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TB/TS
Termistorowy czujnik temperatury pokojowej 

Termistorowy czujnik temperatury pokojowej 
TB/TS 

Opis 

Termistorowy czujnik temperatury TB/TS jest naściennym, termistoro-
wym czujnikiem temperatury pokojowej w płaskiej obudowie, zaprojek-
towanym na szybką reakcję termiczną. Posiada on kilka opcji, łącznie 
z płaskim pokrętłem nastawczym (np. nastawa wartości zadanej), 
przyciskiem (np. ręczna zmiana nastawy trybu zajętości pomieszcze-
nia), dwiema diodami LED (np. wskaźnik stanu zajętości pomieszcze-
nia), przełącznikiem 5-pozycyjnym (sterowanie prędkością wentylatora). 
Opcje te są dostępne w róŜnych kombinacjach. 

Charakterystyka 

• Do montaŜu powierzchniowego lub w standardowej puszce elektrycznej 
• Opcjonalne płaskie pokrętło nastawcze (1 do 11 kΩ) 
• Opcjonalny przycisk ręcznej zmiany ustawień i diody LED 
• Opcjonalny przełącznik sterowania wentylatora (wyłączony, niskie, 

średnie, duŜe obroty, regulacja automatyczna) 

Budowa 

np. TB/TS/KOSF 
Diody stanu Przycisk ręcznej zmiany trybu zajętości 

- + 

86 mm (3.39”) 

Pokrętło nastaw-
cze 

Sterowanie  
wentylatora 

26 mm (1.02”) 

6 mm (0.24”, /..F), 4 mm (0.16”, /K..) 
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TB/TS 

FUNKCJONALNOŚĆ 

Arkusz danych 

Obudowa 

TB/TS jest zaprojektowany do montaŜu w ścianie, ale moŜna go montować w standardowej puszce albo na płaskiej powierzchni. 

TB/TS 

Podstawowy czujnik TB/TS składa się ze standardowego, termistoro-
wego elementu czujnika Trend (10 kΩ przy 25°C, 77°F) do pomiesz-
czeniowego pomiaru temperatury. Istnieją opcje dla wejścia pokrętła, 
wejścia przycisku ręcznej zmiany zajętości, wyjścia wskaźnika stanu i 
wejścia sterowania wentylatorem. 
Istnieją trzy wersje konstrukcyjne; wersja, jaka zostanie zastosowana 
zaleŜy od wybranego zestawu opcji: 
Dwa zaciski: TB/TS 
Połówka płytki z 3 zaciskami: TB/TS/K 
Pełna płytka z 6 zaciskami: TB/TS/OS, /KO, /KOS, /KOF, /KOSF, /KE, 
/KEF 
PoniŜszy schemat elektryczny ilustruje pełen zestaw opcji. TB/TS 
wykorzystuje 2 nieoznaczone zaciski, gdyŜ biegunowość nie jest 
istotna, TB/TS/K wykorzystuje połówkę płytki ze złączem 3-
zaciskowym, 

a wszystkie inne opcje wykorzystują pełną płytkę ze złączem 6-
zaciskowym. 
Na płytce pełnej znajdują się fabrycznie wykonane łącza, które określają 
wykorzystanie płytki do współpcay z IQ lub IQL. TB/TS/OS, /KO, /KOS, 
/KOF, /KOSF są połączone na zastosowanie dla IQ, podczas, gdy 
TB/TS/KE i /KEF są połączone dla IQL. 
 
Opcja z pokrętłem, /K 
Opcja z pokrętłem, /K, ma moŜliwość zmiany rezystancji potencjometrem 
w zakresie 1 do 11 kΩ. Minimalna rezystancja 1 kΩ eliminuje moduł 
czujnika, wysyłając alarm „Out of Limits”, gdyŜ wejście termistorowe 
sterownika wskazuje 0V. (Jest to zwykle stosowane do wykrywania wadli-
wych termistorów). 

