW5

Układ pomocniczy sterowania wentylatora
RTW5
Do załączania jednofazowego wentylatora o mocy
silnika do 1.1kW.

Support control system of the RTW5 fan.
To start a single-phase fan with a power motor up to
1,1kW.

Układ pomocniczy sterowania wentylatora RTW 5 jest
przeznaczony do załączania jednofazowego wentylatora
o mocy silnika do 1,1 kW. Układ przeznaczony jest do
współpracy z zabezpieczeniami serii RTT. Stosowany jest
przede wszystkim do załączania wentylatorów
chłodzących w transformatorach energetycznych.

Support control system of the RTW 5 fan is designed to
start a single-phase fan of up to 1,1 kW engine power.
The system is designed to work with the RTT systems. It
is mainly used for starting cooling fans in power
transformers.

➢ Załączanie wentylatora o mocy silnika do 1,1 kW.

➢ Switching on a single-phase fan with a motor
power up to 1,1 kW.

➢ Współpraca z zabezpieczeniami RTT.

➢ Cooperation with RTT systems.

➢ Napięcie zasilania 230 VAC, 1 fazowe.

➢ Supply voltage 230 VAC, single-phase.

➢ Samoczynne wyłączanie zasilania.

➢ Automatic disconnection of supply.
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Technical data:

Dane techniczne:
Napięcie znamionowe
zasilania:

230 VAC, 1 fazowe

Supply voltage rating:

230 VAC, single-phase

Częstotliwość zasilania:

50/60 Hz

Power frequency:

50/60 Hz

Maksymalna moc
pobierana przy załączaniu:

Maximum input power
during the starting
process:

1.5 W

1,5W

Ilość wejść:

1

Number of inputs:

1

Maksymalny prąd
załączania:

6A

Maximum starting
current:

6A

Nominalne napięcie pracy:

230 VAC

Rated work voltage:

230 VAC

Temperatura pracy
urządzenia:

-25°C -55°C

Ambient temperature
(during work):

-25°C - 55°C

Temperatura
przechowywania:

-25°C - 80°C

Ambient temperature
(during storage):

-25°C - 80°C

Ochrona:

Samoczynne wyłączenie
zasilania

Protection:

Automatic disconnection
of supply

Stopień ochrony:

IP65

Protection grade:

IP65

Gabaryty:

Dimensions:

szerokość:

128 mm

Width:

128 mm

Wysokość:

201 mm

Height:

201 mm

Głębokość:

120 mm

Depth:

120 mm

Dławiki kablowe:

2xPG16

Cable glands

2xPG16

Waga :

ok. 0,5 kg

Weight

0,5kg
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RTW5/3

Układ pomocniczy sterowania wentylatora

Support control system of the RTW5/3

RTW5/3
Do załączania trójfazowego wentylatora 3x400V o

To start a three-phase fan 3x400V with a motor power

mocy silnika do 1,5 kW.

up to 1.5 kW.

Układ pomocniczy sterowania wentylatora RTW 5/3 jest
przeznaczony do załączania trójfazowego wentylatora o
mocy silnika do 1,5 kW. Układ przeznaczony jest do
współpracy z zabezpieczeniami serii RTT. Stosowany jest
przede wszystkim do załączania wentylatorów
chłodzących w transformatorach energetycznych.

Support control system of the RTW 5/3 fan is designed
to start a three-phase fan 3x400V of up to 1,5 kW motor
power. The system is designed to work with the RTT
systems. It is mainly used for starting cooling fans in
power transformers.

➢ Załączanie trójfazowego wentylatora o mocy
silnika do 1,5 kW.

➢ Switching on a three-phase fan with a motor
power up to 1,5 kW.

➢ Współpraca z zabezpieczeniami RTT.

➢ Cooperation with RTT systems.

➢ Napięcie zasilania 3x400 VAC, 3 fazowe

➢ Supply voltage 3x400 VAC, three-phase.

➢ Samoczynne wyłączanie zasilania.

➢ Automatic disconnection of supply.
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Technical data:

Dane techniczne:
Napięcie znamionowe
zasilania:

3x400 VAC, 3 fazowe

Supply voltage rating:

3x400 VAC, three-phase

Częstotliwość zasilania:

50/60 Hz

Power frequency:

50/60 Hz

Ilość wejść:

1

Number of inputs:

1

Maksymalny prąd
załączania:

6A

Maximum starting
current:

6A

Nominalne napięcie pracy:

230 VAC

Rated work voltage:

230 VAC

Temperatura pracy
urządzenia:

-25°C - 55°C

Ambient temperature
(during work):

-25°C - 55°C

Temperatura
przechowywania:

-25°C - 70°C

Ambient temperature
(during storage):

-25°C - 70°C

Ochrona:

Samoczynne wyłączenie
zasilania

Protection:

Automatic disconnection
of supply

Stopień ochrony:

IP65

Protection grade:

IP65

Gabaryty:

Dimensions:

szerokość:

202 mm

Width:

202 mm

długość:

120 mm

Length:

120 mm

wysokość:

201 mm

Height

201 mm

Dławiki kablowe:

4xPG16

Cable glands

4xPG16

Waga:

2 kg

Weight

2 kg
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WTT8a

Wskaźnik pomocniczy temperatury WTT8a

Auxiliary temperature display WTT8a

Do współpracy z przekaźnikiem kontroli temperatury Auxiliary temperature display WTT8a is dedicated only
to communication with Temperature Control Unit
RTT8.
RTT8.

