
1

Certifikováno podle DIN EN ISO 
9001, registrační čislo 1262

R2700
Kompaktní regulátor s programovou 
funkcí a omezovačem teploty

• 	 Stupeň	krytí	IP67
•		 Vzorkovací	cyklus	–	100	ms	1)
•		 Bezpřekmitová	regulace	PDPI
•		 V	každém	okamžiku	lze	spustit	adaptaci	parametrů	regulace
•		 Dvoupolohový,	třípolohový,	spojitý	a	krokový	regulátor
•		 Poměrový,	rozdílový,	vlečný	a	přepínací	regulátor
•		 Programový	regulátor	–	8	programů	s	12	segmenty	a	4	řídícími	

příznaky
•		 Regulátor	s	děleným	rozsahem	(nespojitý/spojitý	–	krokový/spojitý)
•		 Regulace	horkého	kanálu	s	najížděním	a	boostem
•		 Regulace	vodního	chlazení	(nelineární	účinek	chlazení	odpařová-

ním)
•		 Omezovač	teploty
•		 Datová	paměť	pro	skutečné	a	akční	hodnoty
•		 Historie	alarmů	s	časovým	razítkem
•		 Infračervené	čelní	rozhraní	s	volitelným	adaptérem
•		 Blokování	heslem
•		 Softwarový	nástroj	CompactConfig
•		 Sběrnicové	rozhraní:	Profibus-DP,	RS485	Modbus-,	HB-Therm-Pro-

tokol
•		 Ovládací	bloky	pro	SIMATIC	-	Manager
•		 Funkčně	kompatibilní	s	elektronickým	regulátorem	R2600

•  Vstup pro termočlánky, Pt100, Ni100 nebo stejnosměrný 
proud, stejnosměrné napětí

•  Termočlánkový vstup odolný proti rušení plazivými proudy 
(až do 230 V)

•  Vhodný pro zóny s nárůstem teploty do cca 100 K/s
•  Kontrola přerušení obvodu čidla, přepólování, zkratu
•  Věrohodné převzetí stupně regulace při přerušení čidla
•  Rampy žádaných hodnot (nahoru-dolů), alternativní 

žádaná hodnota, omezení žádané hodnoty
•  Kontrola topného obvodu bez dalšího měniče
•  Kontrola topného proudu přes externí měnič proudu
•  Mnoho kontrolních funkcí a alarmů
•  Aktuální nastavení lze uložit jako uživatelem definované 

standardní nastavení – lze zase obnovit parametry od 
výrobce

Popis
Univerzální kompaktní přístroj s komfortní obsluhou ve formátu 
1/8 DIN (48x96 mm) je vhodný pro přesné a bezpřekmitové 
regulační úlohy a k omezení teploty.
Přes pevně zabudované infračervené čelní rozhraní lze pří-
stroj online i offline nakonfigurovat a parametrizovat pomocí 
software CompactConfig, provádět online pozorování procesu 
regulace a číst hodnoty z datové paměti a historie alarmů 
a ukládat je. Díky stupni krytí IP 67 čelní strany je vedle apli-
kace ve strojírenství a stavbě investičních celků možné také 
použití v potravinářském průmyslu.

Charakteristiky Filtry	a	funkce	při	regulované	veličině	
zasažené	poruchami

Označení / parametr Funkce Omezení
Filtr špiček Jsou potlačena jednotlivá chybná měření 

vyvolaná např. výboji statické elektřiny 
do čidla.

---

Vyhlazovací filtr V souladu s dynamikou regulované 
soustavy je shrnuto několik naměřených 
hodnot, aby se předešlo neklidné regulo-
vané veličině.

---

Korekce skutečné 
hodnoty, koeficient 
skutečné hodnoty

Lineární korekce měřené veličiny, pokud 
se m.j. naměřená teplota kvůli poklesu 
teploty liší od teploty, která má být 
měřena / zobrazena.

---

Adaptivní korekce 
naměřené hodnoty

Potlačení periodického, konstantního 
příp. pomalu se měnícího kmitání.

