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AL24A1T

AL24A1T
Sterownik 
pomieszczeniowy

Sterownik pomieszczeniowy z wyjściem 0...10V 
lub 3-punktowym. Przeznaczony przede 
wszystkim do sterowania ogrzewaniem lub 
chłodzeniem w systemach kontroli strefowej.

9 Nastawa 0...40°C
9 Wewnętrzny lub zewnętrzny czujnik
9 Sterowanie ogrzewaniem lub chłodzeniem
9 Wejście przełącznikowe na czujnik lub styk

przekaźnikowy
9 Wyjście 0...10V lub 3-punktowe
9 Sterowanie P lub PI
9 Regulowane pasmo proporcjonalne i czas

całkowania
9 Tryb obecności

Funkcja
AL24A1T to sterownik pomieszczeniowy do montażu na 
ścianie. Posiada sygnał wyjściowy 0...10V lub 3-punktowy. 
Wyjście jest odwracalne, zatem sterownik może kontrolować 
ogrzewanie lub chłodzenie. Może być ustawiony na sterowanie 
P lub PI. Pasmo proporcjonalne można regulować w zakresie 
0.5...50 K a czas całkowania może być ustawiony 
przełącznikiem funkcji w krokach co 2 lub 20 minut.

Czujnik
AL24A1T posiada wbudowany czujnik temperatury. Jest 
równiez możliwe podłączenie do sterownika zewnętrznego 
czujnika. W tym przypadku zworka BY1 musi być ustawiona w 
pozycji Zewnętrzny.

Nastawa
Nastawa jest regulowana za pomocą pokrętła wewnątrz 
obudowy. Ustawienie może być zablokowane przy pomocy 
śruby blokującej.

AL24A1T posiada wejście funkcji przełączania co pozwala 
przełączac funkcję sterowania między ogrzewaniem a 
chłodzeniem. Do wejścia jest podłączony styk przekaźnikowy. 
Przy zamkniętym styku sterownik działa w trybie ogrzewania a 
przy otwartym w trybie chłodzenia.

Przełączanie
AL24A1T posiada wejście funkcji przełączania co pozwala 
przełączać funkcję sterowania między ogrzewaniem a 
chłodzeniem. Do tego wejścia może zostać podłączony czujnik 
NTC lub styk przekaźnikowy. Przy zamkniętym styku 
sterownik działa w trybie ogrzewania a przy otwartym w trybie 
chłodzenia. Gdy używany jest tryb przełączania, zakres 
temperatur musi wynosić pomiędzy 0...30°C a czujnik musi być 
zamontowany na zasilaniu aby podawać właściwe wartości 
temperatury. Gdy temperatura odczytywana przez czujnik 
przekroczy 22°C, funkcja wyjściowa przełączy się na 
ogrzewanie, a gdy temperatura spadnie poniżej 18°C przełączy 
się na chłodzenie.
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Napięcie zasilania 24 V AC +/- 15% 50...60 Hz
Zużycie mocy 2 VA
Temperatura otoczenia 0...50°C
Temperatura przechowywania -40...+50°C
Wilgotność otoczenia Max 90% RH
Stopień ochrony IP20
Kolor Signal white RAL 9003

CE
Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com. 

Wejścia
Czujnik zewnętrzny Regin NTC-sensors, 0...40°C (TG-K340 or TG-R540)
Przełączania Regin NTC-sensor (0...30°C) lub bezpotencjałowy styk przekaźnikowy

Obecności Styk bezpotencjałowy

Wyjście
Sygnał sterujący 0...10 V DC, 1 mA lub 3-punktowy 24 V AC, 1 A

Ustawienia
Nastawa 0...40°C
Pasmo proporcjonalne 0.5...50 K
Czas całkowania 2 lub 20 min, ustawiany zworkami

Tryb braku obecności 22°C +/- 6°C

Wskazania
Zielona dioda LED na froncie obudowy wskazuje czy zasilanie 
jest włączone.

Wewnętrzne wskazania
Funkcja ogrzewania/chłodzenia jest sygnalizowana czerwoną 
diodą LED podpisaną "H". Jeśli świeci wskazuje grzanie, jeśli 
nie świeci wskazuje chłodzenie.
Posiada także wskaźnik obecności w postaci zielonej diody 
LED podpisanej "Occ". Jesli świeci wskazuje obecność, jeśli nie 
świeci wskazuje brak obecności.

Dane technicze

Tryb obecności
Nastawa może być regulowana zgodnie z wejściem obecności. 
Gdy styk czujnika obecności jest otwarty, nastawa jest 
determinowana przez nastawnik (tryb obecności). Gdy styk 
czujnika obecności jest zamknięty, nastawa jest 
determinowana przez wewnętrzny potencjometr (tryb braku 
obecności).
The base setpoint value for the unoccupied mode is 22°
C. It can be reset depending on the setting of the 
potentiom-eter ”Unoccupied”. It is adjustable with a span
Podstawowa wartośc nastawy w trybie braku obecności wynosi
22°C. Może być resetowana w zależności od ustawień
potencjometru. Zakres regulacji wynosi  +/-6°C.
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Wybór funkcji i wskazania

Podłączenie Dimensions
1 Supply voltage 24 V AC
2 System neutral
3 24 V AC (G+) output, for actuator supply
4 3-point output increase
5 3-point output decrease
6 0…10 V DC control output
7 Signal neutral
8 Change-over input (heating function on closing contact)
9 Occupancy input (unoccupied mode on closing contact)
10 External sensor

Dokumentacja produktu 
Pena dokumentacja produktu jest dostępna do pobrania nastronie www.regincontrols.com.

Zworka BY1 Prawo = Wewnętrzny czujnik (ustawienie fabryczne)
Lewo = Zewnętrzny czujnik

Zworka BY2 Zamknięty = Czas całkowania 2 min 
Otwarty = Czas całkowania 20 min (ustawienie fabryczne)

BY2 funkcjonalna jedynie gdy zworka BY3 w pozycji PI-control.
Zworka BY3 Zamknięty = P-function

Otwarty = PI-function (ustawienie fabryczne)
Oby pozostawić w pozyci otwartej załóż zworkę tylko na jeden pin. 

Tryb braku obecności           Pozycja 0      1     2     3    4    5    6 
Nastawa chł. 22   23   24   25  26  27  28 °C 
Nastawa grz. 22   21   20   19  18  17  16 °C 

H (Status przełącznika)        LED świeci = Funkcja ogrzewania aktywna
LED nie świeci = Funkcja chłodzenia aktywna

Occ (Status obecności)        LED świeci = Tryb obecności
LED nie świeci = Tryb braku obecności

PWR Wskazuje włączone zasilanie

BY2 BY3

BY1

P-band

PWR

Unoccup. mode

OccH

Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce
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