
Микропроцесорен Температурен Фазов Регулатор LFR33 
 

Ръководство на потребителя и монтажника 
I. Общо описание: 
LFR33 е трифазен микропроцесорен температурен фазов регулатор, който може да работи и 

като еднофазен. Служи за плавно регулиране на мощността в еднофазни или трифазни нагреватели в 
зависимост от зададената температура и измерената такава от датчика към регулатора. Регулаторът 
регулира мощността на управлявания обект чрез фазово управление на подаваното към него мрежово 
захранване така, че да подържа зададената температура като при недостиг или излишък на мощност 
може да включва или изключва нагревателни секции чрез релейни изходи. Има три начина да се зададе 
желаната температура: локално от самият регулатор, дистанционно чрез външен потенциометър или чрез аналогов сигнал 0-
10V. Има възможност за дистанционно включване и изключване. Защита против неправилно подреждане на фазите с индикация, 
като и защита при отпадане на някоя фаза в случаите когато се ползва схема триъгълник.   

II. Препоръки и предупреждения: 
Внимание: Прочетете и следвайте тези указания за безопасност преди монтаж  

- 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 LFR33 LFR33 

Брой фази на товара 1 3 

Номинално напрежение 230V~50Hz 380V 3~ 

Максимален пиков ток 40А 40А 

Максимална мощност на товара 5,5Kw Звезда – 15kW 
Триъгълник – 24kW 

Размери 90/80/90 mm 90/80/90 mm 

IV. Характерни възможности: 
1. Защита против неправилен ред на захранващите фази с индикация (в случаите когато се ползва схема триъгълник). 
2. Защита при отпадане на фаза с индикация (в случаите когато се ползва схема триъгълник). 
3. Вход за температурен датчик. (цифрова термосонда DS18B20) 
4. Индикация на състоянието и грешките на термосондата 
5. Настройка на коефициента на пропорционалност на регулатора 
6. Локално или дистанционно включване/изключване с индикация 
7. Задаване на температурата (1 ÷ 64ºС) –  локално с вграден потенциометър; дистанционно с външен потенциометър или с 
аналогов външен сигнал 0-10V. Максимален ток на консумация при външен сигнал 10V – 5mA. 
8. Индикация на подавана мощност към товара. 

9. Индикация за достигането на зададената температура. 
10. Задаване на време закъснението при включване или изключване на допълнителните нагревателни секции 

11. Възможност за включване на изнесен цифров дисплей за 
визуализация на температурата и параметрите 

V. Панел и схема на свързване 
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! 

LFR33 – като Трифазен регулатор 
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 червено копче 
“PWR” и ако регулатора има захранване ще светне зелена индикация  
“PWR”.  

Включването и изключването на регулатора става посредством 
ключ, който се свързва между клема “On/Off” и  клема “GND”. Когато 

ключът е затворен – светва жълта индикация “On”, регулатора е включен. Ако 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 копчето “PWR”.  



Ако свети постоянно червена индикация “LINE” значи, че регулатора не работи, защото фазите не са във вярната 
последователност и трябва да се разменят две фази или че липсва някоя фаза! Тази защита работи само в схема триъгълник. 
Ако индикаторът “LINE” мига бавно и плътно – това значи, че има грешка с термосондата. Ако не е включена термосондата 
“LINE” мига бавно и плътно, а „PWM” не свети. Ако термосондата е окъсена или е свързана в обратна посока – „LINE” мига бавно 
и плътно, а “PWM” свети постоянно. Ако “LINE” и „PWM” мигат бавно и плътно едновременно – значи е открита грешка в данните 
от термосондата. (или термосондата е на прекалено голямо разстояние или влизат много смущения през кабела за свръзка на 

нея). (термосондата се свързва с кабел UTP) 
Чрез индикацията „PWM” се показва изходящата мощност. В индикаторен цикъл от 1 сек. чрез запълване от светенето на 

светодиода се показва изходящата мощност. Ако светодиода не свети, регулаторът не подава мощност към товара. А свети 
почти през цялото време с кратко изгасване в началото на всеки цикъл, показва че се подава максимална мощност към товара. 
Когато измерената от регулатора температура е равна на зададената (±1 ºС) индикацията „LINE” мига кратко за всеки 
индикаторен цикъл. 

