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PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE 
 
ATTO-SK17 jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania ładowaniem 
bufora/zasobnika CWU za pomocą grzałek elektrycznych zasilanych z instalacji paneli 
fotowoltaicznych.  
Sterownik współpracuje z czujnikiem nasłonecznienia CS-01. Wzrost nasłonecznienia 
powyżej nastawionego parametrem SolZal progu powoduje załączenie wyjść OUT1, 
OUT2 i OUT3 i ładowanie bufora/zasobnika CWU. Spadek nasłonecznienia poniżej progu 
SolWyl powoduje wyłączenie wszystkich wyjść.  
 
Opcjonalnie do sterownika można podłączyć czujnik temperatury bufora/zasobnika CWU. 
Z regulatorem współpracują czujniki typu CTZx-KTY81. Po aktywacji czujnika (w 
konfiguracji należy ustawić parametr ObslT=TAK) kontrolowana jest temperatura 
bufora/zasobnika CWU. Dostępny jest program dobowy umożliwiający ustawienie trzech 
przedziałów czasowych oraz parametry definiujące minimalną Tmin i maksymalna Tmax 
temperaturę bufora/zasobnika CWU. Przy niskim nasłonecznieniu (mniejsze od SolZal), w 
przedziałach czasowych wyznaczonych przez program regulator utrzymuje w 
buforze/zasobniku CWU temperaturę minimalną Tmin. Przy wysokim nasłonecznieniu 
(większe od SolZal) regulator ładuje bufor do temperatury maksymalnej niezależnie od 
nastaw programu dobowego. 
Wzrost temperatury w buforze/zasobniku CWU powyżej nastawy Tmax powoduje 
wyłączenie wyjść OUT1, OUT2 i OUT3 (ładowania bufora/zasobnika CWU) niezależnie od 
wskazań czujnika nasłonecznienia. Spadek temperatury w buforze/zasobniku CWU o 2°C 
powoduje powrót do normalnej pracy.  

 Uszkodzenie czujnika temperatury także powoduje wyłączenie wyjść OUT1, OUT2 i 
OUT3.  

 
Dodatkowe funkcje regulatora: 
 odczyt mierzonych parametrów, 
 zmiana parametrów pracy z poziomu klawiatury, 
 sygnalizacja niesprawności czujnika temperatury lub toru pomiarowego, 
 funkcja licznika czasu załączenia wyjść (ładowania bufora/zasobnika CWU), 
 funkcja testu wyjść. 
 
Sterownik wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz LCD 2x8 znaków i klawiaturę z 5 
przyciskami.  
Port komunikacyjny RS232 lub RS485 (do wyboru na etapie zamówienia) i 
oprogramowanie realizujące protokół MODBUS RTU umożliwia współpracę sterownika ze 
sterownikami nadrzędnymi i programami wizualizacji i nadzoru.  
Rozłączne złącza ułatwiają montaż i serwis urządzenia.  
ATTO-SK17 jest przeznaczony do montażu na szynie DIN 35mm.  
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 CZUJNIKI 
 
Czujnik nasłonecznienia 
Do pomiaru nasłonecznienia należy zastosować czujnik CS-01. Czujnik należy 
zamontować na południowej połaci dachu (ścianie). Okno czujnika należy skierować ku 
górze w kierunku słońca (równolegle do połaci paneli fotowoltaicznych), tak aby 
maksymalnie wykorzystać operację słońca w ciągu całego dnia. Wyjście czujnika jest 
napięciowe 0-3VDC. Przy podłączaniu należy zwrócić uwagę na polaryzację. 
 
 

 
 
 
 

Czujnik temperatury 
Do pomiaru temperatury T można zastosować czujniki z elementem KTY81-210 (zalecany 
jest czujnik zanurzeniowy typu CTZ3,0-KTY81 lub CTZ1,5-KTY81). Zakres mierzonej 
temperatury wynosi od -30°C do +110°C. Informacje na temat dostępnych typów 
czujników, zakresów temperatur pracy oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można 
znaleźć na stronie www.frisko.pl.  
 
