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 Kompaktowy regulator 

uniwersalny 
RWF55...

  

RWF55 stosuje się głównie do regulacji temperatury lub ciśnienia w piecach 
olejowych lub gazowych. 
Przy odpowiedniej konfiguracji parametrów RWF55 można przestawić na tryb 
chłodzenia i regulację odwróconą. 
 
RWF55 i niniejsza karta danych są przeznaczone dla producentów z rynku 
pierwotnego (OEM), stosujących RWF55 w swoich produktach! 

Wykonanie 

W zależności od ustawienia RWF55 stosuje się jako kompaktowy 3-punktowy regulator 
krokowy bez sygnału zwrotnego stopnia nastawy lub jako regulator ciągły z wyjściem 
analogowym. Za pomocą zewnętrznego przełącznika można go przełączać na 
regulację 2-punktową do sterowania palnikami 2-stopniowymi. Zintegrowana funkcja 
termostatu włącza i wyłącza palnik. 
 
Symbole LED z przodu urządzenia sygnalizują następujące stany pracy: 
 Zezwolenie dla palnika 
 Impulsy nastawcze otwarcia lub zamknięcia dla napędu klapy powietrza palnika 

przy modulowanym sterowaniu palnikiem lub stopień 1/stopień 2 przy 2-
stopniowym sterowaniu palnikiem 

 Tryb pracy 2-stopniowy 
 Położenie programowanego styku K6 
 Aktywacja funkcji rampy 
 Komunikacja poprzez USB, Modbus lub Profibus 
 
Wyświetlacze cyfrowe nad przyciskami pokazują podczas pracy wartość zadaną 
(zielony) i wartość aktualną (czerwony), a podczas ustawiania poszczególne 
parametry. 
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Dokumentacje uzupełniające 

Podręcznik użytkownika RWF55 ........................................................................... U7867 
Deklaracja środowiskowa RWF55 ......................................................................... E7867 

Ostrzeżenia 

Dla uniknięcia uszczerbku na zdrowiu i życiu osób, szkód rzeczowych oraz szkód 
środowiskowych należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń! 
 
Działania niedozwolone: Otwieranie urządzenia, manipulacje lub modyfikacje! 
 
 Wszystkie czynności (montaż, instalacja, serwis itd.) muszą być wykonywane 

przez specjalistyczny personel o odpowiednich kwalifikacjach 
 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obszarze podłączenia należy 

odłączyć zasilanie instalacji na wszystkich biegunach. Zabezpieczyć ją przed 
przypadkowym włączeniem i sprawdzić brak napięcia. W przypadku niewyłączenia 
instalacji istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym 

 Zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed dotknięciem złączy 
elektrycznych 

 Przy doborze materiałów przewodów, układaniu instalacji oraz podłączaniu 
elektrycznym urządzenia należy przestrzegać przepisów VDE 0100 Przepisy w 
sprawie wykonywania instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym poniżej AC 
1000 V bądź przepisów obowiązujących w danym kraju 

 Przed przystąpieniem do prac wymagających dotykania elementów znajdujących 
się pod napięciem urządzenie należy odłączyć 2-biegunowo od sieci elektrycznej 

 Po każdej czynności (montaż, instalacja, serwis itd.) sprawdzić prawidłowy stan 
okablowania 

 Po upadku lub uderzeniu urządzenia nie mogą być już uruchamiane, ponieważ 
funkcje bezpieczeństwa mogą ulec pogorszeniu nawet bez widocznych z zewnątrz 
uszkodzeń 

 

 

Ostrożnie! 
Dla niniejszego dokumentu obowiązują niezmiennie wszystkie zasady 
bezpieczeństwa, ostrzeżenia i informacje techniczne zawarte w podręczniku 
użytkownika RWF55 U7867! 