Wskaźnik pomocniczy WTT 8a przeznaczony jest
wyłącznie do współpracy z przekaźnikiem RTT 8
wyposażonym w opcjonalne wyjście do wskaźnika
zewnętrznego. Aby zwiększyć dokładność wskazań
układy WTT 8a są przeznaczone do współpracy z
konkretnym egzemplarzem układu RTT 8. Połączenie
układu z innym układem RTT 8 jest możliwe, jednak nie
będzie ono optymalne.
Współpraca WTT 8a z innymi układami może
spowodować jego uszkodzenie.

Auxiliary temperature LED display unit WTT8a is
dedicated only to communication with Temperature
Control Unit RTT8. Temperature Control Unit RTT8 must
be equipped with special output to communication with
WTT8a.
Connecting WTT8a with another devices is not possible
and may destroy the unit.

➢ Trzy wskaźniki 7-segmentowe.

➢ Three 7-segments indicators.

➢ Mocowanie w wyciętym otworze szafy.

➢ Fastening in the cut hole of the cabinet.

➢ zakres pomiaru 0˚C - 250˚C

➢ Measuring range: 0˚C - 250˚C

➢ błąd pomiaru max 2,5% +/- 1 cyfra

➢ Measurement error max: 2.5% +/- 1 digit

➢ Zasilanie 12 VDC z układu RTT8.

➢ Supply voltage 12 VDC from RTT8.

➢ Wskazuje temperaturę czujnika toru K1

➢ Indicates the temperature sensor connected to
channel K1.

WTT 8a

-12V
+12V
SYG

-12V
SYG
+12V

RTT 8
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Technical data:

Dane techniczne:
Napięcie zasilania:

12 VDC z układu RTT 8

Supply voltage:

12 VDC from RTT8

Pobór prądu:

ok. 150 mA

Current consumption:

ca. 150 mA

Mocowanie:

w wyciętym otworze
obudowy szafki

Mounting:

in cut hole of the cabinet.

Stopień ochrony:

IP20

Protection:

IP20

Temperatura pracy:

-25°C - 45°C

Working temperature:

-25°C - 45°C

Zakres wskazań:

0°C - 250°C

Measuring range:

0°C - 250°C

Gabaryty:

Dimensions:

Waga :

0,5 kg

Weight:

0,5 kg.

Wysokość cyfr:

27 mm

Digits height:

27 mm
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WTT8b

Wskaźnik pomocniczy temperatury WTT8b

Auxiliary temperature display WTT8b

Do współpracy z czujnikiem PT100 oraz przekaźnikiem For cooperation with PT100 sensor and temperature
kontroli temperatury RTT14.

control device RTT14.

Wskaźnik pomocniczy WTT 8b przeznaczony jest
wyłącznie do współpracy czujnikiem PT100 oraz
przekaźnikiem RTT 14 wyposażonym w opcjonalne
wyjście do zasilania wskaźnika zewnętrznego.
Współpraca WTT 8b z innymi układami może
spowodować jego uszkodzenie.

Auxiliary temperature LED display unit WTT8b is
dedicated only to communication with Temperature
Control Unit RTT14. Temperature Control Unit RTT14
must be equipped with special output to
communication with WTT8b.
Connecting WTT8b with another devices is not possible
and may destroy the unit.

➢ Trzy wskaźniki 7-segmentowe.

➢ Three 7-segments indicators.

➢ Mocowanie w wyciętym otworze szafy.

➢ Fastening in the cut hole of the cabinet.

➢ zakres pomiaru 0°C - 250˚C.

➢ Measuring range: 0°C - 250˚C

➢ błąd pomiaru max 2,5% +/- 1 cyfra.

➢ Measurement error max: 2.5% +/- 1 digit

➢ Zasilanie 12 VDC z układu RTT 14.

➢ Supply voltage from RTT14.
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Technical data:

Dane techniczne:
Napięcie zasilania:

12 VDC z układu RTT 14

Supply voltage:

12 VDC from RTT14

Pobór prądu:

ok. 150 mA

Current consumption:

ca. 150 mA

Mocowanie:

w wyciętym otworze
obudowy szafki

Mounting:

in cut hole of the cabinet.

Stopień ochrony:

IP20

Protection:

IP20

Temperatura pracy:

-25°C - 45°C

Working temperature:

-25°C - 45°C

Zakres wskazań:

0°C - 250°C

Measuring range:

0°C - 250°C

Gabaryty:

Dimensions:

Waga :

0,5 kg

Weight:

0,5 kg

Wysokość cyfr:

27 mm

Digits height:

27 mm
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WTT8c

Wskaźnik pomocniczy temperatury WTT8c

Auxiliary temperature display WTT8c

Do współpracy z czujnikiem PT100 oraz zasilaniem For cooperation with PT100 sensor and 230V mains
sieciowym 230 VAC.

supply.