Wybrane punkty charakterystyki elementu pomiarowego przedstawia poniższa tabela: 
 

KTY81-210 
Temperatura (°C) Rezystancja (Ω) 

-20 1372 
-10 1495 
0 1630 

10 1772 
20 1922 
25 2000 
30 2080 
40 2245 
50 2417 
60 2597 
70 2785 
80 2980 
90 3182 

 



 
 

Instrukcja obsługi ATTO-SK17/ATTO2-SK17 3 
 

 MONTAŻ I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 

 Montaż regulatora należy powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu 
elektrykowi. Samodzielne wykonywanie połączeń elektrycznych grozi 
porażeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegającym gwarancji. 

 Regulator, w zależności od wersji wykonania, należy zabudować w rozdzielnicy 
NN lub zastosować montaż panelowy. Regulator należy zamontować w taki 
sposób, aby jego zaciski były niedostępne do dotyku dla użytkownika, w trakcie 
normalnego użytkowania. 

 
ATTO-SK17 
Regulator ATTO-SK17 jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 4 
standardowych modułów (o szerokości 17,5mm). Regulator wyposażony jest w złącza 
rozłączne. Przy demontażu regulatora z rozdzielnicy nie ma potrzeby odkręcania 
przewodów czujnikowych i od sterowania. W celu wyciągnięcia złącza z przewodami 
należy użyć wkrętaka w charakterze dźwigni i delikatnie od góry podważyć złącze tak jak 
to pokazano na poniższych rysunkach. 
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Schematy połączeń elektrycznych. 
 
 

 

10

N

11

L

12 13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

L

N

~
23

0V
 

O
U

T
1

O
U

T
2

S
ol

a
r 

(C
S

-0
1)

T
 (

K
T

Y
8

1)

C
ze

rw
on

y

N
ie

b
ie

sk
i

O
U

T
3

 
 

 
 



 
 

Instrukcja obsługi ATTO-SK17/ATTO2-SK17 5 
 

Skróty użyte na schemacie przedstawia poniższa tabela: 
 

Skrót Opis 
N Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz. 
L Faza zasilania sieciowego 230V/50Hz. 
Solar Czujnik nasłonecznienia CS-01. Uwaga na polaryzację! 
T Czujnik temperatury z elementem KTY81. Montaż czujnika jest wymagany tylko, 

gdy w programie aktywowano jego obsługę (parametr konfiguracyjny ObslT=Tak). 
Dla nastawy ObslT=Nie czujnik nie jest obsługiwany - montaż nie jest wymagany. 

OUT1 Wyjście OUT1 do sterowania pracą grzałki 1. Grzałkę należy podłączyć za 
pośrednictwem dodatkowego stycznika. Załączenie wyjścia oznacza zwarcie 
zacisków 1-3. 

OUT2 Wyjście OUT2 do sterowania pracą grzałki 2. Grzałkę należy podłączyć za 
pośrednictwem dodatkowego stycznika. Załączenie wyjścia oznacza zwarcie 
zacisków 4-6. 

OUT3 Wyjście OUT3 do sterowania pracą grzałki 3. Grzałkę należy podłączyć za 
pośrednictwem dodatkowego stycznika. Załączenie wyjścia oznacza zwarcie 
zacisków 7-9. 

 Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 
0,8A/230VAC (AC1), 0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6). Sterowanie urządzeniami 
niespełniającymi tych wymagań musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych 
przekaźników/styczników. 

 Sterowanie grzałkami musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych 
przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru 
obciążenia. Przy doborze przekaźnika/stycznika należy zwrócić uwagę na 
znamionową moc grzałki. 

 Długość przewodów czujnika nie powinna przekraczać 30m przy przekroju przewodu 
miedzianego 2x0.5 mm2. 

 Przewody czujników powinny być ekranowane i układane w odległości minimum 
30 cm od przewodów energetycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
wszystkich przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. 
Przewody czujnika lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody 
sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli. 