Není aktivní, 
jestliže je 
perioda větší 
než polovina 
Tu*

Blokování kmitání (peri-
oda kmitání 0,3...20s)

Potlačení kmitání s konstantní periodou, 
jestliže je perioda větší než polovina Tu.

---

Zapojení poruchové 
veličiny

Potlačení zvýšení a snížení regulova-
ných veličin při změnách zatížení např. 
v důsledku provozu / zastavení stroje / 
zařízení

Odstup změny 
zatížení je 
mnohem větší 
než Tu*

Reakce při chybě čidla, 
stupeň regulace při 
chybě čidla

Musí-li provoz při vadném čidle pokračo-
vat, vydá regulátor věrohodnou regulační 
veličinu, aby se udržel pracovní bod.

---

* Tu = doba průtahu

Podrobné informace naleznete v návodu k použití.
1) 100 ms s integrovanou konverzí pro potlačení 50/60 Hz včetně vyšších 

harmonických až do 13. řádu
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R2700
Kompaktní regulátor s programovou 
funkcí a omezovačem teploty

Použité	předpisy	a	normy
IEC 61010-1 /  
DIN EN 61010-1 /  
VDE 0411 část1

Bezpečnostní předpisy pro elektrické měřicí, řídicí, 
regulační a laboratorní přístroje

DIN EN 61326 
VDE 0843 část 20

Elektrické provozní prostředky pro řídicí techniku 
a laboratorní použití – požadavky na elektromagnetickou 
kompatibilitu

DIN VDE 0106 část 1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
EN 60529 Stupně krytí dané pouzdrem (kód IP)

Technické	parametry
Vstupy
Měřicí vstup rozlišení měniče < 0,02% z měři-

cího rozsahu
Měřicí rozsah viz Údaje pro objednávku
Vzorkovací cyklus 100 ms s integrovanou konverzí 

pro potlačení 50/60 Hz včetně 
vyšších harmonických až do 13. 
řádu

Kompenzace offsetu možná zadáním parametrů

Konfigurace vstupu čidla
Kód Snímač Volitelné z klávesnice
B1, B3, B4 Termočlánky 

Pt100, Ni100
Měřicí rozsahy viz Údaje pro objednávku  
Lze nakonfigurovat °C / °F a 0,1°/1°

B2, B4 Stejnosměrné napětí 
Stejnosměrný proud

0 / 4 ... 20 mA; 0 / 2 ... 10 V
Rozsahu zobrazení lze přiřadit měřítko

H

RS485

Měřicí vstup X1

Měřicí vstup X2 /  
externí žádaná hodnota (B4)

Rozdílový regulátor,  
přepínací regulátor (B3)

Vstup 
kontroly topného proudu

Binární vstup 1 
např. alternativní žádaná hodnota

Binární vstup 2

Zdroj

Procesor, 
paměť dat 
a programu

2 mezní kontakty/výstupy alarmu

2 reléové výstupy (A3, A6)

2 tranzistorové výstupy

Spojitý výstup (A4, A6)

Sběrnicové rozhraní (F1) 
Modbus, DIN 19244E 
(R2600, GTR0217)

Optoelektrické oddělení

Obr. 1: Blokové schéma zapojení

Termočlánek typu J, L, K, N, R, S, B, C, E, T, U
Trvalé přetížení AC sinusové 50 Hz / 3 V, DC 1 V
Vstupní odpor > 50 kΩ
Studený konec Vestavěný kompenzační obvod
Chybové hlášení Při přerušení čidla, přepólování, zkratu (kontrola topného 

obvodu) nebo teplotě mimo měřicí rozsah

Odporový teploměr Pt100, Ni100
Dvouvodičové zapojení Třívodičové zapojení

Odpor vodičů 
(dopředný a zpětný 
vodič)

Lze vykompenzovat 0 ... 30 Ω  
(při zkratovaném čidle „na 

stisknutí tlačítka“)

