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Микропроцесорен ШИМ Регулатор LFR31А 
 

Ръководство на потребителя и монтажника 
 

I. Общо описание: 
LFR31А е трифазен микропроцесорен ШИМ регулатор, който служи за 

плавно регулиране мощността в еднофазни или трифазни активни товари, като 
нагреватели. Има възможност да се задава периода на ШИМ от 0,5сек до 12сек.. 
Изходната мощност може да е от 0 до 100%, като има три вида управление: ръчно 
от самият регулатор, ръчно чрез външен потенциометър и автоматично чрез 
аналогов сигнал 0-10V. Има възможност за дистанционно включване и 
изключване. Вход  за термична защита с индикация. Както има избор на схемата 
на свързване на товара – звезда или триъгълник. При избор на звезда - фазите се 
включват последователни през дефазиране от 1/3 периода на ШИМ. При избор на 
триъгълник - всички фази се включват и изключват едновременно от ШИМ. При 
включването на товара се ползва “zero cross detection” схема.   

 

II. Препоръки предупреждения: 
Моля, прочетете и следвайте тези указания за безопасност преди монтаж, за да предпазите себе си и другите.  

- Това ръководство е неразделна част от продукта и следва да бъде съхранявано. То e предназначено като указание за 
инсталирането и работата на продукта и по никакъв начин не е предназначено да замества инструкциите, съдържащи се в 
други продукти. Информацията в него може да бъде обект на промени, без предварително предизвестие. 
- Регулаторът трябва да се монтира само от квалифицирани лица добре запознати с принципа на работа и възможните 
взаимодействия с товара и другите уреди свързани към електрическата мрежа в обекта. 
- Във връзка с електромагнитната съвместимост и предвид принципът на действие на продукта, инсталаторът трябва да 
предвиди поставянето на външни филтри в зависимост от вида консуматори и средата на употреба, за намаляване внасянето 
на шумове в мрежата. 
- Регулаторът е предназначен за монтаж в електрическо табло за индустриална среда. Не използвайте продукта във 
взривоопасна среда. Трябва да се осигури охлаждане според ръководството. 
- Регулаторът не може да се ползва като прекъсвач или защита.  
- Продуктът трябва да се използва само за целта, за която е създаден. Моля, използвайте го според параметрите и 
техническите спецификации. Всяка друга употреба се счита за неправилна.  
- Не се опитвайте сами да ремонтирате продукта - всички ремонти трябва да се извършват само от квалифицирани лица. 

Този знак указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата за 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване и националното законодателство на всяка държава. Продуктът 
трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране 
и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване OЕЕО. 

III. Технически данни: 
Параметър      \        Модел LFR31А 

Брой фази на товара от 1 до 3 

Номинално напрежение 230/380V 3~ 

Максимален пиков ток 40А 

Максимална мощност на товара 1 Фаза – 5kW ; 2 Фази – 10kW 
 3 фази - Звезда – 15kW, Триъгълник – 24kW 

Размери 90/80/90 mm 

IV. Характерни възможности: 
1. Индикация на изходния сигнал 
2. Вход за блокировка/ защита с индикация (термична защита) 
3. Настройка на периода на ШИМ от 0,5s до 12s 
4. Локално или дистанционно включване/изключване  
5. Управление – локално с вграден потенциометър; дистанционно с външен потенциометър; автоматично с аналогов външен 
сигнал 0-10V. Максимален ток на консумация при външен сигнал 10V – 5mA. 
6. Избор на схема – триъгълник или звезда – различен принцип на ШИМ. 
7. Ключовите елементи са симистори с включване, когато напрежението мине през нулата - “zero cross detection”. 

V. Панел, схема на свързване и настройка. 
Монтаж и Охлаждане 
1. Радиаторът трябва задължително да бъде заземен! 
2. При мощност до 6кW трябва да се осигури естествена конвекция на 
въздуха, над 6kW – принудително обдухване, а над 9kW – обдухване 
50м3/h! 