 Obwody zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych powinny być zabezpieczone 
oddzielnymi wyłącznikami instalacyjnym. Umożliwia to, oprócz funkcji 
zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych. 
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OBSŁUGA 
 
Widok płyty czołowej regulatora przedstawia poniższy rysunek: 
 

ATTO-SK17 

 
 
Dioda statusowa prawidłowo zainstalowanego i sprawnego regulatora świeci światłem 
zielonym. Uszkodzenie czujnika temperatury (toru pomiarowego) lub przekroczenie 
maksymalnej temperatury w buforze powoduje zmianę koloru diody statusowej na 
czerwony.  
Ponadto dioda statusowa sygnalizuje bieżący tryb: świecenie ciągłe oznacza tryb 
użytkownika, powolne mruganie diody oznacza tryb serwisowy, a szybkie tryb konfiguracji. 
Tryb testu wyjść sygnalizowany jest cykliczną zmianą koloru świecenia diody statusowej 
(czerwony / zielony). 
 
Po włączeniu zasilania przez ok. 5 sekund wyświetlany jest ekran zawierający nazwę 
sterownika oraz informację o wersji struktury programowej a następnie ekran główny ze 
statusem pracy regulatora.  
 

*  u  t  a  tS 

Komunikacja  

Tryb pracy
lub Awaria

s  
!  x  aM  T  

 
 
W polu statusu mogą być wyświetlane następujące komunikaty: 
 
Komunikat Interpretacja 
Praca Załączone wyjścia OUT1, OUT2 i OUT3 (grzanie bufora). 
Stop Wyłączone wyjścia OUT1, OUT2 i OUT3. 
Max T! Przekroczona maksymalna temperatura w buforze. Wyłączone wyjścia 

OUT1, OUT2 i OUT3. Załączone dioda statusowa na kolor czerwony. 
Err T! Uszkodzenie czujnika temperatury. Wyłączone wyjścia OUT1, OUT2 i OUT3. 

Załączone dioda statusowa na kolor czerwony. 
 
Dodatkowo, gdy regulator komunikuje się z jednostką nadrzędną, w prawym górnym rogu 
wyświetlacza pulsuje znak '*' (gwiazdka). 
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Wyświetlanie parametrów użytkownika 
 
Ekran główny jest pierwszym ekranem listy parametrów.  
Naciskając przyciski <−> i <+> można wyświetlać następny i poprzedni parametr z listy. 
Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów regulatora dostępnych w trybie 
Użytkownika wraz z zakresem ich wartości i interpretacją. Ilość wyświetlanych parametrów 
zależy od konfiguracji regulatora. 
 
Parametr Zakres Opis 
Status Praca, Stop, 

Max T!, Err T! 
Status pracy regulatora. 

Solar 0.0÷100.0% Umowna wartość nasłonecznienia wyrażona w procentach.  
Czas 0÷23:0÷59 Bieżący czas w formacie gg:mm. 
T -30.0÷110.0°C Zmierzona temperatura w buforze. 
LCP 0÷9999999 Licznik czasu załączenia wyjść OUT1, OUT2 i OUT3. Licznik 

wyrażony w godzinach. 
Hasło 0÷99, 0÷99 Hasło instalatora (dostępu do trybu serwisowego). 
 
Każdy z parametrów wyświetlany jest na oddzielnym ekranie. W górnej linii wyświetlana 

jest nazwa parametru, w dolnej jego wartość. Na przykład na ekranie: 
Solar
   80.1%  

wyświetlana jest umowna wartość natężenia promieniowania słonecznego.  
 
Edycja parametrów. 
 
Użytkownik może zmieniać te parametry, pod których wartością ustawia się pozioma 
kreska – kursor. W celu zmiany wartości takiego parametru należy: 
 przycisnąć przycisk <OK> (wartość parametru zaczyna mrugać), 
 za pomocą przycisków <−>, <+> nastawić nową wartość parametru,  
 naciskając przycisk <OK> potwierdzić zmianę lub zaniechać edycji bez zmiany 

poprzedniej wartości parametru naciskając <ESC>. 
 
Naciśnięcie <OK> podczas wyświetlania parametru bez ustawionego kursora jest 
ignorowane. Naciśnięcie <ESC> powoduje wyświetlenie pierwszego parametru z listy. 
 
Jeżeli przez ostatnie cztery minuty nie przyciśnięto żadnego przycisku, na wyświetlaczu 
wyświetlany jest ekran główny.  
 
 
Przejście do trybu serwisowego. 
 