Wskazówki dotyczące montażu 

Należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa. 
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Normy i certyfikaty 

 

Zastosowane dyrektywy: 
 Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
 Kompatybilność elektromagnetyczna  2014/30/UE

 

Zgodność z przepisami zastosowanych dyrektyw jest wykazana poprzez spełnienie 
następujących norm/przepisów: 
 Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach 

wytwarzania ciepła 
DIN EN 14597 

 Automatyczne regulatory elektryczne do użytku 
domowego i podobnego 
Cześć 1: Wymagania ogólne 

DIN EN 60730-1 

 Automatyczne regulatory elektryczne do użytku 
domowego i podobnego 
Cześć 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące 
regulatorów z czujnikami temperatury 

DIN EN 60730-2-9 

 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i 
użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
Część 1: Wymagania ogólne 

DIN EN 61326-1 

 
Obowiązujące wydanie norm jest podane w deklaracji zgodności! 
 

 
 

Zgodność EAC (zgodność euroazjatycka) 

   

 

 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
OHSAS 18001:2007 

  

 

 

Chińska dyrektywa RoHS 
Tabela substancji niebezpiecznych: 
http://www.siemens.com/download?A6V10883536 
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Wskazówki dotyczące serwisu 

 Do celów serwisowych regulator można wyjąć z obudowy. Może to jednak 
spowodować uszkodzenie obudowy 

 Do podłączenia elektrycznego służą złączki mocujące z tyłu obudowy 

Wskazówki dotyczące utylizacji 

Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, dlatego nie wolno wyrzucać 
go do zwyczajnego pojemnika na śmieci. 
Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów miejscowych. 
 

Zestawienie typów 

Kompaktowy regulator uniwersalny  RWF55.50A9 
 Nr artykułu: BPZ:RWF55.50A9 
 Wersja pełna 
 Wyjście 3-punktowe 
 Wyjście analogowe 
 RS-485 
 Obudowa 
 Materiały mocujące i uszczelka 
 Podręcznik użytkownika 
 Opakowanie jednostkowe 
 
Kompaktowy regulator uniwersalny RWF55.60A9 
 Nr artykułu: BPZ:RWF55.60A9 
 Wersja pełna 
 Wyjście 3-punktowe 
 Wyjście analogowe 
 RS-485 
 Profibus-DP 
 Obudowa 
 Materiały mocujące i uszczelka 
 Podręcznik użytkownika 
 Opakowanie jednostkowe 
 
Rodzaje opakowania (20 sztuk, bez podręcznika użytkownika) RWF55.51A9 
 Nr artykułu: BPZ:RWF55.51A9 
 RWF55.61A9 
 Nr artykułu: BPZ:RWF55.61A9 
 
Oprogramowanie ACS411 
 Nr artykułu: BPZ:ACS411 
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Dane techniczne 

 
Do termometrów oporowych, termopar lub sygnałów znormalizowanych z filtrem 
cyfrowym drugiego stopnia (możliwość konfiguracji). 
 
Czas odczytu 250 ms 
 
Typ Zakres 

pomiarowy 
Dokładność 
pomiarowa a 

Wpływ temperatury 
otoczenia 

Pt100 DIN EN 60751 -200...+850 °C 
(-328...+1562 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C 
(-328...+1562 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

LG-Ni1000  -50...+160 °C 
(-58...+320 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

0...135   0,05% 50 ppm/K 
a Dokładności odnoszą się do maksymalnego zakresu pomiarowego. 
 
Rezystancja przewodu Maks. 30  na każdy przewód w układzie 

3-przewodowym 
Kompensacja mocy Przy układzie 3-przewodowym nie jest 

konieczna. 
Przy układzie 2-przewodowym 
kompensację mocy można przeprowadzić 
poprzez korekcję wartości aktualnej. 