Kompenzováno  
0 … 30 Ω

Trvalé přetížení AC sinusové 50 Hz / 3 V, 
DC 1 V

Měřicí proud cca 0,2 mA
Chybové hlášení Při přerušení nebo zkratu čidla nebo teplotě mimo měřicí 

rozsah

Stejnosměrné napětí, stejnosměrný proud
Stejnosměrné napětí Stejnosměrný proud

Měřicí rozsah Lze nakonfigurovat 
0 / 2 … 10 V

Lze nakonfigurovat 
0 / 4 … 20 mA

Trvalé přetížení 100 V 60 mA DC
Vstupní odpor / zátěž > 150 kΩ < 50 Ω
Chybové hlášení Při vstupní veličině mimo 

měřicí rozsah
Při vstupní veličině mimo měřicí 
rozsah
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R2700
Kompaktní regulátor s programovou 

funkcí a omezovačem teploty
Vstup kontroly topného proudu

Měřicí rozsah vstupu měniče proudu GTZ 4121 000 R.... AC 0 ... 42,7 A
Měřicí rozsah vstupu kontroly topného proudu DC 0 ... 10 V

Binární vstupy
Aktivace různých funkcí přes bezpotenciálový kontakt nebo 
bezpotenciálový elektronický spínač (optoelektrický vazební 
člen atd.); nastavení prvního vstupu od výrobce: aktivace alter-
nativní žádané hodnoty.
Napětí naprázdno  cca 15 V
Proud nakrátko  cca 1 mA

Binární vstup
Aktivovaný Úbytek napětí na kontaktu < 2 V
Neaktivní Zbytkový proud kontaktem < 0,02 mA

Displej
Regulovaná veličina Řídicí veličina, topný proud 

nebo akční veličina
Rozsah zobrazení Čtyři místa, digitální Čtyři místa, digitální
Výška zobrazovače 10 mm 7,5 mm

Status a nespojité výstupy
Symbol Typ displeje

Status W2, ruka LED
Nespojité výstupy I, II, A1, A2 LED

Regulovaná veličina
Kód Měřicí rozsah Rozlišení displeje
B1 Termočlánky, Pt100, Ni100 0,1 / 1 °C / °F
B2 0 / 2 … 10 V 

0 / 4 … 20 mA 
možná stupnice –1999 … +9999 digitů

1 digit

Topný proud
Měřicí rozsah Rozlišení displeje
Možná stupnice 0 … 100,0 A 0,1 A

Regulační	vlastnosti
Žádané hodnoty

Omezení žádané 
hodnoty

Lze parametrizovat horní a dolní mez nastavení

Alternativní žádaná 
hodnota

Aktivace přes binární vstup nebo přes sběrnici, hodnotu lze 
parametrizovat

Zvýšení žádané 
hodnoty (boost)

Aktivace přes binární vstup nebo přes sběrnici, hodnotu 
a maximální dobu trvání lze parametrizovat

Funkce rampy 
(odděleně pro 
nárůst a pokles)

Zadání postupné změny teploty ve stupních za minutu
Aktivace při:
– zapnutí napájecího napětí
– změně aktuální žádané hodnoty
– aktivaci alternativní žádané hodnoty
– přepnutí z ručního do automatického režimu

Konfigurovatelné druhy regulátorů
Dvoupolohový regulátor PDPI pro topení nebo chlazení nebo chlazení vodou při 

nelineárním chladicím účinku díky vypařování
Dvoupolohový regulátor PDPI pro vytápění nástrojů horkého kanálu
Třípolohový regulátor PDPI pro topení a chlazení
Třípolohový regulátor PDPI pro topení a chlazení vodou při nelineárním 

chladicím účinku díky vypařování
Spojitý regulátor pro topení nebo chlazení
Spojitý regulátor s děleným 
rozsahem

pro spojité topení a nespojité chlazení nebo pro 
spojité chlazení a nespojité topení pro spojité topení 
a chlazení s krokovým motorem nebo pro spojité 
chlazení a topení s krokovým motorem

Krokový regulátor pro topení nebo chlazení
Omezovač deaktivace regulace PDPI po zareagování mezní 

hodnoty
Snímač mezních hodnot dvou- / třípolohový regulátor bez dynamického 

chování

Kombinace měřicích vstupů
Rozdílový 
regulátor

Reguluje se teplotní rozdíl.