Podczas wyświetlania parametru Hasło przycisnąć <OK> i wprowadzić hasło instalatora. 
Po poprawnym wprowadzeniu hasła regulator przejdzie do wyświetlania parametrów w 
trybie serwisowym. W trybie tym instalator może zmienić wartość każdego parametru. 
Tryb serwisowy sygnalizowany jest miganiem diody statusowej. 
 
Naciśnięcie <ESC> i przytrzymanie go przez około 4 sekundy powoduje powrót do trybu 
użytkownika i wyświetlenie ekranu głównego. 
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 Parametry dostępne w trybie serwisowym. 
 
Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów regulatora dostępnych w trybie 
serwisowym wraz z zakresem ich wartości i interpretacją.  
 
Parametr Zakres Opis 
Status Praca, Stop, 

Max T!, Err T! 
Status pracy regulatora. 

Solar 0.0÷100.0% Umowna wartość nasłonecznienia wyrażona w procentach.  
Czas 0÷23:0÷59 Bieżący czas w formacie gg:mm. 
T -30.0÷110.0°C Zmierzona temperatura w buforze/zasobniku CWU. 

TKLB -9.9÷9.9°C Współczynnik kalibracji toru temperatury . 
SolZal 0.0÷100.0% Próg załączenia wyjść. Wzrost nasłonecznienia powyżej 

nastawionej wartości powoduje załączenie wyjść OUT1, OUT2 i 
OUT3. W przypadku aktywacji czujnika temperatury 
dodatkowym warunkiem załączenia wyjść jest temperatura w 
buforze/zasobniku CWU niższa od nastawy Tmax. 
Dla poprawnej pracy regulatora musi być spełniony 
warunek SolZal>SolWyl. 

SolWyl 0.0÷100.0% Próg wyłączenia wyjść. Spadek nasłonecznienia poniżej 
nastawionej wartości powoduje wyłączenie wyjść OUT1, OUT2 i 
OUT3. 

Tmax 5÷90°C Maksymalna temperatura w buforze/zasobniku CWU. Wzrost 
temperatury w buforze/zasobniku CWU powyżej nastawionej 
wartości powoduje bezwzględne wyłączenie wyjść OUT1, OUT2 
i OUT3. Spadek temperatury w buforze/zasobniku CWU o 2°C 
powoduje powrót do normalnej pracy. Funkcja dostępna, gdy 
aktywowano obsługę czujnika temperatury.  

Tmin 5÷70°C Minimalna zadana temperatura w buforze/zasobniku CWU 
obowiązująca w przedziałach czasowych wyznaczonych przez 
program dobowy.  

 PR1p 0÷24:0÷59 Czas początku pierwszego przedziału programu dobowego.  
 PR1k 0÷24:0÷59 Czas końca pierwszego przedziału programu dobowego. 
 PR2p 0÷24:0÷59 Czas początku drugiego przedziału programu dobowego. 
 PR2k 0÷24:0÷59 Czas końca drugiego przedziału programu dobowego. 
 PR3p 0÷24:0÷59 Czas początku trzeciego przedziału programu dobowego. 
 PR3k 0÷24:0÷59 Czas końca trzeciego przedziału programu dobowego. 

LCP 0÷9999999 Licznik czasu załączenia wyjść OUT1, OUT2 i OUT3. Licznik 
wyrażony w godzinach. 

ResetLCP Tak, Nie Funkcja umożliwiająca zerowanie licznika czasu załączenia 
wyjść - LCP. W celu wyzerowania licznika należy zmienić 
wartość pola, pod którym ustawiony jest kursor, z "Nie" na "Tak". 
Po wykonaniu operacji zerowania parametr powraca do wartości 
ResetLCP=Nie. 
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 Konfiguracja. 
 
W celu wyświetlenia listy parametrów konfiguracyjnych należy w trybie serwisowym 
przycisnąć klawisz funkcyjny <F>. Wyświetlanie listy parametrów konfiguracyjnych 
sygnalizowane jest szybkim miganiem diody statusowej. Poniższa tabela zawiera 
zestawienie parametrów konfiguracyjnych regulatora wraz z zakresem ich wartości i 
interpretacją. 
 