 

Typ Zakres 
pomiarowy 

Dokładność 
pomiarowa a 

Wpływ temperatury 
otoczenia 

Fe-CuNi J  
DIN EN 60584 

-200...+1200 °C 
(-328...+2192 °F) 

0,25% 100 ppm/K 

NiCr-Ni K 
DIN EN 60584 

-200...+1372 °C 
(-328...+2502 °F) 

0,25% 100 ppm/K 

Cu-CuNi T 
DIN EN 60584 

-200...+400 °C  
(-328...+752 °F)  

0,25% 100 ppm/K 

NiCrSi-NiSi N 
DIN EN 60584 

-100...+1300 °C 
(-148...+2372 °F) 

0,25% 100 ppm/K 

Pt-RhPt S 
DIN EN 60584 

-50...+1768 °C  
(-58...+3214 °F)  

0,25% 100 ppm/K 

Pt-RhPt R 
DIN EN 60584 

-50...+1768 °C  
(-58...+3214 °F)  

0,25% 100 ppm/K 

Pt-RhPt B 
DIN EN 60584 

0...1820 °C  
(32...3308 °F)  

0,25% 100 ppm/K 

a Dokładności odnoszą się do maksymalnego zakresu pomiarowego.  
 
Temperatura spoiny odniesienia Wewnętrznie 

 

Wejście analogowe 
InP1 (wartość aktualna) 

Termometr oporowy  

Termopary 
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Dane techniczne (ciąg dalszy) 

Zakres pomiarowy Dokładność 
pomiarowa a 

Wpływ temperatury 
otoczenia 

Napięcie DC 0...5 V 0,2% 200 ppm/K 
Rezystancja wejściowa RE >2 M   

Napięcie DC 0...10 V 0,1% 100 ppm/K 
Rezystancja wejściowa RE >2 M   

Napięcie DC 1...5 V 0,2% 200 ppm/K 
Rezystancja wejściowa RE >2 M   

Prąd 0...20 mA 0,1% 100 ppm/K 
Spadek napięcia 2 V   

Prąd 4...20 mA 0,1% 100 ppm/K 
Spadek napięcia 2 V   
a Dokładności odnoszą się do maksymalnego zakresu pomiarowego.  
 
Pomiar rezystancji 0...1200  lub sygnały znormalizowane bez linearyzacji. 
 
Czas odczytu 750 ms 
 
Rezystancja (układ 2-przewodowy) 0...1200  liniowa 

0,05% 
50 ppm/K 

 
Zakres pomiarowy Dokładność 

pomiarowa a 
Wpływ temperatury 
otoczenia 

Napięcie DC 0...5 V 0,2% 200 ppm/K 
Rezystancja wejściowa RE >2 M   

Napięcie DC 0...10 V 0,1% 100 ppm/K 
Rezystancja wejściowa RE >2 M   

Napięcie DC 1...5 V 0,2% 200 ppm/K 
Rezystancja wejściowa RE >2 M   

Prąd 0...20 mA 0,1% 100 ppm/K 
Spadek napięcia 2 V   

Prąd 4...20 mA 0,1% 100 ppm/K 
Spadek napięcia 2 V   
a Dokładności odnoszą się do maksymalnego zakresu pomiarowego.  
 
Do termometrów oporowych w układzie 2-przewodowym ze stałą czasu filtra. 
 
Czas odczytu 6 s 
 
Typ Zakres 

pomiarowy 
Dokładność 
pomiarowa a 

Wpływ temperatury 
otoczenia 

Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C 
(-328...+1562 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

LG-Ni1000  -50...+160 °C 
(-58...+320 °F) 

0,05% 50 ppm/K 

a Dokładności odnoszą się do maksymalnego zakresu pomiarowego.  