Захранващата мрежа се свързва от долната страна на регулатора 
означена с „IN” като фазите се свързват към “L1”, “L2”, “L3”,  а нулевият 
проводник към “N”. Регулаторът се захранва от фаза “L3” и  “N” 

Товарът се свързва от горната страна на регулатора означена с “OUT” 
като са означени съответните фази и поредността им! Захранването на 
регулатора се включва /изключва с червен бутон “PWR” и ако регулатора 
има захранване ще светне зелена индикация  “PWR”.  

Термоконтактът за защита се свързва между клема “GARD” и клема 
“GND”. Ако контактът е отворен светва червена индикация “GARD” и 
регулатора изключва! Ако не искате да използвате термоконтакт трябва да 
дадете на късо GARD и GND. 

Включването и изключването на регулатора става посредством ключ, 
който се свързва между клема “On/Off” и  клема “GND”. Като когато ключът 
е затворен – светва жълта индикация “On”, регулатора е включен. Ако 
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ключът е отворен, регулаторът е изключен и жълтата индикация “On” не свети. Ако не желаете да включвате и изключвате 
регулатора дистанционно с ключ, то дайте на късо клема “On/Off” и  клема “GND” и включвайте и изключвайте регулатора от 
бутона “PWR”. 

Управление: на панела има ключета за избор на вида и начин на управление на регулатора. Само едно ключе от позиции 
1, 2, 3 трябва да бъде  включено:   
1. Ръчно локално управление от вътрешният потенциометър „Set”; 2. Автоматично управление с външен аналогов сигнал 0-
10V, който се включва на клема “GND” и клема “IN”; 3. Ръчно дистанционно управление чрез външен потенциометър със 
стойност 1kОм и свързан с двата края съответно към клема “GND” и клема “Vpp”, а средният край се свързва към клема 
“IN”.  

С ключе 4. ( ) се избира типа свързване на товара.  

• Ако е изключено - регулаторът работи в схема триъгълник ( този режим  може да се ползва и за схема звезда с 
център, свързан към нулата). В този режим всички фази се включват или изключват едновременно от ШИМ 
регулатора. 

• Ако е включено ключе 4. - регулаторът работи в схема звезда с център, свързан към нулата. В този режим фазите 
превключват последователно, като са дефазирани на 1/3 период. Всяка фаза има собствен ШИМ дефазиран на 1/3 
период. В този режим имаме най-добро времево разпределение на мощността между трите фази. 

• Ако товарът е в схема звезда, но центърът не е свързан, тогава ключе 4 трябва да е изключено.  
• Положението на ключето се чете само при включване на регулатора и се индикира на светодиод „LINE” с мигане – 2 

мигане за триъгълник/ 6 мигания за звезда.    
 

Периода на ШИМ се определя от тримери „Lo” и „Hi” като сумата от двата дава периода. В зависимост от процента, на който 
е поставен съответния тример за определя на стъпки неговата стойност – показана на таблицата. 

 

Стойност на тримера в % Стойност на „Lo” спрямо 
положението на тримера му. 

Стойност на „Hi” спрямо 
положението на тримера му. 

от 0   до 20% 0 sec. 0 sec. 

от 20 до 40% 0.5 sec. 2.5 sec. 

от 40 до 60% 1.0 sec. 5.0 sec. 

от 60 до 80% 1.5 sec. 7.5 sec. 

от 80 до 100% 2.0 sec 10.0 sec 

 
Пример: Тример „Lo” е поставен в положение около 30% от обхвата му което му определя стойност „Lo” = 0,5 sec.,  
                Тример „Hi” е поставен в положение около 70% от обхвата му което му определя стойност „Hi” = 7,5 sec., 
                Периода е  „Lo”+ „Hi” = 0,5 + 7,5 = 8 sec. 
 
Ако „Lo”и „Hi” за 0 – периода ще 0,5 sec. 
 
Изходния сигнал на ШИМ се показва на червената индикация „LINE” ,като този сигнал е свързан с фаза “L3” 
 
Времето на настроения период може да измерите с хронометър, като настроите ШИМ чрез тримера “Set” на около 10% и 
измерите времето между миганията на “LINE”  

 
Регулаторът не следи наличие и последователност на фазите и може да се полза и за еднофазни и двуфазни товари. Като 
за еднофазни товари се ползва “L3” и  “N”, a за двуфазни “L2”, “L3” и  “N” 

 

 
 