Parametr Zakres Opis 
ObslT Tak, Nie Aktywacja czujnika temperatury T. Opcje: 

 Nie - czujnik temperatury nie jest obsługiwany, a jego montaż nie 
jest wymagany, 

 Tak - aktywna obsługa czujnika temperatury, wymagany jego 
montaż. 

Adres 1÷254 Adres sieciowy sterownika na potrzeby komunikacji za 
pośrednictwem protokołu MODBUS RTU. 

NastFabr Tak, Nie Funkcja umożliwiająca przywrócenie nastaw fabrycznych. W celu 
przywrócenia ustawień fabrycznych należy zmienić wartość pola, pod 
którym ustawiony jest kursor, z "Nie" na "Tak". Potwierdzeniem 
wykonania operacji przywrócenia ustawień fabrycznych jest 
automatyczny reset sterownika. Opis funkcji w rozdziale 
Przywrócenie nastaw fabrycznych. 

Hasło 0÷99, 0÷99 Parametr umożliwia zmianę hasła instalatora (hasła dostępu do trybu 
serwisowego). 
Zmienione hasło należy zapisać. Nieznajomość hasła 
uniemożliwi powtórną konfigurację sterownika i zmianę nastaw 
serwisowych. 

 
 

 Test wyjść. 
 
Regulator umożliwia ręczne załączenie wyjść sterujących w celu sprawdzenia działania 
urządzeń wykonawczych sterowanych z tych wyjść. W celu wyświetlenia listy wyjść należy 
w trybie serwisowym dwukrotnie przycisnąć klawisz funkcyjny <F>. W czasie testu wyjść 
dioda statusowa cyklicznie zmienia kolor (czerwony/zielony). Poniższa tabela zawiera listę 
wyjść regulatora wraz z opisem możliwych stanów. 
 
Wyjście Zakres Opis 
OUT1 Zal, Wyl Stan wyjścia OUT1. Opcje: 

 Zal - załączone, 
 Wyl - wyłączone. 

OUT2 Zal, Wyl Stan wyjścia OUT2. Opcje: 
 Zal - załączone, 
 Wyl - wyłączone. 

OUT3 Zal, Wyl Stan wyjścia OUT3. Opcje: 
 Zal - załączone, 
 Wyl - wyłączone. 

 
Zmianę stanu wyjść dokonuje się tak samo jak edycji pozostałych parametrów. Załączenie 
w trybie testu danego wyjścia sygnalizowane jest wyświetleniem w lewym dolnym rogu 
ekranu pulsującej litery 'R'. 
 
W trybie testu wyjścia przyjmują stany zgodne z tymi na ekranie. Naciśnięcie <ESC> 
powoduje powrót do ostatnio wyświetlanego ekranu z listy parametrów. Wyjścia przyjmą 
stany wynikające z normalnego działania regulatora. 
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Przywrócenie nastaw fabrycznych. 
 
Funkcja NastFabr dostępna z poziomu listy parametrów umożliwia przywrócenie nastaw 
fabrycznych sterownika. Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów oraz ich 
nastawy fabryczne.  

Parametr Nastawa  
SolZal 80.0% 
SolWyl 70.0% 
Tmax 70°C 
Tmin 45°C 

 Pozostałe parametry nie są modyfikowane podczas przywracania nastaw fabrycznych.  
 
OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI 
 
Program Dobowy. 
 
Program dobowy może składać się z trzech przedziałów czasowych. W nastawionych 
przedziałach czasowych w buforze/zasobniku CWU utrzymywana jest temperatura nie 
niższa od tej nastawionej parametrem Tmin (przy niskim nasłonecznieniu bufor ładowany 
jest do temperatury Tmin, przy wysokim nasłonecznieniu do Tmax). Poza przedziałami 
wyznaczonymi przez program dopuszcza się spadek temperatury w buforze/zasobniku 
CWU poniżej wartości minimalnej określonej parametrem Tmin. 

 Wzrost nasłonecznienia powyżej progu SolZal powoduje zawsze, niezależnie od 
programu dobowego, ładowanie bufora/zasobnika CWU do temperatury maksymalnej 
Tmax. 