Schemat połączeń TB/TS 
Auto 

10K 3 
2 

1 
Wył 

5 

Łącza dla IQ 
6K6 

/F 3K3 Auto 
3 
2 
1 

3K3 
Wył 

4K7 

6 
Sterowanie  
wentylatorem 

24V (z IQ) 
18K 

3K3 

Nie zajęte 

/S 
Zajęte 

Detektor 
poziomu 

4 
Diody stanu 
z IQ/ 
Zasilanie przycisku 
zmiany zajętości (10 V) 

IQL 
/O 

/E 

IQ Łącza dla IQ lub IQL 
Przycisk 
zmiany 
trybu 

IQL 

IQ 

IQ 

zasilanie 
Generator 
impulsów 

IQL 

(0 to 10K) 
/K 1K 

3 
Pokrętło (1 do 11 kΩ ) 

TB/TS 

Termistor temperaturowy 

Opcje TB/TS 

2 
Termistor 
temperaturowy 

1 
0V 
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 Arkusz danych 

FUNKCJONALNOŚĆ (c.d.) 

Strategia ręcznej zmiany wartości IQ 

1 
Wejście pokrętła 

S2 
4 

G1 

2 F1 

TB/TS 

Opcja z przyciskiem zmiany wartości, /O (IQ), /E (IQL) 
Opcja ręcznej zmiany trybu zajętości pozwala na przełączanie lub 
ręczne wydłuzenie stanu zajętości pomieszczenia. W sterownikach 
IQL, detektor poziomu stanu 
i zespół obwodów LED nie są zamontowane w płytce TB/TS, 
a łącza oddzielają zacisk 5 tak, Ŝe przycisk zmiany trybu zajetości 
zapewnia zamknięcie styków między zaciskami 4 i 5. 
W sterownikach IQ, ten przycisk nie wymaga Ŝadnego dedykowa-
nego okablowania, gdyŜ działa przez otwarcie obwodu okablowa-
nia pokrętła przez ok. siedem sekund. Oznacza to jednak, Ŝe 
wyjście pokrętła musi być zawsze podłączone, nawet dla opcji /OS, 
która nie ma pokrętła. Podobnie, generator impulsów wersji 
z przyciskiem ręcznej zmiany trybu zajętości zasilany jest poprzez 
zacisk 4 (Stan/Zasilanie), czyli jest on takŜe podłączony dla opcji 
/KO lub /KOF. W przypadku IQ, naleŜy podłączyć do 10V= lub 
24V=; jeśli czujnik ma wskazanie stanu wykonane, ale nieuŜywane 
(/KOS, /OS, /KOSF uŜywane, jako /KO lub /KOF), wtedy wejście 
powinno być zasilane z 10V= (np. z fikcyjnego wyjścia analogowe-
go dla wersji IQ). Wprowadzenie zmiany wartości moŜna uzyskać 
przez pokazaną obok strategię sterowania IQ. Istnieje róŜnica 
pomiędzy działaniem przycisku i problemem w obwodzie z pokrę-
tłem nastawczym. Alarm „przekroczenia wartości granicznych” (Out 
of Limits) czujnika wejściowego (S2) uŜywany jest do detekcji stanu 
otwartego obwodu i ten alarm nie powinien być odblokowany, gdyŜ 
wówczas alarm będzie generowany przy kaŜdym zadziałaniu 
przycisku ręcznej zmiany trybu zajętości. Kolejność kroków se-
kwencji czujnika i trzech modułów logicznych jest istotna, gdyŜ 
strategia dokonuje sprawdzenia pod względem występowania bitu 
alarmu "przekroczenia wartości granicznych" (OofL) S2 (IQ2, bit 
42.2), powracając do zera po jednym kroku sekwencji od przejścia 
w stan alarmu. Wyjściem strategii jest impuls, trwający jeden cykl 
sekwencji programu w komórce 21,2, która moŜe być uŜywany 
wewnątrz jakiejś większej strategii. Dalszy moduł logiczny, G4, 
moŜna stosować do zatrzaśnięcia tego impulsu i wygenerowania 
stanu zajętości pomieszczenia. Moduł bramki (Gate) jest uŜywany 
dla uniknięcia tego, by wartość pomiaru otwartego obwodu na-
stawnika przeszła przez kolejne moduły poprzez zatrzaśnięcie 
poprzedniej wartości, w czasie, gdy czujnik jest w stanie alarmu. 
 