Vlečný 
regulátor

Žádaná hodnota se zadává jako spojitý signál.

Přepínací 
regulátor

Regulační obvod pouze s jedním akčním členem může podle provoz-
ního stavu regulovat ve dvou různých měřených (teplotních) bodech.

Poměrový 
regulátor

Dvě regulované veličiny jsou regulovány v poměru zadaném žádanou 
hodnotou. Za tím účelem se vytváří řídicí veličina na základě součinu 
žádané hodnoty v promile a skutečné hodnoty partnerského kanálu. 
Aktivovaná rampa žádaných hodnot působí na řídicí veličinu. Druh 
regulátoru partnerského kanálu lze zvolit nezávisle, např. regulace 
s konstantně nastavenou hodnotou.

Rozsahy nastavení parametrů regulace
Displej Význam Rozsah nastavení
Pb I Proporcionální pásmo nespojitého výstupu I 0,1° ... MBU
Pb II Proporcionální pásmo nespojitého výstupu II 

(u třípolohového regulátoru)
0,1° ... MBU

dbnd Mrtvá zóna (u třípolohového regulátoru 
a krokového regulátoru)

0,0° ... MBU

tu Doba průtahu soustavy 0,0 ... 900,0 s
tc Doba výstupního cyklu 0,1 ... 300,0 s

1) MBU = rozpětí měřicího rozsahu

Autooptimalizace
Lze kdykoli spustit z libovolného provozního stavu stiskem tla-
čítka nebo přes rozhraní. Je možné zasáhnout do regulačních 
parametrů a změnit je.

Obr. 2: Regulační charakteristika při autooptimalizaci

2polohová optimalizace 

3polohová optimalizace

Optimalizace 
topení Optimalizace chlazení

Spuštění optimalizace
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R2700
Kompaktní regulátor s programovou 
funkcí a omezovačem teploty

Funkce	regulace	horkého	kanálu
Najíždění
Najíždění se sníženým stupněm regulace a prodlevou na 
žádané hodnotě najíždění slouží k vysušení hygroskopických 
topných prvků.

Boost – přechodné zvýšení žádané hodnoty
Časově omezené zvýšení žádané hodnoty slouží k odstranění 
usazených zbytků materiálu ze zanešených trysek nástroje.

Výstupy
Regulační výstupy
Funkce nespojitý výstup I (topení) 

nespojitý výstup II (chlazení)
Výstupní cyklus lze parametrizovat v rozsahu 0,1... 

300 s
Druh výstupu reléový nebo tranzistorový výstup
Reléový výstup bezpotenciálový pracovní kontakt 

(spínač)
 Spínaný výkon AC / DC 250 V, 2 A, 500 VA / 50 W
 Životnost > 5 x 105 sepnutí a rozepnutí při 

jmenovitém zatížení
 Odrušení stykač opatřit externím RC členem 

(100 Ω - 47 nF)
Tranzistorový výstup vhodný pro běžně prodávaná polovo-

dičová relé (SSR)

Stav sepnutí Napětí naprázdno Výstupní proud
Aktivní (zátěž ≤ 800 Ω) < DC 17 V 10 … 15 mA
Neaktivní < DC 17 V < 0,1 mA

Mez přetížení  zkrat, trvalé přerušení

Spojité výstupy
Funkce výstupu regulační výstup pro proporcionální 

akční členy
Výstupní veličina 0 (2) …10 V při zátěži > 1 kΩ, 

0 (4) … 20 mA při zátěži < 300 Ω
Rozlišení 0,1 % z koncové hodnoty
Přesnost < 3 % z koncové hodnoty

Prodleva 2 min. Provádí se 
optimalizace

Doba trvání boostu 2 min.