Wskaźnik pomocniczy temperatury WTT 8c jest
autonomicznym układem i przeznaczony jest wyłącznie
do współpracy z dwuprzewodowym czujnikiem PT 100
oraz zasilaniem sieciowym 230V AC.

Auxiliary temperature LED display unit WTT8c is a standalone unit and intended only to communication with
PT100 sensors and 230V mains supply.

➢ Trzy wskaźniki 7-segmentowe.

➢ Three 7-segments indicators.

➢ Mocowanie w wyciętym otworze szafy.

➢ Fastening in the cut hole of the cabinet.

➢ zakres pomiaru 0°C - 250˚C

➢ Measuring range: 0°C - 250˚C

➢ błąd pomiaru max 2,5% +/- 1 cyfra.

➢ Measurement error max: 2.5% +/- 1 digit

➢ Napięcie zasilania 230 VAC/50 Hz

➢ 230 VAC/50 Hz Supply voltage

WTT 8c
Czujnik Pt100
1
2

Zasilanie 230V AC
L
PE
N

Czujnik Pt100

Zasilanie 230V AC

L

N

PE
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Technical data:

Dane techniczne:
Napięcie zasilania:

230 VAC/50 Hz

Supply voltage:

230 VAC/50 Hz

Pobór mocy:

ok. 3 VA

Current consumption:

ca. 3 VA

Mocowanie:

w wyciętym otworze
obudowy szafki

Mounting:

in cut hole of the cabinet.

Stopień ochrony:

IP20

Protection:

IP20

Temperatura pracy:

-25°C - 45°C

Working temperature:

-25°C - 45°C

Zakres wskazań:

0°C - 250°C

Measuring range:

0°C - 250°C

Gabaryty:

Dimensions:

Waga:

0,5 kg

Weight:

0,5 kg.

Wysokość cyfr:

27 mm

Digits height:

27 mm
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WTT44

Wskaźnik pomocniczy temperatury WTT44

Auxiliary temperature display WTT44

Do współpracy z przekaźnikiem kontroli temperatury Auxiliary temperature display WTT44 is dedicated only
RTT44.
to communication with Temperature Control Unit
RTT44.
Wskaźnik pomocniczy WTT 44 przeznaczony jest
wyłącznie do współpracy z przekaźnikiem RTT 44
wyposażonym w opcjonalne wyjście do wskaźnika
zewnętrznego. Aby zwiększyć dokładność wskazań
układy WTT 44 są przeznaczone do współpracy z
konkretnym egzemplarzem układu RTT 44. Połączenie
układu z innym układem RTT 44 jest możliwe, jednak nie
będzie ono optymalne.
Współpraca WTT 44 z innymi układami może
spowodować jego uszkodzenie.

Auxiliary temperature LED display unit WTT44 is
dedicated only to communication with Temperature
Control Unit RTT44. Temperature Control Unit RTT44
must be equipped with special output to
communication with WTT44.
Connecting WTT44 with another devices is not possible
and may destroy the unit.

➢ Trzy wskaźniki 7-segmentowe.

➢ Three 7-segments indicators.

➢ Mocowanie w wyciętym otworze szafy.

➢ Fastening in the cut hole of the cabinet.

➢ zakres pomiaru 0°C - 250˚C

➢ Measuring range: 0°C - 250˚C

➢ błąd pomiaru max 2,5% +/- 1 cyfra

➢ Measurement error max: 2.5% +/- 1 digit

➢ Zasilanie 12 VDC z układu RTT44.

➢ Supply voltage 12 VDC from RTT44.

➢ Wskazuje temperaturę czujnika toru C

➢ Indicates the temperature sensor connected to
channel C.

WTT 44

-12V
+12V
SYG

+12V
-12V
SYG

RTT 44
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Technical data:

Dane techniczne:
Napięcie zasilania:

12 VDC z układu RTT44

Supply voltage:

12 VDC from RTT44

Pobór prądu:

ok. 150 mA

Current consumption:

ca. 150 mA

Mocowanie:

w wyciętym otworze
obudowy szafki

Mounting:

in cut hole of the cabinet.

Stopień ochrony:

IP20

Protection:

IP20

Temperatura pracy:

-25°C - 45°C

Working temperature:

-25°C - 45°C

Zakres wskazań:

0°C - 250°C

Measuring range:

0°C - 250°C

Gabaryty:

Dimensions:

Waga:

0,5 kg

Weight:

0,5 kg

Wysokość cyfr:

27 mm

Digits height:

27 mm
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RTP-14A

Skrzynka przyłączeniowa RTP14A

Electrical junction box RTP14A

Do współpracy z układami RTT.

For cooperation with RTT systems.

Skrzynka przyłączeniowa RTP14A przeznaczona jest do
współpracy z układami RTT. Skrzynka przyłączeniowa
stosowana jest jako element pomocniczy. Ma na celu
zapobieżenie ingerencji osób łączących przewody
wyjściowe i zasilania we wnętrze układów RTT.

