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• Programowalne progi alarmu, zadziałania i załączenia wentylacji na każdym wejściu.
• Wyświetlanie parametrów i wyników pomiarów na dwóch wyświetlaczach LED, z podaniem wyższej wartości zapisanej w pamięci.
• Rozszerzona wartość napięcia zasilającego 20-250 Vac/dc  lub 110-230-400 Vac
• Port szeregowy RS485 z oprogramowaniem do zarządzania (opcja)
• Wyjście analogowe 0/4-20mA (opcja)

Programowalny sterownik temperatury kontrolujący 4 (CTT-4) lub 8 (CTT-8) wejść z czujników PT100.

OPIS OGÓLNY

KONTROLER TEMPERATURY

ZASTOSOWANIA

Przekroczenia temperatury wskutek przeciążenia lub pogorszenia 
jakości dielektrycznych materiałów izolacyjnych, nieuchronnie 
prowadzą do zmniejszenia wydajności oraz strat energii  w 
systemach dystrybucyjnych.
Aby chronić przed degradacją materiałów izolacyjnych wskutek 
naprężeń termicznych, konieczne jest stosowanie zintegrowanych 
systemów pomiarowych, takich jak sterowniki serii CTT.
Kontrolery temperatury CTT są w stanie odczytywać 4 wartości 
temperatury (lub 8 w modelu CTT-8) za pomocą sond tempera-
turowych PT100.

Dla każdego z wejść możliwe jest ustawienie z dużą dokładnością 
temperatury progowej dla alarmu i zadziałania jak również 
wyświetlanie maksymalnej osiągniętej temperatury.

Urządzenie umieszczone jest w obudowie z samogasnącego 
tworzywa termoplastycznego  w standardzie 96x96 mm (zgodnie z 
DIN 43700) oraz wykonane jest zgodnie z dyrektywami CEE 93/68 
oraz 89/336. Kontrolery CTT mogą być wyposażone w port 
szeregowy RS485 (opcja) co umożliwia zdalny monitoring tem-
peratury z poziomu komputera PC.

FUNKCJE
Urządzenie programowane jest z wykorzystaniem przycisków 
umieszczonych na panelu czołowym:

WYBÓR LICZBY AKTYWNYCH KANAŁÓW
Ustawianie liczby aktywnych kanałów pomiarowych 3 lub 4 (CTT-4). 
8 ustalonych kanałów w modelu CTT-8.

STEROWANIE WENTYLACJĄ 
Możliwy jest wybór następujących trybów sterowania wentylacją:
• Fan control off – Fan control on (wejścia 1,2,3 lub tylko wejście 4)
• Fan control off – Fan control on (przy aktywnych 3 wejściach)
Gdy sterowanie wentylacją jest ustawione na ON, wartości nastaw 
temperatury mogą być w pełni programowalne przez użytkownika.

TEMPERATURY ALARMU I ZADZIAŁANIA (FUNKCJA HOLD)
Dla każdego wejścia pomiarowego wartości alarmu i zadziałania 
mogą być ustawiane z zakresu 1 ÷ 200°C.

ZAPAMĘTYWANIE WARUNKÓW
WYSTĄPIENIA ALARMU I ZADZIAŁANIA
Ta funkcja pozwala zapamiętać wartości alarmu i zadziałania do 
chwili ich ręcznego zresetowania.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE
ZASILANIE POMOCNICZE
Napięcie znamionowe
Częstotliwość
Pobór mocy

Sensor
Typ
Rozdzielczość
Zakres pomiarowy
Kompensacja
Opóźnienie zadziałania / histereza