Spuštění s autooptimalizací, 
najíždění 30% bez smysluplných 
parametrů regulace

Aktivní binární vstup pro boost

Mezní kontakty/výstupy alarmu
Funkce alternativně lze nakonfigurovat 

min, max, min + max 
relativní / absolutní 
pracovní / klidový kontakt 
potlačení najíždění vyp / zap

Druh kontaktu bezpotenciálový pracovní kontakt (spínač)
 Spínaný výkon AC / DC 250 V, 2 A, 500 VA / 50 W
 Životnost > 5 x 105 sepnutí a rozepnutí při jmenovitém 

zatížení
 Odrušení stykač opatřit externím RC členem  

(100 Ω - 47 nF)

Alarmy
•		 přerušení	obvodu	čidla,	přepólování
•		 po	2	horních	a	dolních	mezních	hodnotách,	relativní	a	absolutní
•		 chyba	topného	proudu/topného	obvodu
•		 chyba	adaptace
•		 chyba	hardware
•		 přebuzení	měřicích	vstupů
•		 chyba	studeného	konce
•		 chyba	parametru

Historie alarmů
Historie alarmů zahrnuje 100 záznamů chybového stavu s pří-
slušným časovým razítkem v kruhové paměti. Záznam začíná 
po každém resetu přístroje znovu.

Kontrola mezních hodnot
Lze nakonfigurovat dvě horní a dvě dolní mezní hodnoty.
Je možné nastavit ukládání alarmů a potlačení najíždění.

Obr. 3: Schématické znázornění kontroly relativních mezních 
hodnot

Kontrola topného obvodu
Bez externího měniče, bez doplňkových parametrů
Lze nakonfigurovat kontrola topného obvodu aktivní / 

neaktivní
Chybové hlášení při 100 % zapnutém topení bez nárůstu 

teploty, tzn. při  
 zkratovaném termočlánku  
 přerušeném topení  
 chybějícím čidle v topném obvodu

Hystereze
Žádaná hodnota

Skutečná 
hodnota

Relativní dolní mezní hodnota Horní mezní 
hodnota

Absolutní dolní 
mezní hodnota

Absolutní horní 
mezní hodnota
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R2700
Kompaktní regulátor s programovou 

funkcí a omezovačem teploty
Kontrola topného proudu
Snímání topného proudu přes externí měnič proudu 

GTZ 4121 000 R....*) 
(přes jiné externí měniče proudu, 
nutné stanovení měřítka)

 *) mechanická montáž a elek-
trické připojení viz katalogový 
list Z 4121

Převzetí jmenovité hodnoty topného proudu „na stisknutí 
tlačítka“

Chybové hlášení při
– nesprávné hodnotě regulační signál ‚vyp‘ + topný proud ‚zap‘ 

regulační signál ‚zap‘ + topný proud ‚vyp‘
– podkročení žádané hodnoty proudu podkročení žádané hodnoty topného 

proudu při regulačním signálu ‚zap‘ o více 
než 20%

Signalizace chybové hlášení zapojeno pevně na výstup 
alarmu A1

Datová paměť
Datová paměť zahrnuje 3600 nasnímaných skutečných hodnot 
a akčních hodnot v kruhové paměti.
Dobu záznamu lze nastavit od 6 minut do 25 dnů. 
Záznam začíná znovu po každém vynulování přístroje.

Přesnost
Vstup regulované veličiny Mezní chyba vztažená 

k MBU 1)
Rozlišení

Termočlánek
– typ J, L, K, N, E
– typ U, C
– typ B > 600 °C, typ R, S, T

< 0,7 %
< 1,4 %
< 2,0 %

0,1 K
0,1 K
0,1 K

Odporový teploměr
– Pt100
– Ni100

< 0,7 %
< 1,4 %

0,1 K
0,1 K

Stejnosměrné napětí, 
stejnosměrný proud < 0,5 % 0,01 MBU 1) + 1 digit

Mezní chyba
Studený konec ± 2 K

Mezní chyba vztažená 
k naměřené hodnotě Chyba offsetu

Vstup topného proudu 5 % ± 0,1 %

Mezní chyba vztažená ke 
koncové hodnotě Rozlišení

Spojitý výstup < 1,5 % < 0,1 %

1)  MBU = rozpětí měřicího rozsahu
2)  Mezní chyba vztažená k MBU < 0,1 % na poptávku