An electrical junction box is intended to connect with
RTT. An electrical junction box is auxiliary element.
Using the box helps prevent manipulation inside RTT.
Users connecting electric wiring don’t have direct access
to RTT.

➢ 12 pól łączeniowych.

➢ 12 terminal blocks.

➢ Współpraca z zabezpieczeniami RTT.

➢ Cooperation with RTT systems.
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Technical data:

Dane techniczne:
Stopień ochrony:

IP56

Protection class:

IP56

Ilość pól połączeniowych: 12 sztuk

Number of terminal
blocks:

12

Gabaryty:

Dimensions:

Długość

190 mm

Length:

190 mm

Szerokość

140 mm

Width:

140 mm

Wysokość

70 mm

Height:

70 mm

Waga :

0,5 kg

Weight:

0,5 kg.

Dławiki kablowe:

3xPG16

Cable glands:

3xPG16

45

RTP-14B

Skrzynka przyłączeniowa RTP14B

Electrical junction box RTP14B

Do współpracy z układami RTT.

For cooperation with RTT systems.

Skrzynka przyłączeniowa RTP14B przeznaczona jest do
współpracy z układami RTT. Skrzynka przyłączeniowa
stosowana jest jako element pomocniczy. Ma na celu
zapobieżenie ingerencji osób łączących przewody
wyjściowe i zasilania we wnętrze układów RTT.

An electrical junction box is intended to connect with
RTT. An electrical junction box is auxiliary element.
Using the box helps prevent manipulation inside RTT.
Users connecting electric wiring don’t have direct access
to RTT.

➢ 21 pól łączeniowych.

➢ 21 terminal blocks.

➢ Współpraca z zabezpieczeniami RTT.

➢ Cooperation with RTT systems.

1
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RTP 14B
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Technical data:

Dane techniczne:
Stopień ochrony:

IP56

Protection class:

IP56

Ilość pól połączeniowych: 21 sztuk

Number of terminal
blocks:

21

Gabaryty:

Dimensions:

Długość

190 mm

Length:

190 mm

Szerokość

140 mm

Width:

140 mm

Wysokość

70 mm

Height:

70 mm

Waga :

0,5 kg

Weight:

0,5 kg.

Dławiki kablowe:

3xPG16

Cable glands:

3xPG16
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RTP-14C

Skrzynka przyłączeniowa RTP14C

Electrical junction box RTP14C

Do współpracy z układami RTT.

For cooperation with RTT systems.

Skrzynka przyłączeniowa RTP14C przeznaczona jest do
współpracy z układami RTT. Skrzynka przyłączeniowa
stosowana jest jako element pomocniczy. Ma na celu
zapobieżenie ingerencji osób łączących przewody
wyjściowe i zasilania we wnętrze układów RTT.

An electrical junction box is intended to connect with
RTT. An electrical junction box is auxiliary element.
Using the box helps prevent manipulation inside RTT.
Users connecting electric wiring don’t have direct access
to RTT.

➢ 24 pól łączeniowych.

➢ 24 terminal blocks.

➢ Współpraca z zabezpieczeniami RTT.

➢ Cooperation with RTT systems.
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RTP 14C
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Technical data:

Dane techniczne:
Stopień ochrony:

IP56

Protection class:

IP56

Ilość pól połączeniowych: 24 sztuk

Number of terminal
blocks:

24

Gabaryty:

Dimensions:

Długość

190 mm

Length:

190 mm

Szerokość

140 mm

Width:

140 mm

Wysokość

70 mm

Height:

70 mm

Waga :

0,5 kg

Weight:

0,5 kg.

Dławiki kablowe:

3xPG16

Cable glands:

3xPG16
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Wiązka PTC
Standard
OSKS-8 (Φ 8mm)

a=250mm

b=530mm

c=530mm

d=4300mm

Przewody w izolacji
silikonowej 0,50 –
1,5mm2

OSKS-6 (Φ 6mm)

Wiązka PTC (Standard)

Bunch of PTC (Standard)

Wiązka standardowa z trzema wyprowadzeniami (2 Standard bunch with three leads (2 PTC sensor in every
czujniki PTC w każdym wyprowadzeniu - 2 progi output – 2 temperature threshold) in electrical insulating
temperaturowe) w koszulce elektroizolacyjnej OSKS.
sleeves coated silicone rubber OSKS.

Gabaryty:

Dimensions:

długość (a) wyprowadzeń:

250 mm

Output lenght (a):

250 mm

wymiary (b/c/d):

530/530/4300

measurements (b/c/d):

530/530/4300

przewody połączeniowe:

0,50 – 1,5 mm2

connection cables:

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy:

-50°C - 250°C

working temperature:

-50°C - 250°C
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Czujniki PTC

PTC Sensors

Czujniki PTC (Positive Temperature Coefficient)
charakteryzują się Bardzo dużą zmianą rezystancji przy
zmianach temperatury w okolicy temperatury
znamionowej (TREF). Wartości tych temperatur
znamionowych wynikają z konstrukcji i nie podlegają
indywidualnym nastawom (patrz wykres poniżej). Ten
nagły wzrost jest wykrywany przez układ kontroli
temperatury serii RTT.