Sygnały 
znormalizowane 

Wejście analogowe 
InP2 (zewnętrzna 
wartość zadana, 
przesunięcie wartości 
zadanej) 
Termometr oporowy  

Sygnały 
znormalizowane 

Wejście analogowe 
InP3 (temperatura 
zewnętrzna) 

Termometr oporowy  



7/15 

Building Technologies   CC1N7867pl 
  18.01.2019 

Dane techniczne (ciąg dalszy) 

 
Styk bezpotencjałowy służący w zależności od konfiguracji do następujących funkcji: 
‐ Brak funkcji 
‐ Przesunięcie wartości zadanej 
‐ Przełączenie wartości zadanej 
‐ Wejście alarmowe 
 
Styk bezpotencjałowy do przełączania trybu pracy: 
 
Palnik pracuje w trybie modulacyjnym, 
gdy styki D2 i DG są rozwarte 

Dioda LED trybu 2-stopniowego z przodu 
nie świeci się 

Palnik pracuje w trybie 2-stopniowym, gdy 
styki D2 i DG są zwarte 

Dioda LED trybu 2-stopniowego z przodu 
świeci się 

 
W razie błędu wyjścia przyjmują określony stan (możliwość konfiguracji). 
 
Czujnik wartości 
pomiarowych 

Przekroczenie/spa
dek poniżej 
zakresu 
pomiarowego 

Zwarcie 
czujnika/przewod
u 

Uszkodzenie 
czujnika/przewod
u 

Termometr 
oporowy 

● ● ● 

Termopary ● --- ● 

Napięcie     
DC 1...5 V ● ● ● 
DC 0...5 V  (●) --- --- 
DC 0...10 V (●) --- --- 
Prąd    
DC 4...20 mA ● ● ● 
DC 0...20 mA (●) --- --- 
● = wykrywa 

(●) = wykrywa tylko przekroczenie zakresu pomiarowego 

- = nie wykrywa 

Wejście binarne D1 

Wejście binarne D2 

Monitorowanie 
obwodu pomiarowego 
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Dane techniczne (ciąg dalszy) 

 
Separacja galwaniczna napięcia zasilania, wejść analogowych i wyjść regulacji. 
 
Przekaźnik K1 (styk zwierny) 1P, 1N (zezwolenie dla palnika) 
Moc łączeniowa Maks. 2 A przy AC 240 V przy cosφ >0,6 
Żywotność styku 250 000 przełączeń przy obciążeniu 

znamionowym 
Obwód ochronny styku Warystor 
Zasilanie dla przetwornika 
pomiarowego G+, G- 

DC 24 V 10%/maks. 30 mA, odporne na 
zwarcia 

 
Parametry przekaźnika odnoszą się do danych producenta. 
 
Przekaźnik K2, KQ (otwarcie elementu wykonawczego) 
Moc łączeniowa Maks. 2 A przy AC 240 V przy cosφ >0,6 
Żywotność styku 200 000 przełączeń przy obciążeniu 

znamionowym 
Obwód ochronny styku Kombinacja RC 
Przekaźnik K3, KQ (zamknięcie elementu wykonawczego) 
Moc łączeniowa Maks. 2 A przy AC 240 V przy cosφ >0,6 
Żywotność styku 200 000 przełączeń przy obciążeniu 

znamionowym 
Obwód ochronny styku Kombinacja RC 
Przekaźnik K6 (styk zwierny), 6P, 6N (przekaźnik wielofunkcyjny) 
Moc łączeniowa Maks. 2 A przy AC 240 V przy cosφ >0,6 
Żywotność styku 200 000 przełączeń przy obciążeniu 

znamionowym 
Obwód ochronny styku Warystor 
 
Parametry przekaźnika odnoszą się do danych producenta. 
 
Wyjście analogowe A+, A- 
Napięcie 0...10 V odporne na zwarcie 
Rezystancja obciążenia Robciąż. ≥500  
Dokładność 0,25%, 50 ppm/K 
Prąd 0...20 mA/4...20 mA 
Rezystancja obciążenia Robciąż. 500  
Dokładność 0,25%, 50 ppm/K 
 
Szybkość transmisji 4800 bodów 

9600 bodów 
19200 bodów 
38400 bodów 

Protokół Modbus 
Adres urządzenia 1...99 
 
Występuje tylko w RWF55.6! 
 