Referenční podmínky
Referenční veličina Referenční podmínka
Teplota okolí Tref Tref 23 °C ± 2 K
Teplota studeného konce Tver 23 °C ± 2 K
Napájecí napětí Jmenovitá hodnota ± 1 %, při sinusovém AC 50 Hz 

± 1 % přípustné souhlasné napětí vůči galvanicky 
spojeným vstupům 0 V DC / AC

Doba náběhu 5 min. (vstupy v rámci měřicího rozsahu)

Ovlivňující veličiny a jimi způsobené chyby
Ovlivňující veličina Jmenovitý rozsah 

použití
Maximální chyba

Teplota okolí 0 °C ... + 50 °C ± 0,05 % MBU 1) / K
Teplota studeného konce Tver 0 °C ... + 50 °C 0,1 K (Tver – Tref) / K
Odpor vodičů
– Termočlánek RL = 0 ... 200 Ω 0,1 % MBU 1) / 10 Ω
– Pt100, dvouvodič RL = 0 ... 30 Ω 3 K / Ω (kompenzovatelné)
– Pt100, třívodič RL = 0 ... 30 Ω 0,2 % MBU 1) / 10 Ω
Vliv náběhu ≤ 5 min. ± 1 %

1)  MBU = rozpětí měřicího rozsahu

Elektromagnetická	kompatibilita
Rušivé 
emise

EN 61326 
Metoda měření EN 55011, třída mezních hodnot B

Odolnost proti rušení EN 61326
Druh 
zkoušky

Předpis Přísnost zkoušky Kritérium

ESD EN 61000-4-2 4 kV  kontaktní výboj B
8 kV  vzdušná dráha B

Elektrické 
pole

EN 61000-4-3 10 V / m 80 ... 1000 MHz A

Burst EN 61000-4-4 4 kV  na všech připojovacích vodičích A
Napěťové 
rázy

EN 61000-4-5 0,5 kV  nesymetrická stejnosměrná síť
2 kV  nesymetrická střídavá síť
1 kV  symetrická střídavá síť
2 kV  nesym. všechny ostatní vodiče

B
B
B
B

VF EN 61000-4-6 10 V  0,15 … 80 MHz všechny přípoje A
Krátkodobý 
pokles 
napětí

EN 61000-4-11 ½ periody A

Elektrická	bezpečnost
Bezpečnostní třída II, vestavný přístroj ve smyslu DIN EN 61010-1 bod 6.5.4
Stupeň znečištění 2, dle DIN EN 61010-1 bod 3.7.3.1 příp. IEC 664
Kategorie měření II, dle DIN EN 61010 dodatek J příp. IEC 664
Pracovní napětí 300 V dle DIN EN 61010

Podmínky	okolí
Relativní vlhkost vzduchu v ročním průměru, bez orosení 75 %
Teplota okolí
– Jmenovitý rozsah použití
– Rozsah při funkci
– Rozsah při skladování

0 °C … + 50 °C
0 °C … + 50 °C

– 25 °C … + 70 °C

Napájecí	napětí
Jmenovitá hodnota Jmenovitý rozsah použití

Příkon
Napětí Kmitočet

AC 110 V
AC 230 V AC 85 V ... 265 V 48 Hz ... 62 Hz

typicky 1,5 W
DC 24 V DC 20 V ... 30 V –
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Datová	rozhraní
Infračervené rozhraní
Přenosová rychlost  19,2 kbaud
Je nutné příslušenství adaptér rozhraní IR/USB Z270I.

Sběrnicové rozhraní (kód F1)
Typ (přepojitelný) RS-485
Maximální počet přístrojů 32 paralelně na sběrnici
Počet vodičů 3
Přenosová rychlost 9600, 19200 baud
Počet datových bitů 8
Počet stopbitů 1
Provozní režim poloviční duplex
Protokol přepínatelný Modbus 

návrh DIN 19244 (R2600, GTR0217)

Mechanická	konstrukce
Konstrukční provedení Přístroj pro montáž do rozváděče dle DIN 43700.

