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przykład zaStoSoWania

RL10 
  - ogranicznik temperatury

• monitorowanie procesów regulacji temperatury. 
• Wyłączanie układu starowania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej

temperatury lub w przypadku błędu czujnika.
• Wejście uniwersalne dla czujników termoelektrycznych i termorezystancyjnych.
• Wyjście przekaźnikowe do rozłączania układu  sterowania temperaturą.
• Funkcja blokady ponownego załączenia obiektu.
• Spełnia wymagania normy pn-en 60519-2 dla klasy 2 (Bezpieczeństwo 

urządzeń elektrotermicznych)

t ≤ 250oc
stan normalnej pracy, grzałka włączona

ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie obwodu grzewczego 
przy regulacji temperatury w piecu hartowniczym.

RE72 RL10

temperatura wsadu t

temperatura wsadu t (pomiar kontrolny)

grzałka

piec hartowniczy

ogranicznik temperatury 
(rozłączanie obwodu grzew-
czego w przypadku zbyt 
wysokiej temperatury lub
w przypadku błędu czujnika)

t > 250oc
stan ograniczania temperatury, grzałka wyłączona
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dane techniczne

RL10 - ogranicznik temperatury

izoLacja gaLwanicznacechy użytkowe wejście wyjście

Ochrona

hasłem

IP65

wyjście
typ wyjścia właściwości

Wyjście przekaźnikowe typ przełączny, max. obciążalność 5 a 250 V a.c. . max. 200 000 cykli dla 5 a/230 V a.c. (obc. rezyst.)

wejście
typ wejścia oznaczenie zakres Błąd

pt100 pt100 -200...850°c -328...1563°F 0,3%
pt1000 pt1000 -200...850°c -328...1563°F 0,3%
Fe-cuni J -50...1200°c -58...2192°F 0,3%
cu-cuni t -50...400°c -58...752°F 0,3%
nicr-nial k -50...1372°c -58...2501,6°F 0,3%
ptrh10-pt S 0...1767°c 32...3212,6°F 0,5%
ptrh13-pt r 0...1767°c 32...3212,6°F 0,5%
ptrh30-ptrh6 B 200...1767°c 392...3212,6°F 0,5%
nicrSi-niSi n -50...1300°c -58...2372°F 0,3%

cechy zewnętRzne
pole odczytowe Led 9,3 mm, 4 cyfry
Wymiary 48 ´ 48 ´ 93 mm

masa 0,25 kg
Stopień ochrony od strony czołowej: ip65 od strony zacisków: ip20

wymagania Bezpieczeństwa i kompatyBiLności
kompatybilność  
elektromagnetyczna

odporność na zakłócenia wg pn-en 61000-6-2
emisja zakłóceń wg pn-en 61000-6-4

Stopień zanieczyszczenia 2
kategoria instalacji iii
maksymalne napięcie pracy między fazą a ziemią dla obwodu zasilania, wyjścia: 300 V dla obwodów wejściowych: 50 V
Wysokość npm do 2000 m

znamionowe waRunki użytkowania
napięcie zasilania 230 V a.c. +/- 10% częstotliwość 50 .. 60 hz
temperatura pracy: 0...23...50°c magazynowania: -20...70°c
Wilgotność < 85% bez kondensacji 
pozycja pracy dowolna
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RL10 - ogranicznik temperatury

Schematy połączeń

termorezystor pt100  
w układzie 2-przewodowym

termorezystor pt100  
w układzie 3-przewodowym

termorezystor pt1000
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termoelement

rys.1. podłączenie sygnałów wejściowych.

rys.2. podłączenie zasilania i obwodu obciążenia.

zasilanie wyjście  - przekaźnik
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rys.3. interfejs rS-485 (tylko do konfiguracji).
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informacja techniczna:
tel: 68 45 75 106/180/260/353
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
realizacja zamówień:
tel: 68 45 75 207/209 /218/341
Fax: 68 32 55 650

LumeL s.a.
ul. Sulechowska 1, 65-022 zielona góra
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

zamaWianie

RL10 - ogranicznik temperatury

rL10 - XX X X
wykonanie:
standardowe 00
specjalne* XX
wersja językowa:
polska p
angielska e
inna* X
próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z atestem kontroli jakości 1
wg uzgodnień z odbiorcą X

*  tylko po uzgodnieniu z producentem

Więcej informacji o naszych wyrobach można 
znaleźć  na naszej stronie internetowej:

www.lumel.com.pl

Re70 - regulator 
temperatury

zoBacz takŻe:

www.lumel.com.plwww.lumel.com.pl
dołącz do nas na Facebooku!

rL10-19

przykład zamówienia:
kod: RL10 -00 p 0 oznacza:

  RL10 -  ogranicznik temperatury typu rL10

       00 - wykonanie standardowe

         p -  instrukcja w języku polskim

         0 - bez dodatkowych wymagań

czujniki temperatury. Rp7 - sterowniki mocy.Re72- regulator
 temperatury