Opcja wskazywania stanu, /S 
Obok, pokazano strategię sterowania IQ. Wskazanie stanu jest 
zasilane z wtyku 4. Gdy napięcie wyjściowe z IQ wynosi między 
4,5V a 5V, świeci się Ŝółta dioda „pomieszczenie niezajete”, 
a kiedy wynosi ponad 5,5V, świeci się zielona dioda „pomieszcze-
nie zajęte”. Moduł funkcyjny F2 moŜe być uŜywany do wyboru 
odpowiedniego napięcia, jak to pokazano na rysunku. Wyjście G4 
ze strategii zmiany trybu zajętości moŜe być uŜywane do wyboru 
właściwego stanu poprzez moduł funkcyjny F2. Wciśnięcie przyci-
sku ręcznej zmiany trybu zajętości powoduje, Ŝe wybrana dioda 
będzie pulsować przez ok. 7,5 sekundy. Po tym czasie, wybrana 
dioda powróci do ciągłego świecenia, co wskazuje, Ŝe przycisk 
został wciśnięty i pozwala, by strategia IQ miała czas na zmianę 
wyjścia do diod stanu i wybranie innej diody. 
Zatem zwykle, gdy operator wciśnie ten przycisk, zacznie pulsować 
aktualna dioda, a po zadziałaniu strategii (po 5 sekundach) zaświe-
ci się druga dioda, potwierdzając zmianę stanu zajętości pomiesz-
czenia. 

E 
F BRAMKA 

Wartość pokrętła do  
strategii sterowania 

E E 
COMB 21,0 3 

E G3 
21,2 

Efg Impuls 1 sek., wskazujący  
na wciśnięcie przycisku 

42,2 Przekroczenie wartości 
granicznych 

2 
G2 

S N=5 
TMR 

21,1 

F 

G COMB 

G4 
E 

F 
Ef 
eF 

COMB 

Zatrzaśnięty 
stan zajętości 
pomieszczenia 

Strategia wskazywania stanu IQ 

47 E 
F 

D1 
F2 

BRAMKA 
D S O=0 

AN 
R = 100 

L Wskazanie 
stanu 

70 
Wypełnione = 1 

Uwaga: Czas impulsu i ustawienia timera podane są dla wersji IQ, z czasem 
cyklu 1 s. 
Komórki wyjściowe modułów dotyczą tylko strategii sprzed IQ3. 

Opcja ze sterowaniem wentylatora, /F 

Ten przełącznik pozwala na stopniową zmianę rezystancji albo stopniową zmianę napięcia, odpowiadającą pięciu połoŜeniom przełącznika. 
Sterowanie wentylatora daje sygnał napięciowy dla wejścia analogowego sterownika IQ między zaciskami 1 (0V) a 6, z zaciskiem 5 podłą-
czonym do 24V. Jeśli płytka jest połączona dla IQL, to między zaciskami 1 a 6 powstaje mostek przełączalnych rezystancji. 

Napięcia i rezystancje, odpowiadające pięciu połoŜeniom przełącznika pokazano w tabeli poniŜej: 

Wersja TB/TS 
PołoŜenie 

przełącznika 

Legenda 

Funkcja: 

Zaciski: 
Wentylator wyłączony 
Małe obroty wentylatora (1) 
Średnie obroty wentylatora (2) 
DuŜe obroty wentylatora (3) 
Regulacja automatyczna 

IQ, /KOF /KOSF 
Napięcie 

Znamionowe Zalecane 
1 (0V) do 6, 5 (24V) 

0V 
2,8V >2 V 
5,6V >4.5 V 
8,5V >7 V 
9,7V >9 V 

IQL, /KEF 

Rezystancja 

1 do 6 
4K7 Ω 
8K0 Ω 
11K3 Ω 
14K6 Ω 
17K9 Ω 

Uwaga: Zalecane wartości graniczne IQ mogą wymagać zmiany dla dostosowania do napięcia zasilającego i obciąŜenia zasilania pomocniczego lub 
moŜna stosować regulowane zasilanie 24V=. 
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TB/TS 