Wyjścia regulacji OutP 

Złącze RS-485 

Złącze Profibus 
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Dane techniczne (ciąg dalszy) 

 
Rodzaj regulatora 3-punktowy regulator krokowy i regulator 

ciągły 
Struktura regulatora P / PI / PD / PID 
Czas odczytu 250 ms 
 

Zasilanie (zasilacz impulsowy) AC 110...240 V +10/-15% 
48...63 Hz 

Bezpieczeństwo elektryczne Wg DIN EN 60730, część 1 
Kategoria przepięciowa III 
Stopień zabrudzenia 2 

Klasa ochronności I Z separacją wewnętrzną obwodów SELV 

Napięcie SELV Maks. 30 V 

Pobór mocy Maks. 20 VA 

Zapisywanie danych EEPROM 

Podłączenie elektryczne Z tyłu za pomocą zacisków śrubowych 
 Przekrój przewodu - 0,25...1,5 mm², linka 
 Przewód giętki z  Końcówką tulejkową wg DIN 46228 

 Końcówką igiełkową wg DIN 46231 
 Końcówką widełkową zaciskaną do 

gwintu M3  
(wymiary zgodnie z DIN 46237) 

Aplikacje UL Stosowanie końcówek 
kablowych/tulejkowych wg UL486A-B (UL 
listed or recognized) 

Moment dokręcenia 0,5 Nm 

Kompatybilność elektromagnetyczna DIN EN 61326-1 

Emisja zakłóceń Klasa B 

Odporność na zakłócenia Standardy przemysłowe 
 

Rodzaj obudowy Obudowa z tworzywa sztucznego 
Makrolon do montażu w tablicy 
sterowniczej wg DIN IEC 61554 
(do użytku w pomieszczeniach) 

Kolor Jasnoszary RAL7035 

Głębokość montażu 122 mm 

Dopuszczalne położenie montażowe Dowolne 

Stopień ochrony Wg DIN EN 60529 
Z przodu IP66 
Z tyłu IP20 

Ciężar (przy pełnym wyposażeniu) 
 RWF55.5 Ok. 329 g 
 RWF55.6 Ok. 342 g 

 

Regulator 

Parametry elektryczne 

Obudowa 
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Dane techniczne (ciąg dalszy) 

 
Składowanie DIN IEC 60721-3-1 
Warunki klimatyczne Klasa 1K3 
Warunki mechaniczne Klasa 1M2 
Zakres temperatur -40...+70 °C 
Wilgotność <95% wilg. wzgl. 
Transport DIN IEC 60721-3-2 
Warunki klimatyczne Klasa 2K2 
Warunki mechaniczne Klasa 2M2 
Zakres temperatur -40...+70 °C 
Wilgotność <95% wilg. wzgl. 
Praca DIN IEC 60721-3-3 
Warunki klimatyczne Klasa 3K3 
Warunki mechaniczne Klasa 3M3 
Zakres temperatur -20...+50 °C 
Wilgotność <95% wilg. wzgl. 

Wysokość ustawienia Maks. 2000 m n.p.m. 

 

 

Uwaga! 
Nie wolno dopuścić do zroszenia, oblodzenia i dostania się wody! 

 

Wysokość cyfr  
 Górny wyświetlacz 10 mm 
 Dolny wyświetlacz 7 mm 

Kolor  
 Górny wyświetlacz Czerwony 
 Dolny wyświetlacz Zielony 

Liczba miejsc 4 (z 0, 1 lub 2 miejscami po przecinku, 
możliwość konfiguracji) 

Zakres wyświetlania -1999...9999 
 

Warunki otoczenia 

Wyświetlacz 
segmentowy 
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Funkcja 