PTC sensors (Positive Temperature Coefficient)
characterized by the a very large resistance change to
temperature variations around nominal temperature
value (TREF).
The nominal temperature value are based on the
construction and is not adjustable (see the chart below).
This sudden increase of resistance is detected by the
temperature control system of RTT device.

Oznaczenia kodem kolorów (60-190°C) standardowych
czujników typu PTC przedstawia poniższa tabela. Kod
kolorów jest zgodny z DIN 44081/44082.

Color-coded markings (60-190°C) standard type sensors
PTC shows the table below . The color code is compatible
with DIN 44081/44082.
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Wiązka PTC-9
OSKS-8 (Φ 8mm)

a=250mm

b=530mm

c=530mm

Przewody w izolacji
silikonowej 0,50 –
1,5mm2

d=4300mm

OSKS-6 (Φ 6mm)

Wiązka PTC-9

Bunch of PTC-9

Wiązka standardowa z trzema wyprowadzeniami (3 Standard bunch with three leads (3 PTC sensor in every
czujniki PTC w każdym wyprowadzeniu - 3 progi output - 3 temperature threshold) in electrical insulating
temperaturowe) w koszulce elektroizolacyjnej OSKS.
sleeves coated silicone rubber OSKS.

Gabaryty:

Dimensions:

długość (a) wyprowadzeń:

250 mm

Output lenght (a):

250 mm

wymiary (b/c/d):

530/530/4300

measurements (b/c/d):

530/530/4300

przewody połączeniowe:

0,50 – 1,5 mm2

connection cables:

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy:

-50°C - 250°C

working temperature:

-50°C - 250°C
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Czujniki PTC

PTC Sensors

Czujniki PTC (Positive Temperature Coefficient)
charakteryzują się Bardzo dużą zmianą rezystancji przy
zmianach temperatury w okolicy temperatury
znamionowej (TREF). Wartości tych temperatur
znamionowych wynikają z konstrukcji i nie podlegają
indywidualnym nastawom (patrz wykres poniżej). Ten
nagły wzrost jest wykrywany przez układ kontroli
temperatury serii RTT.

PTC sensors (Positive Temperature Coefficient)
characterized by the a very large resistance change to
temperature variations around nominal temperature
value (TREF).
The nominal temperature value are based on the
construction and is not adjustable (see the chart below).
This sudden increase of resistance is detected by the
temperature control system of RTT device.

Oznaczenia kodem kolorów (60-190°C) standardowych
czujników typu PTC przedstawia poniższa tabela. Kod
kolorów jest zgodny z DIN 44081/44082.

Color-coded markings (60-190°C) standard type sensors
PTC shows the table below . The color code is compatible
with DIN 44081/44082.
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Wiązka
PTC+PT100
OSKS-8 (Φ 8mm)

d=4300mm

2xPTC (T1,T2)

c=530mm

2xPTC (T1,T2)
1xPt100

2xPTC (T1,T2)

a=250mm

b=530mm

Przewody w izolacji
silikonowej 0,50 –
1,5mm2

OSKS-6 (Φ 6mm)

Wiązka PTC + PT100 (Standard)

Bunch of PTC+PT100 (Standard)

Wiązka z trzema wyprowadzeniami (2 czujniki PTC w
każdym wyprowadzeniu - 2 progi temperaturowe oraz
dodatkowo czujnik PT100 w wyprowadzeniu
środkowym) w koszulce elektroizolacyjnej OSKS.

Standard bunch with three leads (2 PTC sensor in every
output – 2 temperature threshold and additional PT100
sensor in the middle lead) in electrical insulating sleeves
coated silicone rubber OSKS.

Gabaryty:

Dimensions:

długość (a) wyprowadzeń:

250 mm

Output lenght (a):

250 mm

wymiary (b/c/d):

530/530/4300

measurements (b/c/d):

530/530/4300

przewody połączeniowe:

0,50 – 1,5 mm2

connection cables:

0,50 -1,5 mm2

temperatura pracy:

-50°C - 250°C

working temperature:

-50°C - 250°C
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Czujniki PTC

PTC Sensors

Czujniki PTC (Positive Temperature Coefficient)
charakteryzują się Bardzo dużą zmianą rezystancji przy
zmianach temperatury w okolicy temperatury
znamionowej (TREF). Wartości tych temperatur
znamionowych wynikają z konstrukcji i nie podlegają
indywidualnym nastawom (patrz wykres poniżej). Ten
nagły wzrost jest wykrywany przez układ kontroli
temperatury serii RTT.

PTC sensors (Positive Temperature Coefficient)
characterized by the a very large resistance change to
temperature variations around nominal temperature
value (TREF).
The nominal temperature value are based on the
construction and is not adjustable (see the chart below).
This sudden increase of resistance is detected by the
temperature control system of RTT device.

Oznaczenia kodem kolorów (60-190°C) standardowych
czujników typu PTC przedstawia poniższa tabela. Kod
kolorów jest zgodny z DIN 44081/44082.