INSTALACJA 

Wybrać lokalizację 
Zamontować czujnik (minimalnie na dwóch wkrętach) 
Podłączyć zaciski 
Zmontować zespół czujnika 
Ustawić strategię 
Wypróbować 

Arkusz danych 

Szczegóły na temat instalacji moŜna znaleźć w „Instrukcji montaŜu TB/TS”, nr TG200604, „Instrukcji montaŜu TB/TS/K”, nr TG200607, „Instrukcji mon-
taŜu TB/TS/KO, /OS, /KOS, /KOF, /KOSF”, nr TG200606 i „Instrukcji montaŜu TB/TS/KE, /KEF”, nr TG200605. 
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Arkusz danych 

POŁĄCZENIA 

2 zaciski 
(TB/TS) 

połówka płytki (TB/TS/K) 

TB/TS 

cała płytka (TB/TS/.., /KO, /OS, /KOS, 
/KOF, /KOSF, /KE, /KEF) 

1 23456 
123 

polaryzacja 
nieistotna 

LK1 LK2 

IQ 

CZUJNIK 

TB/TS 

IQL 

IQ1, IQ2 

1 
2 

3 

0V 
Temperatura 

Pokrętło 

WSP (0V) 
WE 

WE 

WE analogowe 
(termistor T) 

WE analogowe 
(termistor T) /K, /O 

WSP (0 V) 

IQL 
IQL10, 12, 14 

IQL11, 17 
IQL13 
IQL15 
IQL16 

IQL10/24V 
IQ L 1 0 /2 4 V A C 

OPCJE 
TB/TS 
TB/TS, TB/TS/K, TB/TS/KE 
TB/TS, TB/TS/K, TB/TS/KE, TB/TS/KEF 
TB/TS, TB/TS/K, TB/TS/KE, TB/TS/KEF 
TB/TS, TB/TS/K 

IQL11+/24V 
IQ L 1 1 + /2 4 V A C 

/S 4 Stan/Zasilanie 

+24 V 

Wentylator 

WY 
0V 

WY analogowe 
(napięcie V) 
zob. uwaga poniŜej 

IQL10/230 
IQ L 1 0 /2 3 0 

IQL11+/230 
IQ L 1 1 + /2 3 0 

/F 5 

6 

+24 V zasilanie pomocnicze 

WE WE analogowe 
(napięcie V) 

9 
WSP 

10 
1 

15 

1 
9 

COM 
10 

1 WSP 
11 

2 
12 

3 
13 

C 
1 2 

COM 
3 

C WSP (0 V) 
16 

15 16 17 18 19 

CZUJNIK 

TB/TS 1 
2 

0V 
Temperatura 

IQ 3 
0 (0 V ) 
N ( WE ) 
+ (+ 2 4 V ) 

0 (0 V) IQ L 1 2 , 1 4 

N WE analogowe 
(termistor) 

1 2 
TB/TS 

2 1 
TB/TS 

3 
/K 

1 2 
TB/TS 

5 
/E 

4 2 1 
TB/TS 3 

/K 5 
/E 4 

/K , /O /24 i/230 
IQ L 1 3 + , 1 5 + 

3 

/S 

Pokrętło 
N ( WE ) 
+ (+24V) 

P 
N (WY) 
0 (0V) 

N WE analogowe 
(termistor) 1 1 2 

COM COM 
3 

COM 
4 

C 
5 

27 28 
4 

/F 

Stan/Zasilanie 
N 

WY analogowe 
(napięcie V) 
Zob. uwaga 
**poniŜej 

21 22 
21 22 23 24 25 26 

5 +24 V 
24 V 

A 
0V 

0 (0 V ) 

zasilanie 
pomocnicze 

2 1 
TB/TS 2 1 

TB/TS 3 
/K 6 

/F 5 
/E 4 

/24 i /230 

N WE analogowe t 
(napięcie V) IQ L 1 6 IQ L 1 7 6 Wentylator 

N ( WE ) 
+ (+24V) 