Управление: за избор на видът и начина управление на панела има ключета. Трябва да има включено само едно ключе за 
позиции от 1 до 3:  1. Ръчно локално задаване на температурата от потенциометъра „Set”; 2. Задаване на температурата с 
външен аналогов сигнал 0-10V, който се включва на клема “GND” и клема “IN”; 3. Ръчно дистанционно задаване на 
температурата, 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. Ако е включено - регулаторът работи в схема триъгълник с всички защити за 

поредност и липса на фаза. Ако е изключено - регулаторът работи в схема звезда с център, свързан към нулата - – няма защити 
за поредност и липса на фаза. Ако товарът е в схема звезда, но центърът не е свързан, тогава ключе 4 трябва да е включено. 
Положението на ключето се чете само при включване на регулатора и се индикира на светодиод „LINE” с мигане – 1 мигания за 
триъгълник/ 3 мигания за звезда.    

Скоростта за реакция на регулатора може да се  регулира чрез положението на потенциометъра “Kp”, който установява 
коефициента на пропорционалност на регулатора “Kp”=0.1 до 2.0. Формулата по която работи регулатора е следната: 
изходящата мощност Pout = 0% до100% се променя при всяко измерване на температурата (през 1 сек.) в зависимост от 
разликата между зададената температура tset  и реалната температура treal умножена с коефициента на пропорционалност “Kp”;  
Pout= Pout + ((tset - treal)* Kp)  Колкото е по-голям коефициента на пропорционалност толкова по-бърза ще е реакцията на 
регулатора, но ако управляваната система има голяма инерция може да се получи пререгулиране или авто-колебателен процес. 
Коефициента Kp се настройва в зависимост от типа, мощността, инерцията на товара, като  и от отдалечеността на 
термосондата от управлявания товар (времето за което промяната в мощността на товара ще се усети чрез температурата 
измерена от термосондата).    

LFR33 има възможност за управлява до 3 нагревателни секции. На едната от тях може да регулира плавно мощността 
(регулируема секция). Другите 2 секции се управляват релейно по следният принцип. При достигане на максималната мощност 
на регулируемата нагревателна секция и след изтичането на зададено време от потенциометъра Кт и зададената температура 
все още не е достигната, се включва изход REL1 за една от допълнителните секции. Ако след включването на REL1 отново не се 
достигне желаната температура за времето, определено от Kт, ще се включи и изход REL2.  

Изключването на релейните изходи е по аналогичен начин. Ако след изключване на подаваната мощност към регулируемата 
секция и след изтичането на времето от Кт, измерената температура е все още над зададената, се изключва изход REL2, ако е 
бил включен, ако не - се изключва REL1, ако е бил включен. Изходите REL1, REL2 са слаботокови (max. 100 mA - отворен 
колектор към GND) и са предвидени за управление на изнесени 12V релета по показаната схема или може да се ползва релеен 
модул модел LR2 или модул с релета и дисплей LRD22. 

Потенциометъра Кт задава времето на изчакване за включване или изключване на релейните изходи - от 5 сек. до 315 сек. 
LFR33 – като Еднофазен регулатор 
Захранващата мрежа се свързва от долната страна на регулатора означена с „IN” като фазата се свързва към  “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 фазата е “L3”, а нулевият проводник се свързва 

от долната страна на клема “N”! Ключе 4. ( ) трябва да е изключено - използва се схема звезда, тъй като при тази схема 

са изключени защитите за поредност и наличие на фазите!! Всички останали функции и обяснения за трифазния регулатор 
важат и за това свързване. 

VI. Пускане и настройка  
6.1. Свързване и пускане 
1. Свържете трите захранващи фази и нулевият проводник на входа на регулатора. 
2. Свържете товара от желаната от вас схема на изходните клеми на регулатора. 
3. Настройте чрез ключе 4, схемата, по която сте свързали товара. 
4. Чрез ключета от 1 до 3 изберете по какъв начин ще задавате температурата. 
5. Свържете термосондата чрез усукана двойка с регулатора по указания начин. 
6. Свържете дистанционния ключ за включване и изключване, ако няма такъв окъсете клемата на маса. 
7. Свържете външният потенциометър или уред за задаване температурата, ако има такъв.  
8. Включете регулатора и вижте дали има правилните индикации за нормална работа. Ако зелената индикация “PWR” не 

светне, нямане фаза “L3” или нула на “N”. Ако свети червена индикация “LINE” значи, че регулатора не работи, защото фазите 
не са във вярната последователност и трябва да се разменят две фази или че липсва някоя фаза! 

6.2 Настройка 
1. Настройвате „Kp” на предполагаема подходяща стойност. 
2. Настройвате желана температура 
3. Наблюдавайте как работи регулатора при достигане и следене на зададената температура. Ако наблюдавате авто- 

колебателен процес намалете стойността на Kp. Ако видите твърде бавно достигане на зададената температура, увеличете 
стойността на Kp. Така опитно се настройва стойността на „Кp”, така че работата да е оптимална. 

4. По аналогичен начин опитно се настройва времето от Kт, така че да не се получава пререгулиране и авто-колебателни 
процеси. 