Color-coded markings (60-190°C) standard type sensors
PTC shows the table below . The color code is compatible
with DIN 44081/44082.
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Wiązka
PTC+3xPT100
OSKS-9 (Φ 9mm)

c=530mm

d=4300mm

2xPTC (T1,T2)
1xPt100

2xPTC (T1,T2)
1xPt100

2xPTC (T1,T2)
1xPt100

a=250mm

b=530mm

Przewody w izolacji
silikonowej 0,50 –
1,5mm2

OSKS-6 (Φ 6mm)

Wiązka PTC + 3xPT100 (Standard)

Bunch of PTC+3xPT100 (Standard)

Wiązka z trzema wyprowadzeniami (2 czujniki PTC w
każdym wyprowadzeniu - 2 progi temperaturowe oraz
dodatkowo 3 czujniki PT100 w każdym wyprowadzeniu)
w koszulce elektroizolacyjnej OSKS.

Standard bunch with three leads (2 PTC sensor in every
output – 2 temperature threshold and three PT100
sensor in every output) in electrical insulating sleeves
coated silicone rubber OSKS.

Gabaryty:

Dimensions:

długość (a) wyprowadzeń:

250 mm

Output lenght (a):

250 mm

wymiary (b/c/d):

530/530/4300

measurements (b/c/d):

530/530/4300

przewody połączeniowe:

0,50 – 1,5 mm2

connection cables:

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy:

-50°C - 250°C

working temperature:

-50°C - 250°C
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Czujniki PTC

PTC Sensors

Czujniki PTC (Positive Temperature Coefficient)
charakteryzują się Bardzo dużą zmianą rezystancji przy
zmianach temperatury w okolicy temperatury
znamionowej (TREF). Wartości tych temperatur
znamionowych wynikają z konstrukcji i nie podlegają
indywidualnym nastawom (patrz wykres poniżej). Ten
nagły wzrost jest wykrywany przez układ kontroli
temperatury serii RTT.

PTC sensors (Positive Temperature Coefficient)
characterized by the a very large resistance change to
temperature variations around nominal temperature
value (TREF).
The nominal temperature value are based on the
construction and is not adjustable (see the chart below).
This sudden increase of resistance is detected by the
temperature control system of RTT device.

Oznaczenia kodem kolorów (60-190°C) standardowych
czujników typu PTC przedstawia poniższa tabela. Kod
kolorów jest zgodny z DIN 44081/44082.

Color-coded markings (60-190°C) standard type sensors
PTC shows the table below . The color code is compatible
with DIN 44081/44082.
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Czujnik PTC
Czujnik PTC
Czujniki PTC (Positive Temperature Coefficient)
charakteryzują się Bardzo dużą zmianą rezystancji przy
zmianach temperatury w okolicy temperatury
znamionowej (TREF). Wartości tych temperatur
znamionowych wynikają z konstrukcji i nie podlegają
indywidualnym nastawom (patrz wykres poniżej). Ten
nagły wzrost jest wykrywany przez układ kontroli
temperatury serii RTT.

PTC Sensors
PTC sensors (Positive Temperature Coefficient)
characterized by the a very large resistance change to
temperature variations around nominal temperature
value (TREF).
The nominal temperature value are based on the
construction and is not adjustable (see the chart
below). This sudden increase of resistance is detected
by the temperature control system of RTT device.
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Color-coded markings (60-190°C) standard type sensors
PTC shows the table below . The color code is compatible
with DIN 44081/44082.

PTC

12mm

L

Oznaczenia kodem kolorów (60-190°C) standardowych
czujników typu PTC przedstawia poniższa tabela. Kod
kolorów jest zgodny z DIN 44081/44082.

3mm

Wymiary czujnika PTC.
PTC sensor dimensions.

61

Czujnik PT100

15mm

7mm

3mm

Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.
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Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Czujnik PT100
dwuprzewodowy
70 – 80 mm

Fi 8 mm max
Przewody wyjściowe w
izolacji silikonowej
0,50 – 1,5 mm2

Osłona plastikowa czujnika

Czujnik PT100

PT100 Sensors

Czujnik temperatury typu PT100 dwuprzewodowy.

Temperature sensor PT 100 two-wire type.

Gabaryty:

Dimensions:

długość czujnika

80 mm (max)

sensor length

80 mm (max)

średnica zewnętrzna
czujnika

8 mm (max)

outer diameter of sensor

8 mm (max)

osłona plastikowa

plastic cover

przewody połączeniowe

0,50 – 1,5 mm2

connecting cables

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy

-50°C - 250°C

operating temperature

-50°C - 250°C

długość wyprowadzeń
typowa

1200 mm
(na życzenie do 5 m)

typical length of
connectors

1200 mm
(on request to 5 m)
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Czujnik PT100
trójprzewodowy
70 – 80 mm

Fi 8 mm max
Przewody wyjściowe w
izolacji silikonowej
0,50 – 1,5 mm2

Osłona plastikowa czujnika

Czujnik PT100

PT100 Sensors

Czujnik temperatury typu PT100 trójprzewodowy.

Temperature sensor PT 100 three -wire type.