RWF55 posiada następujące funkcje: 
 Cyfrowy regulator PID, z wyjściem trzypunktowym i wyjściem analogowym 

obliczonego stopnia nastawy 
 Regulator można przełączyć do sterowania palnikami 2-stopniowymi na regulację 

2-punktową 
 Automatyczna funkcja termostatu (lub funkcja czujnika ciśnienia) w trybie 

niskiego obciążenia 
 Czujnik prowadzący do prowadzenia wartości zadanych w zależności od warunków 

atmosferycznych 
 Ogranicznik minimalny i ogranicznik maksymalny temperatury kotła i ciśnienia 

kotła 
 Regulator temperatury wg DIN EN 14597 
 Styk bezpotencjałowy konfigurowany 
 Tryb obsługi ręcznej 
 Funkcja samonastawy 
 Konfiguracja i wizualizacja przez złącze USB i oprogramowanie ACS411 
 Komunikacja przez złącze szeregowe Modbus lub opcjonalne złącze Profibus 
 Funkcje rampy (rozruch na zimno/ochrona przed szokiem termicznym) 
 Grzanie/chłodzenie 
 

 
 

Struktura blokowa 



12/15 

Building Technologies   CC1N7867pl 
  18.01.2019 

Funkcja regulatora przy sterowaniu palnikiem 

Tryb niskiego obciążenia oznacza, że z pieca jest pobierana niewielka ilość energii. Za 
pomocą przekaźnika K1 zezwolenia dla palnika regulator 2-punktowy reguluje 
ustawioną wartość zadaną poprzez włączanie i wyłączanie palnika na zasadzie 
termostatu. Dzięki ustawianej różnicy przełączania można wybrać częstotliwość 
włączania palnika chroniącą materiały przed przedwczesnym zużyciem. 
 
Tryb obciążenia znamionowego oznacza, że z pieca jest pobierana duża ilość energii, 
a palnik jest włączony stale. RWF55 reguluje potrzebną moc za pomocą wyjścia 3-
punktowego lub wyjścia analogowego. 
 
Za pomocą styku bezpotencjałowego regulator RWF55 można przełączać z trybu 
modulowanego na tryb 2-stopniowy. 
 
 
Przy konfiguracji Przesunięcie wartości zadanej aktualna wartość zadana jest 
przesuwana o ustawioną wartość. Przy konfiguracji Przełączenie wartości zadanej 
następuje przełączanie między 2 wartościami zadanymi ustawionymi w RWF55. Jeśli 
wejście analogowe 2 jest skonfigurowane na zewnętrzną wartość zadaną, to 
przełączanie odbywa się między wartością zadaną ustawioną w RWF55 a zewnętrzną 
wartością zadaną. 
 
Do styku bezpotencjałowego K6 można przypisać różne funkcje. 
 
Przykład: Monitorowanie wartości granicznej 
 
RWF55 obsługuje i programuje się za pomocą 4 przycisków z przodu urządzenia. 
Wyświetlacze 7-segmentowe pokazują podczas obsługi i programowania wartość oraz 
nazwę parametru. 
 
Regulator RWF55 można skonfigurować w taki sposób, aby przy połączeniu czujnika 
pogodowego LG-Ni1000 lub Pt1000 było aktywne prowadzenie wartości zadanej w 
zależności od pogody. 
 

 

Uwaga! 
Każdy regulator RWF55 musi być połączony osobno z czujnikiem pogodowym 
(nie w układzie równoległym). 