Pouzdro z umělé hmoty uvedené v UL-VO.
Lze montovat vedle sebe bez bočních přepážek

Výřez v rozváděči 45 +0,6 x 92 +0,8 mm
Montážní poloha Přední strana svisle až skloněná maximálně 45° dozadu
Stupeň krytí IP 67, čelní strana

IP 20, pouzdro
IP 20, přípoje

Hmotnost cca 190 g

48

96

114
129 5

 Míry uvedeny v mm

Obr. 4: Rozměry pouzdra
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RS48

2C1C1F6A ,4A2PS

6111

2 – 2 – 17

8133 E

4 + out1 4 C 19

55 + B 20

6 + out2 6 A 21

2277

3288

4299

520101

621111

2121
A1

27

823131

4141
A2

29

035151

B1, B3, B4 B2 B3 B4 Releové
výstupy Releové výstupy

A3, A6

AC110/230V
N

L
DC 24 V
–

+

20 mA / 10 V

20 mA

10 V
out 3

20 mA

10 V

out 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Binární 
vstup 1

Binární 
vstup 2

Tranzi-
storové
výstupy

Spojitý 
výstup

Napájecí 
napětí

Měřicí vstup 1 Měřicí vstup 2

Měnič 
topného 
proudu

Elektrické připojení

Připojovací prvky  Šroubové svorky vhodné pro lanko 
1,5 mm2 příp. koncovky dvoužilového 
vedení 2 x 0,75 mm2

Obr. 5: Poloha připojovacích kontaktů
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Rozsah	dodávky
•	 regulátor	v	objednaném	provedení	podle	kódu
•	 2	upevňovací	prvky
•	 návod	k	použití;	jazyk	podle	kódu

Údaje	pro	objednávku
Pro stanovení údajů pro objednávku platí: Z kódů se stejnými velkými písmeny smí být zvolen jen jeden.
Jestliže za velkým písmenem kódu následují jen nuly, nemusí se tento kód v objednávce uvádět.

Parametr Kód
Kompaktní regulátor 48 x 96 mm, IP67, s autooptimalizací, alternativní žádanou hodnotou a dvěma alarmy, funkcemi horkého kanálu, datovou pamětí, 
historií alarmů, infračerveným rozhraním pro konfigurační a grafický nástroj R2700

Provedení regulátoru  Výstupy
Dvoupolohový, třípolohový, krokový regulátor  2 tranzistory, 2 relé A1
Dvoupolohový, třípolohový, krokový regulátor  2 tranzistory, 4 relé A3
Spojitý regulátor, regulátor s děleným rozsahem  1 spojitý, 2 tranzistory, 2 relé A4
Spojitý regulátor, regulátor s děleným rozsahem  1 spojitý, 2 tranzistory, 4 relé A6
Měřicí rozsahy
Měřicí vstup konfigurovatelný

B1

 Termočlánek  typ J, L  0 … 900 °C /  32 … 1652 °F
  typ K, N 0 … 1300 °C/ 32 … 2372 °F
  typ R, S 0 … 1750 °C/ 32 … 3182 °F
  typ B  0 … 1800 °C/ 32 … 3272 °F  (přesnost specifikována od 600 °C)
  typ C 0 … 2300 °C/ 32 … 4172 °F
  typ E 0 … 700 °C/ 32 … 1292 °F
  typ T 0 … 400 °C/ 32 … 752 °F
  typ U 0 … 600 °C/ 32 … 1112 °F
 Odporový teploměr  Pt100  – 200 ... 600 °C/ –328 ... 1112 °F
  Ni100    – 50 ... 250 °C/  –58 ... 482 °F
  Ohm  0 ... 340 Ω
 Lineární   0 ... 50 mV
Měřicí vstup, unifikovaný signál, konfigurovatelný