Gabaryty:

Dimensions:

długość czujnika

80 mm (max)

sensor length

80 mm (max)

średnica zewnętrzna
czujnika

8 mm (max)

outer diameter of sensor

8 mm (max)

osłona plastikowa

plastic cover

przewody połączeniowe

0,50 – 1,5 mm2

connecting cables

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy

-50°C - 250°C

operating temperature

-50°C - 250°C

długość wyprowadzeń
typowa

1200 mm
(na życzenie do 5 m)

typical length of
connectors

1200 mm
(on request to 5 m)
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)

67

Czujnik PT100
czteroprzewodowy
70 – 80 mm

Fi 8 mm max
Przewody wyjściowe w
izolacji silikonowej
0,50 – 1,5 mm2

Osłona plastikowa czujnika

Czujnik PT100

PT100 Sensors

Czujnik temperatury typu PT100 czteroprzewodowy.

Temperature sensor PT 100 four -wire type.

Gabaryty:

Dimensions:

długość czujnika

80 mm (max)

sensor length

80 mm (max)

średnica zewnętrzna
czujnika

8 mm (max)

outer diameter of sensor

8 mm (max)

osłona plastikowa

plastic cover

przewody połączeniowe

0,50 – 1,5 mm2

connecting cables

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy

-50°C - 250°C

operating temperature

-50°C - 250°C

długość wyprowadzeń
typowa

1200 mm
(na życzenie do 5 m)

typical length of
connectors

1200 mm
(on request to 5 m)
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Czujnik PT100
dwuprzewodowy
6kV
250 mm

Fi 8 mm max

Przewody w izolacji
silikonowej 0.501.5mm2

Osłona silikonowa czujnika

Czujnik PT100

PT100 Sensors

Czujnik temperatury typu PT-100 dwuprzewodowy 6kV.

Temperature sensor PT 100 6kV two-wire type.

Gabaryty:

Dimensions:

długość czujnika

250 mm (max)

sensor length

250 mm (max)

średnica zewnętrzna
czujnika

8 mm (max)

outer diameter of sensor

8 mm (max)

osłona plastikowa

plastic cover

wytrzymałość elektryczna
osłony

6kV

electric strength (cover)

6kV

przewody połączeniowe

0,50 – 1,5 mm2

connecting cables

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy

-50°C - 250°C

operating temperature

-50°C - 250°C

długość wyprowadzeń
typowa

1200 mm
(na życzenie do 5 m)

typical length of
connectors

1200 mm
(on request to 5 m)
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Czujnik PT100
trójprzewodowy
6kV
250 mm

Fi 8 mm max

Przewody w izolacji
silikonowej 0.501.5mm2

Osłona silikonowa czujnika

Czujnik PT100

PT100 Sensors

Czujnik temperatury typu PT-100 trójprzewodowy 6 kV.

Temperature sensor PT 100 6kV three-wire type.

Gabaryty:

Dimensions:

długość czujnika

250 mm (max)

sensor length

250 mm (max)

średnica zewnętrzna
czujnika

8 mm (max)

outer diameter of sensor

8 mm (max)

osłona plastikowa

plastic cover

wytrzymałość elektryczna
osłony

6kV

electric strength (cover)

6kV

przewody połączeniowe

0,50 – 1,5 mm2

connecting cables

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy

-50°C - 250°C

operating temperature

-50°C - 250°C

długość wyprowadzeń
typowa

1200 mm
(na życzenie do 5 m)

typical length of
connectors

1200 mm
(on request to 5 m)
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Czujnik PT100
dwuprzewodowy
30kV
250 mm

Fi 8 mm max

Przewody w izolacji
silikonowej 0.501.5mm2

Osłona silikonowa czujnika

Czujnik PT100

PT100 Sensors

Czujnik temperatury typu PT-100 trzyprzewodowy
30 kV.

Temperature sensor PT 100 30kV three-wire type.

Gabaryty:

Dimensions:

długość czujnika

250 mm (max)

sensor length

250 mm (max)

średnica zewnętrzna
czujnika

8 mm (max)

outer diameter of sensor

8 mm (max)

osłona plastikowa

plastic cover

wytrzymałość elektryczna
osłony

30kV

electric strength (cover)

30kV

przewody połączeniowe

0,50 – 1,5 mm2

connecting cables

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy

-50°C - 250°C

operating temperature

-50°C - 250°C

długość wyprowadzeń
typowa

1200 mm
(na życzenie do 5 m)

typical length of
connectors

1200 mm
(on request to 5 m)
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Czujnik PT100
trójprzewodowy
30kV
250 mm

Fi 8 mm max

Przewody w izolacji
silikonowej 0.501.5mm2

Osłona silikonowa czujnika

Czujnik PT100

PT100 Sensors

Czujnik temperatury typu PT-100 trzyprzewodowy
30 kV.

Temperature sensor PT 100 30kV three-wire type.