Liczba wyjść
Typ
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Funkcje

Typ

Zaciski

Napięcie izolacji

Temperatura otoczenia
Temperatura składowania
Wilgotność względna

Materiał
Standard
Wymiary  szer x wys x głęb
Stopień ochrony
Masa

Normy odniesienia

A0

485

WEJŚCIA CZUJNIKOWE

WYJŚCIA

WYŚWIETLACZ

PODŁĄCZENIA

IZOLACJA

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

OBUDOWA

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

SYMBOL
OPCJE

KOMUNIKACJA

WYMIARY

20÷250 Vdc/ac ±15% lub 115-230-400 Vac
50 … 60 Hz

4 VA

3 przewody (obsługa czujników 2 i 4 przewodowych)
1°C co każde 0,39Ω

-30 … +200 °C
20  Ω max
5s / 2 °C

4
NO-C-NC
250 Vdc

8 A
Alarm, Zadziałanie, Wentylacja, Usterka

7-segmentowy LED

Śrubowe (rozłączne)

2.5 kVac przez 1 minutę

-10 ... 60°C
-25 ... 70°C
max 90%

Samogasnący poliwęglan UL94-V0
Montaż wpuszczany DIN96x96

96 x 96 x 120 mm
IP52 (panel czołowy) / IP60 z opcjonalną osłoną  / IP20 (strona zacisków)

0.5 kg

CEI EN 50081-2, CEI EN 50082-2, CEI 14.1, CEI EN 60255

4 PT 100 RTD 8 PT 100 RTD

OPIS

Wyjście analogowe 0/4 - 20 mA

Port komunikacyjny RS485
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OPTION

WYŚWIETLANIE TEMPERATURY
CTT wyświetla bieżącą temperaturę w kanałach pomiarowych (wyższe temperatury z danych par) na dużych wyświetlaczach. Wykorzystując funkcję T-
Max możliwe jest przywołanie i wyświetlenie maksymalnej temperatury jak wystąpiła w każdym kanale.

DIAGNOSTYKA
Dzięki rozbudowanej elektronice kontroler posiada wbudowane funkcje autodiagnostyki dla zapobieżenia pracy systemu bez kontroli, co mogłoby 
prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz funkcjonowania maszyny bez nadzoru. Kontroler realizuje ciągłą kontrolę sprawności sond temperatury.
• Sonda PT100 - przerwa w obwodzie: sygnalizowana na wyświetlaczu jako OPE
• Sonda PT100 - zwarcie w obwodzie: sygnalizowana na wyświetlaczu jako Shr
• Sonda uszkodzona – temperatura poza zakresem: sygnalizowana na wyświetlaczu jako FDC

ALARMY I WSKAZANIA
CTT  posiada diodowe wskaźniki oraz przekaźniki alarmowe - zmiana stanu realizowana jest według procedury wybranej podczas nastawiania.
• Led SET: wskazuje tryb nastawiania
• Led FAULT: wskazuje awarię czujnika
• Led FAN: wskazuje przekroczenie progu załączenia dla wentylacji
• Led ALARM: wskazuje przekroczenie progu alarmowego dla danego wejścia
• Led TRIP: wskazuje przekroczenie progu zadziałania dla danego wejścia
• Led HOT: wskazuje wyświetlanie max temperatury zarejestrowanej dla danego wejścia

PRZEKAŹNIKI WYJŚCIOWE
• Przekaźnik Fan: zadziała, gdy próg załączania wentylacji został przekroczony
• Przekaźnik Fault: zadziała przy awarii sondy  PT100 (normalnie pobudzony!)
• Przekaźnik Alarm: zadziała, gdy ustawiony próg alarmu został przekroczony
• Przekaźnik Trip: zadziała, gdy ustawiony próg zadziałania (TRIP) został przekroczony

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
CTT może być dostarczony (OPCJONALNIE) z portem komunikacyjnym RS485 do komunikacji z komputerem PC lub zewnętrznym sterownikiem 
systemu gromadzenia danych. Stosowany protokół komunikacyjny to Modbus RTU.

WEJŚCIA POMIAROWE
Dla pomiaru temperatury poprzez sondy temperaturowe PT100. Zakres pomiaru -30 °C and + 200 °C.

OPIS PRZYŁĄCZEŃ

KONTROLER TEMPERATURY
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