1 2 
COM 

3 
COM 

4 
C 

5 1 

27 28 

2 
COM AI 

0V 

3 
10V 

4 
C 

5 

27 28 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 

OPCJA 
TB/TS 

TB/TS/K 
TB/TS/KO*** 
TB/TS/OS*** 

TB/TS/KOS*** 
TB/TS/KOF*** 

TB/TS/KOSF*** 

ZACISKI POŁĄCZENIOWE 
1, 2 

1, 2, 3 
1, 2, 3, 4** 
1, 2, 3*, 4 
1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4**, 5, 6 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

2 1 
TB/TS 3 

/K 2 1 
TB/TS 3 

/K 5 
/E 4 

Uwagi, oznaczone gwiazdkami, odnoszące się do tabeli IQ: 
 
*Funkcja ręcznej zmiany wartości działa poprzez połączenie pokrę-
tła, dlatego dla wersji /OS naleŜy wykonać połączenie dla pokrętła. 
** Funkcja ręcznej zmiany wartości pobiera zasilanie od złącza 
Stan/Zasilanie, dlatego naleŜy takŜe wykonać połączenie 
Stan/Zasilanie (*zacisk 4) dla wersji /KO i /KOF. Dla tych wersji, /KO 
i /KOF, podłączyć Stan/Zasilanie. Dla wersji IQ, podłączyć do 10V= 
lub 24V=, ale, jeśli wskazanie stanu jest zamontowane, ale nieuŜy-
wane (/OS, /KOS, /KOSF, uŜywane jako /KO lub /KOF), naleŜy uŜyć 
10V=, np. z fikcyjnego wyjścia analogowego. 
***Uwaga: /KO, /OS, /KOS, /KOF, /KOSF nie mogą być uŜywane 
przez IQ211, (chociaŜ mogą być uŜywane przez IQ212). 
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TB/TS 

UTYLIZACJA 

COSHH (Control of Substances Hazardous to Health – Nadzór nad 
substancjami szkodliwymi dla zdrowia – ustawa Rządu Wielkiej Bryta-
nii, 2002), OCENA PRZY POZBYWANIU SIĘ TB/TS. 

RECYKLING. Wszystkie części z tworzyw sztucznych i metali 
mogą zostać wykorzystane ponownie. Płytkę drukowaną moŜna wysłać 
do dowolnej firmy, zajmującej się odzyskiwaniem części elektronicz-
nych w celu odzyskania niektórych elementów, zawierających metale 
takie, jak złoto i srebro. 

Arkusz danych 

Dyrektywa WEEE: 

Przy końcu okresu uŜytkowania, naleŜy pozbyć 
się opakowań i wyrobów za pośrednictwem 
odpowiedniej stacji, zajmującej się recyklingiem. 

Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi 
Nie spalać. 
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Arkusz danych 

KODY WYROBU 

TB/TS/[OPCJE] 

TB/TS 

:termistorowy czujnik temperatury z opcjami, pokazanymi w tabeli. Składa się z 2 części (płyta przednia i tylna) do monto-
wania w ścianie albo w standardowej puszcze elektrycznej. 

Obowiązujące wersje: 
Ozn. katalogowe  
w Wlk. Brytanii 
TB/TS 
TB/TS/K 
TB/TS/KO 
TB/TS/OS 
TB/TS/KOS 
TB/TS/KOF 
TB/TS/KOSF 
TB/TS/KE 
TB/TS/KEF 
TB/TS/BOX 20 
TB/TS/K/BOX20 
WSA/10/USA 

Oznaczenie katalogowe w USA 

882000540 

882000560 

882000580 

882000590 

882000600 

882000610 

882000620 

882000630 

882000550 

882000570 

882001560 

:Opakowanie z 20 czujnikami 
:Opakowanie z 20 czujnikami 
:Opakowanie z 10 płytkami pośrednimi czujników ściennych, ułatwiającymi montaŜ TB/TS 
w amerykańskich lub duńskich puszkach elektrycznych. KaŜda płytka w komplecie z 2 pokrywa-
mi z tworzywa sztucznego, 2 wkrętami i dwoma śrubami TB/TS, 3,5 mm. 