 

Tryb niskiego 
obciążenia 

Tryb obciążenia 
znamionowego 

Wejście binarne 1 
(przełączanie trybu 
pracy) 

Wejście binarne 2 
(przesunięcie wartości 
zadanej lub 
przełączenie wartości 
zadanej) 

Przekaźnik 
wielofunkcyjny 

Obsługa 

Prowadzenie wartości 
zadanej w zależności 
od pogody 
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Funkcja regulatora przy sterowaniu palnikiem (ciąg dalszy) 

 
Do pomiaru wartości aktualnej do regulatora RWF55 można podłączyć następujące 
czujniki: 
 

  Zakres pomiarowy 

Termometr oporowy Pt100 DIN EN 60751 -200...+850 °C (-328...+1562 °F) 

w układzie 2-przewodowym lub 
3-przewodowym 

Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C (-328...+1562 °F) 

 LG-Ni1000  -50...+160 °C (-58...+320 °F) 

 0...135   

Termopary Fe-CuNi J DIN EN 60584 -200...+1200 °C (-328...+2192 °F)  

 NiCr-Ni K DIN EN 60584 -200...+1372 °C (-328...+2502 °F)  

 Cu-CuNi T DIN EN 60584 -200...+400 °C (-328...+752 °F)  

 NiCrSi-NiSi N DIN EN 60584 -100...+1300 °C (-148...+2372 °F)  

 Pt-RhPt S DIN EN 60584 -50...+1768 °C (-58...+3214 °F)  

 Pt-RhPt R DIN EN 60584 -50...+1768 °C (-58...+3214 °F)  

 Pt-RhPt B DIN EN 60584 0...1820 °C (32...3308 °F)  

Linearyzowane sygnały 
znormalizowane 

DC 0...5 V 0,2% 

 DC 0...10 V 0,1% 

 DC 1...5 V 0,2% 

 0...20 mA 0,1% 

 4...20 mA 0,1% 
 
Do zasilania przekładników udostępniane jest napięcie DC 24 V ±10% / maks. 30 mA. 
 
Wartość zadaną regulatora można zmieniać za pomocą sygnału na wejściu 
analogowym 2. Wpływ sygnału jest skalowalny. 
 
Alternatywnie wejścia można używać jako wejścia sygnału zwrotnego pozycji siłownika, 
a sygnał zwrotny pozycji odczytywać przez złącze RS-485. 
 
Do pomiaru na wejściu analogowym 2 do regulatora RWF55 można podłączyć 
następujące czujniki: 
 

  Zakres pomiarowy 

Termometr oporowy 0...1200  liniowa  

w układzie 2-przewodowym   

   

Linearyzowane sygnały 
znormalizowane 

DC 0...5 V 0,2% 

 DC 0...10 V 0,1% 

 DC 1...5 V 0,2% 

 0...20 mA 0,1% 

 4...20 mA 0,1% 
 
Do pomiaru temperatury zewnętrznej do regulatora RWF55 można podłączyć 
następujące czujniki: 
 

  Zakres pomiarowy 

Termometr oporowy Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C (-328...+1562 °F) 

w układzie 2-przewodowym LG-Ni1000  -50...+160 °C (-58...+320 °F) 
 

Wejście analogowe 1 

Wejście analogowe 2 
(przesunięcie wartości 
zadanej lub zewnętrzna 
wartość zadana) 

Wejście analogowe 3 
(temperatura 
zewnętrzna) 
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Schemat podłączenia 
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 Te urządzenia znajdują się w RWF55 

1N Przekaźnik K1: styk zwierny 

1P Przekaźnik K1: biegun 

6N Przekaźnik K6: styk zwierny 

6P Przekaźnik K6: biegun 

DGND Masa 

Ix Wejście prądowe 

K2 Przekaźnik: otwarcie elementu wykonawczego 

K3 Przekaźnik: zamknięcie elementu wykonawczego 

KQ Wspólny biegun 

P Biegun 

RxD/TxD-P (B) Dane odbierane/dane wysyłane – plus, przewód B 

RxD/TxD-N (A) Dane odbierane/dane wysyłane – N, przewód A 

RxD/TxD + Dane odbierane/dane wysyłane – plus 

RxD/TxD - Dane odbierane/dane wysyłane – minus 

S Styk zwierny 

Ux Wejście napięciowe 

VP (+5V) Napięcie zasilania – plus 

 

RWF55 

Legenda 
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Rysunki z wymiarami 
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