B2
 0 / 2 ... 10 V oder 0 / 4 ... 20 mA
Dva měřicí vstupy společně konfigurovatelné jako kód B1 pro rozdílový a přepínací regulátor B3
První měřicí vstup konfigurovatelný jako kód B1 a druhý vstup jako kód B2 pro vlečný regulátor B4
Napájecí napětí
AC 85 V ... 265 V, 48 Hz ... 62 Hz C1
DC 20 ... 30 V C2
Připojovací konektor
Standardní D0
Připojení zezadu D1
Datové rozhraní
žádné F0
RS485 F1
Profibus DP F2
Konfigurace
Standardní nastavení K0
Nastavení podle údajů zákazníka K9
Návod k použití
Německy L0
Anglicky L1
Italsky L2
Francouzsky L3
Žádný L4
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Příklad objednávky: R2700 A3 B1 C1 F1

Parametr (slovy) Kód
Kompaktní regulátor 48 x 96 mm, IP67, s autooptimalizací, alternativní žádanou hodnotou a dvěma alarmy, funkcemi horkého kanálu, 

datovou pamětí, historií alarmů, infračerveným rozhraním pro konfigurační a grafický nástroj
R2700

Provedení regulátoru Dvoupolohový, třípolohový, krokový regulátor vždy s 2 tranzistorovými a 4 reléovými výstupy A3
Měřicí rozsah Termočlánek, Pt100, Ni100 B1
Napájecí napětí AC 85 V ... 265 V, 48 Hz ... 62 Hz C1
Připojovací konektor Standardní D0
Datové rozhraní RS485 F1
Konfigurace Standardní nastavení K0
Návod k použití Německy L0

Přednostní typy
Parametr Kód
Kompaktní regulátor 48x96 mm vždy s 2 reléovými a tranzistorovými výstupy, měřicím vstupem teploty, napájecím napětím AC 85 V … 265 V 
R2700 A1 B1 C1 F0 K0 L0

R2700-V001

Kompaktní regulátor 48x96 mm se 4 reléovými a 2 tranzistorovými výstupy, měřicím vstupem teploty, napájecím napětím AC 85 V … 265 V 
R2700 A3 B1 C1 F0 K0 L0

R2700-V002

Kompaktní regulátor 48x96 mm s 1 spojitým a vždy 2 reléovými a tranzistorovými výstupy, měřicím vstupem teploty, napájecím napětím AC 85 V … 265 V 
R2700 A4 B1 C1 F0 K0 L0

R2700-V003

Kompaktní regulátor 48x96 mm s 1 spojitým a 4 reléovými a 2 tranzistorovými výstupy, měřicím vstupem teploty, napájecím napětím AC 85 V … 265 V 
R2700 A6 B1 C1 F0 K0 L0

R2700-V004

Příslušenství
Parametr Číslo výrobku
Měnič proudu pro upevnění na lištu k snímání topného proudu

Se 3 vstupy (1 trojfázový spotřebič nebo 3 jednofázové spotřebiče) GTZ 4121 000 R0001
Se 4 vstupy (1 trojfázový spotřebič + 1 jednofázový spotřebič) nebo 4 jednofázové spotřebiče) GTZ 4121 000 R0002

USB R2700 Adaptér rozhraní IR/USB pro R2700 Z270I

Software CompactConfig pro R2500 / R2700
(německy, anglicky, francouzsky)
•		 software	k	online	a	offline	konfigurování	a	parametrizování
•		 zjištění	vlastností	regulátorů	z	aplikace
•		 automatické	generování	zapojovacího	schématu
•		 sledování	procesu	regulace	online
•		 čtení	a	uložení	hodnot	z	datové	paměti	a	historie	alarmů
•		 správa	sad	parametrů

Pro použití konfiguračního nástroje 
potřebujete IR adaptér Z270I.

Další informace k příslušenství 
a aktuální verzi software k bezplat-
nému stažení najdete na internetu: 
www.gossenmetrawatt.com
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Kontaktní adresa:
GMC-měřicí technika, s.r.o.
Fügnerova 1a
678 01 Blansko

Tel.: 516 410 905-6
Fax: 516 410 907
E-mail: gmc@gmc.cz
www.gmc.cz