[OPCJA] 

puste 
K 

O 

E 

S 

F 

Opis 
Tylko termistorowy czujnik temperatury 
Pokrętło nastwcze 1 do 11 kΩ (np. nastawa wartości zadanej) 
Przycisk (np. ręczna zmiana ustawienia zajętości pomieszczenia); okablowanie pokrętła dla otwartych obwodów 
Przycisk (np. ręczna zmiana ustawienia zajętości pomieszczenia); zamknięcie styku bezprądowego 
Diody stanu – dwie diody LED (np. wskazujące zajętość/brak zajętości pomieszczenia) 
Wejście wyboru prędkości obrotowej wentylatora, do ustawienia wyłączenia, niskich, średnich, duŜych obrotów lub regulacji 
automatycznej przez stopniowanie napięcia lub przełączanie wartości rezystancji. 
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TB/TS 

PARAMETRY 

Elektryczne 

:1-częściowe zaciski śrubowe dla przewodów 
o przekroju 0,5 do 2,5 mm2 (14 do 20 AWG). 
2 zaciski dla TB/TS, 3 dla TB/TS/K i 6 dla 
wszystkich innych opcji 

Termistor :10 kΩ przy 25 °C (77 °F) 
Zakres temperatur :0 do +40 °C (zalecany). 
Dokładność dla temp.  :czujnika, ±0.44 °C, ±0.79 °F(0 do +40 °C, 

32 do 104 °F) 
Potencjometr :1 kΩ do 11 kΩ ±20 %. 
Ręczna zmiana ustawień 

/O :impuls 7-sekundowy (wejście pokrętła dla 
otwartego obwodu) 

/E :bezprądowe zamknięcie styków 
Diody stanu :Zajętość, zielona LED 5,5 V do 10 V, 

Brak zajętości, Ŝółta LED 4,5 V do 5,0 V. 
Sterowanie wentylatora 

dla IQ :5-stopniowe przeł. napięcia (0 V do 9.7 V). 
dla IQL :5-stopniowe przeł. rezystancji 4,7 kΩ do 

17,9 kΩ (tylko TB/TS/KEF). 

Podłączenie 

Kanały wejściowe i skalowanie czujnika 

Pokrętło 
Kanał wejściowy powinien być połączony dla termistora, T 

Moduł typu czujnika musi być ustawiony z prawidłowym skalowaniem. 
Zalecaną metodą ustawiania skalowania typu czujnika jest uŜycie funkcji 
SET. Dla wszystkich sterowników szeregu IQ2 wersji z oprogramowa-
niem sprzętowym 2.1 lub dalszych albo dla sterowników szeregu IQ3, 
naleŜy stosować unikalne oznaczenie czujnika SET, podane poniŜej. 

Pokrętło TB 3 deg trim (gwarantowany zakres ±3) 
alternatywnie: Pokrętło T 3 deg trim (zakres liniowy ±3 
±20%) 

Alternatywnie, ustawić tryb 5 skalowania typu czujnika, scharakteryzo-
wać i wpisać skalowanie ręcznie, korzystając z tabeli poniŜej (daje to 
gwarantowany zakres -3 do +3). Proszę zwrócić uwagę, Ŝe dla IQ3 nie 
trzeba ustawiać trybu skalowania i wykładnika (E). 

Y 
E 
U 
L 
P 
x 
1 
2 
3 
4 

Typ WE 
Wykładnik 

Górne 
Dolne 
Punkty 

Ix 
0,95 
1,05 
8,95 
13,05 

3 (Volt termistora) 
1 

3,2 
-3,2 

4 
Ox 
-3,1 
-3 
+3 

+3,1 

Arkusz danych 

Termistor 
Kanał wejściowy powinien być połączony dla termistora, T 

Moduł typu czujnika musi być ustawiony z prawidłowym skalowaniem. 
Zalecaną metodą ustawiania skalowania typu czujnika jest uŜycie funkcji 
SET. Dla wszystkich sterowników szeregu IQ2 wersji z oprogramowaniem 
sprzętowym 2.1 lub dalszych albo dla sterowników szeregu IQ3, naleŜy 
stosować unikalne oznaczenie czujnika SET, podane poniŜej. 

