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1 – розетка (вихідні клеми); 

2 – дисплей;  

3 – ручка-регулятор рівня температури 

4 – ручка-регулятор часу роботи; 

5 – датчик температури; 

6 – індикатор нагріву; 

7 – індикатор таймера. 

 

Датчик температури не має гальванічної 

розв’язки від мережі! 

Датчик непризначений для вимірювання в 

області відкритого полум’я! 

 

1. Призначення та основні відомості     

Регулятор температури «РТм-16р» призначений для підтримки заданої 

користувачем температури протягом заданого часу. Нагрівальним елементом 

являється обігрівач, що підключається до розетки терморегулятора. Терморегулятор 

проводить вимірювання температури цифровим  датчиком DS18B20. 

Терморегулятор витримує задану температуру, протягом встановленого часу. 

Поточна (виміряна) температура   відображається на дисплеї терморегулятора. 

Прилад здатний включати обігрівачі які живляться від однофазної мережі 220В, 

50Гц, з максимальним значенням струму 16 А (3,5кВт). 

2. Технічні характеристики: 

Номінальна напруга…………………………………………………………....220В; 

Частота мережі…………………………………………………………....48…52Гц; 

Межі регулювання часу роботи………………………………………..…5…90 хв; 

Межі регулювання температури…………………………………..+100С…+1250С; 

Гістерезис ∆t……………………………………………………………………...20С; 

Максимальна похибка вимірювання температури……………………...…..±0,5%; 

Максимальний струм навантаження………………………………………...…16А; 

Максимальна потужність навантаження……………………………………3,5кВт; 

Потужність споживання регулятора температури, не більше………………..5Вт; 

Ступінь захисту реле…………………………………………………………....ІР20; 

Вага, не більше………………………………………………………………..0,15кг; 

Діапазон робочих температур……………………………………..….-200С..+700С. 

3. Порядок підключення. 

3.1  Підключити терморегулятор  в розетку електричної мережі 220 В (50 Гц). 

Після ввімкнення, терморегулятор виведе на індикатор поточне значення 

температури. Навантаження залишається вимкненим незалежно від виміряної 

температури допоки не зрушити будь-яку ручку-регулятор. 



3.2   За допомогою ручки-регулятора, розміщеного на передній панелі приладу, 

встановити температуру, яку необхідно підтримувати і зачекати декілька секунд для 

збереження параметру. 

3.3  Встановити за допомогою ручки-регулятора «час роботи, хв» час, протягом 

якого необхідно підтримувати встановлену температуру. 

 

4.  Робота РТм-16р 

Регулятор температури розрахований для роботи в режимі нагрівання. Даний 

режим дає можливість підтримувати  задану температуру автоклава, керуючи 

обігрівачами, протягом встановленого часу. Терморегулятор здатний керувати усіма 

типами обігрівачів, що можуть бути підключені до мережі 220В, 50Гц, з 

максимальним струмом споживання 16А (3,5кВт).  По відпрацюванню заданого часу, 

терморегулятор вимикає навантаження, незалежно від показів датчика температури. 

Керування терморегулятором здійснюється за допомогою ручок, що розміщені 

на передній панелі. Налаштування температури можливе в діапазоні +10…+125 °С. 

Для встановлення температури (часу), потрібно повернути ручку-регулятор 

«температура °С» («час роботи, хв») до необхідного значення. В цей момент на 

дисплеї терморегулятора, в режимі миготіння, буде відображатися значення обраного 

параметру. Після збереження нового значення, на дисплеї буде відображатися 

поточна температура. Рахунок часу роботи автоклава починається тільки з моменту, 

коли терморегулятор досягає встановленого значення температури.  Про початок 

рахунку часу сигналізує світлодіод «таймер»  – починає мигати.  В такому режимі 

терморегулятор буде підтримувати температуру на заданому рівні протягом 

встановленого часу.  При цьому періодично (раз в 3 с) на дисплей буде виводитися 

час, що залишився до кінця робочого циклу автоклава. 

Терморегулятор включатиме обігрівач коли виміряна температура буде нижчою 

за встановлену. З урахуванням гістерезису Δt = 2°С, терморегулятор включатиме 

обігрівач коли температура буде нижчою на 2°С, від встановленої межі, і 

виключатиме обігрівач коли температура дійде до встановленої межі.  

По відпрацюванню часу навантаження буде вимкнено і світлодіоди «нагрів»  і 

«таймер» погаснуть. На дисплеї буде відображатись виміряна температура. 

 

5. Правила безпечної експлуатації 

5.1  Перед включенням РТм-16р необхідно вивчити дане керівництво з  

експлуатації та дотримуватись вимог «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів» та «Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 

5.2 Забороняється підключати терморегулятор при наявності дефектів корпусу 

чи у відкритому стані. В терморегуляторі використовується небезпечна для життя 

напруга. 

5.3   Забороняється експлуатація регулятора температури з відкритим корпусом. 

Ремонт пристрою дозволяється проводити лише спеціалістам з відповідним рівнем 

підготовки. 



5.4 При перепаді температур середовища, тривалому зберіганні або 

транспортуванні, перед увімкненням пристрою необхідно витримати його протягом 

двох годин в середовищі експлуатації. 

 

6. Міри безпеки реле РТм-16р 
За класом захисту від ураження електричним струмом  пристрій відповідає 

класу «О» за ДСТУ IEC 61140:2005. 

Конструкція пристрою забезпечує безпеку обслуговування у відповідності  

ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93). 

Монтаж та обслуговування повинні виконуватись при знятій напрузі. 

 

7. Гарантійні зобов’язання 

Підприємство-виробник гарантує безвідмовну роботу терморегулятора РТм-16р 

протягом п’яти років з дати продажу. Гарантійний ремонт проводиться у випадку, 

якщо: 

 Відсутні механічні або  теплові пошкодження. 

 Відсутні пошкодження пломб. 

 Відсутні сліди самовільного ремонту. 

 Відсутні пошкодження що викликанні імпульсними перенапругами. 

 Відсутності всередині  приладу сторонніх предметів,  речовин або ознаки їх 

впливу. 

З усіх питань звертатись до підприємства-виробника: 

ТОВ «Промавтоматика Вінниця» 

21029 Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145 

Тел./факс: (0432) 56-12-20 – багатоканальний 

e-mail: info@pa.ua 

www.pa.ua 
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