Gabaryty:

Dimensions:

długość czujnika

250 mm (max)

sensor length

250 mm (max)

średnica zewnętrzna
czujnika

8 mm (max)

outer diameter of sensor

8 mm (max)

osłona plastikowa

plastic cover

wytrzymałość elektryczna
osłony

30kV

electric strength (cover)

30kV

przewody połączeniowe

0,50 – 1,5 mm2

connecting cables

0,50 – 1,5 mm2

temperatura pracy

-50°C - 250°C

operating temperature

-50°C - 250°C

długość wyprowadzeń
typowa

1200 mm
(na życzenie do 5 m)

typical length of
connectors

1200 mm
(on request to 5 m)
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Czujniki PT100

PT100 Sensors

Zasada działania czujników PT100 polega na
wykorzystaniu zmiany rezystancji metali wraz z
temperaturą. Ze względu na wysoką dokładność i
stabilność są najpowszechniej stosowane w przemyśle.
Rezystancja znamionowa czujnika PT100 jest to jego
rezystancja w temperaturze 0°C i wynosi ona 100Ω.
Podstawową zaletą czujników PT100 jest to, że dają one
rzeczywiste odwzorowanie temperatury transformatora
w zakresie od 0°C do 200°C, patrz wykres poniżej. Dzięki
temu możemy nie tylko zabezpieczać transformator, ale
także w sposób ciągły monitorować jego temperaturę.

Working principle of PT100 sensors involves the use of
resistance changes of metals with temperature. Due to
the high accuracy and stability are the most widely used
in industry. Nominal Resistance PT100 is its resistance at
0°C and amounts to 100Ω. The main advantage of PT100
sensors is that they give a real representation of the
transformer temperature range from 0°C to 200°C, see
the chart below. This allows us not only protect the
transformer, but also continuously monitor the
temperature.

Thermowell characteristics of the PT 100 sensor.
R=f(T)
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Czujnik
CPTC-SR
50 mm

8 mm

Przewody wyjściowe
2x0,5 mm2

Płaszcz silikonowy

Osłona ze stali nierdzewnej

Czujnik temperatury

Temperature sensors

Czujnik temperatury typu CPTC-SR.

Temperature sensor CPTC-SR type.

Gabaryty:

Dimensions:

długość czujnika

50 mm (max)

sensor length

50 mm (max)

średnica zewnętrzna
czujnika

8 mm (max)

outer diameter of sensor

8 mm (max)

osłona silikonowa

silikon cover

przewody połączeniowe

0,50 mm2

connecting cables

0,50 mm2

temperatura pracy

-50°C - 250°C

operating temperature

-50°C - 250°C

długość wyprowadzeń

4m

length of connectors

4m

czujnik zabudowany w
tulei ze stali nierdzewnej

Sensor built into a
stainless steel cover
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Czujniki PTC

PTC Sensors

Czujniki PTC (Positive Temperature Coefficient)
charakteryzują się Bardzo dużą zmianą rezystancji przy
zmianach temperatury w okolicy temperatury
znamionowej (TREF). Wartości tych temperatur
znamionowych wynikają z konstrukcji i nie podlegają
indywidualnym nastawom (patrz wykres poniżej). Ten
nagły wzrost jest wykrywany przez układ kontroli
temperatury serii RTT.

PTC sensors (Positive Temperature Coefficient)
characterized by the a very large resistance change to
temperature variations around nominal temperature
value (TREF).
The nominal temperature value are based on the
construction and is not adjustable (see the chart below).
This sudden increase of resistance is detected by the
temperature control system of RTT device.

Oznaczenia kodem kolorów (60-190°C) standardowych
czujników typu PTC przedstawia poniższa tabela. Kod
kolorów jest zgodny z DIN 44081/44082.

Color-coded markings (60-190°C) standard type sensors
PTC shows the table below . The color code is compatible
with DIN 44081/44082.
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Tester RTT14

Tester do przekaźników kontroli
temperatury RTT 14
Do sprawdzania przekaźników kontroli
temperatury RTT 14.

RTT 14 tester for RTT 14 temperature
control relay.
For checking RTT 14 temperature control
relay.

Tester służy do sprawdzenia poprawności działania
przekaźników kontroli temperatury RTT 14. Składa się z
rezystora dekadowego (czterech potencjometrów),
siedmiu diod, przełącznika wyboru kanału, włącznika
oraz zasilacza o napięciu stabilizowanym 12V.

The RTT 14 tester is used to check the correct of the RTT
14 temperature control relays. RTT 14 tester consists of
a decade resistor (4 potentiometers), 7 LEDs, switch for
selecting channel, power switch and 12V stabilized
power supply.

➢ 7 diod świecących
przekaźników.
➢ 4 potencjometry
rezystancji.

sygnalizujące

służące

do

stan

nastawienia

➢ 7 LEDs indicating the state relays.

➢ 4 potentiometers for setting the resistance.

➢ Przełącznik wyboru aktualnie testowanego
kanału.

➢ Switch for selecting currently tested channel.

➢ Zasilacz o napięciu stabilizowanym 12V.

➢ 12V stabilized power supply.

➢ Unikalna numeracja na każdym złączu, która jest
zgodna z numerowaniem przekaźnika kontroli
temperatury RTT 14.

➢ Each connector has a unique numbering which
is consistent with numbering on the RTT 14
temperature control relay.
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