Termistor TBTS (°C) 
Termistor TBTS F (°F) 

Alternatywnie, ustawić tryb 5 skalowania typu czujnika, scharakteryzować 
i wpisać skalowanie ręcznie, korzystając z tabeli poniŜej. Proszę zwrócić 
uwagę, Ŝe dla IQ3 nie trzeba ustawiać trybu skalowania i wykładnika (E). 

Dokładność układu 
(wraz ze sterownikiem) 

:±0,9 °C, ±1,62 °F 
(0 °C do +40 °C, 
32 °F do 104 °F) 

Jednostki 
Y 
E 
U 
L 
P 
x 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Typ WE 
Wykładnik 

Górne 
Dolne 
Punkty 

Ix 
2,641 
3,47 
4,46 
6,663 
7,668 
8,102 

Ox (°C) 
50 
40 
30 
10 
0 
-5 

50 
-5 

6 
Ox (°F) 

122 
104 
86 
50 
32 
23 

°C 

3 
122 
23 

°F 
1 (Volt termistora) 

Dla wszystkich innych sterowników IQ, zob. karta oznaczeń skalowania 
czujników, TB100521A. 

Sterowanie wentylatora 
Kanał wejściowy powinien być połączony dla napięcia, V 

Moduł typu czujnika musi być ustawiony z prawidłowym skalowaniem. 
Zalecaną metodą ustawiania skalowania typu czujnika jest uŜycie funkcji 
SET. Dla wszystkich sterowników szeregu IQ2 wersji z oprogramowaniem 
sprzętowym 2.1 lub dalszych albo dla sterowników szeregu IQ3, naleŜy 
stosować unikalne oznaczenie czujnika SET, podane poniŜej. 

Sterowanie wentylatora V 

Alternatywnie, ustawić tryb 5 skalowania typu czujnika, scharakteryzować 
i wpisać skalowanie ręcznie, korzystając z tabeli poniŜej (daje to wejście 
w zakresie 0 do 9,7). Proszę zwrócić uwagę, Ŝe dla IQ3 nie trzeba usta-
wiać trybu skalowania i wykładnika (E). 

Y 
E 
U 
L 
P 
x 
1 
2 

Typ WE 
Wykładnik 

Górne 
Dolne 
Punkty 

Ix 
0 

10 

0 (Volt) 
2 
10 
0 
2 

Ox 
0 
10 

Dla wszystkich innych sterowników IQ, zob. karta oznaczeń skalowania 
czujników, TB100521A. 

Dla wszystkich innych sterowników IQ, zob. karta oznaczeń skalowania 
czujników, TB100521A. 

Mechaniczne 

Pasowanie w ścianie :86 mm (3,39”) x 86 mm (3.39”) x głęb. 26 mm 
(1,02”). Dodać 6 mm (0,24”) do głębokości dla 
/F, dodać 4 mm (0,16”) dla /K 

:Ognioodporny (V0) ABS. 
:-10 °C (14 °F) do +50 °C (122 °F) 
0 do 90 % wilgotności wzgl., bez skraplania 

Materiał obudowy 
Środowisko 

Wyprodukowano dla i na rzecz Environmental and Combustion Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Ecublens, Route du Bois 37, Szwajcaria przez jego 
autoryzowanego przedstawiciela, firmę Trend Control Systems Limited 

Trend Control Systems Limited zastrzega sobie prawo do nowelizacji od czasu do czasu tej publikacji i dokonywania zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania 
jakichkolwiek osób o takich nowelizacjach lub zmianach. 

Trend Control Systems Limited 
P.O. Box 34, Horsham, West Sussex, RH12 2YF, Wlk. Brytania. Tel:+44 (0)1403 211888 Fax:+44 (0)1403 241608 www.trend-controls.com  
Trend Control Systems USA 
6670 185th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, USA. Tel.: +1 (425)897-3900, Fax.: +1 (425)869-8445 www.trend-controls.com  
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