 
Przedziały czasowe programu dobowego wyznaczają parametry: 
[PR1p, PR1k], [PR2p, PR2k], [PR3p, PR3k]. 
Program dobowy rozpoczyna się o godzinie 00:00, a kończy o godzinie 24:00. Przedziały 
czasowe nie mogą się nakładać ani zachodzić na siebie, muszą być ułożone w czasie 
kolejno: PR1p<PR1k<PR2p<PR2k<PR3p<PR3k. 
 
W przypadku, gdy przez całą dobę ma obowiązywać temperatura minimalna należy 
zadeklarować pierwszy przedział wyznaczony parą parametrów [00:00, 24:00]. Pary 
parametrów wyznaczające pozostałe przedziały czasowe są nieistotne i zostaną 
ustawione automatycznie na [24:00, 24:00].  
W przypadku, gdy przez całą dobę ma obowiązywać temperatura minimalna należy 
zadeklarować pierwszy przedział wyznaczony parą parametrów [24:00, 24:00]. Pary 
parametrów wyznaczające pozostałe przedziały czasowe są nieistotne i zostaną 
ustawione automatycznie na [24:00, 24:00]. 
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KOMUNIKACJA 
 
ATTO-SK17 produkowany jest z interfejsem RS232 lub RS485 (do wyboru). Jeżeli w 
zamówieniu nie zadysponowano RS232, standardowo dostarczany jest regulator z 
interfejsem RS485.  
Regulator obsługuje protokół MODBUS RTU. Port komunikacyjny umożliwia połączenie 
ATTO-SK17 z jednostką MASTER lub z systemem monitoringu i zdalnego nadzoru. 
Zastosowanie interfejsu cyfrowego pozwala znacznie uprość sposób sterowania oraz 
instalację elektryczną w rozbudowanych układach wykorzystujących regulatory ATTO-
SK17.  
 
Interfejs RS232 umożliwia połączenie ze sobą dwóch regulatorów (lub regulatora do 
komputera) na odległość nie przekraczającą 15 metrów. Połączenie należy dokonać 
trójżyłowym przewodem w ekranie. Ekran należy w jednym punkcie połączyć z najbliższym 
zaciskiem PE. Schemat połączenia pokazano na poniższym rysunku: 
 

 

TxTx

RxRx

GndGnd

REGULATOR
(KOMPUTER)
MASTER

ATTO-SK17
SLAVE1,..., 254

 
 

 
Interfejs RS485 jest wykorzystywany przy łączeniu kilku regulatorów w rozległym układzie 
sterowania na odległość do 1000m. Połączeń należy dokonać jak na kolejnym rysunku 
(maksymalne połączenie 32 regulatorów do jednego węzła magistrali). Połączeń na 
odległości powyżej 2m należy dokonywać ekranowaną skrętką. Ekran należy w jednym 
punkcie połączyć z najbliższym zaciskiem PE. 
 

 

B

A
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Zasilanie 230V/50Hz 2VA 

Temperatura otoczenia od +5°C do +40°C 

Temperatura powierzchni montażowej od +5°C do +40°C 

Ilość wejść pomiarowych napięciowych 1 

Zakres pomiarowy od 0VDC do 3VDC 

Błąd pomiaru ±0,005V 

Ilość wejść pomiarowych KTY81-210 1 

Zakres pomiarowy od -30°C do +110°C 

Błąd pomiaru ±1°C 

Ilość wejść binarnych 3 

Ilość wyjść przekaźnikowych 3, typ działania 1.B 

Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia 0.8A/230VAC (AC1) 
0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6) 

Podtrzymanie pamięci parametrów pamięć EEPROM 

Podtrzymanie pamięci liczników i zegara minimum 72 godziny 

Wymiary (mm) 70x106x62 

Masa 0,3kg 

Klasa ochronności II 

Stopień ochrony IP20 

Zanieczyszczenie mikrośrodowiska 2 stopień zanieczyszczenia 

Odporność izolacji na ciepło obudowa 75°C,  
elementy podtrzymujące części 
czynne 125°C (próba nacisku kulką) 

Oprogramowanie klasa A 

Funkcje kontrolne regulatora klasa A 

 

 
 
 


